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SEÇÃO III
ANO XXII — N." 161

• DEPARTAIVILJTO NACIONAL.
DA PROPRIED:WE Ii4DUS.1
Deciscie do Sr. SecrettiriO
da Indústria
Rio, 19 de ag .5.3to de 1954
Latunido Martins Fernandes e Eugemo Daige, recorrendo do despacho
que inueicriu o tèrmo 58.538, Modelo
de Utilidade MI/o Fêcho de Segurança para Automóvas e Veículos
Semelnantes — O Sr.. Secretário
exarou o seguinte despacho. — Conheço do recurso e nego-lhe provimento, face aos pareceres. Rio de
Janeiro 10 de agdsto de 1964 -Jose 'amicto Calcteira Versiani, Secretário da Indústria.
Jorge Cunha — recorrendo do despacho que udeferiu o !Armo 70.091
— Privilégio de Invenção — Bomba
Eletro-Magnética para Elevar Agua
— O Sr. Secretário exarou o seguinte despacho: Conheço do recurso

e nego-lhe provimento, face aos pareceres. Rio de Janeiro, 10 de agOsto

de 1964. — Jose Ignacio Caldeira
Versiani, Secretário da Indústria.
José Jardelino da Costa — recorrendo do despacho que indeferiu o
termo n9 71.495 — Privilégio de
Invenção — Iluminação Anti-Ofusca,nte para Veiculos em Geral —.
O Sr.. Secretário exarou o seguinte
despacho: Conheço do recurso e
nego-lhe provimento, face aos pareceres. — Rio de Janeiro, 10 de,
agtisto de 1964. — José lgnacio Caldeira Verstani, Secretario da 'Indústria.
Novocol Chemical Mfg. Co. Inc'.
— recorrendo do despacho que Indeferiu o tèrmo W 145.983 — marca
Radiol — O Sr. Secretário exarou
o Seguinte despacho: Conheço do
recurso e dou-lhe provimento, face
os pareceres. Rio de Janeiro, 10 de
agesto de 1961. — José Ignacio CalVercianl, Secretário da Indús•
tria.
Ecimond Van Parys — recorrendo
do despacho • que indeferiu o têrmo
146.428 — marca: Difruta — .0 Senhor Secretário. exarou o seguinte
despacho: Conheço do recurso e doulhe provimento, nos têrrnos do parecer do Sr. Assistente Jurídico. —
Rio de Janeiro, 10 de agásto de
1964. — José Ignacio Caldeira Ver•iani, Secretário da. Indústria.
Diz o seguinte o Senhor Assistente
Jurídico: "Uma vez que os registros
impeditivos não mais subsistem, opinamos pelo provimento do recurso".
Edmond Van Parys — recorrendo
00 despacho que indeferiu o térmo
9 146.430 — marca Difruta — O
0_
15enhor Secretário exarou o seguinte
despacho: Conheço do recurso e douihe provimento nos tèrmos do parecer
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
do Dr. Assistente Jurici:co. —, Rio
de Janeiro, 10 de agésto de 1964. —
José Ignacio Caldeira Versiani, Secretár.o da Indústria.
Diz o segultáte . o Sr. Assistente
Jurid.co: "Opinamos pelo provimento do recurso, para fins de ser
revogado o despacho de indeferimento, tendo em vista que o registro
pretendido não 'implica ria exclusividade do uso da ,expressão Frutas.
Reichhold Chernicals Inc. — recorrendo do despacho que indeferai
o têrmo W 146.6(5 — marca: Bekolin
— O Senhor Secretário exarou o seguinte despacho: Conheço do recurso
e dou-lhe provimento, face aos pareceres. — Rio de Janeiro, 10 de
agdsto de 1964. — José Ignacio Caldera, versiani, Secretário da Indústria.
Diz o Senhor Assistente Juridico:
"Opinamos pelo provimento do recurso, para fins de ser concedido
o registro, tendo em vista que os
registros impeditivos estão extintos.
Reicchold Chemicals Inc. — recorrendo do despacho que indeferiu
o têrmo ri @ 146.607 — marca: Beckolin. — O Senhor Secretário exarou o
seguinte despacho: Conheço do recurso e dou-lhe provimento, face aos
pareceres. — Rio de Janeiro, 10 de
ag5sto de 1964. — José lgnacio Caldeira Versiani, Secretário da Indústria.
, Diz o Sr. Assistente Jurídico: Por
não mais existir es anterioridades impeditivas opinamos pela concessão do
registro,
Fábrica de Gaitas Alfredo Hering
S. A. Comercio e Indústria — recorrendo do despacho que' indeferiu o
termo 146.819 — marca: Be-Be —
O Sr. Secretário exarou o seguinte:
Conheço do recurso e dou-lhe provimento, face aos pareceres. .Rio de"
Janeiro. 10 de agesto de 1964. As.)
Jose IgnaCio Caldeira Versiani. Secretário da Indústria.
Diz o Assistente Jurídico: Opinamos pelo conhecimento do recurso,
por não mais existir o impedimento,
por falta de prorrogaçáo dos regis• tros anterioreS.
Cia. Brasileira de Vidros — recorrendo do despacho, que indeferiu o
terma 150.869 — marca: Rio Branco — O Sr. Secretário Ia Indústria
exarou o seguinte:
•
Conheço do recurso e dou-lhe provimento, face aos parecores. Rio de
Janeiro. 10 de egtsto do 1964. As.)

José Ignacio Caldeira Version', Secretário da Indústria.
Diz o Assistente Jurídico: Opinamos pelo provimento do recurso, para
ser-lhe dado provimento, uma vez que
o registro impeditivo não foi prorrogado.
Modas A • Exposição Clipper S.A.
— recorrendo do despacho que indeferiu o termo 157.755 — marca:
Newteilor — O Sr. Secretário exarou
o seguinte despacho:
Conheço do recurso e dou-lhe provimento face aos pareceres. Rio de
Janeiro, 10 de avisto de 1964. Asa.)
Jose Ignacio Caldeira Versiani, Secretário da Indústria.
Diz o Sr. Assistente: Opinamos Pela concessão do registro tendo em vista que a regra contida no item 16,
semente alcança as palavras necessárias ou de uso geral, tia língua portuguesa, sendo as de outras línguas
pura fantasia.
Abilio Bittar 81 Irmão — no recurso interposto ao indeferimento ac
termo 178.638 — marca: Itameraty
— O Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte:
Conheço do recurso e lhe dou Provimento, para conceder o registro da
marca, face ao parecer . do Sr. Assistente Jurídico.
Diz o Sr. Assistente: Opinamos, pela concessão do registro como renovável do anterior n. o 38.066, que o
interessado havia perdido o prezo.

de: Estação Rodoviária São Paulo
Ltda. — O pedido de acérdo.com •
artigo 120 n.° 7 combinado com o

artigo 95 n.° 5 dd Código da Pra.

priedade Industrial.
N o 440.006 — Estação Rodoviii.•
ria Paulistana — cl. 33 — requerem-

te: Estação Rodoviária Sio Paulo Limitada — 0 pedido, com base nu gr.
tigt, 120 fl.° 7 combinado com o ar.
tigo 95 n.° 5 do Código.
Diversos

Termo:
N.° X69.000 -- requerente: Manoel

de Faria Junior --- Torno
seu: efeito o despacho de arquivaP..reripe

mento em face dos argumentos do Diretor da Divisão de Marcas. A 'sulger.cia adequada é a seguinte: Apresente novos exemplares e clichê SOM

a frase de propaganda subposta à
rrib
. EXPEDIENTE DA DIVISA° DE

PATENTES

Dia 19 de agósto de 1964:
Notificação:
Uma vez decorrido o praao de
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n.o 4.048 de 29-12-61 e mais
Dez Dias para eventual‘ jun-.
tadls de recursas, e do mesmo
não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados oS requerentes abaixo mencionados a
comparecerem a êste Departamento, a fim de efetuarem o pa.

gani2nt0 da taxa final concernen-

EXPEDIENTE DO DIRETOR GE- tes a expedição das respectivos
RAL SUBSTI'CUTO
certificados d e ntro do ,prazo de
Sessenta
Dias — na forma do paFrase de Propagand t Indeferida
rágrafo. único do artigo 134 do
Cdigo da Propriedade Industrial.
Rio, 19 de Agesto de 1964
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
Termo:
DEFERIDO
N. o 411.989 — South American
Tours — classes 33 e 50 — requeN. 119.006 — Fixadores de Carente: Cezar Yazigi — O pedido ba- beça Fendida e Ferramentas
Paseado no artigo 125 números 1 e 2, ra os Mesraos Phillips Screw
combinado com o artigo 95 n.° 5 Jo Conipany,
Cédigo da Propriedade Industrial en- .
N. 120.137 — Gravador Magnéquadrada, temben., no artigo 121 por
falta de originalidade e característi- tico Para Números — United Gaa
Corporation.
cos.
•
DESENHO OU MODELO DE
Titulo de Estabelecimento Indeferidos

UTILIDADE DEFERIDO

Termos:
N. 146.034 — Inte rrupirar ElaN.° 440.005 — Estação Terminal tró-M agnétic,0pjetrphimunes.
de ónibus de São Paulo — Cl. 33 — cência S.A.
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As • RepartiO,es„,deriblicas
deverão remeter "ex'pedieltz
destinado à public40d nos jornais. diàriamente,'até às 15.horas.
- As reclamações_pertinentes à matéria retribuiria,. nos, Ca-r
sos de erros ou omissões, deverão
ser formuladas por escrito,
Seção. de Redação, das 9 às .17,30
horas, no máximo até 72 horas
após a saída dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e " autenticados.
ressalvadas, por quem de direito.
rasuras e emendas. - .
- Exoetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ão tomar,
era qdalquer época, por seis meses ou um ano.'
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensa, sem aviso
prévio. •
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
parte superior do enderêço vão
impressos o número do talão de
•

o'

N. 121.081 - Karel Ctvrtnik Cumpra a exigência.
.N. 129.959 - General Electric
Company Cumpra a exigência.
N. 130.023 - Franz Lunenschloss G.M.B.H. Schilder Und.
Signalgeratefabrik -_ Cumpra a
exigência.
-N. 127.422 - Lyses de Oliveira
Couto - Cumpra a exigência. •
N. 91.276 - Karel Ctvrtnik Cumpra à exigência.
N. 92.045 - Andra Kiss Cumpra a exigência.
N..114.336 - Sérgio Lemmi Cumpra a exigência. •
N. 138:619 -- José Natanael da
Silva - Cumpra a exigência.
.N. 123.652 - Chantiers Navais
Franco-Belges - Cumpra a exigência.
N. 123.989 - Helmut Cramer

Cumpra a exigência.
N. 128.570 - Gastão Montioaro de Paula - Cumpra a exigência.
N. 129,447 - Dr. Raphael Jafet Jr. - Cumpra a exigência.
N. 130.088 - Metalúrgica La
Fonte S.A. - Cumpra a exigência.
N. 131.367 - Joaquim Eugenio
Macedo -- Cumpra a exigência.
N. 131.857 - Antônio Dias de
Souza - Cumpra a exigência.
N. 131.861 - Yasutomo Yshida "-- Cumpra a exigência.
N. 132.595 - Bicicletas Monark S.A. - Cumpra a exigência.
• N. 120.877 - Beecharn Research Labaratories Limited Cumpra a exigência.
• N. 128.090 - William Mendenhall Jakway - Cumpra a exigéncia. •
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DEPARTAMENTO
DE IMPRENSA NACIONAL
- .
DIRETOR • GERAL

1.

•Ál:.BERTO DE BRITO PEREIRA

C:111E1M DO.SERVIÇO OS PUBILICAOSEE

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL •
SEÇÃO.iti
EaçIe de publicidade do expediente do Depaetantente
Nacional de Praprieditti• Industrie) dayainisterle
.•
• da Industria • Carrete:1e

Impresso nas oficinas Co Departamento de Imprensa Nacional.

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

,
Capital e Interior:.
Capital e ;Interior:
Sembstre • .... Cr$ 600,00 Semestre .
Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano .
Ano
Cr$ 900,00
I
Exterior:
, Exterior:
Cr$
1.300,00
Cr$ 1.0Q0,00
Ano.
AnO .
•
registro, o mês e o-nno em que
findará.
A fim de evitar solução de
continuidade no recebimen to dos

jornais, devem os ass¡nntes providenciar a respectiva renovação
com antecedência mínima de
trinta (30) dias,

N. 128.139 - Imperial Chemical
Industries Limited - Cumpra a
exigência.
N. 128.139 - Imperial Chemical Industries Lirnited - Cumpra
a exigência.
Ns. 127.725 - 125.849 126.138- 126.174- 126.187 127.119 - 127..672 - 128.159 .Ciba Societe Anonyme - Cumpra
a exigência.
N. 126.159 - Lonza Usines Electriques Et Chimiques Societe
Anonyme - Cumpra a exigência.
Ns. 126.99 - 127.801,- Sandoz S.A. - Cumpra a exigência.
N. 126.214 - Societe Des Usines Chimiques Rhône Pouleno Cumpra a exigência.
N. 27.291 - Societe Anonyme
Dos psines Charusson - Cumpra
a exigência;
N. 126.224 - Universal Oil Products Oampany - Cumpra a exigência.
N. 126.2'57 - Reheis Company
Inc. - Cumpra a exigência.
Ns. 127.003 - 127.004 - Compagnie Française Dez Matieres
Colorantes - Cumpra tws
exigên-

N..127.171 - Societa Farmaceutici flana - Cumpra a exigência
N. 127.174 - Dunlop Rubber
Company Limited - Cumpra a
exigência.
N. 127.492 - João Lopes Vidosino - Cumpra a exigência.
N. 127.730 - J.R. Geigy S.A.
- Cumpra a exigência.
• N. 127.743 - Lovens Kemiske
Fabrik Ved A. Kongsted - Cumpra a exigência.
•
N. 127.822 - FMC Corporation
- Cumpra a exigência. •
N. 127.853 - F.raciete Rhodiaceta - Cumpra a exigência.
N. 109.528 - The Griffith Laboratories Inc. - Cumpra a exigência.
N. 114.513 - Norton do Brasil
S.A. Indústria e Comércio Cumpra a exigência.
N. 128.492 - Glaxo Laborato-

cias.

N. 127.271 . - Baumgartner
Freres S.A. - Cumpra a exigência. •
N. 127.134 - Montecatini
eletá Generais Per L'Industria
Mineraria e Chimica - Cumpra
a. exigência.
N. 127.154 - -American Cyanamid Company - Cumpra .a
exigência.
Ns. 127.165 - 127.164 - The'
Wellcomt Foundation Limited Cumpra a exigência.
N. 127.169 - Dow Cornikg
CorporatiOn - Cumpra a exi g ência.

ries Limited - Cumpra a exigência.
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Públicas
'
- AsRepartições,
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em qualquer época, pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valóres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
- Os s' uplementos às edições
dos órgãos oficiais só se' fornecerão aos assinantes que. Os solicitarem no ato da assinatura.
•
- O funcionário público Ie.
dera!, para fazer • jus ao desconto indicado, deverá provar
esta • condição no ato da assinatura.
- O custa de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.
• k. 151.840 - Gessoplac S.A.

Indústria e Comércio de Artefatos
Para Construção Civil -, Cumpra
a exigência.
N. 151.841 - Alvim Jerome
Furter - Cumpra a exigência.
NS. 151.844 - 151.845 - .•••.•
151.846 - Alcindo de Souza Magalhães - Cumpra as exigências.
N. 151.848 - Svend Aage Poul
Johansson - Cumpra a exigência.
N. 151.881 - Irmãos DI Giorgio
& Cia. Ltda. - Cumpra a exigência.
• N. 152.184 - Mopema S.A. Indústria e Comércio - Cumpra a
exigência..
N. 152.190 - Siderpatents S.A.
- Cumpra a exigência.
N. 152.193 - Trico Falberth
mited - Cumpra a exigência.
, N. 152.206 - Antônio Campeio
Ferreira - Cumpra a exigência.
N. 152.223 -- João Batista Cor-

rea - Cumpra a exigência.
N. 152.197 - Livio Edmondo
N. 128.557 - Papéis Gomados
Lider P Oanexos S.A. - Cumpra Levi - Cumpra . a exigência. •
a exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N. 128.683 - Lourival Geraldo
PESQU/SAS
Mantos - Cumpra a exigência.
N. 129.497 - Armando Luis Ar• , Notificação
manino - Cumpra a exigência.
N. 129.584 - Metalúrgica Prior
. Rio, 19 de Agesto de 1964
Ltda. - Cumpra L exigência.
vez . decorrido o prazo de reN. 129.820 - Mac. - Artigos Urnaprevisto
pelo artigo 14 de Ui
de Proteção Para Indústrias Ltda. curso
e. 0 4.048 de 29-12-61 e mais dez
- Cumpra a exigência.
dias - para eventuais , juntadas de reN. 130.090 - Torcuato Sanchez cursos,
e do mesmo não se tendo vaRolas - Cumpra a exigência.
lido nenhum interessado. ficam noN. 130.400 •-• Oficina Ideal Li- tificados ' os requerentes 'baixo menmitada - Cumpra a exigência.
cionados a comparecer a este DeparN. 145.538 - Compagnie Eletro tamento a fim de efetuarem o pagaMecanique - Cumpra . a exigên-- rner to da taxa ' final concernente à
ela.
expedição dos respectivos certificados
N. 147.916 - Caio Ferraz Vel- dentro do prazo de sessenta dias lozo - Cumpra a exigência.
na forma do parágrafo único do arN. 151.837 -. Maria Munari tigo 134 do Código da Propriedade
nazzon - Cumpra a exigência.
Industriai.
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Marcas Deferidas
•
Termos:
N.° 465,787 - Idine - classe 1
- de; Casa Hilpert S. A.
N.° 466.680 - Tratoria - cl. 42
- de; Raffaele Antonio Tucci.
N.° 387.779 - Yardley - classe
48 - de: Yardley ta Company Limited. Republicado por ter saído
com inaorreçõea quanto ao número
do termo no Boletim do dia 22 de
-junho de 1964.
Marca Indeferida
Termo:'
N.° 447-t28 MatabolOr - eL 8
- de; Edward Mandelot - Indeferido, em face do artigo -95 n.° 16 do
Código.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Transferência e Alteração de Nane
de Titular de Processds
Rio, 29 de Agêsto de 1964
FMC Corporation - pede para :ser
anotada na patente 66.063 - privilégio do invenção a alteração de nome da titular - ,Anote-se a alteração
de nome.
I'MC Corporation - pede para ser
anotada na patente de número 66.306
- privilégio do inveinção e alteração
de nome da titular - Anote-se a alteração de nome.
Fábrica da Encaradeiras Lustrene
S. A. - transferência para seu nome
da patente 3.807 - modelo de utilidade - Anote-se a transferência.
The Noi-wich Pharmacel Comp.any
- transferência para seu' nome da
-patente 67.91.2 - privilegio de invenção - Anote-se a transferência.
Bali Intercontinental Corporation transferência para Seu nome da patente 68.558 - privilegio de invençã - Anote-se a transferência.
Harsco Jorporation - transferência
para seu eome do termo 150.745 privilégio de invenção - Anote-se a
transferência. .
•
. Clark Equipment Company ped • para ser anotada na marca - Tyler - número 162.605 - a alteração do nome da titular - Anote-se
a alteração de nome.
Matoso 8s Irmãos Ltda. - transferencia para seu nome da _marca -Flor de Liz - número 177.820 Anote-se a transferência.
Instituto Plácido Affonso S. A. Produtos Terapêut:cor - transferência
p seu nome das marcas - Deztrobece, número 198.767 --- Placam
númer o 207.749 - Anotem-se as
transferências.
Optica Olinda S. A.. - pede para
ser anotada na marca - Olinda -número. 283.972 - 'a alteração do
nome da titular - Anote-se a altera.
ção de nome,
Schorch S. A. Indústrias Elétricas
• - pede para ser anotada na marca
--•-• V.H. - número 285.409 - a
alteração do nome ara titular - Anote-se a alteração de nome. Schorch S. A. Indústrais Elétricas
- pede para ser anotada na marca
C.D.E. - termo 294.577 -a alteração do nome da titular
Anote-se a alteração de nome
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Helbras S. A. Indústria Parmacau .. 'EXPEDIENTES DAS DIVISÕEL.
'
tica - na teraçã°
de nome do re- DAS SEÇÕES REPUBLICADOS
Willys Overland do ..3rasil S. A. 1gistro 27: .36 - Arquive-se, por
POR TEREM SAIDO COM INIndústria e Comércio - no contrato falta de cumprimento da exigência:
CORREÇÕES
de exploração"' da patenta 59.920 Moysés
Pimentel
as
Filhos
na
privilégio de invenção - Cumpra a
D:a. 19 de agóàto de 1964
alteração de nome do registro -núme•
exigência.
NotificasJo:
Johnson & Johnson - na transfe- ro 278.818 - Arquive-se por falta,
•Uma vez decorrido o prazo de re •
rência da patente 63.293 privilé- de cumprixramt8 da . exigência.
gio 'de invenção - Cumpra a axigenlaletalac S. A,. Indústria e Comer- curso previsto pelo artigo 14 da Le
cin.
aia _ na transferência do registro número 4.048 de 29 de dezembro dr
The National Cala Registar Com- ra° 283.833 - Arquive-se, por fal- 1961 e mas dez dias para eventuais juntadas de recursos; e do mespany - na transferência da patente ta de cumprimento da exigência.
mo não se tendo valido nenhuns inn.o 66.107 - privilégio de invenão - Cumpra a exigência. Quanto EXPEDIENTE DO SERVIÇO bE teressado, Lcarn notificados os regueàs patentes de números 66.108 - RECEPÇÃO DE INFORMAÇÃO E' rentes abaixo mencionados a comparecer a éste eDpartamento, a fim de
66.109 -- 66.110 -- 66.111 -- EXPEDIÇÃO
efetuarem o pagamento da taxa final
66.767 - aguardem-se a soluço do
concernente à expedição dos respectermo apontado.
Exigências •
tivos certificados dentro do prazo de
Chern:cals & .Phosphates Limited sessenta
dias - na forma do parágrafo
Rio, 19 de Agésto de 1964
na a:lei-ação de nome da patente nútin.ca do artigo 134 do Código da Promero 68.889 - privilegio de inven- • Sociedade Paul:sta de Artefatos priedade Industrial.
ção -- Cumpra a exigência,
Metalúrgicos S. A. - junto à patenRepublic S. A. Indústria e Comér- te n.° 3.920 - Cumpra a 'exigência. MODELO DE UTILIDADE DEFE-.
RIDO EM FACE DO LAUDO
cio - na exploração de contrato da
Atlanta Papar Company - junto
patente número 559:311 - priailégio à patente n.0 -'56.702
Cumpra a TECNICO •
de invenção - Cumpra a exigência. exigência.
.
N° 111.032 - Um móvel dura bar
Francisco Rivaro - na transferênHenrique
Martiniano Waldheim - Móveis Movartis Limitada .cia' da patente 62.539 privilégio •
- junto à patente n.° 59.463 1\1? 19.774 - Original disposição em
de invenção - Cumpra a exigência.
disco para guarnecer tampinhas metá'lhe National Casa Regiater Com- Cumpre a exigência.
pany - na transferência da: patente Chamado Para Pagamento da Taxa licas e sim - lares - Indústria de Utilidades em Plásticos Utilene Limitada.
n.o 69.174 . - privilegio do--invenção
Final
N" '121.051 - Naivo modelo de vi- Cumpra a , exigência.
•
veiro para aves em geral - Avetez
José Manuel da Costa Mendes _
SÃO convidados os requerentes Indústria de Artefatos AvIcolas Limina transferência do -termo 137.578 abaixo mencionados a comparecerem tada.
• 'a
a este Departamento a fim de efe- Cumpra a exigência.
tuarem o pagamento da taxa final DESENHO OU MODELO .INDUSNeodrpg Delalande
Quignon
TRIAL DEFERIDO
na alteração de, *nome da marca nú- dos seguintes Processos de Patente;
N.o 73.157 - Benjamin Clayton,
mero 158.288 - Cumpra a exigên1%1° 132.168 - Um friso protetor para
N.? 85.999 - Farbwerke Boechst
cia.
a borda da abertura de ar quente dos
•
Laboratório Neorned Ltda. - na Aktiengesellschaf t Votam.
autos - Produtos Metalúrgicos Caraalteração de pomo da marca 258.756
N.o 87.357 '- Giuseppe Raja,
dec Sociedade Anônima.
- Cumpra a exigência.
Metalúrgica Abra
N.0 87.379
136.153 - Uma nova configuraAsfalto, Califórnia S. A. - na mo Eberie S. A.
ção em hastes de óculos - Caetano
exploração de. contrato das mar cas
Costanza).
na. 295.828 e 295.829 - Apresente
Diversos
N 9 143.540 Nova forma ou Coa05 clichês.
figuração, de isqueiro - Durval • Lucas
Empa Ernprêsa Paulista de Co- de Souza.
Diversos
mércio e de Aplicações Ltda. - junto N° 145.364 - Nova configuração em
n.° 4.669 - Aguarde-se perfilado - Alumax Indústria e ComérIndústria Heliográfica Leopoldo à patente
prazo.
cio f n.r.tada.
Machado S. A. - na-exploração de o
N1 145.662 - Máquina automática
Aluminium International Inc. contrato da patente 34.248 , - Arquive-se o pedido por falta de cum- junto à patente n.o 66.722 - Fa- para lazer molas espirais - Indústria
de Máquinas e Ferramentas Cariac Liprimento da exigência. Quanto às pa- ça-se a apostila.
mitada.
tentes de números 40.173 - 44.375
N" 122.063 - Original modëlo de
de
Processos
de
Panto:
-- 47.220 --'47.489 -- 47.522 -- Arquivame
cadeado -- José Paioletti.
tentes
50.312 - 47.523 - 47.526 •
48.384 - todos privilégios de ina
E ALTERAÇÃO
N.0 92.254 --a Institu Français du TRANSFERENCIA
Aguarde-se. .
venção
DE NOME DE TITULAR DE
Petrole das Carburants et Lubrificants.
PROCESSOS
Indústrias Dentárias Dentsply S.A.
.
•
Bernardino Carlos
N.o 108.847
- na averbação de contrato da pa- Penteado Alvarenga.
Aulo
Gelio
Borges
e Genry
tente 42.464 privilégio de invenN.° 111.744 - Casa Su:ssa de Acer tow - Transferência para seu nome
ção - Arquive-se o pedido, por falta sérios
Testeis Ltda.
da patente de Prlv.1égo de Invenção de cumprimento da exigência.
N.° 112.280 • - Roberto Cevadas têxmo número 143.618 - Anote-se a
Indústrias Dentárias Dentsply S.A.
seguinte transferência parcial 1/3 dos
- na exploração de contrato de nú- Lopes.
N.° 113.209 - Manoel da Silva e direitos para Aulo Gelio Borges e 1/3
mero 42.924 - privilégio de- invendos direitos para Genry Ippolitow.
çãe --- Arquive-se, tendo em viata a Souza.
Monsanto Company - Pede para ser
petição apresentada.
N.° 133.564- N. V. PhilipieGloei- nnotp 1,r na Patente de Privilégio de In.
larnpenfabrieken.
•
Johnson 85 Johnson - na transfe- N.° 113.672 - Juan Angel Mutio venção - Tarmo número 137.380 --a
A alteração de nome - Anote-se a ala
rência da patente 62.307 privilé- e Angel Duz.
terna° de nome.
gio fie invenção - Arquive-se, por
N.° 114.693 - Frederico Stroafalta de cumprimento da exigência. bele.
PRIVILEGIO DE JNVENÇÃO
Sebastião Fun/muni - na transINDEFERIDO
N.° 11.5.093 - Rocha Repaeaentaferência ' da patente de número 63.319
- privilegio de invenção - Arquive- çales Importação Exportação e Admi- N9 112.760 - Original disposição em
se, por falta de cumprimento da exi- nistração Ltda.
pentes de uso mascul no e feminino N.° 118:756 - N. V. Philips'Gloei- Vilson Machado, Milton Hyppobto e
gência.
lampenfabrieken.
Nelson Capua •
Laboratório Emer S. A. - na exMáquinas Omil
N.o 119.626 ploração de contrato da marca núme- Ltda.
EXIGÊNCIAS
•
ro 250.250 aa- Arquive-se, me falta
a.a.-tarei Ba ,-chi N" 121.576 -- Grasso's Koninklijke
N.° 148.400
de cumprimento da exigência.
Indústria Ferragens Pagé Ltda. - Harpia.
Machinefabrieken N. V. - Cumpra a
N.° 122.399 - Luigi Segurini e exig anda.
na alteração nome' da marca aàmero 254,913 - Arquive-se, por talta Fatistino Molinari°.
N° 123.354 -- João Corrêa de Soa.
- Arquivem-se os DrocessOs.
de cum primento da exigência.
za - Cumpra a exigência,
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N° 125.781 - The Dow
N° 466.236 - A Sequeira - Co da.. -riTuLu DE • ESTABELECIMENTO a Café Maracanã Indústlia e Comércio
Company - Cumpra a exiaancia.
•
DEFERIDO
Limitada - Transferência' para seu
be 23 - A Sequeira 6 Companhia Linome .da mia za Maracanã - Número
No 128.068 - S.emens lielske mitada.
N u 366.036 - Alada - • Classes 6 272.730 - Anote-se a transferénaa
.Aktiengesellschaft - Cumpra a exigênNo 466.248 - Piloto - Classe 11
cia.
- Comércio e indústria de Artalatos - 53 - 4-1,:taX Impura:leão e teepreesnDeu.eche Edeistablvverke A. G. taça° Lanaaela - Artigo 117 nu 2.
de Mcta:s Piloto Limitada.
Treinsieramaa paia seu nome eia marca
•rsi
.
'
.1jra
.713
Tecinlaeendas
(alasDAS
DIVISÕES
E
Ne.
466.299
Reprinter
Classe
'EXPEDIENTES
Aço aia:dama - 122.4u° DAS SEÇÕES REPUBLICADOS POR 42 - Sociedade de Jtepresentações Re- se 33 isaac Cohen, tiaim Cofiem e Anate-se, a transferancia.
ieeynatelo Amarai Duarte - Artigo 117
TEREM SAIDO COM
printer Lanitaaa.
lliivo Pará - i ransierenc.a para
numero 1. .
INCORREÇÕES
aeu nome da expressão: gus:u..eri0
N° 466.337 - Olgape - Classe 11
N" lota a36 - Edific o São Camelo raivo sistema cie traaspoi te Jaameio
- 019 a pe Comerciai importaelora Li0a19 de agõsto de 1964
mitada - Com exclusão de leriamen- - Classe ao - Eileaa Camilo - Art.go 467.8 1
- 2 - Anate-se a translereaaa
117 manei.° -I.
Notittea¡.ão:
metade dos ' direitos para Dila ° Peies.
tas em geral para profissionais. •
laa. 161.032 - Editorial Itacoloini • Latas. atanao Léo du Brasa Soate...ade
N u 466.912 - JuntaLx - Classe 1
Uma vez decorriuo o p.aau dt. reCursa p.cvleio pc.o alago 19 ta Lei - Pigmentos Neivo Hamburgo Socie- Ciaese a2 - Ed.:asam 1taooaum L !lata- Anónima - lede pa..a ser anotada na
marca: aauue LM". LÁburató. •to 5.4..haS
i.J ue dezemaro ue dade Anônima Inda,tria e Comercio - da - Aet.go 117 numero 1.
nu.a.a, au.01a
NI° 464.0.37 - Livraria Kosmos - do Bras 1 Socieetade Anôrtima - NumeCom
exclusão
de
betumes
e thiner.
dez
cilas
para
evenMaiS
1961 e
tuais Juntadas de iecureus, e do mesN° 466.935 - Jaguarasau - Classe Casse .32 - Erich Eichner b Curnpa- ro 169.311 - A aiteração de nome mo não se temia valido nenhum lute- 41 - Francisco Jose de Ouve ra Nu- unia Linuada - Ari go 117 maneio i. Anote-se- a al.eraçáo de mime.
au5.506 - Casa Sauna - ClasIlas Garcia Sac.eurideAnõnema Co. ressaca), ficara notiacadus o reaueren.
tes abaixa mencjoiladeis a comparecer
N° 41.6.9a5 - Kaerich - Classe 41 se 23 - Antonio Sauna & Companae.a. mercio e Inenistria - Pede paia ser
anotada na marca Estrela n u 169.583
a este Departamento, a fim de efetua- - Eugerao Raulino Koerich & Compa- - Artigo 117 número 4.
rem o pagamemo da taxa anal cunaer- nhia Limitada.
N u 1-10.497 - Galeria Vila Nova - A alteração de nome - Anote-se a
•
nauta á expedição dos respectivos cerN° 431.747 - H - Classe 8
Coace.saa - Classe 33 - «CNIia Com- alteração de nome.
John Harvey 5 Sons Limited - Petificados uentro do prazo de seesa.nta Harper Wyman Company.
piallaa Nacional de. Indústria e Coasde para ser anotada na marca: BasClasse 36 trueão - Art go sill número 1.
Nu 441.102 - Preter
dias - na forma do parágrato muco do
arago 134 do Código da Propriedade - Indústrias Mike de Confecções LiN u 466.024 - Arki - Construção e tai Day - Número 278.977 - A ti unsIndustrial.
mitada.
Admialstração - Classes 16 - 33 - feréncia e alteração de' nome - AnoN° 46.1.5S3 - Larnart - Classe 15 50 - •Alberto Semim e Ramos Semin tem-se a transferência e alteração 'de
MARCAS DEFERIDAS
- Marrais do Amarai Comércio e In- - Labib Yamin - Artigo 117 nu 1. nome.
Expresso Orioa Sociedade Anônima
dústria Sociedade Anônima - Com exN" 466.844 - L. B. Limpadora - Pede 'para ser anotada na expressão
N" 353.563 - Aclamava - Classe clusão de saboneteiras.
13rasilaira - Classe 33 - Marcos de propaganda: Exprasso Unon conduz
30 - Confecções Adameva Limitada 463.552
Eliael
CLse
28
isasenibàs - Artigo 117 . número 1. maior tonelacm mais longe em menos
Nu
aalkétIS
Com exclusão de boinas, honra.;
Piam
:
aos
Eiinel
Limizada.
N o 466.0 .10 - EdifiCio Monte Sua: tempo Número 298.64i - A alterae gOt•OS.
No 465.009 - Cafertecnica - Classe
- Claese 33 - Construtora Nôvo 1-10- ção de nome - Ano:e-se a alteração
N' 3d).335 - E. F. B. E. - Classe 6 - EFBE Metalúrgica Sociedade 11 - Cofertecraca Comércio de Ferra- rizoma Limitada - Artigo 117 núme- de nome.
mentas Técnicas Limitada - Com ex- ro a.
•
EXIGENCIAS
Nu 431.497 - Ges‘so - Classe 16 ciusào de micrómetros.
" N 9 466.518 - Eõif.cio Serena N° 465.734 - Mcmke - Ciasse 11
- Gesco Sociedade Anônima Comer33 - Companhia de Serviças e _Beijas lscovesc. - Junto a marca
•
-- Correntes Menke Sociedade Ata-Mi- Cluese
Ciai e laciustaai.
Engeeharia Serena - Art go 117 nú- número 173.66b - Cumpra a exiência.
N o 431.519 - Gots - Classe 21 - ma - Com exclusão de ligas.
incro 4. .
Humble 01 ta Relimng Company Duas Gotas - ClasN" 465.941
Freios Gots Auto Partes Soc eaade
N' 466.519 'Edifício Serenata - Junto as marcas número . 251.059 e
se 19 - Kimberly ClaSk Lurporaton. Classe
Anônima..
33 - . Companhia de Serviços e Atlas número 283.021 - Cumpra a exiN" 466.394 - Quata-Rancharsa N o 43.5.610 - Marco - Classe 41 Classe 41 - Laticinios Quata-Rancha- 'angenhinia Serena - Artigo 117 ma g ênc.a
meio 4.
- Restaurante Marco L.mitacia.
kumble Ou l & Refining Company N" 436.169 - Meraton
Classe 41 rea 1 imitada.
Junto a marca número 284.573 - CumN° 466.632 - Enrodsi - Ciasse O
-. Restaurante Meroton Limitada.
FRASE DE PROPAGANDA
pra a exigência.
DEFERIDA
1\i' • 940.339 - Resul - Classe 27 - Dion.zio de Souza Es 1:-mãos.
N 9 441.434 - Laboratório Fitar SoClasse 9
N 9 168.249 - Soratali
- Resal Representações Sul Brasilei. a
ciedade Anónima Cumpra a exigênNu
- Indústria de Harmônicas Sonintli Li384.209 - Açucar Santa Cruz cia.
Limitada.
mitada - Cem excaisão de eetajcs para Aucra .Extra - Classe 41 - Usina
Isl° 477.177 - Neopac - Classe 28 irstruiuentos musicais.
N° .466.842 - Morsing Cabos de
:Santa Cruz Saciedade Anõn.ma - Sem
- Gerida Sociedade Anónima Indústria
Aços Limitada - Cumpra a exigência.
direito
ao
uso
exclusivo
de
aagora
exN° 468.262 - Termos - Casse 41 tra .
e Comércio .
N° 477.347 - João Augusto de MatNu 1425.107 - Livurno - Classe 36 - Máquinas Terenense de Beneficiatos Pimenta - Cumpra a exigência.
menu Limitada.
- Çonteações Livorna Limada.
N° 477.340 - D stribu.dora de ArtiMARCA INDEFERIDA
gos Domésticos Elétricos Citylux LimiN" 469.132 - bliu..ki - Casse 18
N 9 448.138 - Ebe Saciedade Anã- Santa Luc a Cristais- Limada.
N° 409.352 - Gben - Classe 50 tada . - Cumpra a exigência.
finta - Classe 6
N° 477.318 - Edmundo Saldie
N' 469.138 - Blindes - Classe 25
Ciben Sociedade Anônima Empreenra de Engenhar -a Soc,edade
- EmprésaAmsaima.
Cumpra a exigência.
Nu 463.433 - Sandarind - Classe - Saista Lucia .Cristais Limitacja - dimentos e Participações.
N 9 477.240 - Schroeder 5 R. Jan32 -- Perfumaria San-Dar Sociedade Com. exciusao de árvores de natal, bosen Limitada - Cumpra a exigência.
FRASE DE PROPAGANDA
Anônima - Com exclusão de ev'gj'ios las de enfeites, festões, mostruário e suNo 477.237 - Antonio Deola •
• INDEFERIDA
portes artisticos.
de publicidade. •
Cumpra a ex gência.
Classe 6 N° 463.5'36 - Icanid
N° 463.541 - Lucas - Classe 38
N° 477.205 - M. L. Mawilhães
N° 398.257 - O melhor sorvete de
Indústr.:.s. de Caldeiras e 15,1eti-1úrica de São Paulo - Classe
- Livraria e Papelaria Luva- Limita3
Indústria e Comérc.o de Móveis L mi41
Graz
a
•
Vita Limitada.
da.
tada - Cumpra a exigência.
Criscuolo Pappalardo.
N 9 465-568. - V.surnagic - Classe
N° 464.508 - E/per - Classe 16
N° 477.194 - Confecções Mapa' Li- Elper Const. Lições em Geral L.mita- 50 - Me:alúrg ca W.Ilig Sociedade TRANSFERiiNCIA E ALTERAÇA0 mitada - Cumpra a exigência.
Anônima - Cem exclusão de cliché.
da .
N° 476.989 - F. K. EquipamenDE NOME DE TITULAR DE
• NI° -464.834 - Bolsas Hispania tos Industriais Sociedade Anônima -•-•
PROCESSOS _
SINAL DE PROPAGANDA
Ciasse 35 - Bolsas Hispana lamitada.
Cumpra a exigéncia.
DEFERIDO
N° 465.464 - Caloramic - Classe
Casas do Charque Sociedade Anôni32 - Metaltirica Wall:g Sociedade
DIVERSOS
ma - Pede para ser anotada no TiN 9 466.835 - •Fig de Ed licio Anônima.
tulo
Casas
do
Choque
Número
1.4°• 465.715 - N+R - Classe 39 Classe 33 - Associação doe leuecio- 297.427 - A transferência-e a alteraG. M. Plaff A. G. - No pedido
- Pirelli Sociedade Anônima Campa- n'áaos Administrativos da Faculdade de ção de nome - Anote-se a transferen- de apostila da marta: Pfaff número
Direito da Univers ciade de São Psuio c.a e a alteração de nome.
a Industrial Brasileira. .
294.724 - Anote-se mediante apostila
N 9 465.745 - Europrene Latia- - - Artigo 121.
o contrato de exploração a Favor ds
1NSIG1'iIA
COMERCIAL
DEFERIDA
Classe 1 - Ame- S.P.A. - Com
I ICB (Union Chiai:que Cheinische Elg n Fábrica de Máquinas de CostuN° 447.459 - 13 & 1.. -- Classes 1 liedrijven) • - Pede para aer
exclusão de borracha sintética.
anotada ra Sociedade Anónima. já anotada no
5-2- 16-47 - Buschele &
na marca Ergolax - Número 510.601 registro anterior número 163.781.
N o 263.942 - Revista Vetar nár.a Lepper L'mitada - Artigo 114.
Mario Pedro NOME COMERCIAL DEFERIDO. - X transferêne'a e a alteração de nodo Turf - Classe 32
Sociedade de Participações Indastralis
me - Anote-se a ti.ansferência e a alte- e Comerciais e Lorentzen Limitada .
Forni.
IN° 410.671 - Saco - Têxt.1 Cata- reção de nome.
N u 465.768 - Paff - Classe 47 - gases "imitada -- Saco - Thas! CaJunto a marca número 238.266 - SenLICB (Union Chimique Cheinische do o presente registro prorrogação do
Casa Hilpert Suc'edade Anônima.
taguases Limitada - Artigo 109 nu- Eeclajvcn)
- Pacta para ser anatada 79.022 onde já foi averbado o Contra.
IN' 465.821 .- Tabach - Classe 49 mero 3.
na marca Textocrete - N o 290.164 - to a que se refere a petição de fôlhas
- Comercial e Impo.tadora Tabach SoN° 165.536 - Nolecl Livros Limaa- A transferência e alteração de nome - 9.10 torno sem efeito o despacho de
ciedade Anônima - Com exclusão de
armadilhas, apretechos de caçador e da Nobel • Livros Limitada - Arti- Anore-se a transferência e alteração de fedhas 13 verso para o fim de autorizar
nome.
go 109 número 3.
a anotação mediante apostila do contra.
artigos para bilhares.

Tèrra- r.ca 23
•to de explwação a favor de Soe edac:e
de Participações Industriais e Comercias Lmentzen Limitada.
Ne' 466.855 - Leboratório Ouunico
Dige Lonitada - Pross'ga-se substeuire
alo-se a classe 1 pela 41. .
N" 411.987.- De Millus Comércio e
Ineastria de Roupas Soc.cdade Anão ma
- P:ossiga-se na classe 24.
461.elle ferie tin Comercio 'Ira
dúltria e Imporieção Liineada • -Aguerde-ee solução de termo du.er.or.
eivicgulden Lombe. g
se .14i.616
Cilemische 1;abeik
13. 13.
lavas ga-se com as indicações da . Seção.
-Scandard B:ands Incorporated - Junto a marca número 249.196 VP.Y{, o pedido de averbação de enntrato de iôlhas 11, em face da petição'
de tôMas retro. .
N" 403.99/ - Ifecica Redutos Dentários Linatada - Arqu ve-se o proces-
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Are:

.e,

N.° 477.466 - Z.Icar - classe: mo 625.569 - marca: Brasirense N.° 114.001 - mosielo da uai
17 - Rachel Schein - Prorrogue-se classe 25.
dada -- Naee . modelo de conorut
o regista).
Condoroil Tintas S. A. - :oposiçã_ camisa -grasata - requerente; Jur
N.° 628.569 - Verdasco - classe ao termo 631.315 - marca: Acro- Mana Martin.
42 - Vinhos Luiz Antunes S. A. a- graph - clasee 1.
N.o 115.9n - privilegio de ia
Prorrogue-se o rea,stro consiecrandoFábrica Ypu Artefatos de Tecidos venção Nevo dispositivo para asss
se como distintiva a 'forma de apre- Couro e Metal Sociedade Aneneinia pizzas e outros - requerente: Anúa
sentação do clichê de acôrdo coM os - 000sição ao termo 624.d94 - cio Tevares te Oliveira.
termo restritivos do registro anterior. marce: Couro l'_egitimo - el. 30.
N. t16.03 - privilégio de ia
N.° 630.533 - V4.-Feedeit . - -classe
D bras S. A. Indústria e Comér- vença° - Aperfeiçoamentos em dt
número 2 - Amchem Products Inc. cio 2-- oposição ao termo 623.846 pOsitos filt, antes - requerente: nen
- Prorrogue-te o registro.
-a- marca: Dibral - cl. 32.
cisco Marcelo Feitosa - Total _per
N.° 632.879 - Rema - classe
Dcrka S. A. Participações -e ''''o- cinco pontos.
17 - Olyrripm Werke -Aktiengesells- mércio oposição ao termo ns eeeN.0 118.810 - privilégio da ia chaft - Prorrogue-se o registro.
rn 623.621 - título: Dorg - ci. 33 vença° - nelo refratário com re
N.° 633.927 --e (isefa - classe 1
Armações de Aço Probel S. A. - vestimento de chapa - requerente
- Clretag Aytengesellschaft - Proroposição
ao termo 120.178 - modelo Didier Werke AG.
rogue-se o registro.
N.° '118.980 - P ri vilégio de
• de utilidade - de: Escritório Técnivenção - Dispositivo aplicável era
N.° 645.758 - Big B - classe 41 co Cothrige Ltda.
- Pan Predutos Alimentícios Nacioútil' S. A. Indústrias Mecânicas máquina de costura para costura era
nais S. A. - Prdrrogue-se o registro. e Metciléteg:cas oposição ao termc ziguezague - requerente: Irkopp In.
N.° 647.709' - Streptocior - cl. 3 120.281 - modelo da utilidade - dústria de Máquinas de Costura S.A
'
Nee 119.049 - privilégio de
Laboratório .Especifarma S. A. - de: Carlos Planas Pons.
8O.
.
Distribuidor
e
cortados
dt
ven
ção
Prorrogue-se o registro.
Duracour S. A. Indústria e ComerN0 447.998 - Les Sucesseurs de F.
N.o 647.368 --- Defeo - classe, 5 cio - oposição ao termo 120.298 - fita gomada - requerente: ,Nobort '
Cazanuve - Arqu.ve-se o processo.
- Soc.edade Anônima Mercantil , Vi- modelo de utilidade - de: Leon Fujita.
N Y 450.456 -e- Francisco Kenwarthy cei.te de Feo - Prorrogue-ae o reTchobanian.
N.° 120.278 - modelo de utilide
Azevedo - Arquive-se o processo.
gistro.
Nestló S. A. - oposição ao termo de - Nevo tipo de cafeteira conju
N° '450.493 -I-- Lanches Paredes de
N.o 650.223 - Motorista - cl.
120.376 - privilégio de invenção gada com bula e coador - roque.
Coura Limitada -7 Arquive-se o pro- 23 - 'Ribeiro Chaves S. A. Indús- n.o
de; Lincoln Nicolay.
rente: Helio Nunes.
cesso.
trias -- Prorrogue-se o registro.
N.° 121.085 Nova disposiçã
N o 645.280 - Instituto Bidchimico Prorrogação de Frase de Propaganda - Sindicato da Indústria de Produtos
Sociedade Anônima Paulo Proença e' Balas de São Paulo - construtiva em anel para pastas ce
de
Cacau
N.°. 643.330 - Não peça urgência
Auarde-se solução de transferência.
oposição ao termo 120.376 privi- fanas sOltas - modelo de unho ed.
• N" 651.401 - Edap EcItora Sucie. exija perfeição - classe 50 - Custo- légio de invenção de: Lincoln Nicolay. - requerente: Nelson Teixeira de Al
dio de •Almeida ee Cia. - Prorrodade Anônima -a- Aguarde-se prazo.
Sociétó Technique Pour L'Utilisa- meida.
gue-se o registro,
N9 121.247 - Privilégio de Invençíit
tion De La Precontrainte (S.T.U.P.) - Um Afiacior de Lâminas de Bar..
PRORROGAÇÃO DE MARCAS
Prorrógação de Titulo de Estabeleci- (Procedes Freyssinet) oposição ao bear - requerente: Rabolini Loreazo
termo -11,9.453 - privilégio de in- N9 121.314 - Privilégio de Invençã(
mento
N" 651.110 - Lact
Classe 42
venção - de: Walter do Couto 'Neli. - Nora Embalagem para Amp5.a.
- Indústrias de Chocolate Lacta Socie- Republicado pe- ter soído com
de injeção e Vutros - requeren..e:
N.°
636.764
Faraco
Loterias
-dada Anônima Prorogue-se o regis• Cartogrefica F. Dei Nero S. A.
correções.,
classes
33
50
Genaro
Honoiato
tro retificando-se a data para -10 de
N9 121.832 - Modélo de Utilldadf
Amorico Fanicas --- Prorrogue-se o re•
janeiro de 1955.
Lanterna Elétrica As,ociada
Retificações
N° 410.236 -- Eurelca - Classe 32 gistro.
Chave de Fenda ou Sim lar - requeLobras
classes
rente: orlam Indústria Eletroma teneN.° 642.SP7
- Erpólio de Antonio Gomes Martins
Termos:
Cce P Plástica Lánitacia.
Abelheira - Prorrogue-se o registro 8 --- 12 e- 14 -- 15 -- 36- 38;Modélo de Utilidade
N.° 122.519 - orivilág:o da inven- No 121.986
Com os exemplares de Iõlhas 941 reto. 48 - 50 Lojas Brasileiras de Praficando-se a data para 25 de 'junho de ço Limitado S. A. -- Prorrogue-se o ção para: Nôvo e original processo - Telturador para Carnes - reque1949.
de imagens fotográficas. transparen- rente: Indústrias Mecânica- ,Ilermanr
registro.
tes
ou não - requerente: Marylene Limitada.
I\I9 631.957 - Cruz de Malta N.° 642.809 - Lobras - 'classes Fotográfias Ltda. - Pontos publica- • No 122 169 - Modelo de Ut'lldade
- Um Noavo tipo de Utensílio para
Classe 1 - i-Inião - Fabril Exportadora • - 12 - 14 -a 15 -36 - 38 retifi- Rechear Carnes e Assados em ,Geral
Sociedade Anônima (UFE) - Prorro- 48 - 50 - Lo)as Brasileiras de Pre- dos em 10 de julho de 1964 e
- reglad-ente: Eduardo . Alvares Mague-se o rcçastro sem direito de uso ço Limitado S. A. - Prorrogue-se o cado em 17 de agOsto de :964.
chack.
que-se o registro sem direito de •is. registro.
N.o 120.667 - privilégio de ia- 1,1? 122,851 - Peivileg'o de Invenção
ache.
Lobras - classes venção
' N.° 642.810
Nino processo de fabrica- e- • Apagador Rotativo - reqUerente:
Waldenniro Coffman.
N.° 66.643 - Olbut
-classe 3 8 a.- 12 - 14 - 15 - 36 - 38 '- ção de jias, em particule.r,
122,880 - Modelo de Utilidade
- Química Medica Farmacêutica S.A. 41) - 50 - Lojas Brasileiras de Pre- ras, coleie& e similares --'
_ren- ---N9
Quadro para Adições e Subtrações
- Prorrogue-se o registro retifican- ço Limitado S. A. - Prorrogue-se te: Metaleirgica • Treves S. A. - :
- saque:ente: Luiz Pereira Leite e
o registro.
do-se a data para 9-1-54.
tos publicados ere 10 de julho de Paulo Ham lton Siqbeira.
N.° 642.81,3 - Lobras - classes 1964 e retificado em 17 de agasto de Ne 123 366 - Modêlo de Ut,lidade
N.° 651.029 - Pavão - classe
-- Suporte Descanço para • Telefones
-36 - 38 - 1964.
-. 12 - 14 - 15
41 - Torrefação e Moagem de Café
- requerente: Norca Industrial e
Vaccari• Ltda. - Prorrogue-se o re-i 48 - 50 - Lojas Brasileiras de Pre- Ficam
os pontos publicados em 17 de Comercial Limitada.
Prorrogue-se
¡Ostro retificando-se a data para 4-1 ço Lim.tadoa S. A.
' agOsto de 1964 retificados Por terem No 123.387 - Modelo de Utilidade.
• registro. .
de 1955.
- V7sad-g e Vertedor para Lquidos
saído cum incorreçOes:
Basta
N.
647.572
Vistilaria
N.° 650.186 - Coragem • - elesEniCados
ro:duerente: Norca InCia.
Aoclasses
'41
--42
43
imit 42 - Irmãos Cariem S. A. Bebidust-tial e Comercial Limitada.
Termos:.
Prortal
ctica
•
Paulista
I
.B
.B.0
No .123.419 - Privilég o de Invendas e Festrigerantes - Prorrogue se
N."' 106.988 -L privilégio de inven- ção - Válvula de Cont41e de Fluide
O registro retificando-se a data para rogue-se o registro.
requerente:- International Basic
çao - Proceso e aparelho para aper8-12-54.
feiçoe i as características mecânicas de EcccumlY
N° 124.316 - Priviléi:o de In• N.° 648.963. - D.ário Serrano -.
, NOTICIÁRIO
películas termoplásticas - requerente: venção - Aperfeiçoamentos em Má- •
classe 32 - Prudencia Rocha e AméMontec-:tini Societá Generale Per L'In- quinas de Costurar Boca de. Sacos
rico Dai Forno - Prorrogue-se o teOposição
•
dustria Mineraria e Chimica; e Lar! - requerente: Carlos Hipolito Pedro
estro retificando-se a 'data para 21
Ziegler.
Tello Granado.
do dezembro de 1954.
Sinco Administração de Bens S. A.
N.°
110.443
privilégio
de
invenOs pontos acima ntenc:onados /oN.o 648.902 . - Sigma - clas.e 8 - oposlçáo eu termo 633.626 - titam publicados com incorreções no
ção:
Corpo
de
borracha
de
diversas
- Roger Levy & Cie., Pery Watcii tulo: Siroco - cl. 33.
camadas - requerehte: Gesellschaft Boletim do dia 17 de agósto de 1964:
lee Montre Sigma - Prorrogue-se o
, os pontos abaixo mencionaCasa José SilvaeConfecções S. A. Fur Technischen Fortschritt
dos publicados
pubilcados com incorreções .no
! &suo.
- oposição ao termo 635.445 eN.o 112.467 - privilégio de ire Boletim
do dia *18 de agôsto de 1964:
N.° 597.332 - Ps Pe Drei
cl.' marca: Britai - cl. 36.
venção: D.spositivo para o armamen- N o 92.568 - Privilégio de Invenção
Henkel 81 Cie. G.M.B.H. I Eduardo Celestino Rodrigues - to dos cães dos fuzis de canos sobre-1- Processo de Preparação de Atineas- . Prorrogue-se o registro retifican- oposição ao termo 631.423 - titule: postoe e basculantes, em combinação rios Limoniticos para a Separação
ran tiete.
do-se a data para 12-11-54.
com a expulsão autornátie
s das cáp- 'do Teor Metálico - reqilerente: FreeCirnac Comércio a Indústria de Ma sulas disparadas - requerente: Fá port Sulplear Company.
N.° 414.337 - Leão Heráldico
ivilégio de Invenção
classe 42 - Lowenbrau Munchen terials e Artefatos de Cimento Ltda. brica D'Armi Pietro Beretta S.P . A . N9 113.779 _
o de Torção.
•-• Prorrogue-se . o registro até 14-269. - oposição ao termo 618.675 - no- . N.° 113.399
privilégio de in- -0mrainieotsoirtiçejoo A
de Cordõesro
venção - Fios de sutura , não absor- rente: CTA Compagni
N.° 414.615 - Triunpluttor - me comercial.
e Inclustt:rlelle
Importadora Brasiliense S. A. Co- viveis • - -requerente: American Cya- de Textiles Artificieis et Synthetle
fan o 42 Lowenbrau Munchen oorrogue-ee
o
registro
até
23-5-1968.
mércio
e
Indústria
oposição
ao
terIll
namid Company.
ques S. A.
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N9 116.090 — Privilegia de Isavez'çãoe Apereaçoamentos eis ou Reisevos a Dispositivos de 'trancamento
Despreadive 5 — requerente: Wilmot
Breed.en Limited.
N9 118.739 '—' PrisOlégeo de Invenção -a Conjunto de Tubeira de Alimentação — requerentes: Modesto
Pratolengo t Charles Ratam
No 122 763 — Modelo de Utilidade
Nôvci Medeio de Fêcha Graduava.'
com Cinta para Embrulhos .— requerente: Jun Sato.
/1"9 134 671 - Privilégio de Invenção- Aperfe'çoamentos na Técnica
.do Concreto .?rotendido — requerente
Sociedade Cercaeto Armado Centrifugado do Brasil S. A. — SCAC.
Fanal do ponto fica retificado; Dois
ou três fios de elo de 1 ou 3min, para
se obter uma superfície hel ,coidal em
todos o comer mento do elemento.
estrutura!, a fim de garantir uma
grande superfície de aderência.
Os pontos acima mencionadoa foram publicados em 18 de agôsto de
1964 com ineorreç es.
• NOTICIÁRIO
•

TERMO IV* 144.444

Depoaitada em 8 de novembro de
1962.
staattererue: laaaphane Joseph Brondello — cur.reaa, assaado do Paraná.
Pontas car-caarast.cas de: "levo
Dispositivo paaa eintretenlinentos" —
Privilégio cie 'invenção.
•
. 1 — "Novo Dispositivo para Entre. tezumentos", -earacSeriza-se por uma
barra, eia cajás superfícies superior
e inferior, na ue.graus inclinados, nas
quais ano pasaiveis de atuar as pontas
de duas linguetas movíveis, sob ação
de molas ou outros elementos elasticas, pelo tato ue que no recesso da
face externa da . barra, há dois eucoato5,e ntre os quais é possível de
localizar-se -e passar a • comum ficha
proveu ente de rampa moldada numa
das faces cia parede vertical do diapositivo, dita rampa situada adjacente a 'comum abertura dianteira;
sob a desembocadura da rampa, há
pino afixado também na parede vertical da diapositivo, e situado acima
doa encontros da barra; a barra mantém-se sempre escolhida sob ação de
mola, e na . 'extremidade interna da
barra, há furo ou outros meios para
acionar contacto elétrico ou outsros
dispositivos apropriadas; o . conjunto
de mecanismo é recoberto por chapa,
com abertura inferior para passagem
e descida da ficha;
. Total de 3 pontos. .
TERMO N9 152.217
10 DE JULHO DE 1964
Requerente: J. S. Santos & Filhos
— São Paulo.
.
•
Titulo: Nova' e Original Cadeira
Reclinava' de DesCEMs0 — Modêlo de
Utilidade.
19 — Nova e Original Cadeira Reclinava' de Descanso, caracterizada
pelo fato de serem os seus laterais,
que formam os pés, e braças ela cadeira, formados por duas armações
em forma de "U" invertido, constituídos cada um, por duas 5)ernas que
quando em posição normal ou abertas se mantém levemente Inclinadas
para fora, sendo ditas pernas prêsas
por suas extremidades superiores a
uma travessa que se constitui nos
braços da cadeira; sendo que, ditas
armações em forma de "U" invertido
são manadas em' posição aberta por
Meio de uma trava formada por dois
braços articulados entre si, e prês.os
por suas extremidades, um na perna
dianteira e outro na perna traseira
da referida - armação. Total de 5
pontos.
.

TERMO N9 124.335
Em 21 de novembro de 1960
Requerente; Matteucci & Amado
Ltda. — São Paulo.
Titulo: . Nova pinça para a retenUó de material a ser usinado em tôrno revolver au similar. — Paivilégio
de Invenção.
19 — "Nova pinça para a ratenção
de. material a ser usIneo eia terno
revólver ou similar", consteuida de
peça tubular meta/loa, provida de
rasgos longitudinais. que se iniciando
num dos Uras terminam a certa distância do 'oposto, caracterizada pele
fato de que o Raio com recortes apresenta internamente estrangulamento
com secção pouco superior ou identia
ca à do material a ser usinado, enquanto que externamente se apresento, com saliência que para o lado do
tepo oposto é dotada de superfície
cônica, contra a qual st ajusta tôpo
chanfrado de luva que envolve a peça referida, sendo êste conjunto envolto por conjunto tubular usual, que
anteriormente apresenta anel rosqueado, contra o qual se ajusta a parte
anterior da saliência da pinça
- Total de '2 pontos.
'IltELMO N°.124.534

Hi)

TERMO N° 124.553
Em 30 de novembro de 196u
R:querente: N. V. F'hilips' Gloe11:mpenfabrielien — • Holanda.
Ululo; Aperfeiçoamentos em ou relativas. a despositivas de gravação e
ou reprodução de sinais particularmente slna:s de eideo. privilégio
tle Iavençao.
29 — Aperfeiçcaunento ,, em ou relativos a equiparnentcn de gravaaão é
cu r:vrosIticãp de sinais, particularmente sinais de video, em ou .de uma
fita enrolada total ou parcialmente
em tô'zno de um tambor revolvente,
provido.de uma ou mais cabeças, caracterizado pelo fato de, com a de'vida consderação pela ve-casid:ade do
fluido no interior do qual se movimente ei fita, a tensão nesa anima e s.eirS
largura, bem como a vzIoe:dade periférica e o raio do tambor serem escolhidos de modo que, durante a operação, produza-se automàticarnante
uma película do fluido entre a fita
e o tambor.
Total de 7 pontos.
TERMO N9 125.036
••
Em 30 de agÔsto de 1960

Agento ie 1964
gação telefônica com um modulado

para modular um sinal de voz •sôbre
um canal de chamada com uni gera- •
dor 'de sinalização controlado por uma.
uma freqüência portadora de voz e
chave de,Ahamada, à cujo gerador de
sinalização são alimentados a freqüência portadora de 'voz e uma freqüência de chamada como sinais de
entrada para assinalar a tranamiasão
sôbre uma freqüência portadora de
chamada, que difçre da frege:esc:a
portadora de voz pela freqüência de
chamada, caracterizado pelo fato ,do
gerador de sinalização ser formado
por um transistor, no qual os sinais
de entrada são alimentados respectivamente ao eletrodo emis.sor.e ao eletrodo-base, cujos eletrodos são ligados
cada um, por intenáléclio de um potenclemetro, com uma tensão de polarização fixa, ao passo que um dês.
tes potenciometros está ligado com a
chave de 'chamada através uma impedância cl' circuito de passagem de
corrente contínua, a tensão de saída
sendo derivado, de um filtro de seleção incluído no circuito coletor.
Total de 9 pontos.

=MO N9 129.614
* Em' 31 de maio de 1960

Raquerente; Denisart Cardoso .PiRequerente: Giovanni Borgo e Narlho — São Paulo. .
ciso José Tocchetto. — Rio Grande
Teado: • Neavo modelo de estojo es- doTSul,
Requerente: Antonino Plasentini -- colar..— Modelo de Utilidade.A perfeiçoamentos em máItália.
1° — "Nevo modelo de estojo esco- quina para montagem dos bicos de
Titulo: Dispositivo de funcionamen lar", caracterizado por uma caixa de calçados.
— Privilégio de Invenção.
tu) etutomatico para o suporte de bar madeira — 1 — alongada, de' feitio
— Aperfeiçoamentos em máquibeadores elétricos. — Privilégio d e paralelepipedal achatado, 'aberta su-: na19para
annontagem de bicos de calInvenção.
periormente e dotada de - parede (li- çados incluindo um par de mandíbusa:gota
—
2
elongitudinal;
pelo
fato
2 9 — Dispositivo de funcionamento
las trapezoidais, inferiores, caracteriautomático para o suporte de bar das paredes laterais e a parede cen- zados . pelo fato de serem articuladas
tral
terem
em
suas
faces
voltadas
pabeadores elétricos, caracterizado pelo
par um dos ângulos e fixada à mesa
fato de compreender uma parte d ra o interior do estojo, um rasgo su- por um pino que lhe serve de eixo
perior
3
—
longitudinal,
próximo
austenção, saibre a qual é disposto o
nos seus movimentos circular horibarbeador cujo peso determina a aber- à abertura superior da caixa, um ras- zontais, apoiada na mesa. Na supero
—
4
—
paralelo
ao
anterior,
próg
fície superior da referida base estão
tura de ura circuito elétrico alimentador, enquanto que o levantamento ximo ao fundo da caixa e outro tam- preristos pinos 'em tOrno da parte
bém
paralelo,
quasi
encostado
ao
ancurva sendo as duas partes também
do barbeador da citada parte determina altomàticamente o fechamento terior e mais próximo ainda do fun- articuladas entre si.
do
da
caixa;
pelo
fato
dos
rasgos
suTotal de 7 pontos.
do circuito de alimentação e coloca
em funcionamento o motor de bar- perior e inferior — 3 — e — 5 se
ligarem,
no
tenso
da
cabos
por
outro
beador..
rasgo — 6 — semi-circular que delia
TERMO N° 131.807
ralta um setor cilíndrico de pequena
.Total de 6 pontos.
altura 7 —, configurado pelos rasEm 21 de agiesto de 1961
gos que o cercam; pelo fato de entre
___ medianos, ser enos
rasgos
—
4
TERMO N9 124.540
Requeren te: American Can Comcaixada um fundo falso — 8 — de pany
— Estados Unidos da América.
plástico
rígido
dotado
longitudinalTitulo: Recipiente.
Em 30 de novembrp de" 1961)
mente de projeção longitudinal supe- 19 — Uni recipiente aberto por corrior que configura uma parede divisó- del de rasgar ou puxar caracterizado
Requerente: Anthony Joseph" De ria
interna -7- 9 — no interior de ca- por compreender um corpo de fibra
pletro —. Estados Unidos da Améri- da uma das dIV17.5es
do estojo; pelo espiralmente enrolado composto de
ca,
faio de correr pelos' rasgos — 3, 6 e 5 uma camada interna e de uma cama19 Um articulador dental tendo — uma cortina — 10 — configurada da externa, um par de elementos exum membro de arco inferior, um por tira de pano ou outro material tremos fixados às extremidades do
membro de arco superior, e meios flexível conveniente e que tem cola-corpo . para fechar a costura, a
montando os ditos membros numa re- das em sua face superior, apenas pe- dito
dita camada interna tendo nela forlação mutuamente sobreposta incluin- tas Atlas faces inferiores pequenas ti-: mada uma linha de abertura se ex.
do Um par de juntas do tipo de char- ras — 11 — transversais de plástico tendendo heLicoldahneete ao seu reneira afastadas lateralmente na par- rígido, perferivelmente fórmica pelo dor de uma extremidade para a exte de trás do dito 'articulador, um pi- fato da cortina ter comprimento su- tremidade oposta do mesmo, a dita
no gravador pendente da extremidade ficiente para se abrigar quasl total- camada externa tendo -uma pequena
anterior do dito arco superior, e uma mente no interior do fundo falso fi- abertura atrelais a mesma adjacente
guia gravadora montada Ware a ex- cando aparente apenas as primeiras à sua dita extremidade oposta e alitremidade anterior do dito membro travessas, sendo q ue a Primeira delas nhada com a dita linha de abertura,
de arco inferior, caracterizado pelo possue um pequeno puxador — 12 — e Um cordel de rasgar inerposto enfato de que cada uma das ditas jun- aplicado superiormente.
tre as ditas camadas de corpo e antas de charneira inclui uma , prinieira ,Total de 2 pontos.
corado na sua dita primeira extremiparte montada em relação fixada ao •
dade; o dito cordel de rasgar se sobredito membro de arco inferior e tenpondo substancialmente e se extendo áreas ala superfície arredondada
TERMO N°25.179
dando ao longo da dita linha de aberfacaaando respectivamente ascendentura da dita primeira extremidade
• Eni`21 de dezembro ele 196u
temente e próximo a outra junta de
do corpo • para e através a dita abercharneira e uma segunda parte mon- Requerente: N. V. Philips' Gloel- tura na camada externa na dita extada eca relação fixada ajustável ao lanmenfabrieken — Holanda.
tremidade oposta do. corpo e termi;
dito membro de arco superior e ten- Titulo: Aperfeiçoamentos em ou re- ando numa extremid de livre dis-n
sa) uma • superficle inferior simulan- lativos g dispositivos de transmissão. posta no exterior da dita camada exeis o curso sie cônclilo na cabeça na- —.Privilégio de Invenção.
terna, dessa forma quando O dito
tura2 e apoiando-se sôbre a dita área • 19 — Um diapositivo transmissor, cordel de rasgar é puxado uma linha
de superfície • arreceandada de face particularmente uni dispositivo trans- helicoidal 'e aberta na dita camada
para cima e meios proporcionando missor para - transmissão telefônica externa em correspondência com a
um apoio 'engatando a outra das 'di- por freqüe.ncia portadora (ou telefonia dita linha de abertura na dita camatas áreas de superfície arredondada. por correntes portadoras de alta fre- da interna.
Total de 8 pontos.
i:tile-nela), compreedendo canal ou II- Total de 14 pontos.
Érti 30 de novembro 'de 1960
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, TERMO N9 121.80
• Em 24 de pinho de 1961'
Requerente: Reaner Hennes — São
Paulo.
Título; NU° tipo de carimbo datador. — Privilég-o de Invenção.
1 0 — Nôvo tipo de carimbo datado:, éaracterjoado por i.er dois discos
g uias, e dois cilindros compactos, os
quais Una gravado em redor a sigla
da firma, e, entre éles anéis' nos quais
estão encaixados pinos com numeração seguida de O a 9, para assim permitir a datação de sêlos e Estampilhas pelo sim pelos deslizamento do
carimbo sôbre aquêles.
TERMO N° 131.894
, Em 22 de agôsto de 1961
Requerente; American Can Company — Estados Unidos da ' América.
Titulo; Recipiente e procesio para
a formação do mesmo. — Privilégio
de Invenção.
19 Um corpo- de recipiente helicoidalmente enrolado aberto por cordel de rasgos ou puxar compreendendo uma camada externa, uma .camada de corpo disposta no interior da
primeira, a dita Camada do corpo tendo formada na mesma uma linha helico:dal de abertura, um cordel de
rasgar interposto entre as ditas camadas em wrespondéncia com a
dita linha de abertura, e uma paelha ou lingueta de puxar formada
na dita camada externa, o dito cor-dei de rasgar sendo fixado à -dita patIlha de pa xar de forma que quando
a dita ar' aia de puxar é levantada,
o dito cordel de rasgar é exposto, eiri
consecalancia do que pode ser nitrado e puxado para criar uma linha de
rasgar helicoidal na dita camada externa em' correspondência com a dita
uniaa de abertura na dita camada do
corpo.
'Dotal de 15 pontos.'
TERMO N9 132.845
Em 22 de setembro de 1961

DIARIO OFICIAL (Seção III)
•

tro ciastes "rebaixas de dois cortes em
"U" nos quais tem centrados por eixo
dois braços paralelos (joelhos), em
forma angular (ângulo reto), que em
posição fechada conservam seus prolongamentos superiores I -.71zontais, e
Sendo que seu ângulo interno é foras prolongamentos inferiores
mr:do por curvatura de grande raao;
pe:o fato ainda das extremidades dos
prolonaamentos horizontais dos joelhos apresentarem um chanframento
superior, seno cada qual, articulado
a dois braços retilíneos, e paralelos
centrados por sua vez aos fulcros do
platô móvel; pelo fato ainda, de na
altura do chanframcnto as braços retilíneos terem incorporados uma cobertura superior que protege a do
conjunto; pelo fato ainda de Mieriorne:nte é.stes meamos braços retilíneos, cada par, acama unidos por
tuna placa inferior que serve de encósto limitador doa prologamen:os
horizontais dos braços angulares ou
Joelhos, não permitindo assim mie os
mesmos, ultrapassem, no fechamento
a linha horisontal.
Tatal de 2 pontos.
TERMO 149 154.978
•
Em 29 de outubro de 1965
•

d•

Novos aperfeiçOamentos introduzidos em embalagens para alimentar.
— Privilégio de Invenção.
Paseoal Bovino, estabelecido na cidade de São 'Paulo.
-- Novos 'aperfeiçoamento introduzidos' em embalagens para alimentos, caracterizados pcir o recipiente normal ser formado de umabandeja, .. inferior, obtida por prensagem
de fedha de alumínio, ou outro meio
e material cianveniente, que lhe confira a forma trapezoidal. de base retangular com Cantos arredondados, laterais Inc g nadas para fora de cantos
também arredondados, conformando,
superiormepte, urna aba plana e envolvente.
Total de .3 pontos
Rio, 10 de abril de 1964 — 'Assinei
e encerei, la laudas do expediente.
— plaina Alvim Xavier — Direto; do
S., Dacumentação,

Requerente: Sérgio Manfredi -São Paulo,
Titulo; Juntas tubulares. -L PriviT4a/M0 N° 53.878 .
légio de Invenção.
< Pontos "Jaracteristicos:
Em 15 de setembro de 1951
19 — Juntas aubulare, caracterizadas por saram 'formadas de duas pe- Requerente: Darwin Pires e Darcy.
ças com ns extrenaalades assumindo a Pires = São Paulo.
forma de meias cana horizontal e o Titulo: Nova ,disposição em reatocentro a fo:ms - tic meia cana vertical. res para lâmpadas fluoreacente.s. —
Privilégio de Invenção.-Total ,de 3 pontos.
1? Aperfeiçoamentos ern 'reatores
para lâmpadas fluorescentes. caracterizados pelo fato que é prevista a
TERMO NP 137.251
combinação de um auto-transformador o -qual pela elevação substancial
Dep. em, 19 de marca de 1962
de tensão alimenta um choque de
reatando, mediante o que se obtém
• Patente ' *Invenção.
' Título: Aperfeiçoamentos introdu- se g elevação da tensão por um conzida; em maquinas injetoras de plásti- clensaaor conjugado ao automático de
rortida o qual agindo como comuta•
co.
Requerente : Aliar Paschoal pela. dor entre ditos de reatáncia e Condensador. elimina a descarga na tam— São pauto — capital_
e através do campo magnético
19 — Aperfeiçoamentos introduzidos pada
nroduzielo em' seu núcleo obtém a 'hs
injetoras
ale
plástico"
.
máquina
em
nação dos bornes da lâmpada e seu
que se constitui por platô e suporte ar, oadatto In ca n d escim ento
frontal entre os quais situa-.e o-cabe- Seguem-se mais 3 reivindicaçõea,
çote regulável da maquina que apre-senta forma paralelepipedal: abrangendo tôda a largura da máquina, ca12.RA
10
1•19 87.620
beçote êsse, suspenso por duas colunas cilindrIca g laterais pas!entes livremente pelo platô onde dispõem de Depositada. em; 23 de maio de U56.
luvas lubrificadoras, e pelo cabeçoae Requerente; Paulo Lis.sandrello
móvel cuja posição em relação às pró- aão Paulo.
prias colunas é regulável e caracte- Pontos CaracanestiCce: "Novas disrizadas- essencialmente pelo fato Co noaiÇõea em dobradiças" — Modélo
cabeçote móvel ser provido na face-in- de Utilidade.
terna de dois rebaixo; laterais onde se , 19 — "Novas disposições em dobralocalizam as porcas de apertk e aden- diças"acaracterizado por. as doias ele.

mentos convencionais componentes
das dobradiças, possuir una ' chanfro
em cada metade da peça, inclinado
no sent-do de cima para baixo numa
parte, e inclinado le baixo para cima no outro eleutentos ést:s unidos
peba convenc-onal pino.
Total de 3 pontos.
TERMO N°, 97.891
Em .17 de outubro de 1957
Requerente: panex — Inaústria e
Comércio Ltaa. — São Paulo.
Titulo: Panela tia-secionada.
Modélo de Utilidade.
19 Panela tri-secionada, caracterizada pelo fato de ter a fôrma de
um cilindro com três seções de diâmetro diferentes.
Total de 2 pontos.
TERMO N9 95778
Em 27 de-novembro de 1957
Requerente: Helena de Paula Sch.mid — São Paulo,
Título: Nova tampa-rôlha para
frascos era geral, — Privilégio da Invenção.
1° — Nova tampa-rôlha para fras- •
cos 'em geral, caracterizada por uma
rôlha caíndrica, provida da . aba extrema superior, saliente aateralmena
te, de cujo plano salienta-se central
e ortogonalmente uma . longa haste
flexível, dotada de anel circular terramal, mantido encaixado em canateta reentrante circundante, prevista
à base do gargalo rosqueado do frasco.
Total de' 3 pontos.
TERMO Nó 107.237

'

AgOsto de 19(54 3147

Ide inclinação variável, para mai.
i curos e pedicuro.s", carac.eiaza-o por
'compreender uma coluaa II) 'can..ral
tubular, dotada, na base, ae par ai)
acentuadamente recurvados para baixo e para fora, e que dão establa da.
de e ,sustentação ao conjunto; no ritericor da dita coluna (1) central. des.
alta livremente haste (3) tubular,
cuja extremidade superior é provida
de um disco (4) móvel em torno de
um eixo central, e solidário à urna
calha (5) suaaerior, cuja inclinaçao,
em qualquer ângulo desejado, é mantida estável ç rígida por meio de uma
Share (6) rasqueada. A altura da calha (5) anda pelo deslisamento da
haste (3) tubular no interior da coluna (1) central, é variável e mentidá rigida no „Jonto desejado por me:o,
também, de uma chave (7) rosquea.
da, situada na extremidade superior
sia dita coluna central. Acima aos
pés (2) e aos lados e a coluna (1),
são dispoetca suportes para sustenta- •
ção de caixas (8)' com tampas (9) de
dobradiças, ou gavetas de embutir, ou
ainda, de pequenas estantes destinadas à guarda de pequenos volumes.
Total de 2 pontos_

ramo N° 110.056
Em 29 de abril ae 1959
Requerente: Demostenes Alves da
-Cunha — São Paulo.
Titulo; Aperfeiçoamentos em carteiras porta-notas. --a - privilégio de
Invenção.
1 9 — Aperfeiçoamentos em carteiras
porta-notas, do tipo formado pela
superposição de duas ou mais' Rilhas,
acuas em couro, piástico ou material
equivalente, e tencio configurações
adequadas quaisquer,' caracterizados
pelo fato de as ditas fôlhas serem 50.
lidarizadas entre si por uma única
costura simples, eiô nív e l extremo arr.
fedor, e visivel apenas do lado inter.
ao da carteira, e sendo a, mais externa das ditas fôlhas provida, em Uma
ou 'em ambas 83 extremidades laterais, de um prolongamento em aba,
com lingueta recortada, aba esta que
se dobra sôbre a fôlha mais interna
da carteira tendo a referida lingueta encaixada e fixada no interior de
rasgo transversal alongado, previsto
na dita reúna interna.
Total de2 pontos.

Em 11 de dezembro de 1958
Cen-VI-Ro ripe -Corporation — Estados lia.dos da América.
Titulo: Terminal de ancoragem para
fio de tensão de tubo de concreto.
— Privilégio de Invenção,
19 — Terminal de ancoragem para.
fio de t(rasão de tubo de concreto, caracterizado pelo fato de compreender
dispositivos formadores de uma bolsa no bloco de -concreto P abrangendo uma parede .extrema para a 'referida araa'a, sendo a referiria parede
extrema recortada, junto ao -seu funTERMO N9 113.501
•
do e tendo ela uma ranhura para o
cabo ou fio, aberta um de seus borErn 23 de setembro de 1959
dos expostos; dispositivos de fixação.
no (aferido bloco destinados a receber, temporariamente, dispositivos - de 'Requerente: Jerjes Vaca Diez —
fixação cooperantes, previstos no Estado da Guanabara.
molde de uma manga de ancoragem Titulo: Aperfeiçoamentos em gresituada dentro da recorrida bolsa ae lhas para assados. — Privilégio de
encontro à parte recortada quando j.rivençao.
prêsa ao fio destinada a ancorar, fir- `Reiv;ntlicações: — Reivindicam-se
memente, esse fio para o forçamen- -como característicos da invenção desto da manga de encontro à parede crita, os seguintes pontos:
extrema . no fundo da bolsa, ;Mando 1° — "Aperfeiçoam entos em grelhaa
a referida manga atravessada por para assados", aplicados em grelhas
uma abertura para o fio, abertura de chapas metálicas, destinadas a. 'seessa revestida de dispositiva ae cria- rem colocadaS sôbre fontes de calor,
ção de atrito entre o interior da man- tais como brazeiros, fogões a lenha,
ga e o' fio, sujeitos a uma compre:- fogões a gás ou elétricos e outros, casão visando a uma cooperação coe!: O racterizados por duas • chapas, unidas
fio para fixá-lo.
por charneira em um lado. deslocanSeguem-se os 'pontas de 2 a 8. do-se reciprocamente angularmente,
ambas providas de sulcos de perfil
ondulado, posicionados em relação
.paralela, de modo que a curva supe•
=mo N9 408.145-'
rior e a curva Ingerior de um e outro
Em 22 de dezembro de 1958
fique m no mesmo patim vertical, sena
doqu e os sulcos da chapa superior
Requerente: Imre Pejes — São são
providos de rasgos longitudinais
.
São Paulo.
vazados na curva inferior, ou seja, no
Titulo: Nôvo enociélo de suporte da aunda.
enquanto que a chapa inferior
n'!una graduável em altura com du- apresenta
idênticos rasgos rasados po.
ma ao alto de inclinação graduável, rém na curva
superior, ficando Os paia manicuras e pedicuros. —,
rasgos" posicionados paralelamente, po.
elo
de
Utilidade.
rém . 'em planos verticais diferentes,.
aa.
19 — Um "suporte de coluna gra- alternadamente.
duarei em altura, com calha elo alto, otal de 4 pontos.
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mento especialmente adequada para
aplicado a partir de um leito de asseri so7ls rito caracterizada por comEm 4 de janeiso de 1960
prender (1) uma reeina epord comRequerente: Eduardo Sabino de preendendo o produto da reação de
um fenol polihidrico e uma ep haloOliveira — Sáo Paulo.
Titulo; Aperfeiçoamentos em en- idnila e (3) uma resine d e pol'acricrespador • de cabelos. — Privilégio de drina (ty uma resina de acetal poli:ato.
Invenção.
•
19 - Aperfeiçoamentos em encrespaTotal de 4 pontas.
dor de cabelos, do tipo que compreende um tufo ou chumaço, fofo e flexível, caracterizador por ser o refeTERMO N o 120.777
rido tufo obtido a parti de uma rade
de fios plásticos ou de material equiEm 1 9 de junho- de 1960
valente, enrolada sôbre si me mo; e
num dos extremos laterais do dito • Requerente; Ernst Schwienbacher
tufo sendo fixado a extremidade de
am cordel elástico, portador de um — São Paulo.
Título: Nova disposição construtiva
rstllete extremo.
aplicada a marmitas. — Modelo de
Total de 3 pontos.
•
•
Utilidade.
19 — "Nova diapo s içao construtiva
TERMO N9 116.953
aplicada a marmitas", estas cerealtuídas da de material piástico flexíEm 11 de fevereiro de 19C0
vel, caracterizada pelo fato de que
a tampa apresenta em suas bordas
•
Requerente: Interplan Decorações canalea em forma de "U" Invertido,
São Paulo.'
Ltda.
que se ajusta às bordas da boca do
Título: Estante . girator:a para dis- recipiente, estando a citada tampa
provida de sall!Mcia central, às latePrivilégio de Invenção.'
cos.
__ Estante giratório para diecos, rais da qual. por pressão, se ajusta
caracterizado por ser constituída por uma braçadeira que retém alça para
uni eixo central provido em suas ex- transporte do conjunto, ficando, aintremidades de rolamentos, sendo o in- da, a tampa ajustada; contra o reciferior fixado no chão, e o superior piente através de alças que se arino teto ou em unia armação, na qual culcm a saliência existente nas latepoderá ser fixado um conjunto de duas rais superiores do recipiente.
Total de 2 pontos.
ou mais estantes, sendo previstas :no
mencionado eixo duas armações retangulares verticais .opostas, nas quws
fixados aanários provido:s. dos
•=MO N9 121.348
ussuals Casulos para discos, e, ainda,
de paredes laterais de vidro ou plástiEm 19 de junho de '1960 •
co tranrriarente, à•rido previstas
primeiro e último casulo de cada uma
Requerente: Emrique Clapés Masdas prateleiras, duas canaletas para- eôns — Eepanfia.
lelas extremas, onde é encaixada uma
Titulo; Aperfeiçoamentos em bomparede divisória, sendo colocadas en- ba eletro magnética para e elevação
tre 'esta e a citada, parede tranepa- de líquidos. — Privilegio de Invenção.
rente, capas de discos de longa duraUnia bomba eletro magnética, cação; e sendo ainda as citadas prate- racterizada
pelo fato de compreender
leiras dotadas em seus lado.; antero- um corpo de
um eletro ima
res, de urna reentrância longitudinal no inter,or dobomba;
referido corpo; uma
para colocacão de etiquetas.
armadura de movimento alternativo
•
•
Total de 2 pontos.
etn .intima relação com os poloa do.
•
referidos eletro imã; um- dasco elástico operável, simultaneamente, como
TERMO N o 120.218 •
smbolo e como válvula; um eixo de
alternativo,' ligado, operaTitulo; Nova máquina semi-auto- movimento
malmente, com a referida armadura
.
•
e o referido disco clássico; um -imDe r). em, 16 de junho de 1960.
po inferior conjugado com (> referia°
corpo e envolvendo o referido eixo;
mática para lavar roupa:
um bloco de material elástico InstaRequerente: AlVarO Coalho da' S:1- lado entre-o referido tampo e o reva. — Privilégio de Invenção.
ferido eixo para guiar este Últano.
19 —• Nova máquina semi-autome- do. mesma, quando da alimentação
tica para lavar roupa", constituída permitindo o movimento alternativo
por um chassis metálico em forma do referido eletro imã; ume câma:a
712M0 N° 115.958 •

de tampa de bomba fixada ao referido tampe
de pressão e infermAnente, de uma infcrior: uma placa. em forma de cride para:tlepipedo, provido

sôbre-base a qual limita aregião. onde
tem fixaod centalmente o motor e
demais instalações elétricas e caracterizada essencialmente pelo fato do
referido chaeslis dispor, internamente,. concêntrica a atraem lavadoea e
regularmente espaçada desta, de uma
rais e na base, de Uma série de orifi-carcassa metálica provida no; latecios de passagem da água. cerca sa
essa, que forma com as paredes internas da máquina, unia ante-câmara.

Total de 4 pontes.
TERMO N 9 120.469
Em 22 de junho ae 1930
Requerente; General Electric Company — Estados Unidos da América.
Titulo: Aperfeiçoamento em cbmrestimento. — privilégio de Invenção.
posição r.i,e resina sintática para r. 1° — Uma e0MOOSieãO para revesti-

Agiisto de 1.964
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rãs, circular do Interior da referida
câmara, dividindo e. mesma em urna
camara inferior de sucção e uma câmara superior de explora-o; urna vásvala de entrada para a referida câmara de sucção e um tubo de salda
pera a referida câmara de expulsão;
.urna abertura central na referida
'placa,. placa casa apresentando uma
parte ligeiramente curva, junto à re -.
ferida abertura e que coopera. de modo permanente com Urna parte adjacente ao bordo de referido diaco- elástico; e unia pluralidade de orifícios no
mesmo, rias .vizinhanças da refer:da
abertura e . obturáveis pelo referido
disco, sendo esse disco suscetivel
manter os referidos orifícios fechados quando de 'um movimento ascendente do eixo, de modo a fazê-lo agir
como um êmbolo, para assim, aspirar
liquido para dentro da referida câmara de sucção e expelir líquido par:í.
fora da referida câmara de expulsão
e comprimir o 1ítjUkI0 na interior da
câmara de sucçáa durante o •curso
descendente do referido eixo, Permi-

TERMO N 9 121.488
Lindo que os referidos •orificlos se
abram sob o efeito da pressão resultante para que o liquido circule da Depositada em, 26 de julho de 1944,
câmara de sucção para a 'câmara de i '
expulsão, i Requerente; Trivellato S. A. Engenharia, Indústria e Comércio — São
raulo.
• TERMO N9 121.526
, Pontos Característicos de: "Plataforina para transporte, extensível". —
Em 27 de julho de 1960
Privilégio ele Invenção. •
1° — "Plataforma para transporte,
exten • ível", caracterizada por consti.
tuir-se de uma parte dianteira desta.
cável da parte traseira, servindo a
pare rianteira — canso elemento de
apóio de objetos ccimpridos tranipor1° — Polia de transniasão imidlre- t a dos .
cionel, caracterizada por ser constituiTotal de 4 pontos.
da por um corpo tubular, no qual são
previstas saliências anelares externas,
corpo este fechado em unia de suas
TftSMO N° 121.691
extremidades por um disco dotado de
orifício central provido de bucha, Sendo fixada nas paredes internas do
. Fm 10 de adisto de 1960
dito corpo, unia peça cilindrica, que
se apoia, no mencionado 'disco, a qual
Requerente; • Pritz Streiff — Suiça.
é provida de um prolongamento extreTítulo; Aperfeiçoamentos em prode um orificO central que se consu- cessos e máquinas decardar fibras
mo tronco-cônico, dentado; providõ têxteis. — Privilégio de Invenção.
ritca cern um alojamento extremo
1 0 — Aperfeiçoam e ntos em processos
oposto, previsto na dita peça cilindel- de cardar fibras têxteis, caracterizaca, rendo fixado lateralmente no mes- dos peio 'fato de que as fibras, remomo. um pequeno bloco; alojamento vidas são levadas de volta ao ciclo de
êste que recebe um carretel de pe- cardagem pelo seu transporte por ar
quena altura dotado de orifício cen-, comprimido tei contato com o eletrai, carretel êste -que " funciona como ,mento spuxador, com o que são as recatraca, através de uma ou mais re- feridas stbras removidas misturadas
eneráncais perifericas. Inclinadas, qúe com a periferia das fibras não cardase encaixam no referido bloco.
das para aS mesmas voltadas,
Total de 3 pontos, •
Total de 12 pontos.
Elbio 'Brabo *— S,ão
Requerente:
Paulo. Titulo: Polia de transmissão uma
dtrecional. — p rivilégio de Invenção.

TERMO /51° . 121.636

TERMO N 9 122-975

Em 29 de julho de 1960

Depositado em; Artuhr Lichtner —
São Paulo.
•
Requerente: Arthur Lichtner — São
Paulo.
Titulo; 'Nov
•
a disposição construtiva para proteção de bordas de índices
classificadores".
,1 0 — "Nova dLsposição construtis'a
para protecão de bordas de índices
classificadores", caracterizada pelo
fato de ser em as bordas portadoras
de letras ou outros símbolo , . protegidas por camada transparente de material plástico, laca, verniz ou similar.
Total de 2 pontos. -

Requerente: Fábrica Italiana Magneti Marelli S. p. A. — Itália.

Titulo: (dapuz protetor para velas
de ignição. — Privilégio de Invenção,
1 9 — Capuz protetor para velas de
Ignição, constituída de una corpo de
um material Isolante -- de preferencia, de cerâmica — que apresenta duas
extremidades para as ligações com a
vela própriamente -dita e com o cabo
- de ignição, respectivamente, caracterizado pelo fato de que o referido corpo é metalizado na sua superfície externa e seliga R vela, por intermédio
de um elemento metálico fixado na
extremidade correspondente e, ao protetor do cabo de ignição, diretamente,
ou por intennédio de um elemento
naetálico.
Total de 4 pontos. • .

TERMO N.° 113423
De 21 de Setembro de 1959
Um modelo de prensa-

•n••nn•••n••••n•n•nnnn••••

DISTRITO FEDERAL

1

Privilégio de invenção.
.
Frandi
Fiaikoski-Leda.
Capita, do Estado de , São Paulo.

(BRASILIA)

1 —• Uma modelo de prensa hidráulica. caractW:,•-sdo por. Ci AS placas . re-

LEGISLAÇÃO

tavgulares e alc ,adas o st:atido yer-.
fás i; disp )'tas em pé 'frente á "
te, • mantendo ente si u r. n espaçamen.
ti, que correiponee' à profundidade do
corpo da prensa, constituindo-se tais
placas • nos montabtes . anterior e pus .
teror da prensa 'a .,endo o espaçamento entre 'elas' -nantido n' • uma ,plura.
idade . de 'barras
tubulares 'dispostas
.zobtalmente entre uma placa e au
tra e p.r.:7idas &ma l mente de ti:-antes,
co • a extreminadus providas de rrysas
oeretrarn rurJs coresp mdentes das
pdcgs citadas: rece,henclo aperto por
,ao cá e arrueb!, dapdo desta fOrma a
necessária estbiliç1.tds aos mo.-esata.es ,
q.-a formam 3 CW'1)3 :a imensa, Sendo
a Nu(' parte auperiç r g um de seus lados, fechados por zi•on cobertura de
chapa, -guarnecida em seus cantos por
uma cantaneira. . .
Total Ia 4, po
•

DIVULGAÇAÕ N 867 .

Preço. Cr$ 200.0.
A VENDA
Seclo deVendaim
Av Roclrçues ' Alvar.

-

Agtncie
klima t eito da Magoai,

Atende- te • periides pejo Se1-v50
de Reetebõlso Pega]
•
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Termo n° 639.435, de 29-4-1964
D'ane, Companhia de Tecidos
"Aurora"
Estado da Guanabara
PRORROGAÇÃO

oi Rodn

Termo n° 639.439, de 29-4-1964
D'Olne, Companhia de Tecidos
"Aurora"
Estado da Guanabara

•(1& RRAt GR•NDE T á 161
...„

UM

Classe 23
Para distinguir: Fazendas e tecidos de
sfiDu572ia CP.AS:LEIRA
algodão, de linho,. de cãnhamo; de juta,
de seda natu ai e de raion; tecidos e
Classe .23
fazendas de 10 e de pelo; tecidos de Para distinguir: Fazeridis e tecidos em
elástico e de vidro em pe ç as
peças; fazendas e, tecidos de ,tócia espécie para confecções, para tapeçaria e
Termo n° 639.436, de 29-4-1964
para- artigos de cama e mesa; algodão,
D'O.ne, Companhia de Tecidos
cânhamo, caroá, juta, linho, lã, nylon.
"Aurora"
paco-paco, pelo rdmi, raion e seda na+ado da Guanabara
nica!: tecidos sintéticos, mistos, plásticos e impermAvels; pano couro, tules
e veludos •
PRORROGAÇÃO

o.

P.

sr

9

cie para confecções, para tapeçaria e
para artigos de cama e mesa; algodão.
cãnhanio, caroá, juta, linho, RI, nylon,
paco-paco, pé:o rami, raion e seda natural: tecidos sintéticos, mistos, plásticos e impermeáveis; pano couro, tules
e veludos

Tê mo n° 639.440, de 29-4-1964
S. A. Bodegas y Viedos Santiago
Graffigna Ltda.
Argentina

Termo /1 639.442, de 29-4-1964
Aurora Plastics Corporation
Estados Unidos da América

Têrmo no 639.449, de 29-4-1964

• Expansão Cientifica S. A.
São Paulo

• PRORROGAÇÃO

MoDEL
M gf RUMG

)igoi
Classe 49
's
Para distinguir: Brinquedos, carros de
plástico ou madeira e outros materiais
Termo nr° 639.443, de2 9-4-1964
Industrias Químicas do Brasil S. A.
Estado da Guanabara

Re 13 à blat. 1101 3 NO.

Classe 3
Para distinguir: Uma especialidade San
maceutica indicada na higiene Intima
• da mulher

PRORROGACÁO

TOX.ArdP

trmo n° 639.451, de 29-41964
Edson da Cunha David
Estado do Rio de Janeiro

Classe 2
Para distinguir: Inseticidas

.

/onde Gantifsi. S/A

Termo n° 639.444, de 29-4-1964
.A. Debize ea Cia. Limitada
Estado da Guanabara

Armazem
Adrianópolis Ltda:
Nome Comercial

3611
•

RUA REAL GRANDEZA
•R
Iremo.••n•••••••nn•••••••••n

Classe 46
Para distinguir: Produtos de perfumaria
em geral

Classe 23
Para distinguir: Fazendas e tecidos de
algodão, de linho, de cãnhamo, da juta
de seda natu al e de raion: teedo2 e
fazendas de ,lã e de pelo; tecidos de
elástico e de vidro em peças
Têrmo n° 639.437, de 294-1964
DO:ne, Companhia de Tecidos
"Aurora"
Estado da Guanab a ra
,PRORROGAÇÃO •

••••

Termo n° 639.445, de 29-4-1964
Cereais e Laticínios Anhanguera
Limitada
Goiás

Classe •42
Para distinguir; Brandy
Termo n° 639.441, de 29-4-1964
S. A. Bodegas y Viedos Santiago
Graffigna Ltda.
Argentina

.
Classe Stl
Para distinguir: Imressos e cartazes em
geral

RIO"'

• Oriental Ltda.
•

Nome Comercial

. Termo n° 639.453, de 29-4-1964
Tec Empresa • Redatorial de Publicl.
dade Limitada
Estado da Guanabara

Termo n° 639.447, de 29-4-1964
M. Ferreira & Cia. Limitada

-eleded

A

.

n° 639.438, de 29-4-1964
Te
D'O:ne, Companha de Tecidos
.
"Aurora"
. Rriado da Guanabara

è/tf.

Classe 33

Classe •23
Para dist:nguir: Fazendas e tecidos de
• algodão, de linho, de cánharno, de juta,
• de seda nato ai e de raioni, tecidos e
fazendas de lã e de • pêlo; tecidos de
em peças , .
elásticj e da vido
•

Termo n° 639.450, de 29-4-1964
Expansão Cientifica 'S. A.
São Paulo

PRORROGACAO •

Classe '42
• tara distingulr: Vinhos

•

Termo n° 639.446, de 29-4-1964

ZARCOL

0:chidéa Rosa Marceddu Cabeleireiros

. Estado da Guanabara
ekrie°0
d

flAtISTRIA CRASILEIR R •

Classe 23
Para distinguir: Fazendas e tecidos em
fazendas e tecidos de Creia espéPe ç

as;

rn n sp o rta do ra

Estado da Guanabara

36•
•NA REAL GRANDEZ
."1"n %,.....L9as n LE.RA

05:1)

Estado do Rio de Janeiro

A.

R
aserf

ANHANGUERA

o

Têtrmo n 639.452, de 29 - 4 - 1964
'oão Agostinho Vaz Barbosa

IEXPA(10CNTF.á•
1

s' S

'33
'Titulo

ChS.Se

Classe 31
Para distinguir: Representações de será
viços intelectuais, redações, publicidade,
serviços tecnkos, edições de livros, Jon*
riais e revistas, e a sua distribuição e
venda
Teimo n° 639.454. de 29 -4 - 1964
A. Silva
Cia,
Rio Grande do Norte

ICLA •
A.. Silva & Cia.
• $41,c6 - 11.9.11orte

Classe 3
Para distinguir: Um produto farmaceu-.
rco Indicado nas convalescenças, escor•
Classe 41
butos e das doenças hemorrágicas
Para distinguir: Ceiti torrado =kW
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DIARIO OFICIAL (SeÇãe
Termo ni" 639. 4 60, de 29-4-1961

Termo n° 639.455, de 29-4-1964
Joracio Joséé da Silva
São Paulo

São Paulo

FINDACASPI

SAPPO –SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
PESQUISAS,
PLANEJAMENTOS
E ORGANIZAÇÃb

Inchistria Brasileira
Classe 48
,
Para distinguir: Loções, escõvas para
cabelo

Ti. .1 no n' 639.466, de 29-4-1964
Júlio de Souza ismerio
Estado do Rio de Janeiro

Cilurrascana
ReR2

Classe 33
Titulo

Paulo Menezes do Couo

Termo n° 639.46i, de 29-4-1964
Cail Faitarone
São Paulo

Brasileira

%%CAN'CAN"
IND. BRASILEIRA

Amarela

Térino a' 639.457, de 29-41964
Compaah:a Nadonal da Administração
e Valdkes
São Paul?

NAC141.1AL
INDÚSTRIA BRASILEIRA
C.kisse 50
Para distiaguii-: linpres.sos era geral

' Termo n" 639.468, de 29-4-1964
Classe 4fi
Companhia Nacional de Administração
Alvejantes, amidos, anil: água de laVa
e Va óres
deira, agua- sanitária. cera para soalho:
Sâo Paulo
detergentes, esponja de aço, fostoros.
lixtvia, lã de aço, pomadas para cai
çados. palha de aço, preparados para
polir e limpar made,ras vidros. :natal,
e objetos, panos para polir e para !tia
peza, panos de esmeril e material abra
sivo empregado na limpeza de metais
objetos, sabões em geral e saponaceos
Nome Comercial
velas e velas a base de estearias.
sabões em pó, m flocos, esponjas d.'
Térmo r o. 639.469, da 29-4-1964
limpeza
Confeitaria e Bar Siderúrgica Limitada

Termo n° 639.457, de 29-4-1964
Apisanar Produtos Alimentícios
Limitada
São Paulo

"APISANA"Ru
IND. BRASILEIRA

COMPANHIA NACIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO E VALORES

Estado da Guanabara

TaANSUR B

Classe 50
Para distinguir: Transportes urbanos
Classe 41
de passageiros
Para distinguir: Mel, geléia de frutas e
cristalizadas
Termo n° 639.463. de 29-4-1964
Restaurante Majótica Limitada
Termo n° 639.458, de 29-4-1964
Estado do Rió de janeiro
Salvador Cutolo Gaetano
São Paulo
•

,'CURSO BRIGADEIRtr
Classe 33
Título
Termo no 639.459; de 29-4-1964
Setedias Editora Limitada
São' Paulo •

U.staco do Rio de Janeiro

Termo n° 639.452, de 29-4-1964
Transuib — Sociedade Brasileira, de
Transportes Urbanos Limitada

o

o
co

71,

...kr- '

ia

013100 03NW18 011131n1143A

Ltda.
Termo n" 639.474, de 29-4-1964
Magasin Minas Móvds Limitada
Minas Ge, ais

EMAS
R9Ó1IEIS
INDUSTRIA BRASILEIRA
•

Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, da
aço, madeira, estofados ou não. inclusive móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
• sadas: almotadas. acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
nandelas, domiciliares. berços biombos,
radeiras, carrinhos para chá e cale,
conjuntos para dormaórios, conjuntos
para sala de jantar e sala d evisitas,
amjuntos para terraos jardim e praia,
eonjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosisha. camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balança, caixa
de rádios colchões, col a hoes de molas,
dispensas. divisões, ivsms, discotecas,
de madeira. espreguiçaeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas. mesas, •
mesinhaa. mesinhas para rádio e televisão mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos poltronas,
poltronas-camas, prateleiras. Porta-cha.
oéus, sofás, sotás-camas, travesseiros o
vitrines
Termo no 639.475. de 29-4-1964
S. Menicucci

o

Classe 41
Para distinguir: Pães em geral

Indústria Brasileira

Termo no 639.470, de 29-4-1964
Salão de Barbearia Niva Petron Ltda.
Estado da Guanabarg

Classe 41

Magasií
Minas róveis

Minas Gerais

9,

Maiõrdica
Para distinguir: Substâncias alimentícias e seus preparados, ingredientes de
. alimentos e essências alimentícias

Terino n° 639.473, de 2)-4-1964
Magasiu Minas Móve:.s Limitada
M:nas Gerais

Nome Cemereial

Cla , ses: 41 — 42 — 43
Titulo

-550 PAULO.

Termo n' 639.456, de 29-4-1964
Paulo Menezes do Couto
Estado da Guanabara

Classe 5
• Aço em bruto, aço preparado, ;o
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
reli-fiado, bronze, bronze em bruto Ou
paicialmense trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze eni
barra. em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto 'ou parcialmente
trabalhado, couraças„ estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, terro em bruto,
em barra, ferro manganês. ierro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleavel,
lâminas de metal, lata em fólha. latão
em rolha. latão em chapas, latão era
vergalhões, ligas metálicas, limalhas.
magnésio, manganês, metais não trabálbados pu parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel. zinco,.

1

HjmutBrernberger.

Ao;õsto de 1964

?Una fre~ •
Indústria Brasileira

Termo no 639.464, de 29-4-1961
Restaurante Majórica Limitada
Estado do Rio de janeiro,

Classes: 33 — 48
Para distinguir: Perfumarias, cosmético.% dentifricios, sabonetes, e preparados
Classe 42
para o cabelo, artigos de toucador, esPara distinguir: Bebidas alcoólicas e covas para dentes, unhas, cabelos, roufermentada,
ge, pó de arroz, loção
•
Têrmo n° 839.465, de 29-4-1964
Termo ti' 639.471, de 29-4-1964
x(estaurante MajOrica Limitada
Representações Barreto Carvalho
Estado do Rio de Janeiro
Limitada

indústria Drasiieira

Classe -43
Para distinguir: Agua mineral, artificial. gua tônica, guaraná, gasosa, e
refrigerantes em geral, sem alcool
Termo n° 639.476, de 29-4-1964
S. Menicucd
Minas Gerais

Minas Gerais
Classe 32
Para distinguir. Albuns, .almanaques,

anuários, boletins, catt\-ros, jornais, livros, peças teatrais e cinematográficas,
programas de rádio e televisão, publicações. revistas, títulos da. Sçeões e revistas e jornais

Restaurante
Maio:5714:e_
Classes: 41 — 42 — 43
Titulo

Classe 1
Para distinguir: Alcool

Classe 43
Para distinguir: Agua mineral, artificial,
água tônica, guara .ná, gasosa, e Terri.
garantes em geral, sem álcool

Terça-f eira 25
Termo n° 639.477, de 29-4-1964
S. Mcnicucci
Minas Geais
11.1M•VIII1P
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•
•
Termo n° 639.492, de 29-4-1901
Termo n° 63).487, Ze 29-4-1964 • 1
n° 639.483, de 29-44964
Indústria de Madeiras, Comercial e i Massas Alimentícias Caiubl Limitas'
Matadoura Industrial, de
Matisa
.
Governador Valadares S. A,
. Pecuária Cabral S. A. --• Inapebra
Minas Gerais
Minas Gerais
Minas Gerais

MI••511. UM •

"R, • REGui,*

ridústria

o

de Madeiras,

Comercial e Pecuária
Classe 41
Alcachofras, aletria. alho. 'aspargos
açúcar, alimentos para ahimais, amido
amendios. am'eixas amendoim, araruta
047VERNA004.
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei
tonas. banha, bacalhau, batatas. 'balas
biscoitos, bombons, bolachis baunilha.
Classe 43
, cate em pó e em grão. camarão canela
Para distinguir: Agua mineral, artificial, em 'pau e em pó. cacau. Carnes,
chã.
água
tônica,
guaraná,
gasosa,
e
refri•
caramelos, chocolates. confeitos, cravo
gerantes cm geral, sem álcool
cereais, cominho crem ede leite, cremes
alimenticios, croquetes, compotas. can•
Térrno n° 639.478, de 29-4-1964
pica coalhadas castanha, cebola, condi
. Araken tj Cia. Limitada
alentos para alimentos, colarantes
Minas Gerais
chouriços, dendê, doces, doces de frutas. espinatre. essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de to
mate, srarinhas alimentícias, lavas, féculas flocos, tardo, termentos, Mija°
figos, trios, trutas secas. naturais e cris
talizadas; glicose, goma de mascar. gorClasses: 33 — 41
duras, grânulos, grão de bico, gelatina
Titulo
goiabada, geleias. berva doce. &erva
mate, hortaliças, lagostas. línguas, leite,
'refino 11 9 639.479, de 29-4-1964
condensado, leite em pó. legumes em
• josmar Bãrcelos de Almeida
conserva. lentilhas, linguiça, louro, masMinas Gerais
sas aliinenucias mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrao. masde tornam, mel e melado. mate. masdlcoucque ligoict.ila sa
sas para mingaus, molhos, molusces,
mostarda. mortadela, nós moscada, nozes; (óleos comestiveis, ostras, ovas:
pães, paios pralines, pimenta, pós para
—
Clisses:
pudins. pickles. peixes, presuntos. paTitulo

*Açougue .Radar

Termo no 639.480, de 29-4-19(;4
Ladrilhos Rio Doce Limitada'
Minas Gerais

•
Ladrilhos
Rio Doce Ltda.
Nome Comercia,
Tétano n° 639.481, de 29-4-1964
jonathas Bitencourt.
•
Minas Gerais

oeor

seiRmp4d

Classes: 4 — 16
Título
Térmo n° 639.481, de 29-4-1964
Matisa — Matadouro Industrial de•
Gavernador Valadares S. A.
'Minas Gerais

MATISA
?Indústria Brasileira
•
Class e50
Para..
Impressos
Impressos em ."silk-screen", sem ços
gráficos, litografia, fotolitografia. Mámulas, cartazes. folhinhas, calendários,
cartões de "Boas Festas", rótulos, pin• ura fundida em artigos de porcelana e
louça, impressos em toalhas, tecidos:
impressos em artefatos de madeira,.plás•
tico, em artefatos de couro, pano couro,
em artcfasto de madeira, caas de revistas e ceas para álbuns de fotografias

Cabra) S/A. IMAPEBRA
Nome Comercial

Classe 41
Para distinguir: Substâncias alimenti.
cias panificadas, notadamente biscoitos
bolachas,. lacaios, pães, róseas; massa&
alimentícias, macarrão espaguete, talha.
rim, massas °criadas para sôpa; fnr1nras alimentícias, farelo, féculas, Slo•
cos, fubá, granulos, amido ararutaa,con.
feitos e doces
3J1

Termo n° 639.488, de 29-4-1964
Indústria de Madeiras, Comercial e
Pecuária Cabral S. A. — Imapebra
Minas Gerais
.1/

mape6ra"

Indústria Brasileira
Classe 26
Para' distinguir: Artefatos de madeira
emg arai

Termo n° 639.489, de 29-4-1964
Indústria de Madeiras, Comercial 'e
Pecuária Cabral S. A. — Imapebra
Minas GeraisClasse 50
.
Para distinguir: Impressos em geral,
impressos em "silk-screen", serviços
gráficos, litografia, fotolitografia, Mámulas, cartazes,. folhinhas, calendários,
cartões de "Boas Festas", rótulos, pintura fundida em artigos de porcelana e
louça, impressos em toalhas, tecidos;
impressos em artefatos de madeira, plástico, em artefatos de couro, pano couro,
em artefasto de madeira, caas de revistas e caas para álbuns de fotografias
tês petit-pois. pastilhas, pizzas. pudins;
Tênno no "639.490, de 29-4-1964
queijos. rações balanceadas para ani.
Massas
Alimentícias Calubi Limitada
mais, requeijões. sal, sagu, sardinhas
Minas Gerais
sanduldier, salsichas. salame& sopas enlatadas, sorvetes. sucos de tomates e de
frutas; torradas: tapioça, tâmaras,. talha.
rim, tremoços. tortas. tortas arara alimento de animais e aves, torrões,
tracinha e vinagre
Nome Comei dal
Termo n° 639.484, de 29-4-1964
Casa São Pedro Ferragens Limitada
Tèrmo n° 639.491, de 29-4-1964
Massas Alimentícias Caiulal Limitada
Minas Gerais
Minas Gerais
•
•

Massas Alimentícias
CAIUB! S / A.

Casa São Pedro
Ferragens Ltda.
Nome Comerciar
Têrmo no 639.'485. de 29-4-1964
Emipa — Empresa Mercantil, Importadora e Pecuária S. A.
Minas Gerais
ENTIPA
Empresa Mercantil,

Imp ortadora e

Pecuária S/A,

Nome_ Comercial
Termo n° 619.486, de 29-4-1964
Pósto Calçara Limitada
'
Minas Gerais
•

1, á• •

•

Cd'Utte ealoha
Nome COmercál

•

CAIUB1
Indústria Brasileira
Classe 41
Para distinguir: Substâncias alimentícias panificadas, notadamente biscoitos,
bolachas, baios, pàes, rbscas; massas
alimentícias, macarrão espaguete, talharim, massas ocrtadas para sópa; farinras alimentícias, farelo, féculas, Mocos, fubá, granulos, amido araruta, confeitos e doces
Termo n° 639.493, de 29-4-1964
Expresso Rodoviário Divindfaslis
Limitada
Min7is Gerais

apreso Rodoviárit
Divincrólis Ltda.
Nome Co.mertial •

Têrmo n° 639.494, de 29-4-19§4
Eletro Brasil Sociedade Limitaçla
Minas Gerais

•ateia Braaileirs

Classe /I
Para distinguir: Abaixa lusas de tare
plAo, aba loura, acumuladores acatitem
cos. amperômetros. amortecedores ck
minação. inclusive os considerados mi
relitos de televisão aparelhos para tia
sórios de velcutos aparelhos pare anais
rádio e frequência. anemómetros, apt
dos mecanicos. aparelhos aquecedors
e medidores, apsralhos cromográfico.
aparelhos de. barbear elétricos, 'apara
lhos registradores e medidores de MÁ
cardas, aparelhos para puriaicar aigut
4parê1hos de sinalização, lampejantes
aparelhos reguladores de gás. aparelha
de galvanoplastia. aparelhai didátiços
aparelhos cinematográficos, aparelho
automáticos para acender • regular gás
experimentar drenas, aparelhos par&
destruir insétos. aparelhos náuticos ci.
entificos, aparelhos de ótica. aparelhai
pulverizadores. aparelhos para aqueci
mento de agua, aparelhos geradores elo
reprodução de som e sdnidos,,aparélhos
automáticos elétricos de pastar, aparè.
lhas para expremer frutas e ieguraes,
aparelhos 'de alta tensão, aparêlhos de
proteção contra acidente de operados,
aparêlhos &fiadores de ferramentas, apa.
relhos distribuidores de sabão e de desinfetantes para instalações sanitárias.
aparelhos esterilizadores, aparêlhos e
instrumentos usados na engenharia, agrimensura e geodésia, aparelhos gazeiflcadores, aparelhos de análises, apare.
lhos ozonizadores. aparelhos pasteurizadores, aparelhos uguladores e estabilizadores de ressão e defluxo de
a salvagases e lIquidos, aparelhos pár
mento e para sinalizaçâo, aparelhos para sinais, aparelhos para escafandristas,
aparêlhos para limpar vidros, aparelhas
para combater forraios e outras pragas
.aparelhos automáticos acionados ela introdução de modas, aparelhos para picar, cortar ou reduzir comestivels, aparelhos espargidores, aparelhos e insistes
mentos de cálculo, aparelhos para ob.
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servações Musicas, aparelhas tentiostatos, aparelhos pára natação, arnosa&
metros aspiradores de pó aeróanetros,
acendedores elétricos, alto-falantes, amplificadores elétricos, amassadeitas. antenas batedeiras, balanças comum e
elétrica, barómetros, baterias de' acumu•
/adores, binóculos. bitolas, bobinas. bobinas elétricas de induçáo, (exceto pa
nhas ' elétricas, bombas ' medidoras, buzinas: bússolas, baterias elétricaa , bules
elétricas, caixas de descarga . câmaras
• frigorificas e fotográficas, . campainhas
elétricas, chassis de rádios, chaves elétricas, cinematógrafos, cronógraios, cronógrafos, cronômetros. combustores de
gás cldõmetros, cristais de 'rádio, con;
densadores, cortadeiras para fotografias.
chaves de alavancas, chaves automáticas - capacitores de bloqueio. c'anacitores
eletroliticos, calibradores, discos ' para
telefones, discos gravados. diais, despertadores. enceradeiras elétricas, elê.
tricos engenho de assar carne, espelhos
óticos.. esticadores .de luvas, espelhos de
plásticos para eletricidade, esterilizado.
res. extintores de incêndio, ferros elétri
coa de passar e engomar. ferro de soldar
elétrico, filtros e aparelhos filtrantes flltros para óleo. filmes 'alados. fogões,
fogareiros. elétricos. tusiveis. faróis co
mo acessórios de veiculos para sinalt
zação g ara iluminaçâo em geral. filme:
revelados. fôrmas elétricas, fervedores
frlgorificos, fotómetros, fios elétricos. fil
tros de interferência, fonógrafos, gar•
rafas térmicas gazômetros, geladeiras
globos para lâmpadas. globos para. laca
ternas, globos terrestres ' para enata
gravadores. .holo csites, hidrôrnetros. incubadoras. indicadores de vácuo, instru
mentos de alarme. Interruptores, iso!a.
dores, lâmpadas de cristal. lâmpaaas in
candescentes, lâmpadas comuns. lâmpa
das flash, lamparinas. lactórnetros
tes. liquidificadores, lanternas mágicas
limpadores de parabrisas, luzes trazeiras para veiculos. lunetas maçaricos
para soldar, zaldear e cortar máquinas
para "azes café, marcadores de passagens. medidores, microscópios, misturadeiras maquinas talantes, mostradores
para rádios, máquinas parà passar roufones. máscaras Contra gases, moinhos
de café, sal. pimenta e outros temperos
micrômetros, niveis. óculos, objetiaM
fotográticaa. - pilhas elétricas. pecleane
tros, pluviômetros. birômetros, birome
troa, pistolas de intar. lugs. inos de to.

madas, anelas de sessão. ick-ups para.
raios, propulsores, painéis de carros.
quadros distribuidores de eletricidade.
queimadores de óleo, quadrantes i sextantes para observação astrológicas, refrigeradores, rádios. fletores, reostatus
relógios de ponto, de pulso, de bolso
e de Parede," desertadores 'contadores e
medidores de quantidade e volume, radiadores, retentores dê graxa e óleo secatares, regadores automáticos. raladores de comestiveís, 'registras peaa vapôr. gás. agua e outros licsisloa quando
• não considerados partes de máquinas,
reatores para luz 'fluorescente, registradores, resistências elétricas, reina sorveteiras elétricas caseiras, soquetes. sinaleiros, sereias de alarme, soldadores
elétricos. toca-disCos, tomadas e interruptores elétricos, cubos acústicos, torneiras, termômetros para observação
meteorológica, telescópios. taceimetros,
taximetros, torradores de cereais. trenas. transformadores, telefones tosta-,
• deiras, telégrafos, tripés 'ora Eotografla, válvulas para rádios, válvulas de
• descarga. válvulas de redução, vacu&
metros, velaselétricas, válvulas
cas de . v- ácuo e ventiladores

DrRIO OFICIAL
. Têrtno no 639.495, d:e 29-4-1964

Eletrm Brasil Sociedade Limitada
Minas Gerais

ELETRO BRASIL
SOCIEDADE LTDA..
'

Nome Comercial

Terraa. IP 639.496, de 29-4-1961
Irmãos Bernarcliiao
Ceará

Caririense
Classe 33
Sinal (Se Propaganda

•
Termo n° 639.497, de 29-4-1961
Fábrica de Calçados jacqueline
. • Limitada
Minas Gerais

hylústria Brasileira

chá e café. assadeiras, açucareiros. aparelhos para lavatórios,' arandelas, arestas, aros. ajmofadarises. amoladares,
amoladores' de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas. baciaa, bocabonieres. baldes,
oorbõletas baterias,. bases de metal, braçadeiras, bules, bisagra. buchas, bainha
para facas. baterias de cosinha. colhepedreiros . cadeados. correntes, cabides. chaves de parafusos. conexões pára
encanaMentos. caixas de metal para
portõá, colunas, canos, chaves de. fenda, chaves inglesas. cabeções. canecas.
copos, .cachepots, centro de mesa, coqueteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões caçarolas, chateias, cafeteiras: conchas, coa-

itada
Ge
Limitada
Minas

Fátrica de Calçados
•

•Jacoueline Ltda.
Nome Comercial
Termo n° 639.499, de 29-4-1964
FMC Corporation.
ttados Unidos da América

AVRIL
Classe 28
•,
Para distinguir: Fibras artificiais
• Tèrmo no 639.500, de 29-4-1964
ffLi,jZe:boej Ci C, Societn Per Azioni.
Itália
•

Prorrogação

• Classe 11
Para distinguir ferragens e ferramentas:
Alicates, alavancas, arruelas arrebites,
argolas, aldraves. armações de • metal
abridores de latas. arame, aparelhos de

Termo a' 639.502, de 29-4-1964
•. Moore-1VIcCormack (Navegação)
,
S.A.
Estado da Guanabara

st.
tço••
ç)()
•
eb'n

jt,:x

-°P
(7)(/

dores. Cuscuseirds, cabides de metalt

cabos. caixas de ferro, cruzetas, curvas.
cantoneiras, chaveiros, canivetes. chaveNome Comercial
venas, cremones, cadinhos, crivos,' chan
tradores, cassinetes, cabos. chaves, dia"es para porcas circulares, chaves tosa • Termo n° 639.503, de 29-4-1964 .
quirnétnca. correntes para chaves. ao'. Seryiseg — Serviços de Seguros S.A.
•Estado da Guanabara
checas, chaaes para porcas, distintivos.
dobradiças. descanso para' talberes. pra
tos e copos, enxadas, esferas' engates
enfeites de metal. :cambos, espátulas SERVISEG- Serviços de Seguros S. A.
estojos de metal - para carimbos, eixos
expandidor para tuboS, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores. espu' Nome Comercial
madeiras, formões, foices, ferro para
cortar capim ferrolhos.- lacas. tacões.
lechaduas, fruteiras, funis,- fôrmas para
doces, bolos. 'embadas e pudins. flanes,

fivela, furadores, ferramentas cortantes
.Classe 36
e p érfurantes para marceneiros, fechos
Para . distinguir: Calçados em geral, pa- de metal.
terradura .s, torminhas, fitas
ra homens, senhoras e crianças, de tode aço. ganchos.. guanições de metal.
dos os tipos e tamanhos; chinelos e garfos,
ganchos para quadros, grampos
. sandálias
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas. galheteiros,
Termo n° 639.498, de 29-4-1964
gonzos. grossas, garrafas, ilhoses. joeFábrica de Calçados jacqueline
•

Agôz,t0 da 19E4

(Seçãe lin

Termo n° 639.504; de 29-4-1964
Victor Comptometer Corporation.
Estados Unidos da América

..

Prorrogoação

VICTO

Classe 17
lhos. jarros, limas: lâminas licoreiros. Paia dsitinguir: Máquinas de somar e
latas lvas. moquetas, leiteiras machacalcular
dinhas. moias Paar portas martelos,
marretas, matriies, marmitas, maçanetas.
Terrao n° 639.505, de 29-4-194
mossas, machetes. mantegueiras. malhos.
'Mario Sander Porto de Carvalbs
navalhas. niples. puas. pás, picaretas
- Estado da Guanabara
pregos, -ponteiros. parafusos. porcas,
pratos. gorta-g *elo. Poseiras, porta-pão,
porta-joias paliteiros, panelas. puxadores; placas. pregadores, porta-esponjas.
peneiras, p inos. plainas.• perturadeiras.
pires, pinças. panelões, porta-copos e
Classe 33
Garrafas. passadores de roupa.. presiTitulo
rastelos.
roldanas:
ralos,
regadeiras
lhas,
de
metal,
rebites, reduções. reci pientes
Termo n° 639.506, de 29-4-1964
rodizios. roscas .de aço inoxidável, reManufatura de Artefatos de Papel
gistros dê . aço • inoxidável._ registros.
Limitada
serras, serrotes, sifões. saleiros. sacarrôMinas Gerais
lhas, torquezes. trilhos.. tubos tubulações, tampões. travadeiras. telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras.
trancas, tramelas. talheres. talhadeiras
tampas para panelas e cpldeirões. terrinas, tachos, trens de cosinha,. torradeiras. orinóis. vasos,. vasilhames, " vermas, mandril de expansão, freza de
Indústria Brasneirei
chanfrar. guia de freza de 'chanfrar,
ventosas, maletas, batis para sacos de
*.
Classe 38
viagem, para pastas,. balmazes. cantos
para estojos, colchetes para malas,- cra- Aros para guardanapos • .de papel
vos, enfeites, fecho para . pastas -e para aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
malas. passadores de "correias. pontei- para retratos e autógrafos, balões (et.
ras. • prendedores de • papel, suportes. cato para brinquedos) blocos pari
correspondência, blocos para cálculos,
torniquetes e tubos de extensão
blocos para anotações, bobinas brochuTérmo n° 639.501, de 29-4-1964 . ras não impressas, cadernos de escreMoore-MeCormack (Navegação)
ver, capas' par adocumentos, carteiras,
S. A.
caixas de papelão, cadernetas, caderEstado da Guanabara
nos, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões co.
marciais, cartões indices, confeti, cartolina, cadernos de papel . melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de," cartolina, crapas planográficas, ca. demos de lembrança, carretéis • de paClasse .ao
i Pelão, envelopes, envólucros para chaPara distinguir: Impressos • em gara] i rutoa de papel, encadernação de papel

Metodo Sander

MOOREMACK

Dl mo OFICIAL (Seco
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o. papelão, etiquetas, fóllias indices
fólhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros tiscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos. papeli
nhos. papeis de estanho e de altuntruo
papeis sem impressão papou em brancc
para impressão, papeis tantasia. menos
par 'urrar, paredes. papel almaço com
ou sem pauta papel crepon. papei de
seda, papel impermeável, papel em bo
bina para impressão papel encerado,
palel higiénico. papel =permeai:et
para copiar papel para desenhos, pa.
pel para embrulho impermeabilizado
papel para enc:., clernar, rine' para escrever, papel para imprima. pipe paranna para embrulhos, papel celctane,
papei celulose, papel de Anho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão. recip.entes de pape,. rosetas de papel, rótulos de papei rolos
de, p apei transparente, gacos de papel.
serpentinas: tubos postais. • cie cartão.
tubetes de papel
Termo n° 639.507, de 29-4-1964
Café Serra Lima Limitada
Minas Gerais

de *enfloras e de ‘ri..mk.as. CaIÕeI. calças. camisas, camisolas carnisetra 'CUr.
tas ceroulas. coiaraMosi cueiros. sa•ae,
casacos. chincais 'aunamos echa:.pes:
..tantssias. 'amas para asintarese cote.
loas traidaa galochas, gravatas, goratos de !inerte iaque,as: ieoues,
l,qa. lenços. inan ,ps ateiaa
(uvas
mandrão. maidiihas:
etixt paias. penhoar. pulover.spe:erinas.
peugas. pouches. Polainas, pilai:nas; puoumonos regalos,
nhos
perneiras
robe de et- nobre roupão. sobretudos
suspentorios. saias de banho, sandálias
leo:catem. 'bons ' sungas stolas, sou.
Wtcs palas. penhoar • pulover. pelertnas
vestidos

Termo n.° 639.51, de 30-4-64
Móveis Elite Ltda.
Paraná

Temo n.° 639.512, de 30-4-64
Herasin K. Kolenczuk
Paraná

MÓVEIS ELITE

CASA

. LTDA.

BORLA NA
LTDA.

•SAPATARIA
RÁPIDA BRASIL

Termo n.o 639. .517, de 30-4 64
Casa Marilia. Ltda.
Paraná

Termo n.° 639.524, de 30-4-64
Bar e Restaurante Expresso Ltda.
Paraná

BAR E RESTAURANTE

CASA

EXPRESSO LTDA.

A.RILIA

. nome comercial
Termo n.á 639.525, de 30-4-64
•
Casa I3orlina Ltda.
,
Paraná

Nome •comercial

Nome, comercial
Te.ano n.° 639.519, de .30-1-64
Pedreira São José Lel.
Paraná

Nane comercial

Café Serra Lima Ltda.
Classe 41
Para distinguir: Café torrado, em grão,
moído e café solúvle

Clasãe 33
Titulo

Termo n.° 639.526, de 30-4-64
Casa de Saúde e Maternidade N. S.
Apanecicia Ude .
- Paraná

.Terrno n.° 639.513, de 30.4-64
Greca 5 Siares Ltda.'
•
Paraná
•

Nome -comercial
.Tèrmo n° 639.508, de 29-4-1964
Impasa — Indústria Mineira de Papéis
S. A.

POSTO

nas Gerais
••
IMPASA

- Indústria Mineira

de Papeis S.

Classes: 33 e 47

A,

Termo n.° 639.520, de 30-4-64
Panificadora São Lourenço Ltda.
Paraná

Tèrmo n° 639.509, de 29-4-1964
Carlos Casar Cardoso da Paixão
Minas Gerais

Minas Elegante
50

Termo no 639.510; de 29-4-19,34
Carlos Casar Cardoso da Paixr{o
Minas Gerais

Termo n.° 639 . 514. de 30-4-64
Oficina Paraná Ltda.
•
Paraná

CASA DE SAÚDE.
E

MATERNIDADE

• PANIFICADORA
Nome comercial

Termo n.° 639.527. de 30-4-64
Indústria Princesa Ltda.
Paraná
•

SÃO LOURENÇO
Classes: 41, 42, 43 e 44
Titulo de estabelecimento

OFICINA.
PARANÁ
Titulo de es.tabelecimento
Termo n.° 639.515, de 30-4-64
Per-Técnica Ltda,
Paraná

Termo n.° 639.521. de 30-4-64
Madeireira Calará Ltda.
Paraná

•

INDÚSTRIA
. PRINCEZA LTDA.'

MADEIREIRA
• CAJURÚ LTDA..

Nome comercial
Termo n.° 639.528, de 30-4-64
Publicimar Ltda.
Paraná

• Nome comercial •
n.° 639.522, de 30-4-04
Bar e Sede Real Ltda. Paraná'

Temi°

FER-TÉCNTOA

PUBLICIMAR
BAR•—E—SEDE

Classe 16
. Título de estabelecimento
Termo n.° 639.516, de 30-464
Bar, Lanches Brasília Ltda.
Paraná

Nome conlercial
Classes: 11, 42, 43 e 44
Título de estabelecimento
5-

BAR
LANCHES BRA.SILLL
LTDA.
Nome coMerdal

LTDA.

REAL

Termo •n.° 639.523, de 30-4-64
Lojas Curitibana Ltda.
Paraná

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Para distnguir: Artigos ete vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. alpercatas. anáguas, blusas
botas, botinas. blusões. boinas baba.
doures. bonés, capacetes. cartolas. carapuças. casacão coletes. capas. c:hates
cachecoN, calcados, zha péus. Jatos
datas, combinações, corpinhos, tatue

.

'. N. S. APARECIDA LTDA

Titulo de estabelecimento

Nome Comercial

36 — 48
Classes: 35
' Titulo .

SÃO JORGE

.

Termo il.? 639.529, de 30A-64
Ricardo • Priscinotti 5 Cia, Ltda.
•
Paraná

CAFÉ, PAES, LANCHES

'LOJAS
CURITIBANA LUA.
Nome coisercial

F DOCES INDIANÕPOLIS
Classes: 11, 42, 13 e 14
Titulo de 'estabelecimento

.l, .RIO OFICIAL

3:54 Terça-feira rs,
Termo n.0 639.530, de 30-4-64
Renovadora União Ltda.
Paraná

RENOVADORI
UNIÃO LTDA

Termo n.° 639.532, de 30-4_64
Mecânica Jeep Ltda.
Paraná,
llECANICA JIEP LTD/.

Norne comercial
Termo n.° 639.533, de 30-4-64
Odilon Griger dos Passos El Ga. Ltda.
Paraná

Temo p.. 639.538. de 30-4-64
Construtora Lisboa Ltda,
Paraná

CONSTRUTORA
LISBOA VIMA.
Termo n.° 639.539, de 30-4-64
Sapataria Soraya.Ltda .
Paraná

SAPATARIA SORAYA
LTDA.
.

Nome comercial
Termo ta.° 639.541, de 30-4-64
José Ribamar Coelho Melo
Goiás

CAFÉ PRIMOR
DO PARANÁ IND ERAS.

Termo n. 0 639.535, de 30-4-64
Yukio Fujimura
Paraná

LAVANDERIA
CISNE
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 639.536, de 30-4-64
Serraria São José Ltda.
Paraná

SERRARIA
SÃO JOSÉ LTDA.
Nome comercial
Termo ri.° 6,39.537. de 30-4-61
Iguassu Representações Ltda.
Paraná

IGUASSU
REPRESENTAÇÕES
LTDA
Nome .couercial

Termo s.° 639.546, de 30-4-1964
Ossvalro dos Santos
Cia, Ltda.
Rio de Janeiro

Churrascaria
Quinta Rica
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Tèl In • n.° 639.547, de 30-4-1964
Colainarino S.A. — Metais e Ligas
São Paulo

RRO S
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce. aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze etn

barra em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado. cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmeate trabalhado. ferro em bruto,

lártiin,33 de metal, lata em ôlha. latão
em K3:fia. latão em chapas, latão em
vergal)E5c.. ligas metálicas, limálhas
magnésio, manganês, metais não trabalhados, ou parciaimente trabalhados, metais em massa, metais estampados.
metais ara solda. níquel. zinco

Termo n.° 639.534, de 30-4-64
Dalton Griger dos Passos C.Ja. Ltda.
Paraná

Classe 41
Café em grão. torrado e moldo

Age•sto

em barra, ferro manganês, terro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado. gusa temperado. gusa maleável,

Classe 41
Café em grão, torrado e moído

CAFÉ DO PORTO
UsI. D. BRAS. •

lu)

de '1964

—

Nome comercial
riome comercial

(Seção

sas de éimeuto e cal, hidráulica, pedra.
gulho, produtos betuminosos, impermea.
bilizantes, líquidos ou sob outras formai
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 antl.

-uidos para uso nas construções. par.
quetas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, .anques de cimento, v gas. vigamentos •
vitrós

0

Termo n. 639.550, de 30-4-1964
(Prorrogação)
Fábrica de Balas ”Aoki" Ltda.
São Paulo

FMOMROGAÇÃC,
AOKI
Indl-Àstria Brasileira
Classe 41
Balas e caramelos
Termo n.° 639.551, de 30-4-1964
(Prorrogação)
Bianchetti, Soc:edad de ResPonsabilidai
Limitada
Argentina

PRORROGAÇÃO

•

p

Classe 41
Café em grão, torrado e moído
Termo n.° 639.542, de 30-4-64
Eazdr Garoto de Louças Ltda.
Rio de Janeiro

Bazar Garoto
de Louças Ltda.
Nome comercial
Tertno n,° 639.544, de 30-4-64
Márcio de Andrade Guimarães
Guanabara

TOPOGRAFIA
E

REPRESENTAÇõES
TOREP LTDA

Tê-mo n.° 639 .548, de' 30-4-1964
(Prorrogação)
Vitrais Conrado Sorgenicht S . A .
São Paulo

PIROM?,OGA00
Classe 8
Balanças para todos os fins

VITRAIS CONRADO
SORGI NICHT S/A.UMA
CASA DE TRADIÇÃO MAS
SEMPRE NA VANGUARDA

Termo ri.° 639.552, de 30-4-1964
Fundação Casper Libero

Classe 41
Expressão

'UNDAÇÃO CASPER
LIBERO

Termo n..* 639.549, de 304-1964
(Prorrogação)
Omina Engenharia e Construções S.A.
..São Paulo

Nome Civil

PmonrocAçAo
OMNIA
Industria Brasileira

Termo n.° 639.553, de 30-4-1964
Amaya Industrial S.A. — Máquinaa
p ara Escritório
São Paulo

AMAJA

Indllstrie Brasileira

eiasse 16
Para d stinguir: Materiais para con.stru
ções e decorações: Argamassas, argila
4...
Classe 17
areia, azulejos batentes. balaustres, blo- Máquinas de escrever, calcular e somar
cos de cimento, blocos ara pavimenta.
Classe 25
Termo n.° 639.554, de 30-4-1964
ção. calhas cimento, cal, cré, chapas
Artigos da classe
Companhia Calçado Clark
Isolantes. caibros, caixilhos, colunas
Termo
639.545, de 30-1-196'4
chapas para coberturas caixas dágua,
São Paulo
Teimar — Comércio de Representações cabras para cobertuas, cabras dágua.
Limitada
caixas de descarga para etixos, edifica
TAL'EVE
Guanabara
ções remoldadas, estuqeu, emulsão de
Indústria Brasileira
base asfáltico estacas, esquadrias estru
TELMAR - Comércio
turas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
' Classe 36
de Representações 1 kria. de junção, lages, lageotas, material iscatante contra frio e calor, manilhas, mas- Calçados em geral: Alpercatas. botas.
sas par revestimentos de paredes. naa- botinas, botinhas, crinelos, galochas, poClasse 10
lainas. erneiras, sandálias, sapatos
duros de base asfált co produms para
Titulo de Estabelecimento
desportivos e tamancos
tornar Ira permea
b i znte as argarnas.

OFICIAL (Seção III)

força-feira 25
Termos as. 639.556 a 639.558, de
30-4-1964
Keroplast — Indústria de Calçaéos
Plásticos Ltda.
São Paulo

rEITEEKOWEEI:
istieStitts SRASILEIRS

Classe 8
•
Gongos 'e campainhas elétricas
Trmo n.o 639.555. de 30-4-19E4
Eletro-Bell Representações Ltda,,
•
São Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 49
Jogos, brinquedos, artigos desportivos r
passatempos, a saber: álbuns para re.
cortar e armar aviões, automóveis
aros, argolas. bercinhos, bonecas, bone.
cos, baralhos ie cartas, bolas pare

todos os esportes, brinquedos em forma
de animais, balões de brinquedo, bilhares. brinquedos mecânicos, brinquedos
em forma de instrumentos musicais,
brinquedos em forma de armar. brinquedos de borracha com ou sem assonhas de brinquedo, casinhas de armar
. via, carrinhos. carrocinhas, caminh5es,
cadeiras de brinquedo, carteiras e encartas de jogar, chocalhos, caneleiras
velopes com fõlhas para recortar e
amar, calçados para bonecas, cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo.
copos de dados, caixinhas de música,
dados, dardos, discos, dominós, espingardas de brpinquedo, espingardas de
vento, estaquinhas -para jogar, enigmas,
engenhos de guerra de brinquedo. ferrinhos de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves , e animais,
figuras para lógo de xadrez, fogões e
fogâozinros de brinquedos, jogos de
futebol de mesa, joelheiras para esporte
ganchos para pesca, guisos para crian.
para pesca, jogos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para box. 'para esgrima.
para jogador de soco, máscaras carna.
valescas. mesas de bilhar, de campista
de roleta, de xadrez, mobilias de brin.
quedo, miniaturas de utensílios domésticos. patins, patinetes piões. petecas,
plarquetas para ginástica, peças de
logos de damas, dominó e xadrez, pelotas. pianos e outros instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirar
flexas papagaios de papel, panelinhas
quebra-cabeças em forma de armar,
raquetes, redes de pesca, redes para
jogos, rodas de roletas, revólver de
brinquedo, soldadinhos de chumbo, ta' Melros para jogos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, tainburéus,

tamboretes. tênis •de mesa, traria e vias.
férreas "para brinquedos, varas para
pesca, vagonetes e zepelins •
Classe 28
Para distinguir: rec.pientes fabricados
le material plástico, caoos de material
plástico, revestimento confeccionados de
ubstâncias animais, vegetais e minerais,
argolas, açucareiros, bandejas, bacias,
:aizas, cabos para ferramentas e utenilicis, cruzetas. caixas para acondicionamento de alimenteis e de objetos, caixas de material plástico para bateria,
coadores, copos, canecas, colheres, con.
chas, cesta de pão, cestinha, descanso
para pratos, estojos, esteiras, enfeite paformas de doces, guarnições de material
plástico, garfos, jarros, raantegueiras,
orinós, prendedores de roupas, puxadores de móveis, pratos, paliteiros, pás,
porta-pão, pulseiras para relógios, rebites, rodinhas, recip'entes, suportes, saleiros,_ tubos, tigelas, vasilhames, vasos,
xícaras, colas a frio, (e colas não incluídas mu outras classes) capas plásticas, carteira de plástico, - bolsas de
plástico, sacolas de plástico, pastas de
plást.cos, capas para livros de plástico,
capas para discos de plásticos, armações
para óculos e resinas
Classe 36 •
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões boinas baba.
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças, casacão coletes, capas, chales
cacrecols, calçados, chapéus, . c:ntos,
cintas, combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, echar.
pes, !untas as, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gor
ros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês luvas, ligas, lenços, mantõs, meias
maiôs. mantas, mandrião. mantilhas, paletós, palas, penhoar, pu/over, pelerinas
peugas. pouches, polainas, pijamas, punhos. perneiras, quiraonos, regalos.
robe de chambre, roupão, .sobretudos,
suspensórios, saídas de banho. sandálias
sueteres, shorts. sungas, tolas, ou slacks
tater toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Tèrrao n.° 639.559, de 30-4-1964
(Prorrogação)
Comércio e Indústria Café "Estrêla da
Saúde" Ltda.
Sáo Paulo

• PRORIROGA00
ouomino • •
Indústria Brasileira
Uaêasefé41
Tèrmo n.• 639.560, de 30-4-1964
Rothschild Loureiro 8 Cia. Ltda.
SM Paulo •
•
••
r, • •
• '•
-,
T, EI 11, O
Indástria,Brasileira
y
Classe,138
Aros para guardanapos de pape,
aglutinados,,áibuns els branco), álbuns
para retratos e autógrafos. balões (ex.
cato para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos Para anotações, bobinas brocha.
rem não Impressas, cadernos de catre-

ver, capas par adocumentos, carteiras,
caixas de oApelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões co.
marciais, cartões índices, copfeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança; carretéis de papelão, envelopes, envólUcros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, fõlhas índices,
Rilhai de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais:- livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papelinhos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para Impressão, papéis fantasia, menos
par torrar, paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
pajel higiénico, papel impermeáxel,
para copiar, papel para desenhos, papel para. embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para —
cravei., papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel

Ag'6.5to de

1964 3155

ias par revestimentos de paredes, madeiras para f;nstruções, mosalca, p74dutos de base asfldeco, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes, liquidas ou sob outras formas
para revestisiventos e outros como nas
construções, Persianas, placas para pavimentação, peças dr/lamentais de
Mento ou gesso para tetos, e paredes.
.Papel para forrar casas, massas antiruldos para uso nas construções, parquetaa, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vite$55

Tèrmo n.0 639.563, de 30-4-1964
H. Tlaeo Mõller Importadora S.A.
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO-.

absorvente, papel para embrulhar ta-

baco, papelão. recipientes de papel. rosetas de papel, rótulos de papei, rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas; tubos postais, de cartão.
tubetes de papel
Termo n.° 639.561, de 30-4-1964
(Prorrogação)
Indústrias Villares

PROPROGA00
§UPEMTMONIC
Ine.ino tria Brasileira
•

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de bOrrachillg
borracha, artefatos de borracha par*

veiculos. artefatos de borracha nao tad

cluidos em outás classes: Arruelas, ara
golas, amortecedores, assentos para c&
deiras, borrachas para aros, batentes da
cofre, buchas de estabilizador, bucha*,
buchas para lumelo. batente de portai
Classe 6
Pontes rolantes, transformador:as, talhas batente de chassis, bicos para mamadefa
ras. braçadeiras, bocais, bases para teta
elétricas, talhas manuais para Sins
lefcnes, borrachas para carrinhos Induad
Industriais. (Máquinas)
tilais, borracha para amortecedores!!
Termo n.° 639.562, de 30-4-1964
bainhas de borracha para rédeas, cochird
(Prorrogação)
de motor, câmaras de ar. chupetas cor'
dões massiços dei borracha, cabos para
Imobiliária e Incorporadora Otto
Meinberg S.A.
ferramentas, chuveiros. calços de bom
racha,
chapas e centros de mesa, cora
São Paulo
das de borracha, cápsulas de borrachd
cha• para máquinas, copos de borracha
.0120RROC•ACÁ0
para centro de mesa, calço, de borrad
para freios, dedeiras, desentupideiraN
discos de mesa, descanso para prato;
encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
esponjas de borracha em quebrajactd
para torneiras, fica de borracha lisos,
fôrmas de borracha, guarnições par*
móveis, guarnições de borracha para
automóveis, guarnições para veiculos,
lancheira, para escolares, laminas de
borracha para degraus, listas de borra.*
cita 'para /anelas e para portas, lençóis'
INDUSTRIA BRASIDEIR A . de borracha, manoplas, maçanetas, proa
tetores para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal de acelerador, peClasse 16
Para cLstinguir: Materiais para constru- dal de partida, paras para businas,
ções e decorações: Argamassas, argila, pratinhos, pneumáticos, pontas de borareia, azulejos batentes, balaustres, blo- racha para bengalas e muletas, rodas
cos de cimento, blocos ara pavimenta- massiçaa rodizios, revestimentos de
solantes, caibros, calxbaos, colunas, borracha, rodas de borracha para mó3o. calhas, cimento. cal cré, chapas veis, sanfonas de vácuo, suportes de
zhapas para coberturas, caixas dágua, motor, sapatas do pedal de breque, secaixas para cobertuas, caixas agua, psecnbalo e Isoladores, suportes, semicaixas de descarga para afixas, edifica- neumáticos, suportes de câmbio,
ções remoldadas, estacjeu, emulsão de fonas de partida, saltos. solas 'e solados
base asfáltico, estacas, esquadrias estru- de borracha. suAinas de borracha para
turas metálicas para construções, lame- aplicação aos fios telegráfico, e telefôlas de metal, ladrilhos, lambris, luvas nicos. cavadores de porta, tildas.
tampas de borracha para contade junção, lages, lageotas, material Iso- tubos,
gotas, tinas de borracha para elaboração
lante contra frio e calor, manilhas, masde substancias Tilados

.
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Termo n.° 639.564, de W-4-1964
Refinadora de óleos Brasil S.A.
São Paulo
•

PRI- TURA '•

Tndstrta Brasl lei rs
Classe 41
Gordura composta bovina
••• Terrao n.° 632..565, de 304-1964
• Refinadora de Óleos Brasil S.A.
•
São Paulo •

mate' ‘arinhai alimeaticias, favas. fé
culta flocos, tarclo. termentos, talião.
figas. trios, trutas secas, naturais e crustains-ias; glicose, goma rie mascar. gorduras, grànulos. grão & gelatina
goiabada. • geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças. ',gostas, linguas, leite,
condensado. leite em pó, le g umes em
conserva, lentilhas, linguiça, touro .massas . alimenticias mariscos. manteiga
ew 'Og.12EDRIU lepelauurin •guriefilem
se -de tomate, mel e- melado. 'Mate. mas-

as para mingaus. molhos, moluscos
mostarda. mortadela, nós moscada . no.
M E •S
les: • óleos comestivels, ostras. ovas.
Brasilefla pães, paios pralines. pimenta. pós para
pudin,s. picklei. peixes, presuntos pa•
'és petit-pois. pastilhas. pizzas. pudins;
Classe 41
queijos, •rações balanceadas para aniGordura composta bovino.
mais, requeijões. sai, sagu. sardinhas.
sanduiches. salsichas salames 'sopas en, Termo n.° 639.566; de 30-4-1964
latadas. sorvetes. sucos de tomates 'e de
(Prorrogação)
S;A. Fábrica de Tecidos e Bordados frutas: torradas, tapioca. tâmaras. talha
rim, tremoços, tortas, tortas para ali.
Lapa
mento de animais e aves, torrões,
São Paulo

toucinhd e vinagre

PRORROGAÇÃO

Termo n.° 639.579, de ^30-4-1964
Capibaribe Industrial de Madeiras Ltda.
Pernambuco

„.-

/‘11,1,1104r
•

Capibaribe Industrial
de Madeiras Ltda.
Nome Comercial
Termos os. 639.580 e 639.581, de
30-4-1964
Recie Nationale de Usines Renauá
França

• ••

X

XX
sz•

Classe .23
Cretone

"MAJOR'

Termo n.° 639.567, de 30-4-1964
(Prorrogação)
Hélios S.A. Indústria e Comércio
São Paulo
PRORROGAÇÃC

,56(~Wil"0223
IIIDÚSTRLA GRAS,LE,RA

Classe 17
Fitas para máquinas de escreves e
papéis carbono e almofadas para
carimbos
Termo 0.0 639.578, de 30-4-1964
• Casar Morango •
.
São Paul-'.
A .R E • N G O

Industrio Brasileirà
•

Classe 41 Alcachofras. aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos para animais, amido.
amendios, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azei
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, bauanha;
café em pó e em grão, camarão canela
em pau e em p6. cacau, carnes, chá.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
cereais, cominho trem ede leite, cremes
alimenticios, croquetes. compotas, canOca coalhadas castanha, cebola, evadiinentos para alimentos, colorantes.
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares. era.
padas, ervilhas. ensovas, extrato de to

quinas desempalhadoras. descascadoras
Termo n.° 639.585, de 30-4-64
vent:ladoras, moinhos para cereais, Casa Granado, Laboratórios, Farmácia&
máquinas secadoras, trituradOras, pule Drogarias Ltda.
verizadoras, [Tesas. politrizes, tranchas.
Guanabara
tesouras mecânicas. tupias. manninas de
abrir chavetas, rnarteletes, ventiladores.
exaustores para todas, bombas centra.PRORROGAÇÃO
fugas. rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, atletas. caldeiras e turbinas 'injetores para caldeiras, válvulas e transpearadores au.
'WX,.) er3 [MIM
lit".
tomaticos de alta e • aaaa pressão,
e tf.
.01
prensas hidráulicas: martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço" e bronze. máqu'rtas para
indústrias de tecidos: teares. urdideiras
encanatórias; espuladeiras. torcedeiras
cneacieiras, rolos e roletas. bruniduras
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para 4abricat papel e
Classe 3
máquinas de impressão d1namos e
Artigos
da classe
receptáculos
Termo n.° 639.586. de 30-4-64
Termo n.o 639.582, de .30-4-64
Cara Granado, Laboratórios, Farmác:as
(Prorrogação)
e Drogarias Ltda.
The DeVilbiss Company
Guanabara
Estados Unidos da América

r

eViibiss
Cliisse 10
Atomizadores. vaporizadores, nebulizadores, pulverizadores, bolbos de borracha. vá l vulas para ar comprimido garrafas, compressores de ar. e aquece
dores elétricos usados em combinação
com os mesmos; aulverizadores de cera.
foles de pó, vaporizadores de vapor
serirçi as, duchas, forceps e ferramentas
c apetrechos • para ttrepanação

• Classe 21
Tenno n.° 639.583, de 30-4-64
Para distinguir: Veiculos e suas partes Casa Granado, Laboratórios, Farmácias
Integrantes: Aros para bicicletas, autoe Drogarias Ltda.
móveis, auto-caminhões. aviões, amor.
Guanabara
tecedores, alavancas de câmbio. barcos
tas, carrinhos de mão e carretas, carninhonetes. carros ambulantes, caminhões

carros.. tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores carros 'carroças. carrocerias. chassis. cheias circulares para veiculos, cubos de veiculos
carrinhos para, máquinas de escrever.
zorrediços, para. velculos, direção. desli
gadetras, estribos, escadas rolantes,
vadores para passageiros e para carga
engates para carros. eixos. de direção.
fronteirai para veículos guidão
locomotivas lanchas. motociclos, molas.
motocicletas. motocarg as. moto turgões,
manivelas, navios, ônibus. para-choques.
para-lamas. para-brisas. pedais, pantões.

.,"..sto de 1964

PRORROGAÇÃO
FAR
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INDIA N O ,Contrs os calos
Classe V — IS em.
Rua 1.. O* Março I& IS e Ia — RN 4. Intle, • San

Classe 3
Artigos da classe
Termo n. 639.587, de 30-4-64
Casa Granado, Laboratórios, Farmácia
e Drogarias Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
•
•
ema*

PRORF"lOGAÇÂO
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A5.11 TiVifl E. 9 &),
• fte
•
tm...411•n•••• • rew .1. log.... la

•••
ro•{.17elra
••n•••
e...M.a
MODO OC alam cave. mr. vã

IMI.ma @um.. •
M.A,. • l••••n•••••, IN.N.S

da*O.
it NUR 14.

• MAK giV

•
Classe 48 •
Artigos da classe

00•10.1
Nolla.4.11•••

ett.2142.221L01

Classe 3
Artigos da classe

Termo n.° 639.584, de 30-4-64 .

Termo n.• 639.588. de 30-4-64
rodas para bicicletas, raios para bicicle- Casa Granado, Laboratórios, Farinadas Casa Granado, Laboratórios, Farmácia
Drogarias
Ltda.
e
tas, reboques, raU1,.-.1,ores para veículos.
e Drogarias Ltda.
rodas para veieulus, siam, tricicles ti
rantes para veiculas, vagóes, velocípedes,. varetas de controle do afogador e
acelerador. tróleis, trofeibus, varaes de
carros. toletes para carros
Classe 6
Para distinguir Nlaquinas e partes de
máquinas para todos os rins industria.s.
Máquinas' de rosquear: narras mecânicas, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tornos, geraduces, plrinas, máquinas de Nirar e centrar, tornos mecânicos, prensas mecânicas, máquinas amassadeiraa, misturado
ras adaptados na construção e conservação de estradas-, mineração, rorte le
Madeira, movimento de terra. carretos
e outros fins industriais, elevadora, má.

Guanabara

Guanabara

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO
e
~itt.
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fteXCEIWAS
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Classe 3
Attigos da classe

PREÇO DO NuMERO DE HOJE: CR$ 5,00

Classe 3
Artigos da classe

