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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO

CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 31 DE ÁG6STO DE 1964

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

generale Per L'Industria Minera,
ria e Chimica.
N.0 118.710- Novo processo do
preparação de esteres de esteroides
- Roussel Uclaf.
N.o 118.770 - Processo para
tratamento de fibras ainteticas Giba Societe Anonyme,
N.0 119.963 - Um processo de
preparação de compostos sintéticos
valiosos como agentes antibacterianos - Beecham Reseach Laboratories Limited.
N.0 12.454 - Processo para prep arar filamentos e fibras de polímeros orgânicos sintéticos modu.
'adores ou de diâmetro variável E. I. Da Pont de Nemours And
Company.
N.o 130.716 - Processo de preparacão fermentativa do ácido giutamico-1 - Ajinomoto Co, Inc.
Sanrakti Distillers Co. Inc.

Privilégio de invenção indeativáveis por aolventes e para seu
ferido:
uso na confecção de calçados como
elementos endurecedores - B. B.
NP 115.864 - Original dispoChulice' Co.
Notificação
NP 112.629 - Polia trapezoidal sição em proteção de chapas de
plástica onduladas e ou
Uma vez decoffitio o prazo de ajustável para .regular sem está- matéria
- Vidroplas Cia. Industrial
recurso previsto pelo art. 14 da. gios o número de rotações - planas
Lei n.° 4.048 de 29-12-61 e mais Schnellpressenfabrik Aktiengesells- de Plásticos.
10 dias para eventuais juntadas de chaft Beidelberg.
Modelo de utilidade indeferecursos, e do mesmo não ee tendo
N.° 112.677 - Sistema limparido:
valido nenhum Interessado, ficam dor de párabrisa - Trico Pronotificados os requerentes abaixe ducts Corporation.
N.o 150.690 - Nm novo modelo
mencionados a comparecer a ste
N.0 112.729 - Cilindro duplo de espelho retrovisor principalDepartamento a fim, de efetuarem das rodas dos veículos automoto- mente para automóveis - Indúso pagamento da taxa final concer- res - Manoel da Silva Carvalheiro tria e Comércio de Protetores Lunentes a expedição dos respectivos
N.o 112.791 - Dispositivo de minosos Chocklight Ltda.
certificados dentro do prazo de 60 freiagern de cilindro e êmbolo para
Exigências:
dias na forma do parágrafo único rodas - Alfred Teves Maschinen
do art. 134 do Código da Proprie- Und Armaturenfabrik K. G.
N. 128.769 - 31artin Crespi
dade Industrial.
N. o 112.818 - Aperfeiçoamen- Bover - Cumpra a exigência.
tos em ou relativos a um agente
N.° 128.017 - G. M. Pfaff A. G.
Exigências:
Privilégio de invenção defe- propu:sor para fluido destinado ao - Cumpra
a exigência.
rido:
arranque de motores d ecombustão
N.o 125.282 - Continental Car..
N.o 128.179 - General Aniline
interna Spray Products CorpoISG Film Corpration - Cumpra a /Jon Co. - Cumpra a exigência.
N.0 92.891 - Freio de montanha ration.
exigência.
soejete Dapplicalione das MaN.° 125.359 - Doering Milliken
N.o 112.821 AperfeiçoamenN.o 128.218 - Whitin Machine Research Corporation - Cumpra a
chinas alotrices.
exigência.
N.o 93.406 - Original disposi- tos em pneumáticos - Dunlop Works - Cumpra a exigência.
ção em cabaças tendo o ar mala Itubber Company Limited.
N.o 127.673 - Dobro° FeticheN.o 114.305 - Sistema de feEXPEDIENTE DAS DIVISÕES
o oxigênio e ou O hidrogónio como
mie
G. M. 13. H, - Cumpra a exichamentos
sem
chaves
e
de
conagentes de calor utilizando orlaE DAS SEÇÕES
gência,
tais sulblimado e outros para se- Cede a distância Alfonso Rodrirem aspirados - António Sorren. gues Sanchez.
Republicados por terem saldo
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N.° 114.396 - Aperfeiçoamen- com incorreções.,
tino,
DE PESQUISAS
tos referentes a marcadores para
N.o 91.869 - Dispositivo een- estradas - Garringtons Limited
De
25
de
a£052,
to
de
1,961
De 25 de agosto de 19RI
leador de peças em torno - Jun.. e Gydelite Limited.
nis Nikolaoa Markidis.
N.o 114.399 - AperfeiçoamenNotificação
Notificação
N.o 108.035 - Dispositivo hi- tos em carburadores para motores
Unia vez decorrido o prazo de
dráulico de comando à distância, de combustão interna possuindo
Uma vez decorrido o prazo de
- &bater Industriegesellchaft urna alavanca de partida socjete recurso p revisto pelo art. 14 da
Lei n.o 4.048 de 29-12-61 e mais recurso provisto pelo art. 14 da
Schweinfurt M. 13, II,
Industrlelle de Brevest et D'Etu- 10
dias para eventuais juntadas de Lei n.o 4.048 de 29-12-61 e mais
N.o 108.255 - Aperfeiçoamen- d&I S. I. B. E.
recursos,
e do mesmo não se tendo 10 dias para eventuais j untadas de
tos em caldeiras- Nicolino GuiN.0 118.001 Novo ti po do ap a- valido nenhum
interessado, ficam rec ursos, e do mesmo não se tendo
marães Moreira.
relho para enchimento do câmara notificados os re q uerents}a abaixo valido
nenhum interessado, ficam
N.° 108.937 - Combinação de de ar de pneumático ' durante a. mencionados a comparecer a êste notificados
os re q uerentes abaixo
alipasitivos para misturar mate- marcha - Francesco Ba.alli.
De p artamento a fim, de efetuarem mencionados a comparecer
a Uh)
riais I) carregar um leito profundo
N.o 920.094 - Aperfeiçoamen- o p agamento da taxa final concer- Depa
rtamento a fim, de efetuarem
e.. sinterização - Dc Dowell Com. tos em torniquetes e dispositivos nentes
o
pag
a expedição dos respectivos
amento da taxa final concer.
pany Inc.
registradores automáticos eombi- certificados dentro do prazo de 60 nentes
a exp edição dos respectivos
nadoe
Fernando
Angelino
Moudias na forma do p arágrafo único cer tificadas dentro
N. 0 111.681 - Aperfeiçoamendo p razo do 60
Linho.
do art. 134 do Código da Proprie- dias na forma do parágrafo
tos em cilindros tendo um eixo de
único
N.o 122.753 - Nova disposição dade Industrial.
• curvatura ajustável - Mount Rape
do art. 131 do Código da Proprieaiaehinery S. A.
dade Industrial,
construtiva 'em junta universal N.o 112.011 - Transmissão de
Privilégio de invenção deferiPostiglIoni. •
v e locidades muliiplas controlada
do em face do laudo técnico:
Marcas deferidas:
p. ri. alavanca - Eaton ManufacModelo de utilidade deferido:
N. o 109.393 - P,rep aração de
N.o 46a.463 Trigrano - Cias.
I t trine ,Company,
hernostático, p otente e se 2 de Fasko 5. A. Ex p
N.o 112.088 - Máquina para
N.o 120.273 - Novo tipo de de- princípio
ortação e
do ;corticar toros de madeira - sentupido', de pia - Yoshiro Ri- p reparação hecostática dele - Importação,
chogai
seiyaku
Ka
bushiki Kaisha.
lida Enterprises Limited.
tmes.
N.0 109.708 - Tratamento de .N.0 107. 451 - Kaduens - elasN.0 112.146 - Processo para a
N.° 122.790 - NÓVO suprte para
s 47 cl e ..1 g èneia de Repreaentações
p sep aração , do materiais em fAlhes eafregão - José Lopes Puerta,
peliculaa - Montecatini Societa Amendoeira
De 25 de agósto de 1964
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As Repartições • iiblicas
deverão remeter o' exped iente
destinado à publicação no s ,jornais, diàriamente. até às 15 horas.

EXPIEIDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR GERAL

As reclamações peitine nALBERTO DE BRITO PEREIRA
tes à matéria retribuid.2. nos ca=
• .
crucom oa oIci De greo•çio
sos de erros ou omissões, deverão CHEFE CO waveço oe nuotica.yeas
FLORIANO
GUIMARÃES
MURILO
FERREIRA
ALVES
ser formuladas por escrito,
Seção de Redação, das 9 as 17,30
DIÁRIO OFICIAL
horas, no máximo até 72 horas
após a saída dos. órgãos oficiais.
saçÂo

-

Seçlo e.pulencIdad• do ***** tomes do DaboetansontO
Naolortal do Proprhadrde Industrial do Mhrdetarl.
da Inch:nitriu CooNirelo

Os originais deverão ser

dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito,
Impresso nas oficinas do Departamento de lovensa Nacional
rasuras e emendas.
ASSINATURAS •
- Excetuadas .as pv:ra o exterior, que serão sempre anuais, as
FUNCIONÁRIOS •
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
assinaturas poder-se-ão tomar,
Capital
e
Interior:
Capital
e Interior:
.
em qualquer época, por seis meses ou um ano.
Semestre . .... Cr$
600,00 Semestre .
Cr$
450,00
G-$ 1.200,00 Ano
As assinaturaJ vencidas Ano .
Cr$ 900,00
poderão ser suspensas sem aviso
Exterior:
Exterior:
.prévio.
Cr$
1.300,00
Ano .
Ano .
Cr$ 1.000,00
Para facilitar aos assinantes
a Verificação do prazo de vali- rcgistro, cr, mês e o ano em que jornais, devem os assinantes prodade de suas assinaturas, na findará.
vid:nciar a respectiva renovação
parte superior do enderêço vão
A fim de evitar solução de com antecedência mínima de
impressos o número do talão de continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE invenção termo 129.157 - Anote-se
a transferência.
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
Ekco Products Co. - transferênExploração de Contrato , de Patentes
cia para o seu nome da marca ritmero 165.164 - Ekco - Anote-se a
Dia 25 de AgOsto de 1964
transferênci,a.
Pirelli S. A. Companhia Industrial
Monsanto Company - pede pare
Brasileira - pede para ser anotada ser anotada nas marcas números:
P e li patentes:
167.058 - Monsanto Cheinical Co.
169.090 - Merloana
Números 171.460 - Plax
64.102 - priv. invenção
172.716 - Monsanto
64.599 - priv. invenção
174.349 - Monsanto
64.615 - priv, invenção
Sentocure
175.189
64.710 priv. invenção
178.991 - Chemstraud
64.976 - priv. invenção'
180.736 - Chemstrarod
65.118 - priv. invenção
182.628 - Chemstrand
65.300 - priv. invenção
183.789 - Chernstrand
65.428 - priv. invé...ção
184.936 - Monsanto Chemic.il Co.
65.479 - priv. invenção
195.032 - Santoflex
206.766 - Monsanta
67.012 - priv. invenção
215.793 - San tobsne
68.813 - priv. invenção
o contrato de sua exploração
218.705 - Carex
- Averbem-se os contratos de- expio220.195 - Syton
224.195 - Pydtaul
ração.
230.256 - Mendze
Transferencia e Alteração de Nome
230.257 - Santomerse
de Titular de Processos
Santocel
230.430
235.322 - Ethaven
Prima Eletro Domestico S. A. Acrilan
238.577 pede para ser anotada na patente
238.578 - Acrilan
priv. invenção n.o 61.00., a alteração
238.579 - Acrilan
de nome - Anotem-se e alteração.
238.580 - Acrilan
Elektrokemisk A. S. - pede para
238:581 - Acrilan
Santobrite
ser anotada na patente n.° 67.327
238:701 priv. invenção a transferência e a al239.774 - Monsanto
teração de nome - Anotem-se e
240.593 - Vegadex
transferência e a alterajlo.
240.594 - Readox
240.848 - Monsanto
Piragy S. A. Produtos Agro Do240.849 - hilonsanto
inésticos - pede para ser anotada
24/.427 • Vuepak
na marca - Pentatox - nãq 214.553
Lustrex
244.891
a alteração de nome - Anote-se a
245.765 - Resinox
alteração.
246.994 - Sa4ciaer
S. A. White Martins - transfe247.535 - Monsaill.a
rência para o seu nome da patente
- Vuepak
-247.893
Ano,
priv. invençã9 têrmo 126.725
247.894 - Nitron
te-se a tranéferência.
Lirnited - tranaforência 248.156 - Lauvits
Hoover
Santoeita
248.152
para • seu nome da patente pele. de
• -

•.

248.606 - Ntran
248.642 - Monsanto
249.254 - Santotan
249.255 - Santochlor
251.752 - Lustron
252.310 - Honsanto
255.301 - Monsanto
255.302 - Monsanto
255.303 - Sanas
255.324 - Lion Nati/rala:e
255.636 - Skydrol
255.879 - Monsanto
256.209 - Monsento
257.193 - Monsanto
257.194 - Monsanto
260.375 - Lion Naturalube
261.591 - Resirnene
261.739 - Acrilan
275.509 - Monsanro
277.372 - Acrilan
280.736 - Lion
282.253
Krilium
282.254 - Krilium
282.260 - Monsanto Chemical Co.
286.700 Monsanto Chernical Co.
290.920 - Monsento Chemiaals Of
Qt. ality
296.933 - Monsanto
297.221 - Serving Industry Which
Serves Mankind Servindo A indústria
Que Serve A Humanidade
- as alterações de nome - Anotem-se as alterações de nome da titular. •
Exiténciat
Pirelli S. A. Cia. Industrial Brasileira - junto às patentes: número
2.985 mod. Ind. - sa.° 3.025 mod.
ind. - n.° 3.05.1. mod. ind. - ntsmeFo 3.087 mod. ind. Satisfaça
exigências.
• Fábrica de Fechos de Correr Rei
Ltda. - junto à patente n.o 50.189
--- Satisfaça exigências.
CLevite Harris Pvoducts Inc. junto à patente n.° 63.843 oviaiiknoria.

•

•

As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em qualm
quer época, pelos órgãos compe,
tentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valóres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente che,
que ou vak postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Departamento de imprensa Nacional.
- Os suplementos as edições
dos órgãos oficiais só se fornece,
.rão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao (les,
conto indiculo, deverá provar
esta condiçiió no ato da assi,
nctura.
- O custo de cada exemplar
atrasa- do dos órgãos oficiais
será, na, venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, c de Cr$ 1,00, por ano
decorrido

Ishikawajima Harima Jukogyo
bushiki Kaisha - junto à patente
11.0 66.192 - Satisfaça exigência.
Cia. Brasileira de Linhas para Coser - junto à marca n.° 138.790 Satisfaça exigência.
Lanifício King Limitada - junte
à marca ri.° 149.993 - Satisfaça exigência.
Vítor Guedes Indústria e çamércia
SARL - junto à marca n.o 1153.734
- Satisfaça exigência.
Waldernar Fernanda, Nogueira junto à marca n.° 164.993 - Satisfaça exigência.
Ache Laborotórios Farmacêutico&
Ltda. - junto à marca n.° 167.770
- Satisfaça exigéncia.
Rio Gráfica Editóra Ltda. - junto à marca n.o 170.560 - Satisfaço
exigência.
Ford Motór Co. - junto À marca
n.o 171.335 - Satisfaça exigência.
Produtos Vic.enne LIda. - junto à
marca n.o 201.270 - Satisfaça exigência.
Peixoto Guimarães ei Cia. - junto it marca n.o 224.793 - Satisfaça
exigência.
City Patentes e Marcas Ltda. junto à merca R.° 227.118 - Satisfaça exigência.
C. Sterling 81 Cia. Ltda. - junto
è frase n.o 249.138 - Satisfaça exigência.
C Colunnbia Ereadcasting System Inc.
junto à marca n.o 254.256 Satisfaça exigência,
Texas Ranch Desenvolvimento Territorial e Agrícola S. A. - junto ao
titulo 274.000 - Satisfaça exigência.
Queriri S. A. Indústria e Comércio
junto à marca ri.° 293.175 - Satisfaça exigência.
Oaston de Lagrange S. A. - junta
à marca térmo 465.923' - SolidaSIL
•
exisência.
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A Corista Calçados Ltda. - junto
Arquive-se
pedido de traneferência por falta
cumprimento da exigência,
Norival Fita da Alváranga - junao à marca n.° 162.670 - Arguiv.-se o pedido de transferência por
•?salta de cumprimento da exigência.
Alfredo Lura - junto à marca núelevo 203.039 - Arquives* o pedido
de transferência por falta de cumprimento da exigência.
Sebastião de Araujo -o junto à
marca n.° 219.704 - Arquive-se o
pedido de transferência per falta de
èumprimento da exigência.
Mauricio Loureiro Gama e José
Carlos de Moraes - junto à marca
n.° 233.365 - Satisfaça exigência.
José Ferraz - Teixeira - junto à
marca n.o 268.040 -- Arquive-se o
pedido de transferência por falta de
cumprimento da exigência.
iro título n.° 153.984

a.
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-

Móvais Pellicciari 3. A. - Compra
as exigências.
Na. 652.302 - 632.303 - Pilar
S. A. Engonharia - Cumpra as exigências.
N.° 652.357 - Casa Marinho Pinto Indústria • Comércio S. A. Cumpra a exigência. /
Nu. 652.446 - 652.447
Tecelagem Moderna S. A. o- Cumpra as
exigências. •
•,
N.° 652.596 - Laboratórios Goulart S. A. - Cumpra a exigência.
Aguarde-se solução da transferência.
N.° 652.642 - Edmundo Arthur
Lemb & Companhia- -- Cumpra a
exigência.
N.° 652.692 -.o. Vitor Guedes Indústria e Comércio S.A.R.L. Cumpra a exigência.
' N.° 652.693 - Sociót4
Lanvin
Parfums - Cumpra a exigência.
N.° 652.790 - Arnetex Inc.- Cumpra a exigência.
N.° 652.889 - Laboratórios Trevifarma S. A. - Cumpra a exigência.
N.° 218.727 - Muller & Schmidt

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Diversos
PRORROGAÕÇES
- Aguarde-se o prazo.
N.° 226.625 - Sarotti AktiengeExige'rwiá
sellschaft - Aguarde-se o prazo.
N.° 249.293 - Daimler Benz McDia 25 de Agasto de 1964
tiengesellschaft - Aguarde-se o prazo.
Na. 262.914 --- 262.915 -- W011N.o 238.233 - Deutsche Maisena
Werke A. G. - Cumpra a exigên- garnfabrik Tittel Kruger Und Sternwollspi nnerei Aktiengesellschaft cia.
N.° 245.262 - Marital 8t Co. - Aguarde-se o prazo.
N.° 414.141 - Dynamit Action
Cumpra a exigência.
Na. 245.263 - 245.264 - Mer. Gesellschaft Vorrnals Alfred Nobel
kel ês Co. - Cumpra as exigências. Co. - Aguarde-se solução da transN.° 256.032 - Mas{ & Cia. Ltda. ferência.
-- Cumpra a exigência.
N.° 414.550 - Farbwerke Iloechst
N.° 261.585 - Daimier Bens Ah- Aktiengesellschaft Vortn Meister Lucius
tiangeselischaft - Cumpra a (migara- 8s Bruning - Prossiga-se com exclusão dos artigos grifados às fls. 5. DesN.° 263.726 - Osram G.M.B.H. dobre o pedido se quiser.
N.o 414.555 - Taeschner ta Co.
Kommanditgesellschaft - Cumpra a
• - Aguarde-se solução da transferênexigência.
N.° 277.303 - Roth-Buchner Ge- cia.
N.° 414.627 - C. F. Boehringer &
sellschaft - Cumpra a exigência.
N.o 307.433 - Berlim Schloss- Soehne G.M.B.H. - Aguarde-se sobrauerei Aytiengesellschaft - Cum- lução da transferência.
pra e exigência.
N.o 491.331 - Badische Anuiu &
N.° 351.028 - Osram Gesellschaft Soda Fabrik Aktiengesellschaft Mit F3eschrankter Haftung - Cumpra Aguarde-se solução da transferência.
N.o 516.433 - Thompsonwerka
a exigência.
N.o 410.492 - Heinrich Lanz Ale- Gesellschaft Mit Beschrankter Haftiengesellschaft - Cumpra a exigên- lung - Aguarde-se solução do pedido
de transferência.
cia.
N.° 414:676 - Arnold Und StolN.° 618.457 - Zeiss Ikon A. G.
zenbefg G.M.B.H. - Cumpra a - Aguarde-se têrrno anterior.
exigência.
N.° 642.088 - Auto Mecânica
N.o 468.177 - Laboratórios Bio- Constantino Ltda. - Aguarde-se
s i ntética S. A. Produtos Farmacêuticos prazo.
- Cumpra a exigência. Prossiga-se
N.° 643.661 - Saturnino Cabezon
como registro nava passando a contar Aguarde-se solução da transferêno prazo de oposição a partir da data cia.
de publicação, clichê publicado em
N.° 651.404 - Calçados Jubileu
23-12-60 - marca: Histoiin - clas- S. A. Indústria e Comércio - Aguarse 3.
de-se prazo.
N.o 564.269 - J. Pin:tentei tk Cia.
N.° 651.864 Sherwin Williams do
Ltda. - Cumpra a w9gência.
Brasil S. A. Tintas e Vernizes N.o 613.492 - Abidon A. Xerfan Aguarde-se prazo.
& Filho - Cumpra a exigência.
N.o 651.896 - Lamil Lamina4e
N.o 621.778 - Fried. Krupp - Compensados deiirati Ltda. - AguarCumpra a exigência.
de-se preze.
N.o 651.863 - The Sherwin \WilN.° 651.915 - Representações Sanliam Co. - Cumpra a exigência.
N.o 651.909 - Plastifon S. A. Plás- tos Ltda. - Aluarde-se prazo.
ticos e Derivados - Cumpra a exiN.o 652.088 - J. R. Geigy S. A.
gência.
-- Aguarde-se solução da transferência.
N.° 654.104 - Novaquímica LaN.° 652.140 - John Lucas & Combaratórios S. A. - Cumpra s exigên- pany Incorporated - Aguarde-se prazo.
cia.
N.o 652.436 - Fábrica do Doces
ta.° 652.144 - Wilfrid Russel Ruth Ltda. - Aguarde-se 'prazo.
Shorto - Cumpra a exigência.
N.° 652.437 - Sociedade Anónima
Na. 652 238 - 652.239 - de Seguros Lloyd Industrial gul Ame652.240 - 652.241 - Cadeiras e ricano -- Aguarde-se, praio.
-

•

N.° 652.453 - Fábrica de Dos%
Ituth Ltda. - Aguarde-se prazo.
Ne. 652.496 - 652.497 - António da Fonseca - Aguarde-se prazo.
N.° 652.608 - Carlos Pereira Indústrias Químicas 3, A., - Aguardese prazo.
N.° 652.621 Transportadora
Mantiqueira Ltda. - Aguarde-se
prazo.
N.° 652.622 -- Transportadora
Mantiqueira Ltda. - Aguarde-se
prazo.
N.° 652.626-- Josef Hager ':"Aguardo-se prazo.
N.° 652.872 - Laticinioa Leoa Limitada - Aguarde-se prazo.
N.° 652.878 - Albarus S. A. Indústria a Comércio - Aguarde-se
prazo.
N.° 652.879 - Albatrus S. A.". Indústria e Comércio - Aguarde-se
prazo.
•
Prorrogação de Marcas

1

NP 639.180 1.L.2 Qutadriga Cloth classe 23 - Burlington Industriai
Inc. - Prorrogue-se o registrol
N.° 639.410 - %balar - classe
41 - N. V. Lijempf-Lteuwarder IjsEn Melkp roductenfabrieken - Prorrogue-se o registro.
N.° 642.493 - Trunfo - classe
41 - Salmac Salicultores de Mossoró
Macau Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N.° 643.807 - Browning - classe
18 - Fabrique Nationale d'Armes de
Guerra - Prorrogue-se o registro.
N.° 645.033 - Vlados - classe 6
- Vlados Importadora Comércio Montagem e Indústria Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N.° 647.939 - Cronazida - classe 3 - Laboratório de Biologia Cronos Ltda. - Prorrogue-se o registre.
N.° 648.647 - Zefal - classe 21
- Etablissements Poutrait Morin Prorrogue-se o registro.
N.o 648.666 - Benamor - • classe 41 - Panificação Benarnor Ltda.
- Prorrogue-se o registro.
NP 649.293 - Kennel Club classe 38 - Manufatura Araken de
Cigarros S. A. - Prorrogue-se o rea
gistro.
N.° 649.548 - Destino - ciam
32 - Rio Gráfica e Editara Ltda. -Proz• ague-se o registro.
NP 649.549 - Horóscopo - cl.
32 - Rio Gráfica e Edit.:ira Ltda.
- Prorrogue-se o registro.

-N.° 406.504 - Hidralin - classe
3 - Laboratórios Baldessarri S. A.
- Prorrogue-se o registro retificando-se a data para 13-11-48.
N.° 411.044 - Banquero - classe 17 - A. W. Fazer Oastell Prorrogue-se o registro até 27-6-1971.
N.° 414.675 - Arnold - classe 6
- Arnold Und Stolzenberg G. M.
B. H. - Prorrogue-se o registro até
2-7-1969.
N.° 414.677 - Arnold - classe
21 - Arnold Und Stolzenberg G. M.
N.° 650.758 - Canário
classe
B. H. - Prorrogue-se o registro até 9 - Tranquillo Giannini S. A. Indústen de Instrumentos de Cordas
2-7-1969.
N.° 465.737 - Jorx - classe 21 - Prorrogue-se o registro.
- Auto Industrial Importadora Jorx
N.° 650.830 - Popular - classe
Limitada - Prorrogue-se o registro. 8 - Fundição Brasil S. A. - PiorN.° 466.305 - Coringa - classe 7 rogue-se o registro.
- Indústria Metalúrgica N. , S. ApaN.° 651.397 - Switzerland - el.
recida S. A. - Prorrogue-se o re- 41 - Schweizerische Kaseunion A. G.
- Prorrogue-se o registro.
gistro.
N." 480.947 - GaSSI.
Classe 17
N.° 651.420 --- Oxyphylline - cl.
- Miguel Gassi Indústria e Comércio 3 - Société Civile das Marques HouLimitada - Prorrogue-se o registro. de - Prorrogue-se o registro.
N.° 486.069 - Arbocoll - clasN.° 651.515 - Haekinson - cl. 8
se 2 - Farbwerke Hoechst Aktien- - Paul E. Hawkinson Company gesellschaft Vorm aleister Luchai es ProroLgue-se o registro.
Bruning - Prorrogue-se o registro
N.° 651.516 - Hawkinson - el. 39
até 28-8-971.
- Paul E. Hawkinson Company N° 493.336 - 1Vlanhattan - clas- Prorrogue-se o registro.
se 36 - The Manhattan Shirt ComN.° 651.519 - Quando Canta O
pany - Prorrogue-se o registro com Brasil - classe 32 - The Sydney
contrato de exploração a favor de: Rosa Co. - Prorrogue-se o registro.
Cia. Agro Fabril Mefcantil por desp.
N.0 651.564 - Escola Edson
de 22-4-61.
N.° 496.752- Creme Solar - classe 33 - Escola Edson - Prorroclasse 48 - SidoI Werke Siegel & gue-se o registro,
N.° 651.571 - Nitro - classe 28
Co. .- Prorrogue-se o registro até
-- Companhia Nitro Química Brasi11-9-71.
N.° 569.530 - Poliantin - clas- leira - Prorrogue-se o registro.
N.° 651.595 - Fama - classe 10
se 3 - Ormonotarapia Richter do
Brasil S. A. - Prorrogue-se o re- - Fagam S. A. Indústrias Reunidas
- Prorrogue-se o registro.
gistro.
N.° 651.674 - Mellanear - cl. 3
N.° 594.948 - Emblemática classe 8 - . Mido G. Schaeren & Co. - Williams Harvey & Company LiSociedade Anônima - Prorrogue-se mited - Prorrogue-se o registro.
N. 651.684 -- Heart Brand o registro.
N.° 596.478 - Singer - classe classe 41 - Duckworth & Co. Essen21 - Singer Motors Limited - Pror- ces Limited - Prorrogue-se o re-,
gistro.
rogue-se o registro.
N.° 602.993 - Plasto Filling p13
N.° 651.818 - Saúde - classe
- classe 3 - Herman Josias S. A. 41 - Anderson Clayton Se Co. 3 A.
Indústria e Comércio - Prorrogue-ta Indústria e Comércio - Prorrogue-se
o registro retificando-se material co- o registro retificando-se a date para
lírico para material acrílico.
10-1-55.
N.° 626.690 - Rukacê - classe
N.d 651.830 - Xarope de Jatahy
3 - Sociedade de-, Expansão Farma- Marques - classe 3 - Affonso Marcêutica Ltda. - Prorrogue-se o regis- ques Junior --- Prorrogue-se o rIlk
tro.
N.° 637.155 - Café Aymoré -.NP 651.831 - alua - classe 26
classe 41 -- Café Moka Torrefação - Zucha as Divina Ltda. - ProrroMoagem
S.
A.
Prorrogue-se
o
re•
gue-se o registro retificando-se a data
1
gistre.
para 23-11-54.
•
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N.° 651.832 - Rakete - classe
43 - Kikon S. A. (Indústrias Alimentícias) -- Prorrogue-se o registro.
• -- Figura de Cisne
N.° 651.5,33.
- classe 1 - Refinaria Nacional de
Sal S. A. - Prorrogue-se o registro.
classe
N.° 651.846 - Dunga
42 Bebidas Dunga Ltda. - Prorrogue-se o registro retificando se a data para 23-11-54.
N.0 651.847 - Dunga - classe
-42 . - Bebidas Dunga Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N.o 651.848 - Petróleo AmericaProdutos Químino - classe 48
cos Elekeiroz S. A. - Prorrogue-se
o registro.
N.° 651.874 - Tip Top - classe
17 - Murillo G. Barros is Cia. Ltda.
- Prorrogue-se o registro.
N.0 651.914 Monte ,Cristo classe 42 - Representações Santos
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N.° 652.035 - Coringa e,- classe
29 - Alleoni 5; Nalessio = Prorrogue-se o registro retificando-se a data
para 4-12-54.
N.° 652.089 - Asca - classe 8
Asca Aparelhos Científicos S. A.
- Prorrogue-se o registro.
N.° 652.147 - Farol - classe 1
Carlos Pereira Indústrias Químiregistro.
cas S. A. - Prorrogue-se
N.° 652.148 - Farol _ classe 2
- Carlos Pereira Indústrias Químicas
S. A. - Prorrogue-se o registro.
N.° 652.163 - Sentiste - classe
2 - S. A. Moinho Sentiste Indústrias Garai* - Prorrogue-se 13 registro
com averbação de contrato de exploração a favor de Guinobrasil Químí• ca Industrial Brasileira S. A. - desp.
3-11-55.
N.° 652-164 - Sentiste - classe
36 - S. A. Moinho Sentiste Indústrias Gerais - Prorrogue-se o registro.
N.° 652.165 - Moinhe - classe
23 - S. A. Moinho Santista Indústrias Gerais - Prorrogue-se o registro.
N.° 562.166 - Emblemática classe 4'6 - Orquima Indústrias Químicas Reunidas S. A. - Prorrogue-se
o registro.
N.° 652.167 - Lindanix - classe 2 - Quimbrasil Química Industrial Brasileira S. A. - Prorroguese o 'registro.
N.° 652.168 - Corcovado - cl.
41 - S. A. Moinho Sentiste Indústrias Gerais - Prorrogue - se o registro.
classe
N.° 652.175 - C.M.
41 - Concentrados Nacionais S. A.
- Prorrogue-se o registro.
N.° 652.202 - Airsilide - classe
6 - • Fuller Company -e- Prorroguese O registro - com exclusão de acessórios e considerando-se as partes como
integrantes.
N.° 652.203 - Queen Of Scots
- classe 42 - Macdonald s. Muir
Limited - Prorrogue-se o registro.
' N.° 652.206 - Descorub - desse 3 - The Denver Chemical Manufacturing Company -- Prorrogue-se
o registro com averbação de contrate
de exploração a favor de Lrboriatirios
Danver Ltda. desp. 29-6-64.
NP 652.301 - Sal Cisne - cl. 41
- Refinaria Nacional de Sal S. A'.
- Prorrogue-se , o registro.'
classe
Santilã
2,1'. 0 652.358
22 S. A. Moinho Sentista" Indústrias Gerais - Prorrogue-se o roEistro.

NP 652.359 - Alaska - classe Prorrogue-se o registro com averbaN.° 649.542 - Emblemática 22 - - S. A. Moinho Sentiste Indús- ção de contrato de exploração a fa- classe 33 - Emprha Jornalística Bratrias Gerais - Prorrogue-se o 'regis- vor de The Sydney Ross Co. despacho sileira S. A. - Prorrogue-se o rir,
tro.
de 27-6-58.
estro.
- N.° 652.360 - Lanifício Sentiste
N.° 64'9.544 - Emblemática
Cancelado
o
contratode
explora- classe 22 - S. A. Moinho Sentiste
classe
33 - Empresa Jornalística BraIndústrias Gerais - Prorrogue-se O ção a favor de The Sydney Ross Co. sileira S. A. - Prorrogue-Se o reAverbação
de
contrato
de
e
o
conregistro..
gistro.
• Nl•-n 652.434 - Blancotan - cl. 1 trato suplementar de exploração a faN.° 649.545 - Emblemática vor
de T he Sydney. Ross Co. despa- Labs. Lepettit S. A. - Prorroclasse 33 - Empresa • Jornalística
cho
de
7-7-58.
gue-se o registro.
Brasileira S. A. -- Prorrogue-se o reN.° 652.792 - Ravocaine cl. gistro.
N.o 652.433 - Texihepat - cl. 3
- Lab. Farmac.° Natus Ltda. - Pror- 3 - Wintrhop Products Inc. - ProrN.° 649.546 - Eznblemátíca rogue-se o registro com averbação de
rogue-se e registro.
classe 33 -.Empresa Jornalística Bracontrato
e
contrato
suplementar
a
faN. 652.444 - TM - classe 48
sileira S. A. - Prorrogue-se o re_ Tecelagem Moderna O. A. - Pror- vor de The Sydney Ross Co. desp. de gistro.
25-5-56
e
26-6-63.
rogue-se o registro.
N.° 651.835 - Mais FOrça de FrEfi.
N.° 652.445 - TM - classe 37
N.° 652.793
Trabel - classe 3 gem - classe 31 - Indústria de
- Tecelagem Moderna S. A. - Pror- - Winthrop Products Inc. - Prorro- Freios e Fricção Lonembí Ltda. rogue-se O registro.
gue-se o registro com averbação / de Prorrogue-se o registro..
N.o 652.448, - TM - classe 13 contrato de exploração -a favor de Prorrogaçie, de Frase de Propaé:anda
- Tecelagem Moderna S. A. - Pror- The Sidney Roas Co. despacho de 12-4
N.° 623.554 - Não' imprim mos
de 1963.
rogue-se o registro.
dinheiro mas fezernos impressos que
N.o 652.449 - TM - classe 12
N.° 652.794 - Reganal - el. 3 selem o dinheiro que você paga; bone
- Tecelagem Moderna S. A. - Pror- - Winthrop Products inc. - Pror- impressos causam boa impressão rogue-se o registro.
rogue-se a registro contrato de ex- União Gráfica S. A. - classe 50 ploração a favor de The Sydney Ross União Gráfica S. A. ProrrogueN.o 652.592 - Gessoplast se o registro.
10 - Fogem S. A. Indústrias Reuni- Co. despacho de 22-4-63.
das - Prorrogue-se o registro.
N.° 652.810 - Servotec - el. 6
N.° 652.682 - E nem tOcia "Lux"
N.° 652.593 - Pluma - classe Borghoff S. A. Comércio e Técnica
Electrolux - classes 6 - - 46
10 - Pagam S. A. Indústrias Reu- de Máqu:nas Motores e Equipamen- - Aktiebdaget Electrolux - Piornidas - Prorrogue-se o registro.
tds - Prorrogue-se o registro,
gue-se o registro.
' N.° 652.594 - Figura de Globo
N.° 652:585 - Contador Público
N.°
652.811
Servotec
d.
8
com Alfinete - classe 12 - Koh-ICertificado "CPC" classe 33 Borgholf
S.
A.
Comércio
e
TêcNoor Spojene Kovoprumyslove ZavoInstituto dos Contadores Públicos de
dy Narodni` Podnik - Prorrogue-se o nica de Máquinas Motores e Equipa- São Paulo - Prorregue-se o registre.
mentos - Prorrogue-se o registro eorn
registro.
exclusão de dínamos e considerandoN.o 652.595 - Kuralon - classe se aparelhos as bombas e os grupos Prorrogação de Titulo ale Estabelecimento
22 - Kurashiki Rayon Company Li- reivindicados.
mited ---,Prorrogue-se o registro.
N.° 652.812 - Servotec
N.° 652.609 - Administração Pred. 39
N.o 652.611 - Pêssego Abacaxi
Colombo - classe 41 - S. A. Fábrica - Borghoff S. A. Comércio e Téc- dial Antonio Colli - classe 33 Colombo - Prorrogue-se o registro nica de Máquinas Motores e Equipa- Moacyr Colli Cia. Ltda. - Prorrogue-se o registro retificando- se e
seno direito ao uso exclusivo da ex- mentos -,Prorrogue-se o registro.
presrão eessego abacaxi.
N.° 652.813 - Servotec - cl. 47 data para 8-12-54.
N.0 651.913 - Edifício CavaIZere
Borghoff S. A. Comércio e TécNP 652.612 - Emblemática - classe 33 - Em:lio Cava/ieri nica
de
Máquinas
Motores
e
Equipaclasse 4'1 - S. A. Fábrica Colombo
Prorrogue-se .0 registro.
mentos -- Prorrogue-se o registro.
- Prorrogue-se o registro.
N.° 617.690 - Hotel das Termas
N.° 652.613 - Detensalil - cl. 3
N.° 652.814 - Servotec - cl. 14
- João Gomes Xavier Ss Cia. Ltda. - Borghoff S. A. Comércio e Téc- - classes 33 - 41 - 42 - 43 - Prorrugue-se o• registro.
nica de Máquinas Motores e Equipa- Guerino Alfieri - Eugenio Monteiro
- Prorrogue-se o registro.
N.° 652.614 - Hygenterium - mentos - Prorrogue-se o registro. N.9 650.899 - Casa Barbosa N.° 652.822 - Camelo - cL 41
classe 3 - W. A. Simões Dias as
S.R.L. - Prorro- classes 12 - 34e ---\ 37 - 48 - CoeCia. Ltda. - Prorrogue-se o registro. - Bestani
ta Calarei & Cia. Ltda. - FrorroN.o . 652.683 - Rem-V-Lope - gue-se o registro.
eue-se o registro.
classe 38 - Sperry Rand Corporation
N.° 652.867 - Islintacol - el. 3
N.° 651.287 - M.etalúrgire Inde- Proe egue-se o registro.
- Farbenfebriken Bayer Aktiengesells- pendência - classe 33
Ulderico
N.0 652.685 - Omega - classe 8 chaft - Prorrogue-se o registro. , Puser - Prorrogue-se o registro.
N.° 651.834 - A Ba/nealri-a - Omege Louis Brandi & Frere S.A.
N.° 652:1373 - CPC - classe 50
- Prorrogue-se o registro.
- Instituto dos Contadores Públicos .classes 41 - 42 - 43 - PanifiN.° 652.686 - Martini classe- de São Paulo - Prorrogue-se c re- .cadora A Balnearia Ltda. - Prorrogue-se o registro ret ficando-se a data
42 - Martini ês Rossi S.P.A. -- gistre.
Prorrogue-se o registro.
para 11-1-55.
N.° 652.688 - F-1-1 Airslide et Prerrog.zção de ExPre'esão \d. e PropaN.° 652.195 - Malharia São Miclasse 36.- Tanu is Garier
6 - Fuller Company - Prorrogueguel
ganda
- Prorrogue-se o registro.
se o registro. Prorrogue-se o registro
considerando-se como máquinas e parN.° 649.547 - Rei dos Vira-Latas
tes integrantes das mesmar os artigos -- classe 33 - Empresa jornalística EXPEDIENTE DAS DIVISÕES II
DAS SEÇÕES
reivindieedos.
Brasileira S. A. - Prorrogue-se o reNP 652.691 - Golfinho Triângulo gistro.
(Republicadot 1;or Ter Saído COTO
- classe 41 - Brandão Gomes e,
N.° 650.763 - Especialização...
Companhia Ltda. - Prorrogue-se o Fator de Qualidade - classe 6 - (Republicado Por Terem Saído Com
Incorreções)
registro com averbeção de contrato de Motores Elétricos Brasil S. A. explore:5*a° a favor de Conservas Bran- Prorrogue-se o registro. •
Notificação
dão Gomes do Brasil por despacho
*de C-12-62.
Pror fogaça' o de I nai gola Comercial
• Dia 25 de AOC.° de 1964
de 5-12-62.
Ume
vez decorrido o prazo de isN.°
650.757
IAGL
classes
Rescisão do contrato de exploraa favor de Conservas Brandão Go- 8 - 11 -21 - 39 - Luiz curso previsto pelo artigo 14 da Lei
Rige - Prorrogue-se o registro.,
n.0 4.048 de-29 : 12-61 e rnai g dez di
.
mes do Brasil S. A.
- para eventuais juntadas de recurAverbação de centrato de exploraee-te: do contrato de exploração a, favor Prorrogação de Sinal de Propaganda sos, e do mesmo não se tendo varela
neehurn , intresi‘aslie, ficam notificados
de Conserves. Brianclão Gomes ree,Bra;
N.° 641.400
Kafeziolio - classe os requerentes aloeiXe, mencionados a
il Ltda. ,despacho ele .5-9-63.
41
Americano Comércio Indústria comparecer e este Deporteraento a
NP 652.791 - F-i-soderm - clas- Produtos Alimentícios S. A. - Prior- fim de efetuarem o pagamento da tase 3 - Winthrop Products Inc. - rog ue-se o registro.
expedição dee
xa final concernente
'
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eespectivos certificados dentro do praN.° 411.766 - Legitima - cl. 11 5\lesiter 1Â2 U5 . 4 ..erArkipg.
de Sessenta 'dias - na forma do - 'de: José Pedro da Silva - In- Cumpra a exigência.
kidgrafg único do artigo 124 do deferido.
N. o 646.471 - Riedel de Haeu
Wdigo da Propriedade Industriai.
N.° 411.791 - Carioca - cl. 4 - A. G. - Cumpra a exigência.
de: Cia. Carioca de Algodão - InMarcas Deferidas
deferido.
Diversos:
N.° 414.026 - Speedry
ci. 17
Speedry Chemical Products Inc.
N.° 439.824 - Vitaminuva BVSfa
laresilia - classe 42 - Brasileira de
rizthos S. A. Indústria e Comércio.
N.° 464.853 - Bitury - classe
4e - João Justino de Oliveira.
N.° 465.785 - Meopta - classe 8
Meopta Prcrov /4..rodni Podnik --thabstitaindo-se as expressões "auge
partes integrantes" por "seus acess6elos" na reivindicação dos artigos.
N.° 466.092 - Naugatuck - cl. 16
• United States Rubber Coznpany,
24.° 466.094 - Terylene - cl. 16
eas Imperial Chemical Industries Limited.
N.° 466.127 - Morwan - cl. 16
•
Morwan Engenharia e Comércio
Ltda.
N.° 467.046 - Polyestren
cl. 1
• Cassella Farbwerke Meinkur Aktiengesellschaft.
N.° 467.146 - Comet-60 - ciai:,e 10 - Henrique" Marmoroch.
N1.0 467.239 - Testicith - classe

•

N.° 411.915 - Axios - cl. 11 de: Indústria Mecânica Guggisberg Limitada - Indeferido.
N.° 411.986 - Stea cl. 25 de: Porcelana e Steetita S. A. - Indeferido.
N.o 412.037 - Eutrofic 1-1-3 - cl.
3 - de: Alvaro Athaulpa Cardoso
Ojeda - Indefexido.
N.° 412.123 - Qui-Suco - el. 43
- de: Indústrias Alimentícias Gerais
Sociedade Anônima
Indeferido.
N.° 412.276 - Domador - cl. 41
- de: Oscar Johann .-- Indeferido.
N.o 412.356 - Eden
cl. 41 de: Panificação Eden Ltda. - Indeferido..
N.o 412.379 - Plastispumex cl. 28 - de: Vuican Material Plástico S. A. - Indeferido.
N.° 412.411 - South • Dakota ci. 11 - de: Comércio, Importação e
Exportação South Dakota Ltda. - Indeferido.

N. o 234.594 - Nordmarl Werke
Gesiellschaft Mit Beschrankten
Haftung. - Aguarde-se o prazo.
N. o 465.137 - Heinr Boker &
Co. Baumwerk. - Aguarde-se solução da transferênzia.
Prorrogação de Registros Retificados:
N. o 549.578 - Primenit. classe
1 de: Farbwerke Hoechd AktienwelLschaft Vormals Meister Luelus & Bruning. - Prorrogue-se
o registro até 20 de novembro de
1972.
N. o 573.717 - Reipos, el. 8 de:
Siemens & Halske Aktiengesellschaft. - Prorrogue-se o registro
até 21 de 'abril de 1973.
N.° 633.161 - Mowital, cl. 1
de: Farbwerke Hoechst Aktiengsel.
lschaft Vorm Meister Lucius &
Bruning. - Prorrogue-se o regis-

até 17 de ag&to de 1974.
N.o 412.527 - Fluorvita - a 3 tro
N. o 633.932 - Proheparum, cl.
de: Alvaro Atahualpa Cardoso
4 - Intraquimica S. A. Indústria e 3 de: Nordmark Werke GesellsOjeda - Indeferido.
bomércio.
chaft Mit Beschraenkter Haftung
Transferência
e
alteração
de
N.° 467.455 - Munducurus
por abreviação Nordmark Werke,
417 - Agencia de Representações nome retifimdos:
.3,1.B.H . _ prorrogue-se o reAmendoeira S. A.
Protequim Produtos Técnico
N.° 469.159 - Blendex - clas- Químico Ltda. - Pede para ser gistro até 17 de agdsto de 1974.
N,5) 638.534 _ Riha, cl. 8 d:
se 49 - Santa Lucia CrIstaia Ltdsi.
N.° 469.160 - Blindex - clas- anotada na marca: Protequim Siemens & Halske Aktiengesellsse 50 - Santa Lucia Cristais Ltdzi. n. o 290.398 a alteração do nome chatf. - Prorrogue-se o registrn
- com exclusão de cartões de visita. da titular. - Anote-se a altera- até 4 de maio de 1974.
Sinal de Propaganda Deferida
N.° 467.250 - Hotel Iguaçu HI
classes 41 - 42 - 43 - 44 -hoteleira Iguaçu Ltda. - Art. 117
número 1.
Nome Comercial Defendo

N.° 469.184 - Ziv S. A. Cutela•
ria - classe 11 - Zivi S. A. Cutehsria - Art. 109 n.° 2.
Titule de Eatabelecimento Defendo
N» 467.124 - Culturarte"ciasses 8 - 9 - 12 - 15 - 25 - 32
Brasiluso Difusora Cultural Ltda.
- Art. 117 n.° 1.
N.° 467.154 - Silt - classe 33
- Sociedade il.corporadora de Loteamantos e Terraplenagem Silt Ltda. -Art. 117 n.° 1.
N.° 467.222 - Edifício Le Fontaine - classe 33 - Manoel Inbar
- Art. 117 n.° 4.
Exigência
N..° 441.357 - Joik, da Silva Valente Filho - Apresente clichê.
N.o / 467.221 - Empresa Jornallstise Brasileira S. A. --- Cumpro a seigeriria.
EXPEDIENTE DA OtVISÃO E
SEÇÕES
( pkedicado Por Ter Saído Com
Incorreções)
Marras Indeferido
E não conforme publiíesda, ue Boletim do dia 21 de agôsto de 1964:
Termos:
N." 411.738 - Perlirnper. cirro ci. 32 de: Ediare lerasit Am4riee
Ltda. -7- Indeferido.

kgôsto de 1954 3225
•
-•)
•
;
ixipldarlos para construção. - Requerente: Hermes Gonçalves. Houve uma troca na publicação
do clichê. O referido clichê encabeçado com o termo 148.474, pertence ao têrmo 148.473.
N. o 148.474 - Modêlo industrial: Niivo modêlo de lilocos prémoldados para construção - Requerentr: .Hermes Gonçalves. Fica retificado o clichê encabeçado pelo têrmo 148.473, para o presente processo.
N. o 148.663 - Modêlo industrial: Ndvo meciêlo de capota
para jipe - Requerente para: P1brocar S.A. Produtos de lã de vidro.
N. o 148.781 - Modêlo industrial: Um raivo estojo para beton
_ Requerente: Cia. Palertnon Indústria de Perfumes e artigos-de
toucador, para total de pontos
reivindicados, dois.
N. o 148.817 - Para: modélo
Industrial original configuração
Introduzida em meios de fixação
de lâmina em depiladores - Requerente: José Perroni.
NP 148,869 - Modèlo Industrial
uma nova alça para suporte de
passageiros em veículos coletivos
- Requerente: Aldo Gargano.

Os pontos acima mencionados
foram publicados com Incorreções
em vinte e uni de agôstO de 1964.
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO

. ~MO No 123.090
N.° 643.969 - Juild, cl. 46 de:
Thompson • Werke GM.B.H. Em 28 de setembro de 1960
Prorrogue-se o registro até 25 de
Requerente: Anders Ruben Liminovembro de 1974.
- Suécia.
N. o 645.261 Vigoton, el. 3 ted
Titulo: Um procesos para esterilizade: Chemische Fabrik Promonta ção
de líquidos - Privilégio de InG.M.B.H. - Prorrogue-se o re- venção.
gistro, exceto para um preparo lo - Um processo para a esterizafarmacêutico, por imitar o de nú- ção de líquidos, caracterizado pelo
fato de que o líquido é submetidp e.
meor 24.189, desta Capital.
N.° 645.264 - Vigoton, cl. 48 uni tratamento com variações de
na presença de um agente
de: Chentsche Fabrik Promonta pressão
químico esterilizador,
G. M. B. H. - Prorrogue-se o Total de 2 pontões.
registro até 21 de outubro de 1974.
Exigências:
N o 645.283 - Vigoton, el. 46
Estabelecimentos Izidoro M. de de: Chemische Fabrik Promonta
TERNIO No 123.172
Oliveira - No pedido de altera- G.M.B.H. - Prorrogue-se o reEm, 30 de setembro de 1960
ção de nome no registro número gistro até 21 de outubrd de 104.
236.013. - Cumpra a exigência.
Requerente: José Maria Apoloulo.
_ São Paulo.
N.° 426.253 - Assistec AssisInvenção: "Aperfeiçoamentos em
tência Técnica Telersão Brasil
NOTICIÁRIO
conversores de frequência". - PriviLtda. - Cumpra a exigência.
légio de Invenção.
Retificações
1 9 - Aperfeiçoamentos em converN. o 439.373 - Tic Transportasores de frequência, para a recepção
dora Industriai e Comercial S.A.
Ficam retificados os pontos ca. de sinais de ondas curtas, em recep.,
- Cumpra a exigência.
tor de ondas médias, caracterizados
N.° 439.400 - Continental Mo- racteristicos publicados com in- por
um osellador local, cujo circuito
correções
em
vinte
e
um
de
agõstors Corporation. - Cumpra a
ressonante contém uni indutor com
to
de
1964.
exigôocia.
seções fixas cujas freqüências de resN.° 442.755 - Cervejaria Mosonância com uma capacidade fixa
Tèrmos:
combinada em uma válvula, com
glana Ltda. - Cumpra a exigência.
N. o 124.200 - Modêlo de utili- sinais da faixa de ondas curtas, reN. o 443.422 - So31edade Co- dade para: Nõvo mOdêlo de ferro sultam em uma freqüência fixa compreendida na faixa de "broadeasmercial Itacolonai Ltda. - Cum- de soltar - Requerente: Mário ting".
pra a exigência.
Cherubino.
Total de 2 pontos.
N. o 271.599 - Osram G.M.B.
N. o 124.315 -.- Modêlo de utilH. Kommanditgesellschaft.
dade: Aparelho para eletroteste
TERMO No 123.274
Cumpra a exigência.
de veículos motorizados, para o
N. o 636.587 - Bastiche-Anilin nome do requerente Sabiso CariEm 7 de outubro de 1960
& Soda Fabrik nkttengsellschaft cola.
- Curee.ra a exigência .
N. o 148.373 - Modèlo indus- Ríquerente: hfiarvin Henry Greve
N. o 639.232 - PUilip Morris In- trial: Ntivo mndèlo de expasitexr - Estados Unidos da América.
corporkted. - Cumpra a exigên- distribuidor de produtos - Reque- Titulo: Válvula com obturador. de Invenção.
cia.
rente para Perzna Plásticos S.A. Privilégio
1°
Construção
de uma válvula.
N. o 643.432 -.
HoeN. o 148473 - Modêlo indus- caracterizada pelo fato
que a válvula
chst --Aktiengselischaft Vorm. trial: Nen) =Mo de bloco pré se compõe de test corpo
de válvula,

•
ção de nome.
W. A. Simões, Dias & Cia. Li•
ninada - Transferência para seu
nome da marca Zootil número ..
277.283. - Anote - se a transferência.
Suprevil Super Prensa Victor
Ltda. - Pede para ser anotada
na marca: Suprevil, t ee rmo número 449.272 a alteração do nome da
titular. - Anote-se a alteração de
nome
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presido de Mn furo cônica interno,
que forma superfícies de 96rv490 da
válvula e de pa.ssagens para o fluxo
em comunicação com o lado do furo,
de um obturador cónico da válvula
ajustado no dito furo e provido de
superfícies circtueferencials assentadas na s superfices de serviço da válvula, do furo, estendendo-se a parte
da extremidade grande através da
extremidade adjacente do corpo da
válvula, de uma haste operatória ligada com a extremidade pequena do
obturador da válvula e manejável pela parte externa do corpo da válvula
a fim de virar o obturador da válvula entre as suas posições de aberto
e fechado, sendo o obturador provido
de urna abertura, que se estende através do obturador da válvula, adaptada para regular a vazão do fluxo pede uni facho para a dita Parte grande
ra a posição aberta do dito obturador,
do furo, sendo o dito fecho provido
de uma parte anular rígida, embutida na parte da extremidade grande
do dito furo cónico a fim de servir
de dispositivo para manter a foroaa
do dito furo no sua forma original
côni ca, e de dispositivo para estabelecer uma ligação circular entre o
lado externo do dito fecho e a extremidade adjacente do corpo da válvula, para reter c, fecho em posição
operatória. -'
Total de 4 pontas.
TERMO N9 123.931
Em 1 9 de novembro de 1960
Requerente; Ilamainco — Indústria
e Comércio de Máquinas Agrícolas
Ltda. — São Paulo.
Titulo: Picadeira de verduras e legumes. — Privilégio de Invenção.
— Picadeira de verduras e legumes, caracterizada por compreender uni reservatório cilíndrico vertical,
auportddo por colunas ou pés de
apoio, e provido de tampa superior,
de cárater destacável, reservatório
ente dotado de duas aberturas laterais, uma superior e outra inferior,
g primeira conjugada a uma moega

.aumentadora, e a segunda sendo pro-

vida de placa reguladora de saída, e
mais uma bica inclinada, esta podendo ser aberta ou fechada inferiormente, no segundo caso ando então dotada de portinhola lateral articulada.
Total de 3 pontos.
•••••••n••

Tgamo No 123.974

lem 4 de novembro de 1960

[MARIO OFICIAL (Seção Hl)
união dos vertic al doa triiingulos !arTERMO NO 124.504
mados, com engulo intermediário entre 30 e 90°, e O Conjunto assuminEtn 28 d.e novembro de 1968
do aspecto de uraa pirâmide, com vértice apontando na direção de emissão
Requerente: Sperry Rand , Corporaou recepção do sinal.
_Cosi — Estados, Unidos da América.
Total de 3 pontos. d
Titulo: Máquina de escrever. —
Privilegio de Invenção.
TICRLVIO N 9 124.054
19 — Uma máquina de escrever, caracterizada por compreender a combinação com um mecanismo motriz
Fon 8 de novembro de 1960
para operar uma barra impressora Muni élo gatilho e um gatilho
Requerente: pirai' Societa Per e:iene°
de de.sengate para atuar Ware o dite
Azioni — Itália.
elo para controlar a opereção do meTítulo: Cabo elétrico isolado com canismo motriz; de dispositivos de
politetridluoroedleno para altas tem- alavanca de tecla deprimívels, dispoperaturas de trabalho e procesen para sitivos de alavanca excêntricos para
sua fabricação. — Privilégio de inven- sustentarem o gatilho é com cujos
dispositivos de alavanca excêntricos é
ção.
pivoteda uma extremidade do dito
1) — Cabo elétrico sigelo múltiplo dapositivo de alavanca é Pleatado,
com isolamento em politetrafloureo- dispositivos de elo limitadores ligaOleiro, apto a resistir a temperatu- do§ pivot com os ditos dinesitvos
ras elevadas e impenetrável à água e de alavanca excêntricos e horizontalao vapor, de água sob pressão, carac- mente deslocáveis ao verificar-se o
terizado pelo fato que pelo menos um deslocamento para baixo dos ditos
condutor metálico do cabo é provido
de alavanca, os ditos disde isolamento estratificado, formado dapositivoe
pasiti vos de elo limitadores apresenpor fitaa de politetralluoroetileno tando uma multiplicidade de superfísinteelsado, e por um revestimento cies de
dispositivos limitadores
externo constituído por uma trança atuandoapoio,
conjuntamente cern as ditas
de material térmicamente e mecani- superfícies de apoio para limitarem
camente resistente, preferivelmente o da locai:tient° horizontal dos ditos
do tipo fechado.
dispositivos de elo limitadores em
sentidos opostos para ajustar a duTotal de 8 pontos.
rani° de acoplamento do dito 'gatilho
de desengate com o dito elo de gatilho. eispositims para ajustarem a poTÉRMO N9 124.144
sieáo dos ditos dispositivos Ihnitadores.
Em 11 de novembro de 1980
Total de 11 pontos.
Requerente: Colurnbia Ribbon And
Carbon Manufacturing Co. Inc. —
~MO N o 124.566 Estadas Unidos • da América.
Título: Nervo processo e fõlha hecprivilégio de Invenção
tográfica.
19 — Um meio ,de transferência
hectográfico esponjoso porom, para
uso nos processos de duplicação com
álzool, compreendendo unia base flemível tendo sobre a naco= o reveâdmento solidificado, caracterizado por
ter um aglutinante resinoso cebins_co
que é ao menos parcialmente soiúvel
nos fluidos de duplicação com álcool
convencionais, um componente não
volátil e não competivel, e uma certa
quantidade de material para imagens
hectográfico. dito revestimento sendo
isento de componentes não voláteis
que tenham capacidade de misturação juntamente com o aglutinante
celulósico, sem separação ou reação
e constitua uma camada porosa esponjosa tran s ferível para a base.
Total de 18 pontos.

Requerente: Colgate — Palroolive
Company — Zstados Unidos da Atnérica.
Titulo: Lã de aço. — Prirlégio de
TÉRMO: 124.416
Inivencfin.
— Um limpador de lã de aço paEm 24 de novembro de MOO
ra alurafnio, caracterizado por compreender uma combinação de lã de Requerente: Vos Thuringranies
aço com um éster parcial do ácido Kunstfa.senverk Pieck" —
fosfórico com uni álcool enfático.
Alemanha.
Total de 10 pontos.
Processo para a produção
de vasos artificiais de materiais bi~MO N9 124.02u
tronos sintéticos. — Privilégio de Invenção,
Em 7 de novecabro de 1960
19 — Processo para a produção de
Requerente: L. C,aselli — são Pau- um vaco artificial feito de materiais
lo.
fibrosos sintéticos, Segundo o qual
Titulo: Aperfeiçoam.entos em ante- um tubo de preferência de tecido de
nas — privilégio de Invenção.
malha fabricado com material fibroso
1" — Aperfeiçoamentos em antenas, termopolásstico e provido de ondulacaracterizados pelo fato de a antena ções por via mecânica, ondulações esver formada por duas séries de dipo- sas que são fixadas a altas temperatulos de comprimentos crescentes. pa- ras e, em seguida, submetido a um
ralelos entre ai. com .eePacarnentea tratamento por água quente e a uma
também crescentes, e ligados alterna- secagem, caracterizado pelo fato de
demente pela extremidade através de que as referidas ondulações são ateisegmentos inclinados, dando a cada buídas ao tubo com o auxilio de um
série á donliguração triangular, lê- hélice ou espiral; slibre a qual 4 emlisa estas
wtes scopladas entre el Pela nada • duble Prériamente enrugado.

Em 1 , de dezembro de 1960

Agasto de 1964
TERMO N e 125.221
Irra 26 de deaeribrO de 1960
Requerente: Laredo g . A. Ellga•
nharia, Comércio e Indústria. — São
Paulo.
Titulo: Nora máquina para debulhar milho e outros, — Privilégio de
Invenção.
19 — Nova máquina para debulhar
milho e outros, caracterizada por
compreender uma armação na qual
prevista uma peneira tubular horizonbal" cem moega extannia superior,
sendo prevista no Interior da dita
peneira um corpo cilindrico-anavese
sedo longitudinalmente por eixo axial,
corpo éste provido de uma pluralidade de pinos periféricos radiais, de secção quadrada. tendo ima male curtos
que os outros; e o citado eixo é provido em uma de suas exteemidadee de
uma polia ligada a um motor, e a eatremidade oposta, provida de Irds radiais à semelhança de ventilador,
sendo estas pás previstas era units
cobertura provida de tubulação superior e ligada à citada peneira per
uma de suas faces, e na face °pode,
ligada por tubulação à uma amen
provida de abertura inferior onde 4
colocado um saco de Material, lima
permeável aberto inferiormente, Coal
bainhas providas de barcas de
chato, sendo ainda a referida
ra ligada a um prolongamento interior de salda para o milho limpo,
prolongamento Me previsto em Uma
bandeja inclinada, sendo fixado finalmente no referido prolongamento,
um saco para recolher O material.
Total de 2 pontes.
11n,n••n•

TERMO le o 126.891
En:i 18 de janeiro de 1961

Requerente: Casa das Sementar
Requerente: LOUiae Noemie Mareei- Carlos Corradmi Ltda. — 860 Paulo.
- São Paulo.
Titulo: Nova alça-suporte para be— Privilégio de invenção.
Titulo: Nova minutern. — privi- bedouro.
— Nova alça-suporte para bebelegio de Invenção.
douro, caracterizada por um semi-anel
1 0 -- Nova otiouteria, earatteizado feito de material flextvel, que envolve
per urna caixa no interior da qual é parcialmente o corpo do conjunto, seprevista uma resultareis netrienana mi-anel este, dotado de duas saliênforma cie um fio ligado por urna das cias curtas externas e radiaie que
extremidades a um botão regulador e terminam em cabeças.
pela outra, à uma lâmina externa ar- Total de 2 pontos.
iiculada, que comanda o botão de
uni interruptor ao qual se acham 1:TÉR110: 125.893
fadas lâmpadas elétricas, sendo que,
• extreinidade da resistência que se,
acha ligada ao botão citado, prolonEm 16 de janeiro de 1961
ga-se en trecho helicoidal que envolve o dito fio. sendo em seguida liga- Requerente: Casa das Sernentes
do ao mencionado interruptor, sendo Carlos Coseadini Ltda. — elo Paulo.
finalmente, a resistência citada, li- Título: Nevo alimentador e bebegado a outro contato do interruptor, douro para sues, — Privilégio de lztpor sua extremidade que envolve o vençáo.
botão regulador.
1 9 — Pólo alimentador e bebedouro para aves, caracterizado por comTotal de 2 pontos.
preender um tubo cilíndrico. fechado
ao alto e aberto inferiormente, leito
de preferência em material transpaTERMO N 9 126.004
rente, e previsto de uma abertiva lateral, ao eme nivel extremo SnferioT,
Em 23 de alpista de MO
tubo éste que recebe, a qualquer alunia braçadeira contornari e, doRequerente: Armando Ingene Pa- tura,
tada de pequeno bloco lateral salibre — São Paulo,
ente, com nervuras e s calonedas lateTitulo: Nervo tipo de aparelho ma- rai s e inferiores.
Total de 5 porans.
nual para colheitas de café
— Privilégio de Invenção.
19 — leõvo tipo de aparei/ui manuTele240 la .,• 221 808
al para colheitas de café carena, caracterizado por ser torrear de um saco
Ite 22 de seteio de 1961
de fundo falso, que se abre quando
desejado com duas braçadeiras pare Requerente: Ame acres Ca.n
apadependurá-lo nos ombros do derredor
— Ratadas 'unidos da Ame:- ca.
e tendo na sua parte auperiar uma osTitulo:
Re-c:pante. — prive a; ee
il~a. COM peneira curva na pau a. *..nvenção.
a qual se lixa no breco e serve de
— Um recipadie aberto pe. Um
ante-par e canalizador do café cerce; danion
de puzer .tanoeteÉzado por
ja colhido para dentro do sue ateraa compreender
ura co:pu de fibra asa
referelo.
.
pirahnent .ito .'r'5 rasto e. 4Jma,
• Total de. 2 pontes..
camada iriteree e y.f. •Luna :gan i ria te
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corpo externa, uni par de elementos
extremos fixados às extremidades do
dito corpo para fecharem o mesmo,
uma linha helicoidal de abertura formada em e se extendendo helicoidalmente ao redor da dita camada externa de uma extremidade do dto
corpo para a outra, e um cordel de
puxar ou rasgar disposto no interior
da dita camada interna e se extendendo helicoidalmente em tOrno da
dita camada interna em correspondência interna 'com a dita linha de
abertura na dito, camada externa, o
dito cordel passando através a dita
camada interna e através a dita linha de abertura na dita camada externa e terminando numa extremidade
livre disposta no exterior do dito recipiente , dêsse modo a linha de abertura na dita camada externa serve
corno urna guia ao_ longo da qual o
cordel se desloca quando a dita extremidade livre é puxada para assegurar que a linha do rasgo que é criada na dita camada interna pelo dito
cordel puxado forme um prolongamento para o interior da dita linha
de abertura na dita camada externa.
Total de 10 pontoe.
TERMO N9 131.892

TERMO No 75.829

an 13 de outubro de 1954

corantes ácidos, corantes metalizados
ácidoe, e corantes prèmetalizados, de
tingimento neutro; de 6 a 10 por cento de ácido sulfúrico; de 0,25 a 2,5
por cento de um produto de cor.dene840 de óxido de etileno com um
composto escolhido do grupo que consiste de álcoois graxas superiores e
ácidos graxas superiores; e de 0,1 a
2,0 por cento do produto de reação da
cloridrina etilemica cem o produto de
condensação de quantidades equimolares da hidroxietil-etilenee. mina e
ácido esteárico, tôdas baseadas no
peso das fibras combinadas; por submeter-se o combinado corado a urna
lavagem alcalina, num pH '7,0 a 8,0
num banho contendo: um produto
de condensação de óxido de ettleno
com um composto escolhido do grupo
consistindo de álcoois greixos* superiores, e alcoll-fenées; por submeter-se
em seguida o combinado, tingido e
lavado, à ação de uni agente de deslocamento de sulfoxilato de fon:naldeido metálico.
Um total de 9 pontos.

.TER1v10 N° 113.040
Em

4 de setembro de 1959

Depositante: Lenkradarerk Gastai,
Requerente: Standart Elétrica S. A.
petri, firma alemã. - Alemanha.
- Fetados Unidos da América.
Pontos característicos de: "Bo:ão de
Titulo: Amplificador de Irradiações
sinalização para automóveis". - priComposto, - privilégio de Invenção.
ellegio de Inveenção.
19 — Botão de sinalização para
19 - Uni dispositiv p amplificador
automóveis, caracterizado por constede irradiações que inclue uma corno-,
tir a cobertura da caixa do botão 4,9
sição eletroluminescente respondedora
uma coberta de material elástico, de
a energia radiante, compreendendo
preferência borracha e por ser o elematerial eletoluminaseente que ilumento de contato um disco que liga,
mine quando sujeito a um campo elécomo uma ponte, os bornes de contatrico variáyel, caracterizado pelo mato, e que se acha fixado, de modo osterial foto-condutor interposto entre
cilatório, a -lima chapa suportadora,
e atravéz da massa de material eleque, sob a compressão de urna mola,
troluminescente, o dito material fotoadere, plana à superfície interna de
condutor tendo propriedades de recoberta elástica.
sistividade elétrica que variam corUm total de 2 pontoe
respondentemente com a intensidade
de irradiação incidente na mesma, e
membros eletrodos dotados nos difeTEMO 2,79 113.277
rentes lados da dita composição para
aplicar um campo acionador ao mesEm 15 de setembro de 1959
a-10,os ditos materiais foto-condutores e eleteoluminescentes sendo relaRequerente: Ame Johan Artur
cionados de modo tal que a irradiação
A.splund, Branma, Suécia.
incidente no material fetocondutor
TERMO N9 111.436
Ponto característico: - procedem •
serve para reduzir a amplitude do
aparelho para a produção de po
dito campo eptre os ditos membros
de material fibroso contendo lig g
eletrodos, dessa forma reduzindo a
Em 30 de junho de 1959
celulose". - Privilégio de Invenç ,,
amplitude do campo elétrico aplicado
19 - Um processo para a produç
Em 22 de agesto de 1981
.
ao dito material eletroluminescente.
contínua de polpa mediante materi
Requere
nte:
Monsanto
Chemical
Total de 4 pontos.
Company, firma norte-americana - contendo ligno-celtdoee, çomprel".
Requerente: Dinilop Rubber Comdendo uma fase de impregnação,' no
Estados Unidos.
pany Limited - Inglaterra.
mínimo uma fase de cocção ou dee e
Titulo: Aperfeiçoamentos em oureTERMO N9 105.107
Pontos característicos de: "Processo tão. e, punivelmente, uma fase su
letivos à colchões. - Privilégio de
e dispositivo para consolidação do seqüente de desintegração enecitni
Invenção.
encreepamento formado em fios têx- sendo a fase de impregnação efetuadè
eln 11 cie setembro de 1958
teis". - privilégio de Invenção.
- Um colchão de capuma elástipor compressão mecenica do mate.
co tendo firmemente ligada à Mias
Requerente: /slonsanto Chemical
rial e sua expansão subseqüente,
1°
Uni
dispositivo
para
consoliem suas faces uma cobertura imper- Company, firma norte-americana.
quanto se encontra sob o nivel de
dação
ou
fixação
permanente
de
cresmeável e não-porona.
Pontos característicos de: "Proces- pos, ondulações ou convoluções em liquido contendo substâncias quf .
k Total de 9 pontos.
, caracterizado cas, caracterizado pelo fato de que
so e aparelho para recozimento de metereis filamentares
material filamentar". - Privilegie de por compreender, em combinação: a expansão do material é efetua4e,
Invenção.
meios para encrespar urna mecha de dentro do liquido, enquanto êste 4.
TERMO N9 133.860
material filamentar; meios para con- timo é submetido a uma pressão sda
- PrOCe,3S0 aperfeiçoado de re- duzir
o material filamentar recém- peratmosférica externa.
Em 31 de outubro de 1961
cozimento de material filamentrr, ca- encrpado
Um total de 11 pontos.
ao longo de uma senda
racterizado por compreender, em cona partir do meio en•-Requerente: Steiner Company Lau- junto, os estágios de: ,prover uma predeterminada,
crespador. e meios para passar um
sanne S. A. - Suiça.
mecha contínua, constituída de Uma agente
Tfenaeo Ne 114.035
fluído
através
da
dita
mecha,
Titulo: Distribuidor de material de pluralidade de filamentos de um ma- a fim de consolidar em caráter perfôlha. - Privilégio de Invenção.
terial acrílico; conduzir a mecha por manente os crespos, formados na meEm 16 de outubro de 1959
um primeiro par de rolos coo- cha pelo rreeo enoreepador nnencni• 19 - Uen distribuidor para distri- entre
Soçiété Des Forgeis Et Ateliers
perantes,
a
fim
de
movê-la
ao
longo
buir uma tira em comprimentos pre- de um trajeto definido; aplicar calor nado.
Creusot - França.
determinadOs, incluindo meio defininTitulo: Aperfeiçoamentoe em pôr.
Uen total de 12 pontos
sucessivas da mecha durando um espaço ao longo do qual a tira ateporções
ticos suscetíveis de rolar indiferente•
movimento a fim de elevá-la zes.olodões
pode ser movimentada numa direção atéesse
mente sóbre dois trilhos fazendo uva
uma temperatura predeterminade descarga, sendo ésse distribuidor da de
ângulo entre eles. --- Privilégio deo
recozimento, na escala de 130
caracterizado por melo de faca mével a 1509C; conduzir a mecha por entre
Invenção.
=MO N9 112.982
adaptado para mover-se ao longo de
1 0 - Aperfeiçoamentos em pórticos
segundo par de redos cooperanum segundo espaço que intersecciona um
suscetíveis de rolar indiferentemente
tes
acionados
a
uma
velocidade
perEm 2 de setembro de 1959
O primeiro espaço e meio acionado riferica tal que a dita mecha aquecisóbre dois trilhos fazendo um finguld
pelo movimento da tira na direção da e em movimento fique continuaentre eles, por exemplo, dois trilhO
de descarga, para acamular energia mente suspensa entre os pares de reiRequerente: Momento Chemical perpendiculares, caractuindo
potência no meio de faca e para sol- loe . num estado relaxado, ficando ate- Company, firma norte-americana - fato de que o pórtico comporta due411
tar o meio de faca quando uma ex- nuados ou eliminados os esforços ou Estados Unidos.
séries de órgãos de rolamento tais Cotensão predeterminada de tira foi tensões internas nos filamentos da
mo rodízios. cada série sendo previStee
Pontos
característicos
de:
'Processo
movimentada ao longo do primeiro dita mecha.
para uno trilho de rolamento e ce
contexturar
Privilégio
de
cie
espaço mencionado, fazendo, assim a
órgãos de rloamento de pelo mende
Invenção.
faca ser acionada pela energia acuUni 'total de 14 pontoe.
uma das séries sendo montados Sóig
mulada ao longo do segundo espaço
1° - Processo de contexturar fios êmbolos que peitem
rm
descida
• em contacto de libertação com a
de polímero de acrilonitrila caracte- órgãos de rolamento correspondente+,
tira para dali soltar a extensão preTERMO Nq 110.322
rizado por compreender o puxamento sõbre um trilho e urna elevação Meã
determinada.
de um fio do filamento do polime- órgãos de rolamento da outra série.
Total de 29 pontos,
Em 12 . de maio de 1959
TO de acrilenitrila de uma, fonte de
Seguem-se os pontos de os. 2 a 3.
suprimento, o estiramente do fio, nuRequerente: Monsanto Chemical ma proporção de estiramento de cér1'ER:v10 N° 138.008
Com pany, firma norte-americana
ea de 1,1 a 3,0, enquanto se aquece \
TtR1A0 N9 114.109
&fades Unidos da América.
a uma temperatura acima da temEm 12 de abril de 1962
Pontos característicos de: "Tingi- peratura de transmissão da segunda
Em 30 de outubro de 19e9
mento diferencial de combinados de ordem do .pelimero de acrileraitrila,.
Requerente:
Na dotal Maileable
Requerente: Caldeiraria Elton in- libres de polímero acrilonitrílico"
para produzir um fio instável dimendústria e Comércio Ltda. - São Pau- Privilégio de Invenção.
sionalinente; a aplicação, eor.00rren- And steel Castings ComP any, Clelo.
te.mente, de torcedura ao fio; o res- veland, Onto, Estados Unidos da Amé•
1 0 - Processo de' tingimento dife- friamento
Titulo: Aperfe:çoemento em bomdo fio, para estabilizar a. rica do Norte.
Pontos característicos de "Aperteibas para caldeira de circulação for- rer.cial de combinados de fibras de torcedora nele aplicada; a destorcedupolímero
de
acrilonitrila,
compostas
çaamento em, ou relativos a, ticaa insçada e pare outros fins. - Peivilera
do
fio,
para
remover
a
torcedura;
de polímeros contendo, pelo menos,
talação para levantamento de reoep.
gio de Invenção.
80 por cento por peso de acrilomitri- e por aqueeer-se, depois, o fio esti- táculos de carga". - Privilégio de
le - Aperfeiçoamento em bombas la, em forma pollenérice„ e de 2 a 10 rado e de torcedura estabilizada, nu- Invenção.
para caldeiras de circulação forçada por cento por peso de unia vinil-plri- ma temperatura e durente um tem- 19. . Una instalação para levanta.
e para outros fins, caracterizado por dna, em forma polimerica, com fi- Po Suficientes para relaxar. ~Ober, mento de receptáculos de carga, ca.
possuir um e:xo disposto horizontal- bras de lã. caracterizado por subme- e desenvolver ruelas nela, produzindo- racterizsdo por' compreender: um immente eóbre rol:mentos e que supor- ter-se o combinado à ação de um ba- se, assim, um fio estável amereelonal- plemento elevador; tua antothaete on
ia um ote mais excentrecoe.
rito corante, • contnedo: um corante mente, enrugado e elástico.
ponte rolante para superior ei imPleo
Total , cle 6 eonted
tece:ledo do: g elMe
mento, .comportando
uni .4hasais e use
ceneiete de tern tetee de ei pontoe ,
,

• 3Zete

egtenda-feira 3.
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Cio elevador para levantar e abala de pneumáticos dentro' de :seções se-

o implemento com respeito ao
ís; uma fada, destinado a ser
portado ptlo implemento, para esbelecer contato com um artigo a
levantado pelo implemento, e desada a alinhar o implemento, tora
ndo-o eobrejecente ao dito artigo
ara seu acoplamento com o mesmo;
ios de fixação, abrangendo alentos no chassis, no implemento e
guia, sendo os ditos elementos no
paemento e no chassis de um ca, ter que permite seu aferrolhamento
soltura relatlivos com requito aos
elementos na gula, para fixação de
alternadamente, ao imp'.ernanto
ao chassis..
Uni total de 21 pontos.
TER1V10 N o 114.344

paráveis superior e interior tio molde, sendo a citada prensa adptada,
quando aberta pelo movimento relativo das citadas seções do molde, para a remoção de uni pneumático vulcanizado e para receber uma banda
não vulcanizada em coincidência com
urna seção inferior do molde, caracterizada P or comp r eender um depositivo de suporte da banda (27), acSgnítvel para manter uma banda 03) em
forma cilíndrica e móvel dentro do
alcance do movimento d .2 abertura
das citadas seções do molde (3, 4) e
na -direção da citada seção infeeor do
molde apenas quando a citada prensa
é aberta e depoLs da remoção do
pneumático vulcanizado, havendo uni
dispasitivo para soltar a citada, banda do citado dispositivo de .suporte
da . banda quando em co:ncidência
com a citada seção inferior do molde, sendo o citado dispositvo de suporte dabanda axialmente extensível
da. direção da seção inferior do molde paramanter a banda' não vulcanizada do pneumático no alinhamento
axial adequado ao se soltar do dispositivo de suporte pára movimentar-se
para a posição na seção icferior do
molde,
Seguem-se os pontos de ns. 2 a 7.

Em 30 de outubro de 1939
Requerente; Hubert Schranz, Clausthal - Zellerfeld, Alemanha.
Ponto carac:.eristico; "Processo para flutuação de minerais". - Fr.vilèglo de Invenção.
19 - Processo para a flutuação de
Onerais finamente granulados, dotados de tamanho de grão inferior a
100 -micra, dos quais pelo menos grande parte do material apresenta taarianhos de grão inferiores a 60 mira, carasterizado pelo fato de se empregarem como líquidos coletores proTaRMO N o 116.393
dutos ida condensação de ácidos graxos com ácklos arnino-carboxilicos,
com taurina; alquil-taurina, aril-tauEm 22 de jantiro de 1960
rina, produtos da decomposição do
amido, oxi_sulfo-ácidos ou ácidos oxiRequerente; Seinveiterische Lokoletrboxílicos e" ou Sais des5es -pro- motiv - Und Maschinenfabrik, finn
dutos.
Suiça,
Um tctai de 4 pontos.
Pontos característicos de: "Apol
••n•••n•n•.
da tampa do- mancai do eixcama.nive
la de uma máquina motriz a êgiboi )
TÊRIVLO N 9 115.320
de vários cilindros, especialmente d
Em 4 de dezembro de 1939
combustão". - Privilégio de Inven
Requerente: A. G. Bahnholz, Ste- ção.
iubrüche & Hartsechotterwerke, firma
19 - Apoio da tampa do manca 1
atiça - Sulça.
do eixo-manivela de uma maquile i
Pontos característicos de: 'Processo motriz a êmbolo, de vários cilindros
para a obtenção de um material para especialmente de combustão, com ar )
a construção de ruas". privilégio inação de chamado tipo C, aberta e -i
de Invenção.
19 - Processo para a obtenção de um lado e com Paredes -transversa i
uni material para a construção -le de refdrço dispostas ao lado fechad )
ruas, caracterizado pelo fato de se da, armação,- caracterizado pelo fa )
adicionar, à, m:stura bittuninosa para que cada elemento de apoio entre ).
O revestimento de ruas, um p6 mine- tampa do mancai e a armação corais ral que tenha sido impregnado com ta de um parafuso compensador d s
urna emulsão aquosa de, pelo menos, pressão e pelo fato que as rei criei s
um halrocarboneto, emulsão essa que paredes . transversais dt refôrço
I
oonten/ra como estabilizador, vidro
armação
apresentam
uma
cavidad
e
solúvel; e pelo fato de se efetuar a
em forma de bõlso, aberta em dire •
Impregnação na presença do ar.
ção ao mancai e para dentro da que 1
Um total de 9 pontos.
- se projeta a parte externa do parafu eo compensador mais remota do mau .
cal.
Talla10 9 115-.696
Uni total çle 5 pontos.'
Em 18 de dezembro de :9bit

-
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS

PATENTES CONCEDIDAS EM 3 DE AUSTO DE 1965

nrinos

,Tèrinos

Patentes

11

Patentes
,

•

87.813
97.258
104.420 '
112.908
113.246
113.202
113.302
116.529

70.017
70.048 .
-70.0-19
-70.050
70.051
70.052
70.053
70.054

Termos

•

116.006
117.407
117.015
119.267
• 119.643
150.701
149.112
-

1

•
,
MODELO DE UTILIDADE

I

Patentes

70035
70.056
70.057
70.058
70.059
70.060
70.061
-

•

.

..

l'êrinns

•

1

Patentes

•
111.020

.

_
5.075

-

,

-

-

MOD14'.,10 INDUSTI1L1T,

.

•

.,
•

I

Tèrmo s

Patenies

Tèrnws

Patentes

I
94.703
128.917
115.878

í.987
1.988
4.989

146.844
152.145
152.140

4.990
4.991
4.992

•

1
1
1
-

I.
1

Wrions

.

Patenles

,

•

115.119
110.114

70.032.
70.033
70.034
70.035
70.036
70.037

. 70.028

70.039

Patenfrs

i

,
101.057
106.617
106.749
110.699
110.701
111.428

1

Têrtnos

i

N

Nydqvist & Holm Aktiebolag - Suéç
cia.
TÊ:lt.3.10 NO 1113.355
Titulo: Propulsores do tipo Francis
a para turbinas e bombas. - PriviléEm 4 de abril de 100(,
tio de Ihveação.
1°
Propulsores do tipo Francis Requerente: Paldo Priame para turbinas e bombas, caraatereeado todo da Guanabara.
pelo fato de que o cubo (3) e ou o
aro (2) são feitos no forma de cons- • Titulo: e- Aperfeiçoamento introduz Itruções blindadaa soldadas (4-7 e dos em aparelho de barbear de s egi a.
rança. - Privilégio de Invenção.
Á-11), respectivamente,
Seguem-se Os pontos de as. 2 a 5. 1 - Aperfeiçoamentos Introd um 1.
dos etn aparelhos de barbear, de s rgurança, regulável, caracterizado pe io
IaM340
116.246
fato de ser provido de um nõvo sis l• min 15 de janeiro de 1960
ma de fixação de lâmina e um no To
,:rbe lVfeneil Machine & Engineering tipo, de cabo articulado, dobravel to rQc.npany - Estados Unidos ela Amé- nando o aparelho portátil, em
te
ca.
um ou ambos oe pinos que determ
Título: Prensa aperfeiçOada para a posição da famina do a)arelho, 24
:.
aunTittico, - Privilégio de Inven- cebem na parte inferior um chani ro
dirigido da extremidade superior, a.
t; - Uma prensa para dar forma ra baixo no sentido do eixo do
o.
• vulcanizar bandas r.ão vulcanizadas . seguem-se os pontos de 2 até

i

-4 I

• 117.962
118.607
118.685
119.933
120.078
120.316

120.597
• -

•

70.010
70.041 .
70.012
70.043
70.044
70.045

•

70.046
"-

i

MODELO INDUSTRIAL

-

.

Térmica

Patentes

Tèrinos

Patentes
I

,

104.493
137.276
-118.771
141.791
187.878

•

•

4.977
4.979
4.978
4.980
- 4.981

.

141.930 '
143.214
143.235
143.236
- 143.918

ll

4.982
4.983
4.984
4.985
4.986

•

,

, •

t e • •
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PATENTES CONCEDIDAS EM 27 VE JULHO DE 1904

UTILMIDE

Tèr tilos

Patenit

_

Patentes

Térrnes

Patentes

123.821

0.674

5.674

CE /5t1FIGADOS EXP.EDIDOS EM 3 DE ACIOTO DE 1964.

Tomos

Ténues

Marcas

Marcas

,•
278.778
288.442
296.640
299.378
299.383
383.294
387.989
388.170
388.599
389.596
391.550
394.115
394.805
395.889
400.004
400.224
402.393
403.199
404.224
404.225
404.226

302.537
302.538
302.539
302.540
302.541.
302.342
302.343
302.544
302.545
302.546
302.547
302.548
302.549
302.550
302.551
302.552
302.553
302.554
302.555
302.556
302.557

405.933
408.148
408.912
409.043
409.133
.409.192

• 302.559
302.560
302.561
302.562
302.563
302.564

404.227

302.558

409.308
439.357
445.486
449.813 450.668
450.739
450.753
451.406
352.169
453.052
453.690
454.610
455.325
455.314
455.469
455.638
455.732
455.783
456.231
456.549
457.463

302.565
302.56Q
302.567
302.568
302.560
302.570
302.571
302.572
302.578
302.574
302.575
302.576
302.577
302.578
302.579
302.580
302.591
302.582
302.583
302.584
302.585

458.552
558.807
558.000
558.901
558.902

302.587
302.588
302.590
302.590
302.591

1 '

Patentes

I

n••nn14,

96.824
116.546

Télancos

103.798
107.9(21J
109.9
10.54
110.7
11.1
13.676
15.130
115.678
115.817
116.891
116.544
110.622
417.562

0.984
09.985
).986
.987
19.988
9.989
9.990
9.991
69.992 -r9.993
9.994
.995
09.996
09.997

t9

118.147
118.34$
/18.344
118.707
118.950
119.431
119.430
119.477
119.955
f19.977
117.604
132.302
122.136

89.998
49.999
70.000
70.001
70.002
70.003
70.004
70.005
70.004
70.007
70.008
70.009
70.010

MODELO DE UTILIDADE

Tèrmos

135.907

Patentes

Tèrmos

j

patentes

5.068

n••n•

MODELO INDUSTII LAL

Tèrtnos

Patentes

Têmos

Pafenfes

302.586

457.730

134.926

4.971

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 10 DE AGOSTO DE 1964
CERTIFICADOS EXPEDIDO,S EM 31 DE AGOSTO DE 1964
Tèrmos
,r'.
el 1)1,13

15?-11nos

Marcas

Marcas

Tèrmos

Marcas

303.036
303.0,11
303.038
303.039
302.040
303.041
303.042
303.043
303.044
303.045
303.046
303.047
303.048
303.049
503.050
303.051
303.052
303.053
303.054
303.0 55J
203.006
;303.057
103:058
303.ei

644.019
014.984
645.007
645.009
045.843
646.980
647.417
647.460'
648.006
649.214
619.215
650.753
650.759
650.762
650.766
650.767
650:989
650k 900
651,002
,650:,991

103.060
03.061
03.062
03.063
03.064
303.065
303.066
303.067
303.068
303.069
303.070
303.071
303.072
303.073
303.074
303.075
303.076
302.077
303.089
303.078
303.080
303,081
303.082

Marcas

...n••n••••n•

618.599
648.600
648.601
648.602
648:603048.604
648.606
648.607
648.899
648.900
648.901
648.970
648.984
649.004
049.216
649.271
640.294
649.295
649.299
649.491
549.559
640.571

302.403

049.573

302.494'
302.405
302.496
302.497
302.498
302.499
302.500
302.501
302.502
302.503
302.504
302.505
302.506
302.507
302.508
302.509
302.510
302.511
302.512
302.513
302.514

649.574
649.575
649.616
649.619
649.621
649.622
640.689
649.690
649.747
649.813
649.816
649.965
650.002
650.111
650.112
650.174-:650.185
050.188
850.276
650.277
650.278

:

302.515
302.516
302.517
302.518
302.519
302.520
302.521
302.522
302.523
302.524
302.525
3-02.526
302.527
302.528
302.529
302.530
302.531
302.532
302.533
302.534
302.535
302.536

038.826
638.827
039.086
639.197
039.682
639.095
640.059
840.092
640.095
640.096
640.149
640.150
040.882
640.885
641.238
641.674
642.216
642.217
642.492
642.741
, 442 ,S22•;,.
)343.6.13.;:e • •
,G43.795.-1-! •
l•

051,:007
,-05)423. /

•

•

CERTIFICADOS EXPEDIDOS

Tèrrans

263.421
317.324
861.820
361.880
305.372
371.301
371.807
381.901
385.2:57
388.933
289.274
395.119
399.230
400.853
103.131
103.585
106.109
107.036
407.454
4(17.645
407.850
408.803
409.193
-409.665
409.774
410.111
110.115

14:trcas

EM 6 DE AGÓSTO DE

Mare0S

Tèrmos

302.759
302.760
302.761
302.762
302.763
302.764
302.765
302.766
302.767
302.768
302.769
302.770
302.771
302.772
302.77?
302.774
302.775
302.776
302.777
302.778
302.779
302.780
302.781
302.782
302.783
302.781
302.785

1964

410.318
410.456
410./57
410 508
410.531
410.532
412.302
440.236
442.576
449.291
546.760
451.211)452.900
152.500
452.815
451.801
455.228
456.481
456.791
457.008
457.911
458.633
458.634
458.635
458.803
459.291
459.826

302.786
302.787
302.788
302.789
302.790
302.791
302.792
302.793
302.791
302.795
302.796
302.797
302.798
302.799
302.300
302.801
302.802
302.808
302.804
302.805
302.806
302.807
202.808
302.809
302.810
302.811
302.812

CEIITIRMADOS EXPEDIDOS EM 5 DE AGÓSTO DE 19G1

Têrmos

Marcas

Tèrmos

Marcas

310.592
357.694
370.142
373.798
381.307
381.309
381.060
387.975
388.080
388.129
388.645
392.955
395.101
390.353
400..013
401.608
408.551
408.557
409.713
409.903
409.994
410.106
410.581
410.615
111.035
417.515
119.782

302.705
302.706
302.707
302,708
302.709
302.810'
302.711
302.712
302.713
302.714
302.715
302.716
302.717
302.718
302.719
302.720
302.721
302.722
302.723
302.724
302.725
302.726
302.727
302.728
302.729
302.730
302.731

431.702
442.417
446.060
450.667
450.669
450.670
450.671
450.672
451.425
451.427
452.125
4E3.076
455.580
456.330
456.345
456.630
456.696
450.718
456.954

302.732
302.733
302.734
302.735
302.736
302.737
302.738
302.739
302.740
302.741
302.742
302.743
302.744
302.745
302.746
302.747
302.748
302.749
302.750
202.751
302.752
302.753
302.754
302.755
302.756
302.757
302.758

456.964
459.254

458.372
458.542
459.029
459.030
459.031
459.288

T

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 31 DE JULHO DE 1964'

Tênnos

Marcru

Têrmos

Marcas

••n•

624.849
624.794
626.981'
627.385

Agasto de .1964
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•

302.449
302 450
302'451
302:452

646.044
646.404
647.293
647.297

302.471
302.472
• '302.473
302.474

827.373
633.215
634.310
636.726
637.216
637.323
637.523
639.850
639.997
461.031
642.125
642.141
642.640
642.947 .
643.395
645.222
645.803,
645.910
307.804
316.454
316.455
370.022
398.956
400.898
407.424
407.425
107.426
408.855
413.961
419.760
447.900
448 330
449.796
450 784
453.113
453 266
455 714
456 461
472.495
474.209

•

302.453
302.454
302.455
302 456.
302 457
302.458
302.459
302.460
302 461
302.462
302.463
302.464
302.465
302.466
302.467
'302.468
302.469
302.470
302.405
302 406
302.407
302.403
302.409
302 410
302 411
302 412
302.413
302.414
302.416
302 416
302 417
302 418
302.419
302.420
302.421
302.422
302 423
302.424
302.125
302 •26

302.475'
802.478
302.477
302.478
302.479
302.488
302481
302.482
302.483
302.484
302.485
302.486
302.487
302 488
302.489
302.490
302.491
-302.492
302.427
302.428
302 429
302.430
302.431
302 432
302.433
302.434
302.435
302.436
302.437
302.438
30?.439
302.440
301.441
302.442
302.443
302.444
302.445
30a 448
332.447
302 44g

646.753
646.791
647.181
647.407
438.221
647.998
647.999
648.009
648.123
648.126
648.325
•648.329
648.357
648.395
648.396
648.404
648.556
648.562
476.394
476.675
486.790
486.912
508.908
520.068
521.442
527 722
532.924
549 601
554.742
554.743
565.438
573.984
581.018
584 472
588.192
619 45.4
617 4à1
619 080
619 248
820 922

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 30 DE JULHO DE 1964

TêrmOs

582.446
152.676
243.670
252.756
.285.883
344.122

375.533
376.686
379.794
396.519
397.317
400.504
403.515
406.579
407.177
408.169
408.171
409.008
409.007
409.008
409.009
409.225
409.258
421.773
427.922
442.917

Marcas

302.404
302.354
302-355
302.356
302,357
302.358
302 359
302360
302-.361
302.362
302.363
302.364
302.365
302.366
302.367
302.368
302.369
302 376
302 371
302.372
302.373
302.374
302:375
302 378
302.377
r-302,378

Têrmos

448.284
449.658
451.373
451.776
452.105
452.246
452.261
453.386
454.012
454.562
455.234
455.615
455.778
457.170
457.177
457.254
457.382
457.444
457.563
457.844
457.803
457.904
457.937
457.940
561.017

1

Marcas

302.379
302.380
302.381
302 382
302.283
302 381

302.385
302.380
302 387
302 388
302 389
302.390
302.391
à02 392
302.393
302.394
302.395
302 391
302 30/
302.388
302,399
302 100
302.401
302.402
302.103
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1964

Tbrrnos
Inr,no8

294.343
295•117
1396.585
597.771
403.380
403.461
408.025
408.027
408.474
408.988
408.990
437.726

3,43r em

302.329
$02.330
302.34
302.332
302.333
102.334
302.335
302.337
302.3$3
102,539
302.340
302.341

T4rmoe

Térm

06.375
06.376
87.094
262.768
353.040
566.979
377.321
383.483
384.671
386.255
380.256
386.257
393.513
395.192
403.579
408.258
408.479
409.446
409.459
409.463
413.248
436.752
436.754
436.907
438.223
445.648

14nTens

302.2337
302.278
302.27P
302.280
302.281
502 282
302.283
302.284
3022.275
302.286
302.287

302.288
302.289
302.290
302.291
302.292
302.293
302.294
302.295
302.296
302.297
302.298
302.299
302 300
302 301
302 202

M83948

449.644
449.870
450.541
450.9/1
451.421
452.85?
453.585
454.120
454./51
455.494
455.488
456.444

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 27 DE

303.34;
302.342
302.344
302.345
302.348
302.347
302.348
302.349
302.350
302.351
302.352
302.353

nulo

Tênno8

122.950
212.335
291.004
327.722
331.473
372 972
373.709
373.835
374.137
382,92
334.840
390.175
n2.063

'e8s

302 229
302.230
302.231
302.232
302.233
302.234
302.235
302.236
302.237
302.238
302.239
302.240
302.241

453.871
4b3.13$3

45e.
404.41
455.91
1:::47
458.83
458.

¡p7.8

4)79.90
458.37
488.83$
456.633
486.98

302.244
202.261
302.285
302.280
302.270
302.271
302.271
302.27
302.2?
502.270
302.274
302.224
302.22$
302.220
302.22?
302.228

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 23 DE JULHO DE 1%4

302.303
302.304
302.305
302.306
302.307
302.308
302.309
302.310
302.311
302.312

453.369

302.313

453.870
453.877
454.033
454.773
434.774
454.776
456.358
456.359
456.360
456.553
456.554
456.555
520.580
525.942
601.670

302.314
302.315
302.316
302.317
302.318
302.319
302.320
302.321
302.322
302.323
302.324
302.325
302.326
302.327
302.328

Termos

Marcas

410.873
426.950
428.268
433.685
442.955
443.603
443.604
448.490
449.731
I.

451.346
452.599
453.464

302.242
302.243
802.244
302.245
302.246
302.24?
302.248
302.249
2802.250
302.251
302.252
302.219
802.220
302.2”
302.222
302.223

TERMOS

MARCAS

TERMOS

MARCM3

178.429
334.930
364.191
368.724
369.318
370.497
381.145
396.921
397.058
403.359
404.104
405.214
405.899
406.475
407.785
407.897
408.176
408.297
408.956
409.409
409.573
409.572
409.718
409.736
412.261
413.512
421.171
427.688
427.689
440.504
442.183
446.813
447.717
448.341
449.918
450..088
450.143
450.242
450.42t
450.427
450.736
450.750
452.11%
452.114
425.713
447.763
454.534
511.564
571.570
590.855
608.841
609.968
613.284
616.913
624.189

302.151
302.152
302.153
302.154
302.155
302.156
302.157
302.158
302.159
302.160
302.161
302.162
302.163
302.164
302.165
302.166
302.167.
302.168
302.169
302.170
302.171
302.172
302.173
302.174
302.175
302.176
302.177
302.178
302.179
302.180
302.181
302.182
302.183
302.184
302.185
302.186
302.187
302.188
302.189
302.190
302.191
302.192
302.193
302.194
302.067
302.068
302.069
302.070
302.071
302.072
302.073
302.074
302.075
302.07(
302.07;

452.119
452.344
453.069
453.312
453.313
453.412
453.643
454.026
454.110
454.119
454.192
455.314
454.375
454.432
454.622
454.860
455.187
455.555
455.556
455.631
455.691
455.897
456.219
456.230
648.156
648.296
848.298
648.335
648.343
648.354
648.355
448.356
648.394
648.403
648.410
848.411
648.412
648.415
648.416
648.417
648.418
649.006
649.009
649.272

302.195
302.198
302.199
302.200
302.201
302.202
,302.203
302.204
302.205
302.206
302.207
302.208
302.209
302.210
302.211
302.212
302.213
302.214
302.215
302.216
302.217
302.218
302.131
302.132
302.133
302.134
302.135
302.136
302.137
302.138
302.139
302.140
302.141
302.142
302.143
302.144
302.145
302.146
302.147
302.148
302.149
302.150

647.348
647.408
647.462
647.520
647.521
647 370
642.894
648.002
648.003
648.004
648.007

302.110
302.111
302.112
302.1/3
302.114
302.115
302.116
302.117
302.118
302.119
302.120

Marcas

449.361
450.603
452.730
452.862
453.019
453.603
453.863
453.864
453.867
453.868

450.755

398.586
397.822
398.380
400.061
403.984
407.139
407.899
409.141
409.413
409.415
409.417
458.291
458.312
456.331
458.374
456.375

DE 1904

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 24 DE JULHO DE 1964

Térnio

Marcas

I

302.253
302.254
102.2255
302.256
302.257
302 258
302.259
302.260
302.261
302.262
302.263
302.264
302.265

302.194
302.197

TERMOS

625.909
632.857
634.566
635.099
636.539
636.831
637.312
637.516
637.746
638.091
638.537
638.743
638.744
638.745
638.746
639.435
639.644
639.993
640.062
641.731
642.491
642.502
642.503
642.566
643.389
643.972
644.660
644.661
645.325
6.45.328
645.805
645.911

302.078
302.079
302.080
302.081
302.082
302.083
02.084
302.085
302 086
302.W7
302.088
302.089
302.090
302.091
302 092
302.093
302.094
302.095
302.096
302.097
302.098
302.099
302.100
302.101
302.102
302.103
302.104
302.105
302.106
302.107
302.108
302.109

,,g8st. do 1964
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TERMOS

MARCAS

648.010
648.025
648.097
648.098
648.320
648.099
648.100
648.122
648.146
648.153
647.612
647.634
647.635
647.697
647.722
647.728
647.730
647.755
647.756
647.789
647.833
647.843
647.865
647.866
647.899
647.900
647.901
647.903
647.905
647.906
647.907
647.911

302.121
302.122
302.123
302.124
302.125
302.126
302.12Z
302.128
302.129
302.130
302.045
302.046
302.047
302.048
302.049
302.050
302.051
302.052
302.053
302.054
302.055
302.056
302.057
302.058
302.059
302.060
302.061
302.062
302.063
302.064
302.065
302.066

TERMOS

REGISTROS

TERMOS

REGISTROG

646.801
619.706
624.359
627.374
633.217
633.219
633.220
633.225
633.226
640.067
642.225
642.639
642.371
643.373
643.383
643.620
643.606
654.903
645.906
645.912
646.028
646.045
647.086
647.087
647.089
647.090
647.093
647.094
647.095
647.R97
647.098
647.099
647.100
647.284
641.285
647.287

302.018
301.893
301.894
301.895
301.896
301.897
301.898
301.899
301.900
301.901
301.902
301.903
301.904
301.905
301.906
301.907
301.908
301.909
301.910
301.911
301.912
301.913
301.914
301.915
301.916
301.917
301.918
301.919
301.920
301.921
301.922
301.923
301.924
301.925
301.926
301.927

645.330
647.288
647.289
647.290
647.201
647.292
647.294
647.295
647.296
647.298
647.299
647.300
647.301
647.302
647.303
647.314
647.315
647.316
647.317
647.116
647.318
847.319
647.320
647.321
647.324
647.325
647.326
647.327 .
647.347
847.350
647.351
647.352
647.353
647.354
647.355

301.974
301.928
301.929
301.930
301.931
301.932
301.933
301.93k
301.935
301.936
301.937
301.938
301.939
301.940
301.941
301.942
301.943
301.944
301.945
301.946
301.947
301.948
301.949
301.950
301.951
301.952
301.953
301.954
301.955
301.956
301.957
301.958
301.959
301.960
301.961

Certificados expedidos em 21 de julho de 1964
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 22 DE JULHO DE 1964
MARCAS

TkRM OS
TERMOS

MARC.1S

T.ÈR,MOS

645.427
645.902.

301.977
301.978
301.979
301.980
301.981
301.Qt?
301.983
301.984
301.985
301.986
301.987
301.988
301.98s•
301.990
301.991
301.992
301.993
301.994
301.991
301.996
301.997
301.999
301.999
30á.000
302.001
302.002
302.003
302.004
302.005
302.006
302.007
302.008
302.009
302.010
302.011
302.012
302.013
302.014
302.015
302.016
462.917

646.802
646.803
646.950
647.069
647.406
647.435
647.458
647.459
647.461
647.504
647.505
647.507,
647.506
647.508
647.519
647.547
647.548
647.549
647.550
647.569
647.571
647.573
647.585
647.586
647.610
647.611
647.612
647.356
647.394
647.395
647.396
647.397
647.398
647.399
642.567
643.814
643.815
645.219
645.265
645.324
0,45.32(,

045.904

645.905
645.907
045.914
645.915
645.916
645.917
645.918
645.927
645.928
645.929
645.930
646.041
646.226
646.228
646.405
646.406
646.407
646.408
464.400

646.410
646.414
646.456
646.462
646.472
646.473
646.752
646.762
646.763
t;46.789

646.790
646.792
646.793
646.794
646.795
,A6.797
646.798
646.799
(46.800

TE.RMOS

MARCAS

MARCAS

302.019
302.020
302.021
302.022
302.023
302.024
302.025
302.026
302.027
302.028
302.029
302.030
302.031
302.032
302.033'
302.034
302.035
302.036
302.037
302.038
302.039
302.040
302.041
302.042
302.043
302.044
302.045
301.962
301.963
301.964
301.965
301.966
301.967
301.968
301.969
301.970
301.971
301 972
301.973
301.974
301.075

251.319
321.e8
356.492
376.799
403.720
403.719
401.884
403.721
403.722
405.761
406.914
407.213
408.768
408.917
408.948
408.954
438.897
439.512
441.386

1

301.656
301.857
301.858
301.859
301.860
301.861
301.882
301.863
301.864
;11.865
301.866
301.867
301.868
301.869
301.870
301.871
301.872
301.873
301.874

449.117
449.118
449.119
449.144
449.268
451.081
452.372
453.127
453.205
454.273
454.880
455.038
455.281
455.283
455.448
455.621
455.767
456.738

301.875
301.876
301.877
301.878
301.879
301.880
301.881
301.882
301.883
301.884
301.885
301.886
331.887
301.888

301.889
301.890
301.891
301.892

Certificados expedidos em 17 de julho de 1964

..105

636.867
638.084
638.380
638.538
638.711
639.370
639.943
643.060
640.061
640.063
640.064
640.065
640.066
640.255

MARCAS

301.706
301.807
301.808
301.809
301.810
301.811
301.812
301.813
301.814
301.815
301.816
301.817
301.818
301.819

TERMOS

642.664
642.665
642.806
644.468
643.378
843.801
643.818
643.880
043.883
643.867
643.872

643.974
643.975
643.979

MARCAS

301.831
301.832
301.833
301.834
301.835
301.836
301.827
301.838
301 839
301.840
301.841
301.842
301.743
301.044
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Publicação feita da acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçAo começará a
serrar o prazo da 60 diaa para o deferimento do pedido. Durante ésse prazo poderio apresentar atras oposições ao Departamente
/Nacional cht Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a conceasáo do registro requerido
110111.1001n11n11.1

1 ermo nit 610.414, de 7-5-64
Jorge Amaro de Freitas
Rio de Janeiro

MOP.,
11 -vImento, Ordem e Procriem
Classe 3Z
Almanaques, anuários, á 'ibuns impresNON, cartazes, catálogos, jornais nadonada e estrangeiros, publicações impresesta, revista. Propaganda em rádio,
televisa°, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e c.nematográficas
e revistas Impressas

l

Têrmo na 640.415, de 7-5-64
Grandes Moinhos do Brasil S. A.
Pernambuco
PRORROGAÇÃO

MIMINIMIMNIMMOIN

caixas de papelão, cadernetas, cider.
nos, caixas de cartão, caixas para pa.
pelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões indicas, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetradu
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelào, envelopes, envó/ucros para charutos de papel. encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, fedhas indicas,
fólhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papela
altos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
par ',amar, paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
pelei higiénico, papel impermeaxel,
para copiar. papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever. papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel.
serpentinas; tubos postais, de cartào,
tubetes de papel
Termos na 640.418 a 640.421, 'de
7-5-64
Termacrist S. A. Distribuidora Química e Farmacêutica
Guanabara

-

Classe 41
Farinha de trigo
Termo n.° 640.416, de 7-544
()clinica Farmacêutica Mauricio ViIlela
. S. A.
.
Guanabara

AMARELO OURO

PESQUISA E SAUDE
Classe 32
Almanaques, anuários, Lati as impres.
soe, cartazes, catálogos, jornais nadomis e estrangeiros, publicações impresVERDE
sas, revista. Propaganda em rádio,
BANCO
televisão, jornais, programas radiofónicos, peças teatrais e cinematográficas
Classe 48
Para distinguir: Sabonetes sólidos, ke revistas Impressas
qui dos, pó creme, blocos e bolas, saTermo n.° 640,417, de 7-5-64
bão em pasta e em barras, sabão em
Johal — Indústria e Comércio de
bastões para barba a- cremes para o
Papéis Ltda,
rosto e barbe, pinturas em liquido, pó
Guanabara
ou concretas para coloração dos !abico,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções.
pomadas fixadoras para bigode. cometicos, brilhantinas liquidas e concretas,
aguas de colónia e de toilette, pé de
INDÚSTRIA BRASILEIRA' arroz, comprimidos e em tabletes, tia Curas para cabelo, dentifricão em pó.
Classe 3A.
liar :ido, concretos e em pasta, sabões
Aros para guardanapos de papel denlifriclos, asseridas, talco perfumado.
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns áauar para ernbe esamento da pele.
para retratos e autógrafos, balões (ex- shaa ; oo liquid s, pé ou concreto. terna
ceto para brinquedos) blocos para COsi e vigores cara cabelo e pele depi •
correspondência, blocos para cálculos, latórios em liquido, pó ou concretos,
blocos para anotações, bobinas brochu- pomadas, vernizes, tabletes, lapis, pasras não Impressas, cadernos de escre- tas, líquidos e esmaltes para limpeza
ver, capas par e:documentam. carteiras, das unhas, aguas de guia& sachets para

.J011411
.

l

tumar quarto. em partihas, tabletes
.! em pó, pre nados datados. em p e
acn adas osas evitar o s .or, vaselina
perfumada, sais ara banho
Classe 10
Para distinguir: Abaixa-línguas, abre.
bocas, adenótomos, afastadores, agrafos.
agrafos para ossos, agulhas para injeção, algodão hidrófilo, alicates, amálga.
mas, aparadores, aparadores para lias
médico-cirúrgicos, aparelhos para massagens, aparelhos de pressão arterial,
aparelhos de diatermia, aparelhos de
raios ultra-violeta, aparelhos de raio X.
aparelhos de infra-vermelho, aparelhos
de surdez, assentos para enfermos, ataduras; bisturis, cadeiras para clinica
médica, cambraia hidrdSla, canulas, canulas, cataplasmas de feltro, catgut, cêra laminaria, cêra para incrustações e
articulações, cera colante, cintas para
fins clínicos, cintas umbelicais, colheres cortantes, compressas de tecidos,
costótomos, curetas; dentes artificiais
dentaduras. depressores. dilatadores, duchas, dramas, duchas vaginais; elevadores, espartilhos, espéculos vaginais, etponjas clinicas,' estufas, espátulas, es
capelos, escopros. extratores, escavadores; fios de linho para feridas, facas;
ganchos para músculos celabametros,
gazes, godivas, goivas, gesso, grampos
para saturas, guta-percha; histerómetros; irrigadores, instrumentos drtirgtcos para operações; ligaduras de canhamo, liquido& e pós para limpeza e
polimento ara fins odontológicos, lixa,
luvas e dedeiras de borracha, limas para ossos, lancetas: massas plásticas para
fins odontológicos, mascaras para anes.
tesia, mesas de operações, mesas para
curativos, martelos artificiais; perfuradores, pés e braços artificiais, placas
para obturações de canais, porcelanas,
protetores para seios, pincéis para garganta, pinças anatómicas, protetores.
rolos cirúrgicos de lã de pau, ruge e
rodas para desgaste dentário, retorcópio bugia, rugirias; sarjadeiras, *andaram, sêda e crina para souturas, sacos
para gêlo e bolsas para água quente.
sondas, seringas para lavagem e injeçôes, serras, serras para raquiotomis;
tampões higiênicos preservativos, tiraleite, termômetros, tesouras, trepanos.
toalhas higiênicas; ventosas, verniz isolante para fins odontológicos
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chatas,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, ccanbinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorroa, jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantõs, melas,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelertnas,
peugas. ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
ptJ

p

suspensórios, saídas de banho, sandáltaa,
sueteres, shorts, sungas, atolas ou siada,,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Classe 3
Para assinalar produtos e substancias'
quimicas, para serem usadas na medicina ou farmácia
Termo n. 640.422, de 7-5-64
Zaulindo Alves de Souza Cia. Ltd,a.
Guanabara
PRORROGACAd

LIDERBOli
&aduma )3/3,110,4
Classe 49
Bolas para futebol, bolas para basquetebol, bolas para voleibol e watea
polo
Urra() n. 640.423, de 7-5-64
Laboratórios Branova S. A. Indústria
QuIrnica e Farmacêutica
São Paulo

BRANOVITIL
Classe 3
Preparado farmacêutico
Urano n.° 640.424, de 74-64 .
Laboratórios Branova S. A. Indústria
Quimica e Farmacêutica
São Paulo

VITYL
Classe 3
Produtos farmacêuticos
Termo n.° 640.425. de 7-5-64
Copacabana Publicidade Ltda,
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nacIoa
nata e estrangeiros, publicações 1:apresa
sas, revista. Propaganda ern rádio.
televisão, jornais, programas radiofônicos, peças ,teatrais e cinematográficas
e revistas impressas
Tênno n. 640.426, de 7-5-64
Decorlabor — Indústria e Comércio
Ltda.
São Paulo

DECORLABOR
N
DVSTRIA BRASILEIRA

Classe 25
Imagens, gravuras, estátuas. estatuetas,
estampas, manequins; croquis; plantas,
planejamento e projetos, maquetas, diaplays, ornamentação e decoração de
vitrinas, proetos arquitetõnicos
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Térmo n.9 640.427, de 7-5-64
para esporte, cartões para 161, casiArnaldo Queiroz Comércio e Indústria nhas de brinquedo, casinhas de armai,
Ltda.
cadeiras de brinquedo, carteiras e enSão Paulo
velopes com fõlhas para recortar e
armar, calçados para bonecas, Cordas
Para Pular, clavinas para tiro ao alvo,
copos de dados, caixinhas de música.
dados, dardos, discos, dominós, espingardas de brpinquedo, espingardas de
r INDÚSTRIA BRASILEIRA
vento, estaqulnhas para jogar, enigmas,
- Classe 49
engenhos de guerra de brinquedo, fere
jogos, brinquedos, artigos desportax* rinhos de engomar, ferramentas para
. passatempos, a saber: álbuns para te- crianças, figuras de aves e animais,
cortar e armar aviões, autons5veis. figuras para jógo de xadrez, fogões e
aros, argolas, bercinhos, bonecas, bone- fogãozinros de brinquedos, jogos de
cos, baralhos de cartas, bolas para futebol de mesa, joelheiras para esporte,
todos os esportes, brinquedos em forma ganchos para pesca, guiso& para crlande animais, balões de brinquedo, bilha- ças, halteres, anzóis, iscas artificiais
res, brinquedos mecánicos, brinquedos para pesca, jogos de damas, logos de
em forma de kuttrumantos musicais. dominó, jogos de raquete. linha*, para
•brinquedos em forma de armar, brin- pesca, luvas para box, para esgrima,
quedos de borracha com Ou sem asso- para jogador de soco, máscaras carnavio, carrinhos, carrocinhas, caminhões. valescas, mesas de bilhar, de campista,
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras de roleta, de xadrez, mobilias de brin.
para esporte, cartões para lido, casi- quedo, miniaturas de utensilios doméid
nhas de brinquedo, casinhas de armar, tico*. patins, patinetes piões, petecas,
cadeiras de brinquedo. carteiras e en- p/arquetas para ginástica, peças de
velopes com fõlhas .para recortar Ç
'armar, calçados para bonecas, cordas jogos de damas, dominó e xadrez, peloengenhos de guerra de brinquedo, fer- tas, pianos e outros instrumentos musirinhos de engomar. ferramentas para cais de brinquedo, pistolas de atirar
" crianças, figuras de aves e animais. ilesas, papagaios de papel, panelinhas.
Figuras para jôgo de xadrez, fogões e quebra-cabeças em forma de armar.
'fogâozinros de brinquedos, logos dt raquetes, redes de pesca, redes para
. futebol de mesa, joelheiras para esporte. jogos, rodas de roletas, revólver de
ganchos para pesca, gulsos para crian- brinquedo, soldadinhos de chumbo, taças, halteres, anzóis. Iscas artificiais bkiros para jogos, tacos de bilhar
:para pesca, jogos de damas, jogos de tambores para crizaças, tamburéus
dominó, jogos de raquete, linhas para tamboretes, tênis de mesa, trens e vias, pesca, luvas para box, para esgrima, férreas para brinquedos, varas para
pesca, vagonetes e zepelins
;para pular, clavinas para tiro ar alvo,
copos de dados, caixinhas de música.
Termo n.° 640.429, de 7-5-64
, dados, dardos, discos, dominós. espin- "Licopa" — Linhas de Cosar Paulista
gardas de brpinquedo. espingardas de
Ltda.
vento, estaquinhas para togar, estigmas,
São 13;.u'o
para jogador de soco, máscaras carnavalescas, mesas de bilhar, de campista,
de roleta, de xadrez, mobilias de brinquedo, miniaturas de uai:unias domésticos, patins, patinetes piões, petecasj
plaquetas para ginástica, peças de
INDÚSTRIA BRASILE
jogos de damas, dominó e xadrez, peloClasse 22
tas, pianos e outros instrumentos musd
cais de brinquedo, pistolas de atirar Para distinguir; Cânhamo em fio ou cri
gazas, papagaios de papel, panelinhas. 1.1,ha, estambre de seda ou de lã, fios
quebra-cabeças em forma de armar, de algodão, celulose, juta, já, linho:
raquetes, redes de pesca, redes para plásticos. mini; rayon, seda natural
jogos. rodas de roletas, revólver de para tecelagem ou USO comum. juta em
brinquedo. soldadinhos de chumbo, ta- fio ou em linha, lá torcida, linhas em
bleiros para jogos, tacos de bilhar. meadas ounove los, linhas brilhantes,
tambores para crianças, tamburéus linhas para bordar, para costura, crachet ou tricotagem, linhas em meadas
tamboretes, tênis de mesa, trens e vias- oa
/novelos, meadas, retrozes de sedas
férreas para brinquedos, varas para
terçai
pesca, vagonetes e zepelins
Termo n.° 610.430, de 7-5-1964
Termo n. 640.428, de 7-5-64
"Erninence" Societe Anonyrne
Arnaldo Queiroz Comércio e Indústria
França
• Ltda.
São Paulo _

Térreo n.9 640.431, 4e 7-5-1964
(Prorrogação)
Hijos de Ybena, S.A.
Espanha

TETÉIA

AMORECO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 49
Jogos. brinquedos, artigos desp. .ntiv 35 c
passatempos, a saber: álbuns para *e•
cortar e armar aviões, automóveis
aros, argolas, bercinhos, bonecas, bonecos. baralho, de cartas, bolas para
todos os espolies, brinquedos em forma,
de animais. balões de brinquedo, bilhares, brinquedos mecânicos, brinquedos
em forma de instrumentos musicais.
brinquedos em forma de armar, brio,
calados de borracha com ou sem' uso
viu, carrinhos. carrocinhas, caminhões.
cartas de togar, chocalhos, caneleiras

Atõsto Je l 1964

ACEITe
PURO
DE OLIVA

MIOS
DE

SEVILLA
"TAT400" atimul*

pastas para escritórios, coro kehoe *
metal, peou para tecrithilos, coo ff
abes de metal, • porta-tinteiro, porta
Iltpie, poeta-canetas, porta-carhabot
porta-cartas, porta-blocos, penal, roa
sai, pincéis, prendedores de papel% per
cevejogi, réguas, Stfneitt, separador*
para arquivos, sinetes, tintas para ea,
cravar, tiralinha. tintas para carimbos
fintas para duplicadora, tintas para
premio, tintas para desenhos, aporelhoN

pare tirar cópias, pastéis de 'tintas paru
escrever e desenhos, máquinas de ea
derem, máquinas registradora*
Térrno ra° 640.435, de 7.-5-1964
Nestlé S.A.
Suiça

ti ESTLË

Classe 41
Azeite de Oliveira
Térnio a.° 640.432, de 7-5-1964
(Prorogação)
laso Laboratories, Limited
In,gkterra

Substãncias quimicaa, P rodslos e
para serem usados na medicina
parados para
ou na farmácia

ADEXILAN

nérino n.° 640.43e, dc 73-1964
Sociéré An. LEclairage Techniqu
França

Classe 3

•
Classe 3
Um produto farmacêutico usado como
tônico recalcificante nas convalescenças
e estados de desnutrição e Como
- Térmo nd 640.433, de 7-5-1964
( Prorog a ç ao )
Cimento , Aratú S.A
Guanabara

Classe 8
Aparelroa de iluminação interior c
exterior e seus esportes
Termo n.° 610.437, de 7-5-1964
British' Industrial Plastic* Limlied
Inglaterra

BIMEX
Classe 16
Cimento PortlanA
Termo n.° 640.434, de 7-5-1964
The. Parker Pen Company
Estados Unidos da América

PAR
Oasst 17
Para cus.oguir máquinas e :n.sta1ações
para escritórios e desenhos ern gerai:

Classe 1
Plásticos e resinas sintéticas paro uso
na indústria; e • substâncias gula-Aças
para cso na indüstria de plásticos; adesivos para uso na indústria; e
chia químicas
químicas para o tratamento de testeis, de papel e de couro eia processe
de fabricação
Têrmo n.9 640.438, de 7-5-19(4
(Prorogação)
Helena Rubinstein,
Estados Unidos da )lmérha

VALAZE
CREAM 01

MIES

Classe 18
Arquivos para correspondéncia, afinoCremes para o rosto
dores de cartas, arquivos, apontadores
Termo n.° 640.439, de 7-5-19É4
berços para mata-borrão borrachas
j. 6 E. Atkinson Lirnited
brochas. canetas para desenho.. corta
Inglaterra
dores de papel, colchetes. carimbadores
cestos para papéis e correspondencia
classificadores. clips. coladores. canetas.
cacpassos, cofres, canetas roteiros. caneta esferográficas desenhad..xes, datadores cosa minas, descansa para lápis
e cautas, esquadros. espáuslas furadores, fusins, fichários, fitas para máqut.
Las de escrever. fichas pwa arquivos
máquinas para. escrever. calcular. e somar, fitas gomadas, máquinas pare
grampear. goma arábica. goenadores
grainpeadores, grampos e ganchos para
Classe 36
.7*
escritórios, pia. godets. instrumentos de
Todos ds artigos de chapelaria, de .ou- escrever e de desenhos. lápis. lapiseiras
pas brancas, de carnsiaria, tbdas as rou- molhadores. Mata-borrão, máquinas e
pas de baixo, vestuários e artigos ' et- apetrechos para apontar /ápis, mapa
'Clatse 48
ternos sem exceção. para homens,
teca*. metros " para 'escritórios e para Lenço de papel perfumado para limpa
senhoras e criança,
idesenhos, papei carbono. perfuradores,
e refresear . o rosto e as mãos

iminente

• ,
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tiegunda-feira
Termo is.° 640.440, de 74.1961

• J. 8 E. Atkloson. LimIted,

clarosos 'e pomadas para limpeza da condensado, leite en pó, legumes eai
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço pele e "maquillage". depilatórios, deso- conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas,

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 em
barra, etn fio, chumbo em bruto ou
parcialmente - preparado, cimento "metálito, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
lâminas de metal, lata etn fõlha, latão
can falha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, amalhas,
magnésio, manganês, metais não trabaClasse
48
•
lhados ou parcialmente trabalhados, meDanço de papel perfumado para limpar tais em massa, metais estampados,
e refrescar o rosto C as mãos
metais para solda, níquel. zinco
Tarmo na 640.441, de 7-5-1964
Termos os. 640.445 e 640.446, de
J. 6 E, Atkinson Linated,
8-5-1961
Inglaterra
Com panhia Siderúrgica Belgo-Talinaira
Minas Gerais
Inglaterra

(tarantas, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou líquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfubanhos, pentes, vaporizadores de perfue cílios; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, aquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Tês= na 640.449, de 8-5-1964
A es A — Fábrica de Bolsas Ltda,
São Paulo
•
P

TROPSPORT
INDUSTRIA BRASILEIRA

EMA-125/140
NDUSTRIABRAULEIRA

Classe 48
Lenço de papel perfumado para .limpar
e refrescar o rosto e as mãos
Térino n.° 640.442: de 8-54964
Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira
Minas Gerais

BE

A

Indústria vaaNaria.
Classe 5
Aço em bruto. aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
par-Malmente trabalhado. aço pálio. aço
refinado. bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra. em fio, chumbo cm bruto ou
parcialmento preparado, cimento me*Cm cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado. couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado ferro etn bruto,
em barram ferro manganês, (erro velho.
ausa em bruto ou parcialmente traba
rhado, gusa temperado, gusa maleável,
,latninas de metal. lata em falha, latão
em fólha, lato em chapas, latão em
vergalhõem ligas metálicas, amalhas.
magnésio, manganês. metais no trabalhados ou parcialmente trabalhados. metais em massa, metais estampados,
metais para solda. níquel. zinco
Tèrmos ns. 640.443 e 640.441. de
8-5-1961
Companhia Side úrgica Belgoaatneara
Minas Gerais

BEIvIA.ó0

Agiisto de 1964 3235

Classe -4
Para distinguir aço espacial encurado a
frio por trefilação
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 em
barra, em no, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro mangzinês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fOlha, latão
etn fõlha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, amalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcia lmente trabalhados, metais em massa, Metais estampados,
metais para solda, niquel. zinco
Termo na 640.447, de 8-5-196-1
WM. Wrigley Jr. Company
Estados Unidos da América

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuáriose roupas feitas em geral: Agasalhos.
avantais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chatas,
cachccols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, cole-ajais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantêm, meias,
maiôs, mantas. mandrião, mantlhas, pa
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu_
nhos, perneiras, quitnonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tul er, toucas,' turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termos as. 640.452 a 640.455, de
8-5-1964
Indupal S.A. Indüstria Paulista -de
Alimentação
Sáo Paulo

1NDUPAL
Indústria Ilrasileira

Classe 41
Gama de mascar
Tèrrno n.° 640.448, de 8-5-1964
Wertheimer Frases, Inc.
Estados Unidos da Araérimt

EVENING IN PARIS
Classe 18

Pai: listinguir: Perfumes, essénéias, ex_

tratos, água de colónia, água de toucador. ‘,gua de beleza; água de 'quina,
'água de rosas, água de alfazema, ,ágaa
para barba, loções. e Jônicos para ,os
indústria BrasUra
cabelos; e para a pele, brilhantina, bandorna,' "batons", cosméticos, fixadores,
• Classe
lama distinguir aço especiaa mu:asado a de penteados, Petrólaos,, óleos, pasa os
mabalos, creme eyan,escante, crema; gor, frio por &calaça,

Classe 41
Alcachofras, ' aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos paar animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, Can
gica, coalhada, castanha, cebola, conditmentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas ervilhas, enxovas, extrato de tatrate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijama
figos, frios, frutas sacas naturais e criatalizadas; gricose, gana de mascar, gorduras, grânplos,' grão de bico, gelatina,
amiabada. , geléias, herva doce. herva
trate, hotasiltçaa, lagostas, línguas, leite

sas alimentícias. mariscos./ manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para tningaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós mosca>, nozes, óleos comestíveis, ostras, ovas.
pães, "piaos, prlinés. pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos', patês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins:
gagos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal. sagu, sardinhas,
sarduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, Mimaras, talharim tremoços, tortas, tortas para alltnento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Classe 42
Para distinguir:. Aguardentes, aperitivos, anis, bItter, brandy, conhaque, cera
vejas farnel, genebra, gin, kumel, tico.
res, nectar, punch, pimpermint, rhutn.
sucos de frutas em álcool, vinhos, verntuth, vinhos espumantes, vinhos guinados, whisky
Classe 43
Para distinguir: águas minerais naturais ou artificiais, sifão, soda, ígue
tônica, refrescos gasosos ou não. es.
panantes ou não, naturais ou sadio
ciais, xaropes seta álcool para refrato
cis,. de frutas, flores e raizes, semens,
tes, plantas, ou de essências, suco ots
extratc das mesmas naturais ou artificiais, iefrescos de limão, laranja tamarindo, guaraná, hortelã, abacaxi,
ou znanaz, groselha, caju e de outras
plantas ou frutas e guaraná espumlate
Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso enit
cheques, duplicatas, envelopes, faturas,
notas promissórias, papel de correspoI14
dência e recibos, impressos em cartazes, placas, tabuletas e veiados, bilhetes
impressos
Termos ns. 640.450 e 640.451, de

8-5-1984

Atlanta S.A. Balas e Caramelos
São Paulo

ATLANTE
I NDUSTRIA BRASILEIRA.

mmase 41
Balas e caramelos
Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso ees
craques, duplicatas, envelópes. faturas,
1:Mas promissórias, papel de correspow
dência e recibos, impressos em carta.
zes, placas, hbuletas e velculos, bilhete*
impressos
Termo n.° 640.456, de 8-5-1961
Elo Indústria de Jóias Ltda.
Paraná

E L0
mdústria Brasileira,
Classe 13
Abotoaduras para punhos, águas eus.
tinhas lapidadas. alfinetes para adornar
vestuários, de metal precioso, semiprecioso ou suas imitações, anéis da
adorno, balangandans berloques, br'nCOS broches, colares, contas de metal'

I

'

"

Termo n.0 640.457, de 8-5-1964
Rafrign, — Comércio e Indastria
Gêneros Alimentícios Ltda.
Rio Grande do Sul

R A F R A NI

ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpas, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laquaa,
luvas, ligas, lenços, mantais, meias,
maiõs, mantas, mandrião, mantlhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos, • regalos,
robe de chambre, roupâo, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, Sandálias,
sueteres, shorts, sungas, atolas ou alado:,
tuler, toucas, trabantes, ternos, uniformes e vestidos

Indústria Brasileira
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos Paar animais, mala
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão, camarão, canela.
em pau e em pó. cacau, carnes, chá.
caramelos, chocolates, confeitos, crava
cocais. cominho, creme de leite. Cf CM JS
alimentícios croquetes, compotas, cangica coalhada, castanha, cebola. condi
RIC-11tOS para alimentos, colorantes,
chouriços. &lide. doces, doces de tratas, espinafre, essências alimentares. em
padas. ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feljao,
figos frios, frutas secas naturais-e cria
taazadas; gricose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada. geléias. herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, cate, mas
sas: para mingaus, molhos. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestiveis, ostras, ovas,
pães. piaos, prlinés. pimenta, pós para
pedins, pickles, peixes, presuntos, patas petit-pois,, pstilhas, pizzas, pudins,
queijos, rações balanceadas para anima s. requeijões,- sal, sagu, sardinhas.
sanduiches, salsichas, salames, sopas 'nlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, ,sarrões,
toucinho e vinagre
Temo na 640.458, de 8-5-1964
Uniao Brasileira Distribuidora de
Tecidos SiA.
Minas Gerais

G. V. A
Classe 23
Tecidos
Termo n.° 640.459, de R-5-,1964
Companda Brasileira de Roupas
Guanabara

eaufite
Indústria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. 'alparcatas, anáguas, blusas.,
botas, botinas, blusões, boioas, baba
" s, bonés, capaèetes, cartolas, cara
(latira
• puçaa, caSaaão; coletes, capas. Chnlea,
• Michecols, calçados,' chapéus; distá.
• ciasas, 'combinações. -carainhá. calças_
de senhoras e de crianças, ealçõet, cal-

Tarmo n.a 640.460, de 8-5-1964
Companhia Brasileira de Roupas
Guanabara

Termo o.* 610462, de 8-5-1961
Gilson Cargueira Fontes e Djahna
Teófilo
São Paulo

maRucRoEFIERscEiNo
TA

ÇÃO
E

S RI:S7áiswaTt 1112215~
Classes; 11, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

Indústria Brasileira

Cartrus Scan Modas itã
Nome Comercial
Termo ma 640.466, de 8-5-1964

Móveis Brumal Ltda.
Guanabara

'1INtse.1R1A CR At IRA

Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 640.173, de 8-5-1961
Calçado, Tetéa Ltda.
Guanatara

Tetéa
Indústria Brasileira

Casse 36
Para rra'inguir: Artigos de a/..,..aárlost
e rota
(citas em geral: Agasalhos,
Nome Comercsta
Iparcztas. anáguas, blusas,
aventa-à
botas, botinas. bluseas boinas babaTermo n.° 640.467, de 8-5-1964
douras. bonés, capacetes, cartolas, caraMóveis Brumel Ltda.
puças, casacão, coletes, capas, abale*, Guanabara
cactecols. calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos ca
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, Camiseta..
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
BRUM-Ela
saias, casacos, chinelos, dominós, echer.
pes, Santas:as, fardas para militares cáindústria &adiara
leglais, fraldas. galochas, gravatas, gen',
ros, jogos de Bagada, jaquetas, loque*,
Classe 40
luvas, ligas, lenços, mantõs, melas
Artigos da classe
malas, mantas, mandrião, mantilhas,
letós, palas, penhoar, pulover. peleri
'armee na. 640.468 a 640.470, de peugas, ponches, polainas, pijamas,
08-5-1964
nhos, perneiras, quisnonos, rega
Montai Montagens e Obras Metálicas
robe de chambre, roupão, sobretudo.,
Limitada
suspensórios, saldas de banho, sand61.14
Guanabara
susteres, shorts, sungas, tolas, ou slache,
talar, toucas, turbantes, ternos, uniformeis
e vestidos

9.fíctue,ii 24uotet tetda.

indústria Brasileira
Casse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalho..
aventais, alpercatas, anáguas, blusa,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes. cartolas, cara.
ouças. casacso.—coletes,- capas, cheias
cachecols, calçados, chaéups, cintos,
cintas, combinações corpinhos, calças
de senhoras e de crianças. calções, cri.
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominó*, echar.
pes, fantasias fardas para militarea, colegiais. fraldas. galochas, gravatas. gor.
ros, jogos de lingerie, jaquetas, leques
luvas, ligas, !sacos, ara.ntós, meias,
maiós, mantas', mandrião mantilhas, pa.
tetós. palas. penhorar. pulover, pelerhsas,
peugas. pouches, polainas, pijama.. punhos, peraeiras, quimonoe. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho; sandálias
sweateis, 'aborta sunga., atolas, sou
Liem', :datis, teier, tontas, turbantes.
ternos, unifornmt e e eest3do.

FRQRROGACÃO

Tétano n.° 640.464, de 8-5-1961
Companhia Cervejaria Brahma
São Paulo

%tez

Tarrno n.° 640.461, de 8-5-1964
Confecções Sparta S.A.
Guanabara

.Termo n.9 640.472,- de 8-5-1964
Ribeiro de Abreu Comércio a
intliistria S.A.
Guanabara

Nome Comercial

Térmo n.° 610.465, de 8-5-1961
Carina Sport Modas Ltda,
Guanabara

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, _alparcatas, anáguas, blusas,
bolas, botinas, blusõea, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
datas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacaas, chinelos, dominós, echarpes, fantasias, fardas para militares, coleg:ais, fraldas, galochas, gravatas, gorrcs, jogos de lingerie, jaquetas, laques.
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
malas, mantas, mandrião, mantlhas. paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, • perneiras, quirnonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

•
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ou pedras reziosas ou semi-sedosas e
suas imitações, usadas COMQ adíamos
ou na confecaâo de bijouteriaa, correntes de uso individual ara adorno, eia.
maines lapidados, esmeraldas lapidadas,
lamas-abas com sant, puls-ataa, sr:iras
!apiadas, topázios lapidados, sunnalínas
lapidadas e tt rquczas lapmaaas

I•

INDUSTRIA BRASILEIRA
Clasise 5
Artigos da classe
Classe 11
Artigos da clamai.
Classe 16
Artigos da clasae

Térmo n.9 640.474, ge 8-5-1964
Pravaz — Recordati Labo-atórios
São Paulo

PlexertneltIstria

Brasfteíra

Classe 3
Um produto farmacêutco indicado Par*
tratantnto das anemias inacrociticas
Térmo n.0 640.471, de 8-5-1964
ferroprivas
Pravaz — Recordati Laboratórios S.A.
São Paulo
Térmo n,€) 640.475, de 8-5-1964
Testani, Maragno IS Cia, Ltda.
Rio Grande do Sul

Becosan-É
kinció' stria Brasileira

Ciam 3
Um produto, farmacêutico para ser usado no tratamento 'das tosses espasmódicas, coqueluche, traqueites, faringites,
tráqueo-bronquites e suas manifestações

rndóstrta. 'Brasileira
Classe 17
Papel carbono

Segunda-feira 31
Térino Du° 6110.476, de G-54.964

DIÁRIO OFICIAL
Termo n.° . 640.479, de ' 8-544 -

Dr. Cristiano Ge:mano Haberland e Iadústria Gaucha de Produtos Al imen-

Auto Gélio 13orges
Rio Grande do Sul

tícios S. A.
Rio Grande do Sul

Agiisto de 1964

(Se0.0 III)
Termo n.° 640:481,' de 83-64' • • "
FtdItora Pargam Limitada
Guanabara

Instituto Central

Gaúcha
indústria Brasileira
INDUSTRIA BRAS n LIEIRg
Classe 11..
Fechaduras, chapa» para. itlentifte. ição e
alicates
Teimo n.' 640.477, de 8-5-19'54
Dr. Cristiano Germano Habes t
-AuloCeaBrgs
Rio Grande do S's'

o

co

Pesc hal

BANIA BY NIGHT
Bahia à Noite )

Classe 33
Titulo!

- ss.
Tintno n.° 640A89, :de, 8-5-64_,..
Dr. Carlos Henrique Bessa
•
-•
Guanabara

•Ténno n.o 640.480, de i8.5-64
Cristobal Juan Bollati
Argentina

Classe 8
Para distingu:r: Aparelhos l fotográficos
e cinematográficos para tomar vistas e
de projeção; tanques de revelação com
pertences: banheiras de lavagem; enxugadeiras para secar filmes; prensas(copiadeiras; ampliadores; lampadas para
In dús t ria graLtãileirrst
cama escura; aparelhos examinadores
de cóses; aparelhos vLsores para exaClasse
minar filmes miniatures; cortadeiras pareslideluras, chapas de dentifiess J.o e ra fotografias; prensas para esmaltar;
alicates
relogios signaleios para Camara escara;
filtros de luz fotograScos para objetiTêrmo n.° 640.478, de 3-54904
vas e iluminação de cantara escura; paA.
Indústria Brasilei a de Peix.e S.A
rasol para objetivas; objetivas fotográ,
Pescai
ficas; obturadores fotográficos, telémeRio Grande do Sul
tros e' fotómetros fotográficos; lampa.
das ilash; quadros para dispositivos;
tripés para fotografias; aparelhos e projetores sonoros eine; altofalantes, perces de iluminação para aparelhes
óticos
Indústria • Bra3iillr,
Tênmo n.° 640.481, de 8-5-64
Moita Maia Turismo Ltda.
Classe 41
Bhia
Ali itehofras, aletria, alho, ispargos
açúcar, alimentos paar animais, amido
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
artoz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos. bombons. bolachas. baunill,a.
café em pó e em grão, carnarRo, canela,
em pau e em pó. cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, can•
Classe 33
Oca coalhada, castanha, cebola, condi•
Expressão de propaganda
mentos para alimentos, colorantes,
Termo n.9 640.482. de 8-5-64
chouriços, dendê, doces, doces de fruEditora Pargam Limitada
tas, espinafre, essências alimentares, em,
padas. ervilhas, enxovas, extrato de toGuanabara
mate; farinhas alimentícias, favas, fé cuias. flocos, farelo, fermentos, feijão.
figos, frios, frutas sêcas naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar, gor
duras, grânulos, grão de bico, gelatina.
goiabada, geléias, herva doce, herva
Mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimenticias, mariacos. manteiga,
matgarina. marmelada, macarrão, masClasse 32
sa de tomate, mel e melado, mate, masRevista Impressa
sas para mingaus, molhos, moluscos,
int.startla, mortadela, nós moscada, noTeimo n.° 640.483, de 8-5-64
Ze& óleos comestíveis, ostras, ovas.
Editora Pargam Lítnitada
pães. pinos. prlinés, pimenta, pós para
Guanabara
pt,dins, plckles, peixes, presuntos, path, petit-pois, pstilhas, piZZA3, pudins:
queijos. rações balanceadas para animais. requeijões, sal, sagu, sardinhas
senduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de toenates e ca
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha.
tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrõea.
Claíse 32
Artigos da classe
toucinho e vinagos

de Lentes de Contato

1111

Classe 41
•
Bissoitoss bolachas, massas alimenticias
e pães

"RATTI"

3237
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Urino fi.0640,488, de 8.564
Dr. Carlos Henrique Bessa
Guanabara
-•

Classe 9
Para identificar álbuns e partituras
musicais
sTènno n.° 640.485, de 8-5-64
Agnelo Correia Barros
Rio de Janeiro

Amassi de lemanjá
Indústria Brastleira.
Classe 4
Extratos oleosos, cânfora, céra de plass.
tas, cascas vegetais,: ervas, enstõfre,
folhas e fibras vegetais, flores sêcas,
líquidos de plantas, óleos de cascas vegetais, plantas medicinais, raízes vegetais, resinas naturais e talco em bruto
Têm) n. 640.486, de 8-5-64
Agnelo Correia Barros
Rio de Janeiro

Maravilha da Vida
I ndustria

Enxoval'
Garbo Permanente
Classes: 8, lu e
Titulo

33

Têrzno n.9 640.490, de 8.5-64
Lojas Garbo Roupas S. A.
São Paulo

Instituto Central

de Oftalmologia.
Classes: 36 e 37
Expressão de propaganda
Ténno n.° 640.491, de 8-5-61
Costa Penna & Cia.
I
Bahia
PR0RROUAÇA0
AMARELu
ouR0
vritraemo
P'")7.71 !. I
r.,.fr47‘.;" -

Brasileiro

Classe 42
Estrato alcoólico de catuaba compéisto
—
Termo n.9 640.487, de 8-5-64
Gsleria Atalaia de Móveis e Decorações Ltda.
Guanabara

ATALAIA

AMARELO

OURO

VFRI

gl HO; .

Classe_ 44
Charutos
Urino n.o 640.492, de 8-5-64
(Prorrogação)
Estuando I-Tackradt — Adubos e Cola
S. A.
São Paulo

I gDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 40
Para distinguir: 15,16veis em geral, de
metal vidro, de aço ou madeira, esta.
fados ou .não, inclusive móveis para es
crit6rIo. Armários, arraaários para banheiros e para roupas usadas, almofadas, acolchoados para móveis, bancos.
balcões, banquetas. bandejas, domiciliares. berços, biombos, cadeiras. carrinho
para chã e café, conjuntos parra doa*
mitórios, conjuntos para sala de lantar s sala de visi sas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e cozinha., camas, cabides. cadeiras giratórias, - cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, dl»'
pensas, divisões, divans. discotecas de
madeira, espreguiçadeirasi guarda-roupas, estantes, mesas, mesinhas mesinhas para rádio e televisão. mesinha
para máquinas de escrever, móva,ts pa.
levisão, molduras para quadros portaretratos, ,poltronas. poltronas-camas.
prateleiras, porta-chapéus, %afãs,
sofás-camas, travesseiros t
vitrlabes

PRORROGAÇÃO
4,05einatact,

• 4`

41s./•cl
Classe 2
Substâncias e preparações quitnisas WM114
das; na agricultura, na horticultura. as
veterinária e para fins sanitários. •
saber: adubos, ácidos sanitas:os. íguag
desinfetantes e para fins sanitários,
apanha-mosca e Insetos (de goma
papel ou papelão), álcalis, bactericidas.
Nbaraticidas, carrapaticidas. creaol. crema
talas, creosoto, desodorantes. desinfeta
tantes. defumadore& exterminadores de
pragas e hervas daninhas. esterilizaro
tes. entbrocações para animal& enzeo.
ma, farinhas de osso& fert111zantea. foto

3238 Segunda-feira 31

DIARÍO OFICIÍ,L (Seção III)

Virmo n. o 640.498, de 8-541
Têm° ri.' 640.501 de 8-5-64
fatos, formicida, faaigantes. Jungia'.
(Pr9eCogaçao) •
(Prorrogação)
das, glicose para fins veterinários, guano, berbicidas, inseticidas, .asetitugo9, Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft Helena Rubinstein Produtos de Beleza
República Federal Alemã
S. A.
larvicidas. microbicidas. medicamentos
para animais, aves e peixes. óleos de
Guanabara
ainfetantes e veterinários, aetróleos sa
nitários e desinfetantes, papel fumega,
PRORROGAÇÃO
P1RORROGAÇÁO
tórlo, pós inseticidas, paras:acidas, fura
gicidas e d.sinfetaa.tes, preparações e
Jatantes e veterinários. raticidas. remé,
dios para fins veterinários, sabões vete-Unários e ,deslitletantes. sais para fins
agrícolas. horticulas. sanitários e veterinários. 'sulfatos. superfosfatos. vacinas
Classe 2
para aves e animais, venenos • contra Produto químico esterilizante para eviInsetos, animais e herva daninhas
tar a germinação de batatas na lavoura

MUL DE X

Termo n.° 640.493, de 8-5-64
(Prorrogação)
nanai, Irmãos Guimarães S. A.
Guanabara

pfkoRROGAÇÃO

Termos ns. 640„.499 e 640.500, de
8-5-64
(Prorrogação)
Dairnler-Benz Aktiengesellschaft
Alemanha
PRORROGAÇÃO

Classes: 25, 32, 33 e 50
Sinal de propaganda
Termos ns. 640.194 e 640.195, de
8-5-64
(Prorrogação)
.çparbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft
República Federal Alemã

• .PRORROGAÇÃO
C À R BORA/ 1T
Classe 2
Carvão para fins veterinários
Classe 3
Carvão para fins farmacêuticos
Termo na' 640.496, de 8-5-64
(Prorrogação)
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft
República Federal Alemã
•
•

PRORROGAÇÃO

PERLIT
Classe 1
Produtos químicos para tomar halrófugos os tecidos
Termo n." 640.497, de 8-5-64
(Prorrogação)
Farbeniabriken Bayer Aktiengesellschaft
República Federal Alemr

PRORROGAÇÃO

nnoROTM O N
Classe 2
Peparados inseticidas e praguicidas. ineusive para exterminar plantas dani
desinfetante. adahos, preparados
varar inários
•

Ciasse '8
Para distinguir: Aparelhos de pó, aparelhos de ar refrigerado. aquecedores,
abat-iours, alto-falantes. antenas, baterias, batedeiras, businas, barornetros,
chuveiros elétricos, chaves. automáticas
comutadores. ch cotes para automóveis,
cabos e condutores elétricos, chaves de
tomada, colimadoras. enceradeiras espremedores elétricos, fogões, fusiveis,
máquinas fotográScas. faróis. Interruptores geladeiras, aparelhos de interco.
mun'eações. liquidificadores, limpadores
de parabrisas, luzes traseiras para veículos, lanternas, mostradores, microfones. manômetros panelas elétricas, aparelhos de refrigeração, rádios. refletores. sorveterias, aparelhos de televisão.
válvulas, voltimetros e velas elatriClasse 21 Para distinguir: Veículos e mias partes
integrantes: Aros para bicicletas. automóveis, auto-caminhões, aviões arn
tecedores, alavancas de câmbio, barcos
breqnes. braços ara veículos. bidcletas. carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carros
tanques, carros-irrigadores carreia, carroças, carrocerias, chassis, chaas drculares para veículos, cubos de veículos
carrinhos asara máquinas de escrever
corrediços, para veicular, direção. desligadeiras. estribos, escadas rolantes, ele,
vadorcs para passageiros e para carga
eqoatcs para carros, CUPs de direção,
freios, fronteiras para veiculos, guidão
locomotivas lanchas. moto:idos, molas
motocicletas. raotocaraas. moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choqucs.
Para-lamas. para-brisas.asedals. pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboc,ues, radiadores para veiculas.
rodas para veículos, selins. tia/alas ti.
-antes para veículos, vagões. velocipedee, varetas de controle do atoandor e
acelerador. tróleis. troleibus. varf..cs de
carro", lolelcs pari. carros .

Adiste de 1964
aparelhos fotográficas, radiofónicos, el•
nematográficos, máquinas falantes, etc.,
discos gravados e filmes revelados
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes„ carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, caroceriae, chassis, chapas día
culares para veículos, ccbos -de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção, dtaiigadeiras, estribos, hcadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direçO.,
freios, fronteiras para veículos, guldn
locomotivas, lanchas, motociclos, mola."
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choque,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantõef.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculo*.
rodas para veículos, adias, tricicles,
rantes para veículos vagões, velocIpedes, varetas de cootrole do afogador
acelerador, tróleis, troleibus, varaes
carros, toletes para carros

Classe 18
Para distinguir: Perfumes, essências, ex tratos, água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons'', cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordl:tosas e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage", depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
Termo n.° 640.504, de 8 -5 - 64
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para Agripec Química e Farmacêutica Lida.
Ceará
embelezar cujos e olhos, maruim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadoras de perfume; escovas para dentes, cabelos, unhas,
e ciliosa dum de louro. saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquiClasse 46
do e tijolos para o tratamento das unhas
Detergente
dissolventes e vernizes. removedores da
cutícula; glicerina perfumada . para os
Termo n.° 640.505, de 8-"A
cabelos e preparados para descolorir
J. M. Trindade
unhas, cílios e pintas ou sinais artifiMaranhão
ciais, óleos para a pele
Termos ris. 640.501 e 640.502, de
8-5-64
•
(Prorrogação)
Da'anler-Benz Aktiengesellschaft
Alemanha

PRORROGAÇÃO

MOLIBZ
nuardo Duailibe &
sio LUIS - Iteranhio
Classe 41
Café torrado e moldo

*-

Termo n.° 640.506, de 8-5-64
•
Eduardo Duailibe ti Cia.
Maranhão

0B IL
Iduardo Dualltbe & Oia
t alo uris - Maranhao
Classe 8
Para distinguir: Condensadores detroMicos, capacitores elétricos, condensadores elétricos, filtros elétricos, elimina.
Classa 41
dores de interfeaência, aparelhos recepCaia torrado e ~ido
tora se transmissores de rádio e de te
levaste( e partes e *equipamentos usaTermo a.° 640.509, de 8-5-64
dos para ou em relação aos mesmos. Itobi — Sociedade Civil Administnisa
unidades de fornecimcnto de energia
dota e lmobiliá-ria
Guanaba,'
elétrica, conversores e transformadores
elétricos, dispositivos e 'unidades rotativos. elétricos de televisão e de rário
antenas de televisão e de rádio, instrumentos de precisão, instrumentos eicntifiCos, aparelhos de uso comum; instrumentos e aparelhos didáticos, moldes
CIC • toda a espécie, acessórios de aparelhos clétritos (inclusive válvulas, Iam
Classe 33
aponde:a f te . );
Pa das. torrada,
Tnalunia
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Termos as. 640.507 e 640.508, de
8-5-64
Passa Três Hotéis e Turismo Ltda.
's
Rio de janeiro

Te'ranso a.° 640.513, de 8-5-64
jokip Maranhão
Guanabara

rPRORROGAcki

FOLIN
vos
Esmos
Usa jornal (publicação impressa)

Classe 33
Sinal de propaganda
Classe 33
Insígnia
Termo n.° 640.510, de 8-5-64
bati — Sociedade Civil Administra-

Termo n.° 640.516, de 8-5-61
Victória Jóias Ltda.
Guanabara

VICTdRI A

dora e Imobiliária

Guanabara

'iroai . Sociedade Civil
1- Administradora e imotrmaria

/oalheria

c

Classe 13
artigos de metais preciosos
e semi-preciosos

Termo n.o 640.517, de 8-5-64
Química Geral do Braeil Ltda.
Guanabara

Nome civil
VI1120 n.o 640.511, de 8-5-61
Tal — Taubaté Administradiora

Guanabara

Ag6sto de 19, 54 323§1,

ZSMIONIMI~e~11.•4•~L~R~~~~~~11n

indústria— Brasileira

Classe I
Absorventes, aceleradores de vulcanização, acetatoa, acéticos, acetificadores,
acetona, acetileno, ácidos, absorventes,
agentes químicos, água-acidulada para
acumuladores, água raz, albumina iodada, albumina de malte, albuminas, albuminas vegetis, lbuminoides, alcalinos,
alcalino terrosos, 'álcalis, alcaloides,
Classe 33
álcool, akoolatos, aldeidos, anzarina.
Insígnia
alumens, alvaiade. animas, amoniacais.
amoniacal, amoniaco, amila, amilico
Térino n.° 640.512, de 8-5-61
(álcool), anilinas, antraceno, aifti-cor.
Tal — Taubaté Administradora
rosivos, antiadetonantes, anti-incrustanGuanabara
tes, antimónio, anti-oxidantes, enfitartaro, arsénico, azalina, azótico, azotos.
taro, arsênico, azulina, azótico, azotos,
azul da prússia azul ultramar, azul
TAL - TAUBATE
ultramarino: bnhos para fixação e reADMINISTRADORA • velação fotográfica, banhos galvanicos,
banhos de galvanização, bário, barita,
benzina, benzóico, benze!, betume, biNome civil
cloretos, bioxolatos, bismutos, bismuta.
tos, branco de chumbo, branco de ama
Tarmos na. 690.514 a 640.515, de
doa, branco de troyes, brometos, bro8-5-64
Indústria e Comércio Gotthard Kaese- mo. cálcio cánfora, caparosa, carbonamodal Ltda.
tos, carboreto de cálcio, carvões, carSanta Catarina
vões ativos absorventes, catalisadores.
celulose (acetato de — ), chapas emulsionadas. chapas fotográticas, chapas
sensíveis à luz, cloratos, cloretos, e/o.
d:ato de amónia', cloridrico, cloro, cromados, citrato de magnésio, cítrico de
magnésio. cítrico, clarificadores, colas
para vinhos. coioides para fotografia
composição com base de laeselgur, co.
pal. corrosivos ( anti ), cópias (ao.
luaões para —) corantes, cores a
czemor de tártaro, creosoto, cristais d (soda, cianeto, címol, decaiam].
antes. decapantes químicos, descorantes,
desincrustante para caldeiras datara'.
vos Químicos, detonantes (anil —),
Clame 1
Cola animal e vegetal e goma laca lissolventcs; emulsões fotográficos, esmalets, etilenos, extintores, extintores
Classe 2
(composições químicas), ••fermentos,
' Adubos (farinha de ossos)

filmes sensibilizados, fixadores (sais),
fluídos para endurecer metais, Mune,
fluoreto de sódio, fluoridico, fixos para
soldas, forrniatos, fórmico, fuligem para
fins industriais, fulminato, fundentes;
gaiatos, gálico, galvanicos (banhos
—), galvanização (banhos para), gazes, gelatina para emulsões iprotegr.),
gema (sal — ). geramila (acetato) .
geraniol (acetato cie — ), gerador (metilato de —), giz glicol, glicose (substâncias para descorar —) glicosides,
gomelina, graxas preventivas contra a
oxidação, graxos (ácidos ); haloganicos (produtos), hidrato de alumínio.
hidratos de carbono, hidrofugas, (soluções — ), hidrocento liquefeito ou comprimido, hidrosulfito, hipoclorito de sódio, hiposulfitos. ignifugas (matérias
—), ignição de cerveja, indico, iodetos, iódico, acido (sais de — ) , iridio
(cloreto de —); laga, latico, lanolina,
linoleico, líquidos químicos, líquidos de
tempera, litargirio, litina, litio, magnésio. malânicos, malatos, málico, manga.
natos, manganico, massas eletrolíticas,
matéria filtrante, matéria à prova de
fogo, matéria ignifuga, matérias para
enriquecer e purificar o gaz. matérias
corantes animais, matérias constes ..nainerais, matérias corantes, vegetais, matérias decapantes, matérias para despolir. matérias par perfurar metais, matérias para tornar o vidro e o esmalte
opacos, matérias primas quimIcas, mercúrio, metilato de geranlla, inctileno,
metilicos, minio, misturas químicas ex•
tutoras, misturas ,químicas frigirificas,
misturas químicas refrigerantes, mona.
zite, mordentes, muriato de estanho
amoniacal, naftenicos. negro animal, negro de fumo, negro de barbas, negro
de eberlim para sapateiro, negro d
brunswick, neutralizadores químicos para líquidos fermentados, nitrada, nitratos, nitricolulose, oleico. óleo para conservação de ovos, oxaiatos, oxálico,
oxidantes. óxido de antimónio, óxidos
metálicos, oxigênio na indústria, oXigêaio liquefeito, paládio, palmitico, papel
albuminado, papel baritado, papel turnesol papel de platina (sépia), papel
gálico, papel beliocopista, papel heliográ cico, papel para ensaios químicos.
papel para revelação automática, papel
fosforescente, papel fotográfico (sensivel), papel contra a • ferrugem, pape)
fotométrio, papel transferotipo, pape!,
pedra lipes, pedra pomes, peliculas cinematográficas (sensiveis), películas
fotográficas (sensíveis), percarbonato,
percloraftálico, pigmentos ou cores para
zinco, 'potassa. potássios, preparação
a indastria, pó de alumínio. pó de
zinco, potassa, potássios, prepa-açac
para economia do ..arvao, preparações
hidrófugas, pre aaraaões químicas para
a indústria, preparações diastásiaas de
maltes, preparações para diluir tintas,
preparações antidetonantes, prepara.
çtes para motores, • preparações fotográficas, preparações para bronzear.
preparações contendo matérias rádio.
ativas.
ias.apá
d reg-uaar
decoaa
preparaçõespara
paraa
du.
reza
por ou dissolver gorduras e óleos, pre.
prações para impedir a corrosão de
metais. preparações pa r, inraermaabilização do cimento, preparações para
magnésio preparações para magnésio.
de crosta nas- caldeiras, preparações ele
litina, preparações par impedir r ou.
dação da euperficie metálica, preparações para lavar chapéus cie palha, pre•
praçóes para niquelar, preparações para
produzir espumas preparações para àenovar roupas e "thsPéúa de palha, preparaçõe• para o aperfaiçoaniento de

ferro, preparak,ões para renovar es
cos de fonógrafos, prcparaçôca rara
purificação do gaz, preparações pr.aarvativos de pedra. de madeira,. dos aio.
los dos metais C das paredes, pre(,..ira
ções para despolir o vidro, presa vativos contra a congelação preurv,:tives
contra a ferrugem, preservativos contra a umidade das paredes, precintos
desincrustantes, produtos fixadores rara
per çumaria, produtos fixadores para
permaria, produtos iso ta ntes (químicos), produtos para evnzervzção de
ovos, produtos para absorver a umidade, produtos para a tempera de fer,1
ro, produtos para a encolagem e ' Corre.
ção dos mortos, produtos para clarificar e purificar águas. produtos para b
têmpera de ferro, pr odutos Pare a
colagem e correção dos mostos, prodat
tos para clarificar o açúcar, produt
para conservar alimentos (quimicosi,
produtos para conservar a madeir
produtos para evitar o vapor . Urgi
sôbre o vidro, as vidraças, Ca-, ptod tos para a indústria textil, produtos
para melhorar, conservar, clarificar e
tratar bebidas, produtos para rettvIV
e refrescar pinturas, produtos fotogr
ficoa, produtos refratários, propilic
protóxido de azoto, prusaiato amare
pruasiato de potássio, piridina oit darlv
dos, picoa cético, pirolenhoso, piroforo
rádio-reativos químicos —• redutora
reveladores fotográficos, rollfilmest ast ,
salicilato de litina, saliecilico, sabat
sensibilizadores para prova de acid
silicatoa, soda, soda calcinado, sol
cáustica, sódicos, solução anfirefrie
rantes, soluções para tornar incorabtf
fivela, soluções bidrófugas, soluçõja
impermeabilizantes. soluções para e
lar a formação de espuma nos aCuMU
dores, soluções para cópias pela
notipia. soluções de sais de prata pa lj
pratear, soluções tituladas, sosJOS8 V
lumétricas, solventes, zubstanclas ici
micas para uso de indústria, nas oti:tgrafias), substancias rádio-atives, illcedãneos de cantora para a totricaçrf
de celulóide. sucinico, sulitos, sulfetol
sulfo-ácidos, sul(onados. sulfemicos, ta •
furoso, sulfúrico, talc o. tanato de c
cio, tanto de mercúrio. tanicos,. tu
nos, tártrico, tela sanava) r, luz, terp
sala
nos, tetracloretos, teren ana;t6r
tintas, tolueno. toluol; utãtdoi 1°n
(compostos de — ). urânio
— ), vanilina, verde -de bramem, ver
de cromo, verdegris. verdete, 'ern2,2,,,
corretor, vernizes, vtscose. vitriclos,
:ara°, zalitos e zircônio
Termo na 610.519. de 83.64
António Ferreira da Corta
Pernarnauco

ijn RANJA

Classe 3
Uns produto fanmactutico íralleaild ri

tratamento das tráqueo-bronquIte! IR
bronquites sarriAtiteala
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Termo n. 640 518, de i-5-61
: Sebastião Daniel: .
Minas Gerais
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Termo n.° 640.524, de 8-5-64
S. A. Moinho Santista Indústrias
Gerais
São Paulo
PRORROGAÇÃO

,d11,1»

I ndústria gretsitteuret

Ag6sto de 1964

.TerMo nlo 640.530, de 8.5-64
Telegel Máqainas e Geladeiras. S.• A,
Guanabara

L

]

r=i

Sereia das Praias\1/4

•

t • tt•

Classe 2
Defumador

Termo n.° 640.520, de 8.5-61
• &mia Borges de Almeida Cata!~
Guanabara

$VENGALL1
Cabeleireiros
Classe 33
Titulo
...••nnn•-nn

Termo n.° 640.521, de 8.5.61
(Prorrogaç8o1
F'artnácia e Laboratório H.esneoterápico
5, A.
PRORROGAÇÃO.

Industria Brasileira

PRORROGAÇÃO

MIL 5 I

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, a:Ideários,
albuns impressos, cartazes, catálogos,
jornais nacionais e estrangeiros, pcblicações e rev:stas impressas, propaganda de rádio, televisão, joriais, grogramas radi&ônicos, peças teatrais a cinematográficas
Classe 33
Promoção de concursos de beleza
Classe 48
Artigos de toucador
Classe 50
Impressos e material de propaganaa
usados na programação de can setições,
corteios ou concursos
Termo n.° 640.541, de 8-5-64
Oroanizacão de Radiodifusão Marcos
Junior Ltda.
Guanabara

INDUSTRIA BRA5iLEIRA

,
Marcos' iu# rijo

Classe 41
Sal para' agro-pecuária e para uso
doméstico
Têrmo n. 640.526, de 8-5-64
TPonacrist S. A. Distribuidora Química e Farmacêutica
Clasàe 32
Guanabara
zReviktas, jornais, dizeres, cartazes

FABPICAns &IMPAS IRACEtiA

Classe 32
Almanaques, anuários. álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais uaonais e estrangeiros, publicações impressas, revista. Propaganda em rádio,
Termo n.9 640.532, de 8-5-64
Refinação de Milho Nacional S. A. televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e c.nematográficaa
— Minasa
e revistas impressas
•
São Paulo
Termo n.0 640.542, de 8-5-64
Organização de Radiodifusão MUCOS
Junior Ltda.
Guanabara

Sinal de propaganda
Termo n.9 640.528, de 8-5-64
Luiz Eliazar Nicolau
Minas Gerais

'Organização de Radiodifusão
Marcos Junior Lida."

PRORROGAÇÃO

Classes: 32 e 33
Titulo

Classe 41
Óleos comestíveis

Termo n.9 640.522, de 8-5-64
Varia das Graças Lira de Andrade
Lima
Guanabara

Temos as, 640.533, 640.535, 640.536
e 640.537, de 8-5-64
Epic — Editora, Publicidade, Indústria
e Comércio S. A. e Buely Ribas
Fabres
Guanabara

PRORROGACÂO
Classe 42
Caldo de cana fermentado e alcoolisado
Termo n.° 640.529; de 8-5-64
Luiz Ellazar Nicolau
Minas Gerais
PRORROGAÇÃO

Classe 32
Uma revista impressa

sereia das _Praiãs

C-ariocas

• Classes: 32, 31, e 1(3
xprersão de propagiala

Classe ti
Cleserate4
i

Termo n.9 640.543, de 8-5-1964
Distribuidora Record de Serviços de
Imprensa Ltda.
Guanabara
.Ascenção e Queda

do Comunismo no Brasil.
Classe 32 •
Uma publicação ,linpeessa
Têrmos na. 640.544 a 640.552. de
8-5-1954

Classe 33
Titulo
Classe 48
Artigos de toucador
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns im ressos, cartazes. catálogos, jornais nado
suis e eatrangeiros publicações impres.
saa. revistas Propaganda em rádio
televisão, jornais, programas radiofóni.
coe, peças teatrais e cinematográficas
• revistas impressas
Classe 50
Impressos e material de propaganda
usados na programação de competições,
sorteios ou concursos

p

Termo n.° 640.523, de 3-5-64
(Prorrogação)
Panadvertise de Propaganda 3. A.
Guanabara

4

Classe 32
n Revista e jornal

Classe 41
Termo n.° 640.531, de 8-5-64
Patinhas de cereais e seus sub-produtos. Telegel Máquinas e Geladeiras S. A.
farinhas de trigo
•
Guanabara
Termo n.° 640.525, de 8-5-64
Ouimbrasil — Química Lulustrial
•
Brasileira
São Paulo
•

PRORROGAÇÃO

Classe 3
Alcoolatos, alcoolaturas, t's.)cuituras,
cremes, cápsulas, comprimidos, drágeas;
efixires; extratos, emulsões essências,
granulados, grânulos; linimentos; óvulbs, óleos, pomadas, pastas, pós. pllulas, pastilhas, soros; soluções injetá.veis
* soluções em geral, solutos, sabões,
lupositórios, tinturas, vacinas; vinhos;
velas; xaropes e outros preparados ou
spbstâncias para serem usados *na medicina e na farmácia, não incluídos
em outras classes

Famosas internacionaii.
,
.-•••nn•nnn••n¥

,

nulos as. 640.534s e 640.538 a
- 640.540, 'e8-5-'64
—
Epic — Editora, Publicidade, Indústria
e Comércio S. A. e Suely Ribas
Febres
Guanabara

Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Actomóveis S.A.
São Paulo

92di

ngi ~to

INDUSTRIA BRASILEIRA_

Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear, serras mecânicas, motores elétricos, alternadores. ferramentas e placas para tornos, geradores, plainas. máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas mectini•
cax, máquinas amassadeiras. misturador
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de barro, máquina compressora, máqui- quianetrica, correntes para chaves, sol- calicea, cestos, castiçais para veias,
nas adatadas na copnstruçâo e conser- cheias, chaves para porcas. distintivos. caixas para guarda de objetos, couvação de estradas, mineração. corte de dobradiças, descanso para talheres, pra- chos, coadores para chá, descanso ata
madeira, movimento de terra, carretos tos e copos. enxadas, esferas, engates. pratos, copos e copinhos de plá-auao
c outros fins Industriais. elevadora, má- enfeites de metal, estribos, espátulas. para sorvetes, caixinhas de pláatico
quinas desempalhadores, descascadoras. estojos de metal para carimbos, eixos. para sorvetes, colherinhas, pasinhaa,
ensacadoras. brunidoras. classificadores, expandidor para tubos, estruturas metá- garfinhos de plástico para sorvetes. iasventiladoras, moinhos para cereais, licas, escarradeiras, espremedores, espu- minhas de plástico para sorvetes. discos
máquinas secadoras. trituradoras, pul- niadei44 as, formões, foices, ferro para embreagens de material plástico calaverizadoras, fusa& politrizes, tranchas. zortar capim, ferrolhos, facas. facões lagens de material plástico .para seivatesouras mecânicas. tupias, máquinas de techaduas. fruteiras, funis. formas para tas estojos para objetos, espu,nas de
abrir chavetas. martektes, ventiladores, doces, bolos, embadas e pudins, flanges, nylon, esteiras, enfeites para automóexaustores para forjas. bombas centri- fivela, furadores, ferramentas cortantes veis, massas anti-ruidos, escoadores da
fugas. rotativas, de deslocamento e a r perfurantes para marceneiros, fechos pratos, funis, formas para doces, fitas
pista° para todos os fins. arietes, cal- de metal, terraduras. forminhas, fitas isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
deiras e turbinas, injetores para cal- na aço, ganchos. guanições de metal. para bolsas, facas, guarnições, guarnideiras. válvulas e transportadores au- garfos, ganchos para quadros, grampos ções para chupetas e mamadeiras, guartomáticos de alta e baixa pressão. para emenda de cortejas, grades para nições para porta-blocos, guarnições
prensas hidráulicas, martelos mecânicos fogões e geladeiras. grelhas. galheteiros, para liquidificadores e' para batedeiras
c máquinas llmadoras, máquinas opera- gonzos. grossas, garrafas, ilhoses. joe- de frutas e legumes, guarnições de matrizes- rotativas ou cortadoras para usi- lhos. jarros, limas, lâminas iicoreiros, terial plástico para ctensalios c objetos
nar ferro. Aço e bronze, máquinas para latas Nas. linugueras, leiteiras. macha: guarnições para bolsas, garfos. galerias
indústrias de tecidos, teares, urdideiras, linhas. molas paar portas, martelos. para cortinas, jarros, laminados, plásencanatóriaa. espuladeiras, torcedeiras, marretas. matrizes, marmitas, maçanetas ticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
meadeiras. rolos- e roletas, brunidores morsa& machetes. mantegueiras. maihos. orinois, pendedores de roupas, puxadorara cereais, máquinas para fabricar navalhas. niples, puas, pás, picaretas res --para móveis, pires, pratos, paliteipapel e máquinas de impressão. dínamos pregos, ponteiros. parafusos. porcas, ros, pás de cosinha, pedras pomes. artipratos, porta-gélo. mearas, porta-pão. gos, protetoes para documentas, pue receptáculos
porta-joias, paliteiros, panelas. puxado- xadores de água para uso d.amé:aco
Classe 8
Para distinguir: Aquecedores..aquecedo. res. placas. pregadores, porta-esponjas. porta-copos, porta-niqueis, porta-notas,
!Cs automáticos, aparelhos para moer peneiras, pinos, plainas, perttaradeiras. porta-documentos, placas, rebites, rodicarne, aspiradores de pó, aparelhos elé- pire& pinça', panelões, porta-copos e nhas, recipientes, suportes suportes para
tricos para lavar, acendedores elétricos. garrafas. passadores de roupa. presi- guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
aparelhos picadores de carne e legumes, lhas. rasteio& roldanas, ralos, regadores. tubos para ampolas, tillaos para serinaparelhos fotográficos amplificadores rebites, reduções, recipientes de metal, gas, 'travessas,' tipos de material plásde som, aparelhos aciisticos. aparelhos rodízios. roscas de aço inoxidável, re- tico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilhade rádio recePtores, aparelhos de radia gistros de aço inoxidável, registros mes para acondicionamento, vasos, xíserras, serrotes, sifões. saleiros sacarr45receptores conjugados com fonógrafos
caras, colas a frio e colas não incicidas
lha& torquezes, trilhos, tubos, tubulae .receptores de televisão. aparelhos reem outras classes, para borracha, para
ções. tampões, travadeiras, telas de
costumes, para marcineiros, para rapaceptores de televisão. .antenas, acumuarame. trincos, taças, travessas. tesouras.
ladores elétricos, aparelhos de ilumlna- trancas, tramelas, talheres, talhadeiras. teiros, para vidros, pasta adesiva para
çâo, batedeiras elétricas, baterias, ba- campas para panelas e caldeirões, ter. correias, pasta e pedras para afiar
lanças. bules e cafeteiras elétricas, bo ririas, tachos, trens de cosinha, torra- rebolos, adesivos para tacos. adesivos
binas, campainhas elétricas, acumulado. deiras, orinóis, vasos, vasilhames. ver para ladri/ros e adesivos para aaalejos,
res de ar, condicionadores de ar chu- mas, mandril de expansão, freza de anéis, carretéis par tecclasem e guarveiros elétricos, diais, enxugadores elé- chanfrar, guia de, freza de chanfrar. nsAcs de material plástico para indústr:a geral de plá.ticos
tricos, enceradeiras elétricas. estufas, aentosas, maletas, baus para sacos de
evaporadores, exaustorcs elétricos. S,- viagens para pastas. basnazcs. cantos
. Classe 39
gareiros elétricos e automáticos. feros para estojos, colchetes para ma/as, craPara
distinguir:
Artefatos de borracha,
elétricos, de passar e engomar, frigiclei- vos, enfeites. fécho para pastas e para
borracha, artefatos de borracha para
Ias elétricas, fonógrafos, geladeiras elé- malas. p assadores de correias, pontalveículos. artefatos de borracha não intricas. Interruptores, lavadores e aqui- --as, p rendedores de papel, suportes. cluídos em outas classes: Arruelas, artorniquetes e tubos de extensão
dificadores elétricos leiteiras automáti.
golas. amortecedores. assaatos para catas, lu.stradeiras, lanternas elétricas, lãmClasse 11
deiras, borrachas para aros. batentes de
Padas, misturadores elétricos automáti- Vidro comum, laminado. trabalhada cofre, buchas de estabilizados, buchas,
cos, microfones. mostradores, pilhas .elé. em tôdas as formas e preparos. vidro buchas para jumelo, batente de porta,
tricas, refrigeradores, resistências elétra cristal para todos os iins, vidro indus- batente de chassis, bicos para mamadeitas, panelas automáticas de pressão, rea- trial com telas de metal ou composi- ras. braçadeiras, 'bocais, bases para te-'
tores, sorveteiras elétricas, sirenes elétri- ções especiais: ampolas, aquários, as- lefones, borrachas para carrinhos induscas. sirenes elétricas, tarradeiras elétri- sadeiras, ebnotarizes, bandejas, cube. triais, borracha para amortecedores,
cas tranafcrtuadores. tomadas elétricas, tas, cadinhos. cântaros, cálices, centro bainhas de borracha para rédeas. cochim
válvulas elétricas e ventiladores
de mesa, cápsulas copos, espelhos, es- de motor. câmaras de ar, chupetas corcarradeiras, frascos, formas 'para doces dões massiços de borracha cabos para
Classe l I
de borPara distinguir terragens e feiramentas: fôrma para Iõrnos, fios de vidro, par ferramentas, chuveiros. calaos
de mesa, corAlicates, alavancas. arruelas. arrebites, rafas. garrafões, graus. globos, baste racha, chapas e centros
das de borracha. cápsulas de borracha
argolas. aldraves. armações de metal, iarros, iardineiras licoreiros, mamadeipara centro de mesa. calços de borraras.
mantegueiras,
pratos,
pires,
portaabridores de latas. arame aparelhos de
chá e café. assadeiras. aaucareiros. 'apa- ióias paliteiros, potes, pendentes, pe. cha para máquinas, copos de borracha
' relhos para lavatórios. arandelas. ares. untais. saladeiras, serviços para re para freios, dedeiras. desentupideiras.
tas, aros. almo`adarises. amoladores. frescos. saleiros, tubos, tigelas. 'traves- discos de mesa. -descanso para pratos.
encostos, êmbolos. esguichos. estrados.
'amoladores de ferramentas, alças para sas. vasos, vasilhames vidro para
esponjas de borracha em quebrajacto
ancinhos, brocas. bigornas. baixelas draças. vidro para relógios, varetas.
para
torneiras, fios de borracha lisos.
bandejas, bacias. bombonicres baldes vidros para conta-gotas, vidro para
fôrmas de borracha, guarnições para
borboletas, baterias. bascs de a.a ,a1. braautomóveis e para para-brisas e
móveis, .guarnições de borracha para
çadeiras. bules, bisagra. buchas bainha
x ira ras
automóveis, guarnições para veículos,
para facas, baterias de cosinha, colhe,
lancheiras para escolares, ISininas de
Classe 28
de pedreiros cadeados. correntes, cabiborracha para degraus, listas de borrades, chaves de parafusos. conexões para Para distinguir: Artefatos de material
cha para janelas e para palas, lençóis
encanamentos. caixas de metal para plástico e , de nylon: Recipientes fabride
borracha. manoplas, maçanetas, procados
de
material
plástico,
'revestimenportões, colunas, canos, chaves de fentetores para para-lamas,' protetores de
,da, chaves inglesas, cabeções canecas tos confeccionados de substâncias anide acelerador, pecopos. cachepots. centro de mesa, co- mais e vegetais: Argc,las, açucareiros, para-choques, pedal
queteleiras, caixas para condimento de armações para óculos, bules, bandejas. dal de , partida, paras para businas.
alimentos, cadeados. caldeiróes. caçaro- bases para tele temes,laldes, bacias, bol- pratinhoá, pneumáticos. pontas de borlas, chaleiras, cafeteiras. conchas, coa- sas, caixas, carteiras . chapas, cabas racha para bengalas e muletas, rodas
de
dores. cuscuseiros cabides de metal. para ferramentas eautensilios, cruzetas. massiças, rodízios, revestamentos
borracha.
rodas
de
,borracha
para
mópara
acondicionamento
de
alicabos, caixas de ferro. cruzetas, ,curvas, caixas ,
veis, sanfonas de vácuo, suportes de
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chave. metiam. caixas de material-plástico para
de k,reque. sevenas, cremones. cadinhos. crivos. chan baterias, coadores. coes, " canecas aos motor, Sapatas do pedal
isoladores, suportes, semifradores. cassiiietes, cabos, chaves, alva lherea, conchas, cestas para pão, cesfi- sembaio e
pneumáticos, suportes de câmbio, MAver para porcas circulares, chaves toe nhas capas para álbuns e para livros
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fonas de partida. saltos, solas e solado*

de borraaa, surdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e tehdónicos. Cavadores de porta,
tubos, tampas de borracha para contagotas, tinas de borracha para elaboração
de substâncias quimicas
1 ti

Clame 47
•
Óleos de qualquer espécie para aunainaçao. aquecimento e lubriticaçao. Petróleo refinado, semi-remado e
refinado, com
com ou sem a mistura de
óleos minerais., animais ou vegetais,
para a iluminaçao, aquecimento lubriticaçao ou combustáo, e guisas Pra.

e

óleos combustíveis 'novataentes de petróleo

Classe 50
Impressos em geral
Classe: 1 a 50
Insígnia
Termo n.° 640.553, de 8-5-19G1
General Electric S.A.
Guanabara

Classe 8
Rãdios
Termo n.o 610.551, de 8-54961
General Electric S.A.
Guanabara

PAZ!
Classe 8

Rádios
Termo na 640.55, de 8-5-1964
General Electric S.A.
Guanabara

Classe 8
Rádios
Tarmo n.° 640.556, de 8-5-19
General Electric S.A.

Guanabara

ESMERAI Jt
Classe 8

Rádios
Termo n.• 6-10.557, de 8-5-1964
Astral Artefato de Madeira Ltda.
Guanabara

Classe 145
Artigo,/ do iike.

• 3242 Segunda-feira 31
• 'Mano. n° 640.558, tle" 1-51964
Astral Artefato de Madeira Ltda.
Guanabara

CHARTUM

DI'RIO

Termo a.° 640.570, de 84-1964.
Irajá Vieira
Pernambuco

T‘ino n. 0 640.564, de 8-5-1961

Constantino Kojin
São Paulo

o

I R V Ii
indilitria-brasileitit.

•i •-INDÜSTRIA BRASILEIRÀ
Classe 46
•
"
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeltas' agua sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lã de aço. pomadas para calçados, palha de aço. preparados para
polir e limpar madeiras vidros, metais
e objetos, panos para polir e para lim
pesa, panos de esmeril e material abraDivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponáceos,
Classe 23
velas e velas a base de estearias.
sabt5es em pó. m flocos, esponjas de I dra dist.nauir: Tecidos de algodão, de
cânhamo, casemira, crepe de seda, estolimpeza
fos, fazendas, flanelas; franjas, gazes,
Termo n.o 640.559, de 8-5-1961
gorgorão. jedsey, de juta, de lã, de liAstral Artefato de Madeira Ltda..
nho, opala, organdi, percales, raiou, sarGuanabara
ja setim e seda

LOCAFIRME

INDúSTRIA BRASILEIRA
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lava.
deira, água sanitária, cera para soalhos.
detergentes, esponja de aço, fóstoros,
lixivia, IA de aço. pumadas para calçados, palha de aço. preparados para
polir e limpar madeirta vidros, metais
objetos, panos para polir -e para limpeza, panos de esmeril e material abra'
-*IVO empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões cai geral e saporsaceos.
velas e velas a base de estearias,
sabões em pó, tu flocos, esponjas de
de litn pe sa
! Têrzno n.° 640.560, de 8-5-1964
e Bar N.S. do DiVit10 Amor Ltda
Guanabara

CAFÉr EDO
BAR
N" AM
.

ONU

Classes: 41, 42, 43 e 41
Titulo de' Estabelecimento
Termo n.° 640.561, de 8-5-1964
José Bruno Tavares Filho, Teimo Tavares e Maria Antonio Pôrto Lussão
Guanabara

0T EL
Nome Comercial

Termo n.° 640.562, de 8-5-1964
Infantil Modas Ltds.
Guanabara

EDIFANTI C
Classe 33
Sinal de propsignada'
.

Termo n.c) 640.563, de 8-5.1964
Infantil Modas Ltda.
.
Guanabara
24.4edt
-• 94,-0Wise
Classe 33

Sinal de prol,ItTiú,t4

AgOsto de 1964

OFICIAL (Seção III)

Classe 22
Para distisguir: Fios em geral, para
tordado e tricotagem; fios em geral
ara tecelagem pe uso comum; fio de
lá ou elo em meada ou novelo, torcida
ou não; fio de lã ou pêlo, em meada
ou novelo, para bordado, costura, crochê e tico; linhas para bordado, costura, crochê e tricô

.

GALO SUIÇA PERNAMBUCAIIÀ

.Indlistria ''' bra-Lá3,eir7
-

Termo n.° è40.565, de 8-5-1961
Constantino Kojin
SIZ)

Termo n.° 640.57/, de 8-5-1964
• Emidio TenOrio Filho
Pernambuco -

Classe 42
Aguardente de cana

Gasosa CAJUINAL SERRANO

IALIMENTAÇ0)

indastria

cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, cílios e pintas ou sinais adis

ficiais, óleos para a pele

•

Termo n.° 640.576, de 8-5-64
(Prorrogação)
Henkel Et Cie, G.m.b.H.
Alemanha

Termo n.° 640.572, de 8-5-1964
Antonio Pereira Alves
PernambuCo

Paulo

dolina, batons, cosméticas',fixador
•
de penteados, petróleos, óleos para na
cabelos, creme evanescente, cremes gosa
durosos e pomadas para limpeza da pele e ”maquilage", depilados, desodoa
santas, vinagre aromático, pó de amos
e talco pefumado ou não, lapis parai
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos, carmim pare,
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pós
pasta ou liquido; sais perfumados paro
banhos, pentes, vaporizadores de pedes
me; escovas para dentes, cabelos, unhai
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara 9 tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para. 04

brasilein

OR.

,

Classe 1
Sabão, sabão em pó, soda para braa- Classe 43
soda espumante para branquear,
Aguas art.ficiais, naturans e minerais, quear,
- Classe 32
tGdos destinados para o tratamentc ds
Almanaques, anuários, á'buns impres- bebidas espumantes sem álcool, essenmateriais testeis
sos, cartazes, catálogos, jornais nac:o- das para refrigerantes, água tónica,
Termos
os,
640.577 e 640.578, ils
soda
limonada,
guaraná,
laranjadas.
lisas, revista. Propaganda em rádio.
8-5-64
televisão, jornais, programas radiofôni- monadas, sucos de frutas gazeificadas.
Martini Cr Rossi S. p. A.
cos, peças teatrais e c.nematográficas limonadas, sucos de 'Srutas gazeifiItália
cadis e xaropes
nais e estrangeiros, publicações lavrese revistas impressas
Termo n.o 640.573, de 8-5-1964
Joaquim Bezerra de Carvalho
Termo n.° 640.566, de 8-5-1964
Constantino Kojin
Pernambuco

Café XIQUE - XIQUE
—
indástria brasileira

São Paulo

ALIMENTOS E BEBIDAS
Classe 32

Classe 11

sas, revista. Propaganda em rádio
televisão. jornais, programas radiofôni
teças teatrais e cmematográficas

Texaco Inc.

Café torrado e moldo.
Almanaques, anuários. álbuns impres- —
sos, cartazes, catálogos, jornais naco
Termo n.° 640.574, de 8-5-1964 •
nais e estrangeiros. publicações impres(Prorrogação,

IliE TEXAS
COMFA

lr

e revistas linpressas

Teimo n.° 640.567, de 8-5-1964
Sopromove Ltda.
Pernambuco

Classe 47
Óleos de qualquer espécie para iluni.
nação, aquecimento e lubrificação. Pe-

SOpromove

trdless refinado, semi-refinado e não-

classe 3
Classe 41

Sástãncias alimentícias e seus preparaCos. Ingredientes de alimentos. Essências alimenti teias

Terno n.° 640.579, de 8-5-64
Martini 6 Rossi S. p. A.
Itália

refinado, com ou sena a mistura de

óleos minerais„ animais ou vegetais,
para a iluminação, aquecimento, lubri.
ficaçao ou combustão, e graxas. ProClasse 43
dutos e óleos combustíveis proveni- Rellrescos e águas naturais e artificiais,
entes de petróleo
usadas como bebidas, não 'adoidas na
classe 3
—
Termo n.13640.575, de 8-5-64
(Prorrogação)
T'enno n.o 640.580, de 8-5-64
André Silva1n
(Prorrogacão)
França
Charles G. Deleuzi
Venezuela
,

Nome Comercial

MARTINI

Termo n.o 640.568. de 8-5-1964
Icorauto Ltda.
Pernambuco

24~. °adia

,

Nome Comerciai

•

Termo n.° 640.569, de 8-5-1964
Prornauto Ltda.
Pernambuco

Pionlauto Ltda.
inOine Comereial

Classe 43
Refrescos e águas naturais e artificiais,
urdas corno bebidas, não incla+das

i+ •

BOLER
-0

Classe 'reo
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos água de colônia, água de toucador, água .. de beleza, água de, quina.
água de roas,. água de ,alfazema, água
para barba, lOções ,e sôniCos ,para os
rebelas ,* para, a peta; brilhantina\ ban-

:lasse 33
Insígnia'
.,.

oecunda-feir a 31
Termo n.° 610.5l. de 8-5-64
(Prorrogação)
Eviaté Alsacienne de Constreuasions
Mécaniques
França

elk1210 OFICIAI_

r)
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lhos sie alta tensão. aparelhos de pro- dias para rádio c televisão, racsial
teção colora widente de operários, para máquinas de escrever, móveis p.
aparelhos a fiadores d aterra me atas. [avista°, moldaras para quadros port
retratos, poltronas, poltronas camas,
aparelhos distr.buidores de sabão e de
prateleiras porta-chapéus, aok s , .
deaincrustantes para instalações aanitasofás-camas. travesseiros e
rias, aparelhos esterilizadores, aparélhos
vitrines
e tastrumentos usados na engenharia.
sgrmtensura geodezia, aparelho ganiV,..ãtk\ kor
Termo n.° 610.588, de 8-5-l9a
ficadores. aparelhos de análises, s paréLhos ozonizadorea. aparelhos pasteuri- Expresso Rodoviário Divinópohn J..te44
Minas Gerais
zadorea, aparelhos reguladores e otabi.
SSC1
PrOGV
lizadores da pressão e do fluxo de ga.
-r
'I
sei e liquido. aparelhos para salvamento c para sina/ização, opa re iros
pala eicalanditistas, aparelhos para limpar vidros, aparelhos para combater
formigas e outras pragas, aparelhos auClasse 32
Classes: 33 e 50
tomáticos acionados pela introdução de
Almanaques, a p uarias, álbuns impresSinal
de Propaganda
atolas, apare/hos para picar, cortar ou
sos, cartazes, catálogos, jornais nacoreduzir
comestíveis,
aparelhos
espargiTermo
na,
640.589, de 8-5-1964
nais e estrangeiros, publicações impresdores. aparélhoa e instrumentos de cálAdair Sobrosa e Adacir Sobros.,
sas, revista. Propaganda em rádio. culo, aparelhos pasa observações suma
nioiás
televiaão, jornais, programas radiofôni- cai, aparelhos tesmostatos, aparelhos
cos, peçs s teatrais e c.nernatográficas para natas ao. aritonónietros. aspirado
e revistas impressas
res de pá • aerômetros, acendedores cit.
tricos. alto-talantes, amlificadores ele.
Temo n.° 640.585, de 8-5-64
tricos, amassadeiras, antenas, batedea
, A Gai cia
asamif lcadores elétricas, areassadeiraa,
Rio Grande do Sul
eietrica. barõmetros. amen at ae acueato.
Ciasses: 19, 33, 41 e 50
Iador s, amoculoa,
. ai
Titulo
'adução. para fias curatscs, r otões de carai • Lha! eittricas Termos as. 640.390 e 64030,
8-5-1964.
bobinada medidoras buo na., Vaissolas, na
roGresso
Aclair Ãobrosa e Adacir Sobrava:
ttr:as tas tricas Oukt, caixas ck
Goiás
desca-. o cacearas a-4 1.) ,t'car e tou:
Q, lu>
gráficas, cafpainhas elétricas. chassis de
19
•
.
sadios, chaves elétricas, cinerastliara tos Animais vivos,Classe
inclusive
es e ov0-Â
cronógrafos cronômetros. ra mibustores
1
19
de gás, dali/tetro, cristais de rádio Animais vivos,Classe
inclusive aves ç
condensadores cortadeiras para fotografias, chaves de alavancas, chaves auto.
Termo n .° 640 .592, de 8-5-1
maricas. capaaitores de bloquaio. cana. Cena! — Construtora Nacional fada „a
Classe 32
.atores eletroliticos, calibraderes. eis soa
Minas Gerais
Almanaquixe anuários, álbuns irnpres- para telefones, discos gravados. etais,
soa, cartaaar catálogos. jornais nado despertadores. enceradeiras elétricas. enestrangeiros. publicações imp-es- genho de assar carne. espe tios óticos
nau
sat. revistas. Propaganda em radio esticadores de luvas. espelhos de piástelevisão, jornais, programas radiofôni- ticos para eletricidade, esterilizadores,
cos, peças - teatrais e cinematográficas xontores de incêndio tersos elétricos de
soldar, filtros e aparelhos filtrantes, filc revistas impressas
tros para óleo filmes falados, fogão,
Tórinos as. 610.586 e 610 .587, de
fogareiros, fusíveis. faróis como acesa!)_
8-5-1964
rios de veículos para sinalização e piara
Nome C,omercial
3-mos Carvalho Ltda.
iltaninaçao em geral, filmes revelados
Ceará
fõnrnas tlétr.cas. fervedores frigori ticos.
Termo n. 9 640.593, de 11-5- 1q"
F
fotómetros lios elétricos Iattos de ta. "aantaa"
_a_ Viagens, turiamo 'ti
terferencia. (emigra fos. garra fas temicaa,
São Paulo
geladeiras, globos para lámuhclas. globos
para lanternas, globos serreatres para
ensino, gravadores. holoforss incabado"IVA
" —VI AGENS.!
res indicadores de vácuo fastrumentos
indústria Bre s dein.
de alarme interruptores 'manadas taLTDA.
candescentes limpadas cravara. 1-1te5,
Cli- sie 8
AlNaiàa
02c5 d etamp ac, anaiours liquid:ficado: e s. maçaricos siara soldar.
Nome comercial
acumuladores actinõreetros amperóme caldear e cortar. maaulnal de • fazer
café
mostradores
para
1
(
moinhos
,
4
tros, amortecedores de rád;r, e fraguais
lesmo na' 640.594, de 11-5-64
I cia, anemómetros. apa relhos de 'releva de za té. transformadores. soataaeiras, triMóveis Flor da Mata Lida,
pés
para
fotografias.
válvu
las
para
rásito, E paralhoa para Cuia nação incha
dios
válvulas
de
descarga
válvulas
de
Sáo Paulo
sive os considerados acesiátos de vei
válvulas de vá rue e veataadores
cujos. E:parei:Ta para anúncios guacari,
Classe 40
coa. apa -alhos aquecedores e medidores,
FLOR DA MATA
aparalhos crornoorá ticos, aparelhos de Para distinguir: Mineis em geral, de
barbe ar eietricos. aparelhos registrado- metal vidro, de aço ou madeira, estoIndúe tria Bruci eira
res e medidores • de distâncias, apare- fados ou não. inclusive móveis para aslhos para purificar água, aparélhos de critório. Armarios, armaários para basinais lé mpeiartes aparalhos regulado- nheiros e para roupas usadas. almoho
-es de gás aparélhos de galvanoplastia das. acolchoados para móveis, bancos,
Classe 40
tográf i coa, e pa ,C1h os automáticos para balcões, banquetas, bandejas, domicilia- Para distinguir: Moa eis
acender e :-•egular t":AS. aparelhos para res. berços, biombos, Cadelfaa, caninhas metal, vidro. de aço ou madeira estci,
separar :a fé, apaaélhos para aquecei para chá e café, conjuntos para dor. fados ou não, inclusive moveis o.b-a eo*
edifícios, aparelhos para experimentar mitórios. conjuntos para sala de jan- critorio. Armários, armarias para /mie
dosamos, aparélhos para destruir line' tar e sala de visitas, conjuntos para nbeiros e para roupas usadas, moi dad
tos, a paralhos náuticos científicos. apa- terraços, jardim e praia, conjustos de das, acolchoados p ara moveis, bancos,
relhos de ótica, aparelhos puIverisado- armários e gabinetes para copa e co. balcões, banquetas, ba ndc as, dotai
res. a parelros para aque:imento ia tinha. censo cabides, cadeiras gira- res, berços, biombos, cadeiras, caronhon
agua, aparelhos geradores eletroqulnal- tórias. cadeiras de balanço caixa de para chá e café, conjuntos para dor-i
coa, aparelhos para recepção, reprodu- rádio, colchões, colchões de mola. diz. mitórios. conjuntos para sala de }nto
ção de coza e sônicos, aparelhos auto- pensas, divisão, clivam discotecas de tar e sala de visitas. conjunto!, pana
=talcos eléttricos de passar, apores°. madeira, espregulçadetrasi guarda -ruu• terraços, Jardim e praia, conjunto*
wilè
ortsstst, ~sal, tas sínhat,
1 para oprimes insto olt Ispases, spia4arzurk4 e g abinstes pira cosia •

Tiamo a.° 640 .584, de ta 5 -61
J. Á. Garaia
R ic Grande do Sul

a

e

DivinopoL,

Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
NI:Ai/Inas de rosauear. serras mecânisarnentas e placas para tornos, geradores. plainas, máquinas de furai e cens
irar, tornos mecanicos, prensas mecânicas, máquinas amassadeiras, misturados
de burro, máquina compressora, máquinas adatadas na copnstruçáo e cansarvaçáo de estradas. mineração, corte de
madeira, movimento de . terra, carretas
e outros fins industriais. elevadora, máquinas descmpalhadoras. descascadoras.
ensacadoras, brunidoras, classificadoras.
ventiladoras. moinhos para cereais,
máquinas secadoras. trituradoras. pulverizadoras, fresas. politrizes. tranchas.
tesouras mecânicas, tupiaa, máquinas de
abrir chavetas. martelctes, ventiladores.
exaustores para forjas. bombas centrifugas. rotativas, de deslocamento e a
pistáo para todos os fins. arietes. caldeiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transportadores automáticos de alta e baixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas opera.
trizes. rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze. máquinas para
indústrias de tecidos, teares, urdideiras,
encanatórias. espuladeiras, torcedelras,
meadeiras. rolos e roletas, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
pa pel e máquinas de impressão. dínamos
e receptáculos
Termo na 640.582, de 3-5-64
(Prorrogação)
N. V. Popes Draad-Pen Lanipenfa
brieken
Holanda

GRANJA OVO BOM

â

tira‘VOS

CONAL Constiútog
Nacional LÍda:

2de tri,o

irmano

4***1

Classe 8
aampadan e a. triaas cie tó ia caia eie
Termo n." 640.583 de 3-5-64
(Prorrogação)
Crookes-Baraes Laias-ato-las Inc .
Estados Unidos da a ma; 'ca

RR Vg-,(YIL
Classe 3
lha p reparado fé/amacei/rira

IV&
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tinha. camas, cabides, cadeiras gira- água de rosas, água de alfazema, água chapas para coberturas, caixas dágua, para caixas, tppume, bandejas, barris,

brias, cadeiras de balanço, caixa de
leádio, colchões, colchões de mola, dispensas, divisões, divans, discotecas de
madeira, esprgeuiçaddras, guarda -roupas, estantes„ mesas, mesinhaa, meaiIlhas para rádio e televisão, mesinha
para máquinas de 'maneta atáveis pah fonogratos, para rádios e para televisão, molduras para quadros oortatetratos, poltronas. poltronas-camas, prateleiras, prota-chapeus, sotas, solas-cama. travesseiros. vitrines
Têrtno n.o 640.595, de 11-5-61
"Cisana" — Cia. Santista
Automóveis
San Paula

CISAN

para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons", cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor&irosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage", depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
etnbelezar c gios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escôvas para dentes, cabelos, unhas,
e cujos; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquide e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas, Cílios e pintas ou sinais artifidais, óleos para a pele

caixas para cobertuas, caixas &água,
caixas de descarga para etixos, edificaçõea remoldadas, estuqeu, emulsão de
base asfaltico, estacas, esquadrias estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhoa, lambris, luvas
de função. /ages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas par revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltIco, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedre
gulho, 'produtos betuminosos. impermeabilizantes, liquidos ou sob outras formas
Para revestimentos e outros como nas
construções, pers'anas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso tetos, e paredes,
oapel para forrar casas,. massas anilruidos para uso nas construções, parqueias, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreta
telha, tacos, tubos de ventilação. tasques de cimento, v.qas, vigamentos e

baldes, batedores de carne, caixas, caixões, caixotes, cavaletes, cunhas, cru.
retas, cubas. caçamba, colheres, certos
para pães, cepos para casinha, cabo,
para ferramentas, cantoneiras, angra.
dados, estrados, esterinhas; estojo', as,
premedeiras, embalagens de madeira,
escada, formas, gaiolas, guarnições
para porta-blocos, guarnições para cortinas, guarnições de madeiras para
utensilloi domésticos, grfos, malas da
madeira, palitos, pratos pipas, pinos,
puxadores, prendedores de roupas, pe.
destais monogramas, palitos, pastais"
garSinhos e colheres para sorvetes, palitos para dentes, táboas de- passar rou,
paz, táboas de carne, tonélk torneiras,
tambores, tampas, suportes de madeira,
rodiaha, rolos, rosários e vasos
Termo n. o 640.602, de' 11-5-64
Carlos de Mattos Gaspar
São Paula

Classe 21
Para distinguir; Veículos e suas partes
Têrttao n.° 640.598. de 11-5-64
integrantes: Aros para bibicletas, autoClasse 8
móvers,_ auto-caminhões, aviões, amor- "Norolar" S. A. Comercial e
COISAS NOSSAS
Para
distinguir:
Aquecedores, aquecetecedores, alavancas de câmbio, braços,
biliária
dores automáticos, aparelhos para moer
breques, braços para veículos, bicicleSão Paulo
carne, aspiradores de pó, aparelhos eletas, carrinhos de mão e carretas, canilClasse 32
tricos para lavar, acendedores elétricos, Para distinguir: Programas de rádio
nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
aparelhos picadores de carne e legumes,
carros, tratores, carros-berços, carrose televisionado
aparelhas fotográficos, amplificadores
tanques, carros-irrigadoras, carros, -sara
ER"NOROLAR"
S/A.COM
de
som,
aparelhos
acústicos,
aparelhos
Termo
n.°
640.603, de 11-5-64
roças, carocerias, chassis, chapas cirde rádio receptores, aparelhos de rádio Companhia Jaliense de Fiação S. A.
culares para veículos, cebos de veículos
CIAL E IMOB1LIÁRU
receptores conjugados com fonógrafos
carrinhos para máquinas de escrever
São Paulo
e receptores de televisão, aparelhos recorrediços, para veículos, direção, desliceptores
de
televisão,
antenas,
acumulagadeiras, estribos, escadas rolantes, eleName comercial
ores elétricos, aparelhos de iluminação,
vadores para passageiros e para carga,
¡MINHO . DE TRIGO
engates para carros, eixos de direção,
batedeiras elétricas, baterias, balanças,
Termos os, 640:599 a 640.601- de
freios, fronteiras para veículos, guidão
bules
e
cafeteiras
elétricas,
bobinas,
camJAIIENSE
11-5-64
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
painhas elétricas, acumuladores de ar,
Zrasilia
— Ca p i tal'À
São
Paulo
motocicletas, motocargas, moto furgões,
condicionadores de ar. chuveiros elétri# Federal
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
cos, dials, enxugadores elétricos, encepara-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
radeiras elétricas, estufas, evaporadores,
rodas para bicicletas, raios para bkicleexaustores elétricos, fogareiros elétricos
STARBOX
tas, reboques, radiadores para veículos, —
,
e automáticos, ferros elétricos, de pasClasse 41
rodas para veículos, selins, tricicles, tiindustria Brasilelre
sar e engomar, frigideiras elétricas, fo- Para distinguir:
Patinha de trigo e
rantes para veículos vagões, velocípenógra 4os, geladeiras elétricas, interrupderivados do trigo
des, varetas de controle do afogador e
tores,
lavadores
e
liquidificadores
eléacelerador, tróleis, trolcibus, varaes de
Classe 40
tricos, leiteiras automáticas, lustrada'.
Termo n.° 640.605, de 11-5-64
carros, toletes para carros
Para distinguir: Móveis em geral, de ras, lanternas elétricas, lampadas, mis- Sociedade Imobiliária Novoplan Lida ,
metal, vidro, de aço ou madeira, esta- turadores elétricos, automáticos, microSão Paulo
Termo ra c 640 .596. de 11-5-64
fados ou não, inclusive móveis para m- fones, mostradores, pilhas elétricas, reAugusto Gimenea
eritório. Armários, armaários para ba- frigeradores, resistências elétricas, paSão Paulo
res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos nelas automáticas de pressão, reatores,
nheiros e para roupas usadas. almofa sorveteiras elétricas, sirenes elétricas;
balcões, banquetas, bandejas, domicilia- torradeiras elétricas, transformadores.
das, acolchoados para móveis, bancos, tomadas elétricas, válvulas elétricas e
para chã e café, conjuntos para dor.
ventiladores
REVISTA FEJT' CEI
mit6rios. conjuntos para sala de jantar e sala de visitas, conjuntos para
Tênno n. 9 640.604, de 11-5-64
terraços, jardim e praia, conjustos de
Indústrias Raphael Musetti S. A.
Classe 32
armários e gabinetes para copa e coSão Paulo
Para distingua . Revista
Classes: 16, 33, 25 e 50
zinha, camas, cabides, cadeiras gira
Sinal de propaganda
tórias, cadeiras de h:lanço, caixa de
Tann° ta° 640 . 597, de 11-5-64
rádio,
colchões,
colchões
de
mola,
disTermos ns. 640.617 e 640.61& de
.Abraão Bezerra 13atiata
pensas, divisões, divans, discotecas de
11-5-64
Ceará
madeira, espreguiçadeiras' guarda-rota
Dr. Rodolpho Luiz Maués
pas, estantes, mesas, mesinhas, mesa
São Paulo
nhas para rádio e televisara mesinha
para "máquinas de escrever, móveis pa.
levisão, molduras para quadros portaretratas, poltronas. poltronas-camas.
CIPALAR
prateleiras, porta-chapéus, sofás,
sofás-camas, travesseiros •
Indústria Brasileira
vitrines
Classe 16
Classe 33
Para distinguir: Materiais para construP.,ra distinguir: Compra e venda de
ções e decorações: Argamassas, argila
imóveis, administração predial, enge.
COSBRASIN
areia, azulejos batentes, balaustres, blonbaria, financiamentos, terrapLiinagetn,
Classe 26
cos de tknento, blocos ara pavimentá- Artefatos de madeira em geral: Argo- loteamentos. construções whan'zações;
guitetuçaq calhas, cimento, cal. cré, chapas las, algudares, armações para balcões pavimentação: arruamentos:
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas, e para vitrines, artefatos de madeira ra projetos e planejamentos, itnnbiliária, construtora, administraçNo, inC0t.
Classe 48
pn, açes: investimentos; plano cie habiPara distinguir: Perfumes, essénzias,
tação de casa própria
tratos, água de colónia, água de toucaPREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 5,00
Classe 50
dor. água de beleza, água de quina,

rsitOVOR-MN

