ESTADOS UNIDO

SEÇÃO
ANO XXII - N.° 167

CAPITAL FEDERAL

DaPARTAMENTO NACIONAL
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL SUBSTITUTO
Rio, 27 de aabsto de 1964.
Paul Kellner - No pedido de desarquivamento no termo 43.094:
privilégio do invenção - Não tomo conhecimento do .pedido, por
falta de amparo legal. Processo
arquivado em 1949.
RECONSIDERAÇAO DE
DESPACHOS
Indústria e Comércio Luiz XV
B a. - No pedido de reconside.ação do despacho que deferiu o termo 98.112: modelo de utilidade
para nôvo tipo de poltrona - De
Renzo Fim - Mantenho o despacho de fls. 27, publicado Pm 29
de novembro de 1963. Não foram
anexados as provas das alegações
feitas. Alegações sem provas, não
são levadas em consideração
J. Paina S.A., Indústria e Comércio e Indústria e •Comércio
Wim Ltda. - Ambas no pedido
de reconsideração do despacho de
deferimento do termo 104.179:
modelo de utilidade para novas
disposições em armações de guarda chuva, sombrinhas e similares
- Requerente: Ascenzo de Gaspáris - Reconsidero o despacha que
deferiu o pedido, publicado em 25
de maio de 1964, para o fim de
Indeferir'.
São Paulo Alpargatas S.A. No pedido de reconsideração do
despacho de deferimento do termo
157.041: modelo de utilidade, para
nôvo..modelo de alparca - D requerente João Gonçalves do Nascimento. Mantenho o despache de
deferimento publicado em 25 de
Maio de 1964 em face dos pareceres
.técnicos. Peticionário de fls.. Não
trouxe ao processo nenhuma anterioridade impeditiva.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL SUBSTITUTO,
Rio 27 de agido de 1964:
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n. 4 00 de 19-12-61 e mala
Dez Dias - para eventuais junta,en de recursos, e do mesmo não
1

QUARTA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 1904

REVISTA DA PROPRIEDADE
_INDUSTRIAL

Termos:
N. 98.299 - Link Aviation Inc.
Cumpra a exigência.
N. 106.266 - Tile Cherastrand
Corporation - Cumpra, a exigência.
N. 116.930 - J.M. Voith GMBH
- Cumpra a exigência..
N. 119.595 - Universal Oil Pradueto Company Cumpra a ext.
gência.
N. 119.982 - Econômico nuadations Llinited - Cumpra a exigência.
N. 121.088 - Karel Ctvrtetk Cumpra a exigência.
N. 123.011 - Edson Badame Cumpra a exigência.
N. 125.069 - Knoll 14.0. Calemische Fabriken - OumPra a

a 1.° de outubro de 1962 que indeferiu o pedido de registro da marca Playprint com °fundamento no
artigo 95 n. 16, do Código da Proprieuade Industrial. E' uma marca de fantasia, com a justa posição de duas palavras estrangeiras,
fazendo parte do nome comercial.
Indústrias Universo Ltda. - Na
reconsidetnão do despacho de deferimento do têrmo n. 452.888 titulo: Salão Universo - de José
MARCA DEFERIDA
de Albuquerque Mantenho o
despacho
publicado em 22 de maio
Termos:
de 1964, cae pleno acôrdo com o
N. 146.246 - 21e1131x - classe 8 parecer do Diretor da Divisão de exigência.
- de Empresa Cinematográfica Marcas.
N. 125.361 - 125.362 - SocieFenix Ltda. - na classe e.
Celso de Morais Maciel DAdier dade Paulista de Artefatos Meta- No pedido de desarquivamento, lúrgicos S.A. - Cumpra as Nd"
TITULO DE ESTABELECIMENTO por . equidade, do termo n. 83.375 ips
.nclas.
INDEFERIDO
privilégio de invenção - Deixa de
N. 124.541 - Tecelemit Limited
tomar conhecimento do petitório
Termos:
de fls. 22, eis que não há empam - Cumpra a exigência.
N. 127.336 - F. Raipapoet N. 439.984 - Estação Rodoviá- legal. O conceito de equidade não Cumpra
a exigência.
'
ria Brasileira - classe 33 - Re- é tão estreito assim, a ponto de só
N.
128.351
~doa
S.A. caber
na
palavra
"equidade"
querente: Estação Rodoviária São
Paulo Ltda. - Em face do ar. 120 Republicado por ter saldo com in- Cumpra a exigência.
N. 129.720 - Péricies Expedito
n. 7 combinado com o 'art. 95 correções.
Baptista - Cumpra a exigência,.
n. 5 do Código.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N. 129.782 Rheem MetalúrgiNi 440.004 - Estação de Onibus
RECURSOS
ca S.A. - Cumpra a exigancieJ.
de São Paulo - classe 33 - de
N. 130.144 - Industriewerk
Estação Rodoviária São . Paulo LiEXIGÊNCIAS
Schaeetier ORO - Cumpra a eximitada - O pedido em face do
gência.
artigo 120 n. 7 combinado cum o
Rio 27 de agõsto de 1964.
N. 130.190 - Joaquim Ventura
artigo 95 n. 5 do Código.
São Paulo Alpargatas S.a. - da Silva - Cumpra a exigência.
EXIGÊNCIA.
N. 130.196,- Otto Feita. ale La
No pedido de reconsideração dos
despachos de deferimento do ter- Roca - Cumpra a exigência.
Raphael Rosa - No processo do mo n. 376.401 - Apresente Pra'
N. 139.385 - Vicente Romeu
termo 395.291 - Cumpra a 'cal: curação.
Simon e Francisco Roia= Sanou
- Cainpra a exigência.
- RECURSO
DIVERSOS
•
N. N. 144.276 - S.A. Tubos
Ladislau Pollak & Cia. Ltda. - Brasilit - Cumpra a exigência. Discos Imperial do Brasil S.A. Recorrendo do despacho que defeN. 147.031 - Pechiney Compag- Na transferência parcial no re- riu o termo.n. 380.448: marca São nie, de Produits chnniques Et Elegistro n. 179.811. Indefiro o pe- Bento - de Gráfica São Bento ctroraetallurgiques - Cumpra a
dido de transferênçia parcial cens- Ltda.
•
.
exigência.
tante deste processo, baseado nos
N. 147.303 - Eastmem Kodak
pareceres da Divisão . de Marcas e EXPEDIENTE . ' DA 151171SÃO DE Company - Cumpra a exigência.
PATENTES
da Divisão Juridica.
N. 149.581 - Franz Kolitscher
- Cumpra a exigência.
RECONSIDERAÇÃO DE
EXIGÊNCIAS
N. 152.572 '- Comercio Industria.
DESPACHOS
e Representações Bramar Ltda. Rio 27 de agõsto de 1964.
Cumpra a exigência.
Cia. Editora Playprint - No peIndústria
e
Comercio
Sobral
LiN. 152.578 - 152.581 - Mecha,- •
dido de reconsideração do despacho de Indeferimento do térmo mitada - Opoente ao termo
nische Baumwoll Eipinnerel ünd
n: Webrei Augiburg - Cumpra as
n. 388.341 marca Playprint. - n. 120.590 -- cumpra a exigé
curlaanalaa.
Reconsidero o despacho publicado cia.
se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a este Departamento, a
fim de efetuarem o pagamento da
taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de Sessenta Dias
- na forma do parágrafo (mico
do artigo 134 do Código da Oropriedade Industrial.
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- As Repartições Públicas
deverão: remeter o expediente
deStinhdo à publicação nos jornais. diariamente. até às 15 horas.
- - As reclamações pertinentes á matéria retribuida, nos casos de erro S ou omissões. deverão
ser foi-azuladas: por escrito. á
Seção,de Redação. das 9 às 17.30
horas, no máximo até' 72 horas
após a saida .dos órgãos. oficiais.
Os originais deverão ser
dactilografados e • -autenticados.
ressalvadas, por quem de direito.
rasuras e emendas. - Excetuadas as , para o exterior, que serão sempre anuais. as.
assinaturas poder-se-ão tomar.
em qualquer época, por seis me. ou um ano.
ses
- - As assinaturas vencidas
'poderão ser suspensas sem aviso
prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do 'prazo. de validade de suas assinaturas, na
parte superior do enderéço vão
impressos o número do talão de
N. 152 969 - 152.970 - Soc iedade Industrial de Produtos Sanitários Ltda. - Cumpra as exigências.
N. 153.708 - Moacyr de Souza
Cabral - Cump*a a exigência,
N. 153.708 - Moacyr de Souza
Cabral - Cumpra a exigênciv.
N. 153.709 - Indústrias de Barcos Leverfort Ltda. - cumpra
a pr:gência. •
N. 153:795 - liebeca.LupõviCt
- Cumpra es exigências.
N. 153.815 - Itaplast Indústria
de Artefatos Plásticos Ltda. Cumpra a exigência.
N. 153.818 - Baumer QBS Cia.
Brasileira de Equipamentos Cumpra a exigência.
Nt 156.258 - Jesuino Pélicissimo
Júnior - Cumpra a exigência.

N. 143.273 '---"Selrlden kagarii
KogYo COe. Ltd. - Cumpra a exiEXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PRIVILEGIO DE INVENÇÃO

Notificação
21 de Agasto de. 1964
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.o 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
- para eventuais juntadas de recursos. e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes . abaixo mencionados a comparam • este DePar
-partmenofidu pagamento da taxa fina/ ~emente
expedição. doi respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias na forma do parágrafo único do arliga 134 do Código da Propriedade
IndustriaL
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DIÁRIO OFICIAL.
IBILÇ.ÃO'
Sadio do ',idade:Odiado do axpodiffirdo do OldatetantOMO
Neolonai do Pendor§ ddddd Induottlad de OtInlatirto
do IndOotrea a Comirolo
Impasse

nas oficinas ou Departamento de Imprense Neelonal

ASSINATURAS
NEPARTIÇOES E PARTICULARES
Capital e. interior:

FUNCIONAI/103

Capital e Interior:
Cr$
450,00
Semestre . .... Cr$ 600.00 Semestre
7n1 00 Ano-.
..... Cr$
Cr$ 900,00
Ant, .
Exterior:
Exterior:
. Cr$ I .300.00 Ano .
Cr$ 1.000,00
Ano .
registro. o mês e o ano em que jornais, devem os assinantes prafindará.
videnciar a respectiva renovação
A fim de evitar solução de com: 'antecedência -mínima de
continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.
Privilégio de /rr.ençãO bafar. to

detembro de 1964 .
- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em quald
quer época, pelos órgãos compe,
tentes.

- A fim 'de possibilitar a vemessa de vali:ires acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados pre f erencialmente .cheque ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Dzpartamento de Imprensa Nacional.
Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solici.
tater no ato da assinatura.
- O funcionário púgco leo
dera!, para fazer jus ao des."
conto 'indicado, deverá provar
esta condição no ato da assi.::..11.).
•
- O custo de cada exemplar
atrasado dos: órgãos oficiais
será,- na venda avulsa, acrescido de Cr$ (1,50. se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, 'por ano
decorrido

N.° 142.545 - Original configura- soa, • do Mesmo não se tendo ara.
ção introduzida em elemento Pra-mol- lidt nenhu.n intervalado,' ficam noti•
N.o 113.452 - Nova cama c:Arra- dado para construções em gerai - ficados os requerentes abaixo men.
vel - Mejsze Szmid.
Vazados Cobogo S. A.
ciorradoa a comparecer a este Depara
N.o 147.264 -2 NU° modelo de parlamento a fim de efetuarem o pa,Privilegio de inven,ão Deferido
pinção de resuino - Sperry Rand gamento da taxa final concernente
•
Corporation.
expedição dos respectivos certificado,
Republicados por terem saído com N.o 145.662 - Máquina automá- dentro do prazo de sessenta dias
ircorreções:
tica para fazer molas espirais - In- na forma dó parágrafo único do ar.
N.° 114.098 - Nevo cortmlor para dústria de Máquinas e Ferramentas tigt 134 do Código da Propriedade
batatas e outros - Octaviano Ravag- -Carjac . Ltda.
Ineustrial.
nani. •
Privilegio de lavençii, Indeferido•
Marcas Deferidas
N.° 120.045 - Proceszo e ' dispositivos para tratar e aprontar rapidaN.° '105.316 - Aperfeiçoamentos N.o
189.09'1 - Atlântica • - cl. 41
mente clichês para impressão em bai- em dispositivo adicional para uso de
xo relevo em cobre em particular na câmara de ar - Jon& Franco Gomes. - Confeitaria Atlântica Ltda.
N.° 247.175 - Chamrnas - ci. 41
aplicação da camada sensível aos cli- -7- (Republitado).
- Indústrias Reunidas São Jorge S.A.
chês e sua exposição è luz , - Dr.
N.° `264.573 - O Debate - el. 32
Bekk Kaulen Chemische Fabrik
Exigências
- Osweldo de Figueiredo Nobre.
GMBH.
Republicadas por terem saído com
N.° 265.930 - Arteroton - rias.
incorreções:
Modálo de Utilidade Deferido
se 3 - Laboratório Farmaquion Ltda.
N.°
119.997
José
Luiz
POetter
em Peco do Laudo Técnico
N.° 277.723 - Mundial - classe
- Cumpra • exigência.
21 - Import. Export. Mundial Ltda.
N.°
126.199
Sandoz
8
.A.
N.° 119.774 - °rigida' disposição
N.° 288.736 - Uma Pols -'cl. 43
em disco para guarnecer tampinhas Cumpra a exigencia.
- Indústria de Belidas S. Archina.
metálicas e similares - Indústria de NP 127.127 - Baumgartner FreNP 288.737 - Uma Pola - el. 43
Utilidades em Plásticos Mirem) Ltda. res S. A. - Cumpra a exigência.
- Indústria de Bebidas S. &rabina.
NP
.
127.291
Société
Ánonyme
- (Republicado).
dez 'Usines Chausson - Cumpra a N.° 290.540 - Yay‘ - dá* 46
- José Mora - Com excluião de
Desarquivamento de Mode/o de Uti- exigência.
verniz para calçados.
lidade
Divo:soá
N.° 315.382 - Gotocéleio - el. 3
The National Cash Re gistar ComOrmonoterapi,a Richter do Brasil
• N.° 118.502 - Nova modalidade
de lousa ou quadra de escrever - pany - na transferência da patente S. A.
N.° 358.334 - Schwarz - cl. 3
Oewaido da Costa Doria - Concedo n.° 66.757 - Aguarde**. - (Re- Schwarz Laboratoirar. Inc.
o deearquivamente
(Republicado). publicado). •
. N.° 148.400. - Lauro RuPp Arquive-se o processo. - (Republi- NP 371.675 - Escóriar ComemDesenho ou Modelo Industrial
tos S.F.C. - classe 2 - S. A. Cacado).
Deferido ••
chodirense de Fertilizantes - Sem diRepublicados por terem saído com EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE reito ao uso exclusivo da expressão
"Escória composta".
DE TRANSFERÊNCIA
incorreções:
N.° 376.974 - Clark - classe 6
N.° 122.582 - Forma -ou configuNotificação
C/ark Equipment Company.
ração de bufe - Polifo.. a Indústria
N.°
388.521 - Remma - classe 6
Dia
27
de
Agasto
de
1964
e Comércio Soc. Ltda.
Representações de Máquinas MoN.° 122.825 - Uma forma ou Uma vez decorrido o prazo de re- -tores
Acessórios Renitna S. A.
configuração de recipiente usado Fin. corro previsto pelo artigo 14 da Lei N.oe395
248 - Cultura e Ciência
eipalmentsi como balde Carla ma 4.048 de 29-12-61 • mais dez dias em Revista
- classe: 32 - DoHeyn & Pilho Ltde
- para eventual@ Juntada@ de rima- mingos Lerarlo.

•
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• N.° 397.75 - Johnson & JohnsOn - classe: 37 - Johnson
& Johnson.
• N.° 405.945 - Abrunhosa 'classe: 41 - Bar e Lanches Abrunhosa Ltda.
NP 407.676 - Fig de Estréia
- classe: 6 - Robert Bosch
•
GMBH.
N.° 409.605 - Nichols Incorporated - cla3Se: 19 - Nichols Incorporated.
NP 411.748 - World - classe:
47 - Companhia Hudson Distribuidora do. Brasil.
N.o 411.811 - Candinho classe: 36 - Candido Barbosa
Filho,
N.°411.818 - Varzeana
49 - Indástria de Artefatos de . Couros Três: Colinas Limitada.
N.0 411.907 - Place de Paris classe: 48 - Armando Diniz.
N.o 411.974 - A Imprensa 'classe: • 32 Carlos Alberto Rangel Proença, Enitz Domingos Monteiro de Castro. Ronald Castelo
Branco. Rodolfo de Mello Prado
e Astolfo Santos Teixeira.
• N.° 412.254 - Eneenharia .cm
Revista - classe: 32 - Rubens
Jo .:é Rodrianes dos Santos.
N . 0 412.380 Fruíres - elasse: 41 - Frufres. Companhia Incorporadora e Exportadora.
N.° 412 •.394 - A.utomateX classe: 6 - Automatex Indústria
e Comércio de Máquinas .Ltda.
N.° 412.397 - Zillo - classe:
S A IndiVirlas Ltda.
46
N.o 412.401- Grandis - classe: 18 - Sociedade Comercial
Grandis rir lalaters als Básicos Para
Construrões Ltda.
N.° 412.403 - Essen - classe:
Yohei Suzuki.
8
N o 412.404 - Simnrex - classe: 8 - Yohei Suzuki.
N.o 412.406 .__. TecnofOrnoS Indústria de Fornos
Classe: 8
e Sistema sAquecimentos Tecnofornos Ltda.
N.? 412,408 - Plus-Ultra cla s se : 40 - Dániel Secura Urbicaln.
N.o 412.410 - Bsipeça - classe: 21 - Auto Importadara Bel.
peça Ltda
N.° 412.412 - Fosplex classe:
11 - Foroles Indiisir ia. e Comér&o de Artefatos -de Mstals Limitada.
N.° 412 414 - Walraz - classe: 43 - Walter Caetano Ferre,ra Torre.
N o 412 417 - T4 rmidor - &asse: 3 -- snstituto Pinhairos Produtos Farmacêuticos S A.
N°412 418 - Petri -clagse:
11• Pef ri do Bre.11 S A. Indústria e Camarcao dr A'Ita-Penv.s
- e.,:e‘n i nd0 re "'Me" da el. 8.
Na) a1 2.4 1 8 - Fo,sa - c'mse:
21 - Fo c a AdIrltniStração e - CO.
mércio Ltda.
N.o 412.420 - Eli --, elassc: 17
Imnorladora de Ingmntos
...Eli" Ltda. •
N.0 412.442 - Moscol - classe: 2 - Espedlto Gonçalves Dantas.
N.° 412.458 - Edisan ele: 44
- S. A. Brasileira- de Tabacos
Industrializados Sahrati,
N.o 412.463 - "S" - classe: 21
- American Brake Shoe Company,- exclusivIdclae de USQ da letra S

N.o 412.484 "3" 'Classe: 6 •NP 412.734 - Hering clasN.0 412.135 - Produtora Inclua.
- American Brake Shoe Compa- se: 9 - Fábrica de Gaitas Alfredo trial Cerâmica S. A.
Art. 109.
sny
Sem exclusividade de usq Hering- S. A. Comércio e
N.° 412.603 - Nativa Construçõee
da letra "S".
'
.
•
Elétricas S. A. --Nativa Constru2
N.° 412.465 classe: 11
NP 412.764 - Funda - clas- çóes Elétricas S. A.. - Art. 109.
- American Brake Shoe Com- se: 1 - Brasil Oiticica S. A.
N.° 437.763 - Agência Marítima
pany - Sem exclusividade
de uso • .11".? 412.765 - Fundrol
clas- Intermares Ltda.'- Agência Marítima
da letra S.
se: 1 - Brasil Oiticica S. A.
Intermares Ltda. - Art. 109 n°, 3.
N.° 412.766
Fundroil -- clasN.0 412.553
Egas Munlz 71tuló de Estabeledimento Deferido
alaga 41 - Bar Egas Munia Ltda. se: 1 - Brasil Olticics
,
NP 412.767 - Machol - elas-.
NP 412.558 - Silvarroz - clasN.° 227.166 - Edifício Itapemiriro
se: 41 - Silvarroz Representações se: 1 - Brasil Oiticica S. A.
elas- r-- classe 33 Insobiliárie ItspemiN.° 412.768 -7- Machoil
de Cereais Ltda.
rim S. A. - Art 117 n.° 4.
N.o 412.561 - Alvorada --class se: 1 - Brasil Oiticica'S. A. .
N.o 412.769 - Corlav - elas:
N.° 278.450 - Organização; Pau-,
se: 43 - Indústria e Comércio de
se: 1 - Brasil Oiticica S. A.
lis.... de Imóveis - classe 33
Bebidas Alvorada Ltda.
Ru. •
11.0 412.771 -- Corkoat
clas- bens Soares Ribeiro - Art. 117 mi• N.° 412.563 Singapura.-se:
1
Brasil
Oiticica
•
S.
A.
'
" ero
classe: 42 - Agropecuária Valpas
• NP 412.773 - Machosel
classaiba S. A.
N.° 390.387
Palheta' - el. 33
N.° 412.260 - Campos Filmes se: 1 - Brasil Olticiaa S. A.
Palheta
Ind.
•
Comércio
de Cp-•
NP
414.724
Civemasa
clas- classe: 8 - Francisco José Case: 7 - Olivermasa Comércio e fés Finos S. A. - Art. 117 st.° 1.
•
.•bailo Campos.
N.° 412.050 - Despensa Fiel - •
1 - Framk S. A. Indústria e Co• Importação de .Veículos e M;qui. classes
41 - 42 - 43 - 46 -- Casas
nas Agrícolas S. A.
mércio.
• •N.° 440,064 - Manca Magazine Gaio Marti S. A. Art. 117.
• N.0' 412.621 - Brasilândia - - classe: 32 - Abirajá AlvarenN.° 412.392 - Expresso
Parto'
classe: 32 - Ruth Muni de AI ga da"Matta..
Ferreira
classe 33 -- Adel Abes
meida..
N.o 440.425 - Chamma - clas- de Oliveira - Art. 117 n.° 1.
NP 412.625 - Multex - elas:
se: 1 - Socony Mobil 011 Com se: 43 - Chamma Indústria.e CoN.° '412.438 - Garage Satélite mérclo S. A.
pany Inc.
classes 21 - 33 - ' 47 - 6 - 8 -.• N.° 462.559 - Chio O Matic de Il..- 39 - Garage Satélite
Ltda. • N.o 412.626 - Mulrex - cias
Fleaker - classe: 8 - Jamartin
se: 46 Sucony Mobil OU Com- Comércio. Indústria e-Importação Ar-t. 117 n.0 1 incluindo . 4, classes
números 6 - ,8 - 11 e 39.
pany Inc.
•
740 classe 8.
Ltda.
N.o 412.462 -- livraria e Pape'Classe:
.N.° 412.637 - "CRB"
N.o 463 511 --- Condor - clas- laria _Mercantil
- ' classes 32 - 33
32 - Canferência dos Religiosos se: 6 - Importadora Amekicana
- 38 - Tipografia Mercantil S. A.
do Brasil.
S.
A.
Comercial
e•Teenleg.
- Art. 117.
N o 465.743 - Europrene Cis
• N.o 412.639 -- "C1113" - ' classe: 23 - Conferência dos' Religio- - els ase: 28 - Anic S.P.A. - . N.° 412.546 --- Etec Escritório
Na classe 28.
Técnico de Estatística Planejamento sos do Brasil.
Pesquisa Análise - classe 33 - PauN.° 412.641 - Toledo - classe: 21 - M., B. To'.cdo & Cia. • Sinal da Propaganda DC,,,,rlda lo de Jesus Mourão Rangel - Artigo 117. .
•
Ltda.
. 53 - Martini, a Mar- , N.o 412.547 - A Verdade - elas. .
N.o 412 0
NP 412.645 - Toledo - clasMarse: 6 - M. B. Toteda & Com- ca Mundial - classe: ,42
ses 12 - 13 - 23 - 36 - 37
tini & laoSsi S.P.A - Art. 121., 38 - 48 - 49 - Adolfo Dorneffico
panhia Ltda.
Pesca - Art. 117.
Frase de Propaganda " Deferida
N.o 412.648 - São Judas Tadeu
N.0 412.703 - Taperinha - els.
- classe: 41 - Nahim Ayub.
. N.o 412.651 - Café Yama N.o 410.217 - Sol Sombra - cl. 41 - 42 - 43 - Angelo Rizato classe: 41 - café ,Yama Li
42 - Maria 13rizard & Roger - Ar- Art. 117 - nes classes 33 - 41
42 - 43.
tigo 121.
'NP 412.6654 - Propanase
classé: 3 - Laboratório Farma- Expressão de Propaganda Deferida
Marcas Indeferidas
cêutica Internacional S. A.
NP 412.655 - Tussola - classe:
N.o 412.544 --* A • Doçura Sem . N.° '185.188 - São Pauli: -- ci.
3 Instituto Médico Industrial' Açúcar r- classe 41 - Dieta S. A. 41 - Hotéis Adelino Sina% S. A.
de Aplicações Scientifica (I. M. Produtos Alimentícios - Art. 121.
N.° 264.128 - Fábrica de LadriI. D. A. S.) S. A.
lhos Bela Vista - classe _16 - G.
classe:
Zabel
C.empanini & Cia. Ltda.
• NP 412.6559
Nome Comerc:af Deferido
8 - João Alberto Pedro Ferreira.
288.787 -- VVD Volkswagen
NP 412.661 - Club. Brasileiro • NP • 184.229 - Iara Indústriga Qui- - classe 33 - VVD Volkswagen
- cl asse: 42 - Destilaria Medel- rn:cas e Metalúrgicas . a.' A. - Iasa Serviço de Seguros S. A.
lin S. A.
Indústrias Químicas e Metalúrgica, S.
N.° 393:788 - Double Façe -.17 0 412.665 - Club Brasileiro A. -- Art 109 n.°,2.
classe 10 - Johnson Bs Johnson.
classe:
43
Destilaria
aledel-•
N.o 397.740 - Johnson as JohnN.° 289.049 - Agência Obelisco
lin S. A.
de Publicidade a • Turismo Ltda. - son - classe 31 - Johnson Si JohnN.o 412.691 - Café Frei Ca- Agência Obelisco de Publicidade e son. •
neca - classe: 41 - Oscar Fa- Turismo Ltda. - Art. 109 n.° 3.
N.o 409.368 - Miramar - cl. 41
nuário da Silva. - Para café tor- Manoel Antunes dos Santos.
290.958
Indú'ana
e
ComérN.o
mio e moído..
N.° 410.661 - Produtos Nelson
NP 412.094 - LT - classe: 3 cio Hansa S. A. - hxidústri.. e Comércio Hansa S. A. - Artr. 109' :A- -- classe 41 - Nelson da Rocha
L?boratárlos Tostes 13 A.
•
N o 412,7.02 - Cs.rbocalcio - mero 2.
' Deus.
N.° 412.089 *--j- Café Vitória elarIe: 1 - Quirnica industrial
NP 375.641 - Metaluigica Mo41 - Geraldo Andréa Vicci.
BP rra d n Pirai S. A.
rum:1 Ltda. - Metalúrgica Morumbl classe
N.° 412.112
'Corneta - cl. 10
NP 412.711 - São Paulo Su- Ltda. - Art. 109 n.° 3.
- Gebr Weyersberg.
burbano - classe: 32- -- Fausto
N.°
387.112
-Etil
Engenharia
e
M-reira C q moos Pene
a. Etil N.° 412:133 - Codar Construção Isolamentos Térmiéos 'Ltd
"S"- - classe: 6 Engenharia
• N o 412.730
,e
Isolamentos
Tern:Ires Decoração e Arquitetura S. A. -Amer^an Brake Shoe Comclasse 50 -marca: Codar.
pany - Som exchisividade de uso Ltda. -L Astr. 109. •
N.o 412.467
Campos do Jordão
406.212
Sondotécnica
EnN.o
da 1(tra S.
- classe 41 - Agro Industrial Caso ,. '1
N° '412.731 "S" - classe: genharia de: Solos S. A. - Sondotéc- pos do Jordão-Ltda.
21 - American Bralre Shoe Com- nica Engenharia da Solos S.A. - Ar- N.° 412.421 - G. & D. Tratores
pany - Sem exclusividade d- us tigo 109 n.° 2.
e Peças• Ltda.
N.° 411.836 - • Gênova Comexio •
da letra S.
N.° 412.422 - Tira Embaço N.o 412.732 - "S" - classs: 11 e Indústria de Produtos Alimentícios classe
46 - Maseh aru - Shudo.
•
- Anierican Brake Shoe Com- Finos Ltda. - Genova Comercio e
pany. - Sem exclusividade de Indústria da Produtos Alimentícios N.° 412.423 - Ling: on - el. 23 1
Fibrasil de São Paulo gt
uso da letra S.
FinOs Ltda. - .Art. 109.
••••n

ir

•

•

•

.

.

•

•

3264 GuartikSirs 2
NP 412.437 - Expoente - dama
42 - Livraria xpoente Editara • Li-o
citada.
N.o 412.44'3 - Arizona.- el. 50
- Transporte Arizona Ltda.
N.° 412.585 - -43ra• il - classe 41
- Panificadora • Confeitaria Brasil
Ltda.
N.0 .412.652 Fiar - cl. 3 Laboratério Farmacêutico Internacional S. A.
insígnia Comercial Deferida'
NP 294.041 - Bando da Lua
eksse 33• - Aloysio de Oliveira.
Exigências

•

N.° 249.2,10 - Soc. Vinhos Único
Ltda. - Cumpra e exigência.
N.° 262.944 - Indústria de Vidros Vitrolar Ltda. - Cumpra a exigência.
' N.° 265.500 - Sociedade Exportadora Importadora de Frutas Dibras
Ltda. - Cumpra a exigência.
N.0 265.611 - Adubex Fertilizantes e Matéria Orgânica Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 281.959 - Seagers do Brasil
S. A. Fábrica de Bebidas - Cumpra
• exigência.
N.° 289.972 - Casa Sion Ltda. Cumpra a exigência.
N.° 301.702 - Ind. Farmacêutica
Endochimica S. A. - Cumpra a exigência.
N.° 365.869 - Walter Moreira
Carneiro - Cumpra a exigência.
NP 369.687 - Federighi 85 Cardoso Ltda. - Cumpra a exigência;
' N.° 411.442 - Ornei Organização
de Máquinas de Escritório Ltda. Cumpra • exigência.
N.° 412.389 - Bendiz do Brasil
Equipamentos para Autoveiculoa S.A.
- Cumpra a exigência.
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1111.° 412.434 - Pates PIM No EraCosif•eções - Ailward•-g0
termo antarior.
N.° 412.439 - Bar Neto Sobreiro Ltda. - Aguarde-se solução de
termo anterior.
N.° 412.520 - Construtora /mobinária sion Ltda. - Aguarde-se termo anterior.
N.° 412.521 -- Jaguaré Comércio
e Indústria S. A. - Aguarde-se termo anterior.
N.° 412.528 - Probiotical Laboratórios Ltda: - Aguarde-se termo anterior. •
N.° 4í2.536 - Sociedade Brasileira de Criminologia - Aguarde-se termo anterior.
. 12.565 - Mecânica Jawal LiN.° 4
mitada - ,Aguarde-se.
N.° 412.590 - Edison Pereira Lima - Aguarde-se termo anteior.
Ns. 412.592 - 412.593 412.594 - Ipse• S. A. Indústria de
Papel - Aguarde-se termo anterior.
N.° 412.602 - Mario Baccini
Aguartae-se têlino anterior.
N.° 412. 603 - Mario Baccini
Aguarde-se termo anterior.
N.° 412.605 - Antonio Braga
Aguarde-se termo anteriore
N.° 412.610 - Indústria Brasileira de Tratores e Máquinas Agrícolas
Tramaga S. A. - Aguarde-se terna°
anterior.
N.° 412.646 -- R. S. Hudson Limited - Aguarde-se.
N.° 412.650 - Percy Manoel Fornandu - Aguarde-se.
N.° 412.682 - S. A. Pianos Otto
U. Soehne - Aguarde-se..
N.° 436.501 -- Severino Francisco
de Lima - Aguarde-se.
N.° 464.887 - Indústrias Gráficas
Satura° Ltda. - Aguarde-se.
Prorrogação de Marca

N.° 636.386 - Sokofer. 11
Sokofer Sociedade Comercial de
Ferragens Ltda. -- Prorrogue-se o reGutermann es C.A. gistro.
NP 141.860
Aguarde-se
termo
anterior.
O. N.° 396.919 - Francisco SprovieDIVISÃO j. 1112.1DlCA
ri S. A. - Aguarde-se termo anterior.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N.° 407.648 - Dias Garcia ImAguarde-se
termo
portadora S. A. Exigências
anterior.
N.° 411.729 - Labs. Nitrafarra
Dia 27 de Agôsto de 1964
8. A. - Aguarde-se termo anterior.
The Hoover Company - no pedido
N.° *412.035 - Sociedade Industrial
Brito Freire Ltda. - Aguarde-se ter- de prorrogação da pateai., n.° 1.583
- modelo industrial - Cumpra a exi• mo anterior.
Ns. 412.059 - 412.06r - M. Onda.
C.B.E. Companhia Brasileira de
Freixo e6 Cia. Ltda. - Aguarde-se Extrusão - no pedido de cancelatermo anterior.
mento ex-ofticio da patente de priviN.o 412.063 - Indústria Química
Ultratin Ltda. - Aguarde-se termo legie de invenção a.° 68.052 - Cumpra a exigência.
anterior.
Alhada. Matthiesen Netto - junto
•
Angloarnerica
InN.° 412.064 dustrial Importadora e Exportadora à 'marca n.0 185.976 - Cumpra a
exigência. S. A. - Aguarde-se termo anterior.
Fábrica Gunther Wagner Ltda. N.° 412.065 - Multi Electric Indústria e Comércio de Equipamentos junte à marca e.0 409.005 - Cumpra
Elétricos Rodoviários Ltda. - A guar- a exigência.
Douglas Boit (EtabLled 1919)
de-se termo anterior.
N.° 412.122 - Indústrias Alimen- Limited - janto à marca a.° 421.880
- Cumpra a exigência.
tícias Gerais S. A. - Aguarde-se terWilhelrn Siegfried Seitz • Jean de
mo anterior.
R.chter - junto à marca 439.912 N.0 412.375 - Móveis de Vimes Cumpra a exigência.
Rainha Ltda. - Aguarde-se termo
Expresso Santa Catarina Ltda. anterior.
NP 412.386 - Petereo Comércio junto à searca te 437.725 - Cumpre a exigência.
• Indústria de Eletricidade Ltda. N.° 431.902 - Comp. Renascença
Aguarde-se termo anterior.
Industrial - Cumpra a exigência.
412
411
Panificadora
São
N.°
NP 432.516 .- Globo Union 'Inc.
Jorge Ltda. - Aguarde-se termo an- - Cumpra a exigência.
•
beide.
Diversos

N.° 439.285 - Antonio de Padua
Ramos • Silva - Cumpre a exigência.
N.° 439.601 - Antunes Mercantil
Importação Exportação Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 439.978 - Plásticos Pin Ltda.
- Cumpra a exigência.
N.° 442.220 - Bar Ouvidor Ltda.
- Cumpra a exigência.
N.° 443.425 - Frutal Bauru Comércio de Frutas Ltda. - Cumpra a
exigência.
N.° 444.085 - Eli Lilly and Company of Brasil Inc. Cumpra a exigência.
N.° 444.489 - The Wellcome
Foundation Limited - Cumpre a exigência.
N.° 445.002 - Cerâmica João de
Barro Ltda. - Cumpre a exigência.
N.° 445.126 - U. S. Vitamin &
Pharmaceutical Corporation -- Cumpra a exigência.
N.° 445.572 - Musa Materiais
Planográficos Ltda. - Cumpra e exigência.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO D(
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Transferência :e Alteração de Nono
da Titular
Rio 27 de Agósto de 1964
Parfums Caron - transferência para seu nome das marcas Le Narcisse Noir - n.° 132.641
Caron - n.° 164.719
Pour Un Homme Calam
número 165.179
Pour Um Homme - Lea Plus Bel.
les Lavandas - n.° 165:530
Royal Balsa de . Champagne - CaLe Muguet Du Bonheur - número 169.340
Caron
n.0 172.205
Le Muguet Du Bonheui, Canal
a.° 172.366
Le Muguet Du Bonheur "Caro,
n.° 172.368
French Cancan - .a.° 189.585
Caron - n.° 190.461
Emblemática - n.° 193.729
Poivre - n.° 195.692
French Gancan Caron - número
206.810
L'Infini Caron - n.° 220.180
Nuit de Noel
n.0 220.182
Nuit de Noel - n.° 220.659
Le Tabac Mond
n.° 220.68e
Nuit de Noel
n.o 220.962
N'Aimez Que Moi - n.° 223.540
Le Tabac Blond - n.° ,223 .541
lnfini - n.° 223.543
La Nuit de Noa' - n.° 229.891
Pois De Senteur De Chez Moi
n.° 229.892
Caron - n.o 230.236
Le Tabac Blond - n.° 231.266
Bellodgia - n.° 247.132
Acaciosa - n.° 247.133
Bellodgia - n.o 247.792
Le Narcisse Noir Caron - número 248.334

- N.° 445.877 - Industrial Soaps
Limited - Cumpra a exigência.
N.° 446.271 - Tecnogeral S. A.
Comércio e Indústria - Cumpra a
exigência. '
N.° 446.541 - Com. de Produtos
Químicos e Essências Loren Ltda. Cumpra a exigência.
N.° 446.270 - Tecnogeral S. A.
Ccmércio e Indústria r•-• Cumpra a
exigência.
•
N.° 447.681 - Nileo Luiz Cervo
- Cumpra a exigência.
NP 447.691 - Pistan Pistões e
Anéis para Motores Ltda. - Cumpra
a exigência.
N.° 461.507 - Sznelwar & Raw LiLe Tabac Blond - n.° 248.335
mitada - Cumpra a exigência.
Perfuma Caron
n.° 248.336
N.° 467.044 - Christóvão Donati
Emblemática - n.° 248.659
- Cumpra a exigência.
Royal Baia de Champagne - Ca
N.° 470.793 - Elekeiroz do Nor- On Paris - n.° 251.410
Caron - a." 2514411.
deste Ind. Química S. A. - Cumpra
•
a exigência.
Or --- Et Noir - n." 256.583
En Avion - n.o 257.091
N.° 471.288'- São Paulo AlparPête Des Roses - n. o 257 178
gatas S. A. - Cumpra a exigênFleurs de Rocáille de Canal cia.
n.o 267.695
N.° 475.291 - Manoel Conceição
Fleurs de Roca'ale - n. o 267 6a.:6.
- Cumpra a exigõncia.
Fleurs de Rocaille (Par ams ou Caron) - n.° 267.697
Diversos
Royal Baia de Champagne - núSylvio Falque Fernandes - no pe- mero 266.919
M•adame Peau Fine - a.° 2:37 700
dido de prorrogação da patente de mo- Anotem-se as transferic
delo industrial n.o 1.145 - ProrrogueLuxo! Industri Aktiebolag
nade
se de acôrdo com o art. 42 do Código.
Fiação e Tecelagem Tognato S. A. para ser 'anotada na marca - no pedido de prorrogação da pa- Radio - número 161.223 - a giteAnote ,*
tente de modelo industrial n.° 1.401 ração do nome da Ctu'in
- Prorrogue-se de acOrdo com o ar- a alteração de nome.
tigo 42 do Código.
Quimanil Indústrias Químicas S.A.
Electro Indústria "Walita" S. A. - - Transferência para seu noroà
no pedido de prorrogação da patente marca Vondelingen Plzat - número
de modelo industrial n.° 1.414 - Pror- 169.258 - Anote-se a transferenaa.
rogue-se de acOrdo com o art. 42 do Instituto Biochimico S A. Paula
Proença - Transferência pare seu noCódigo.
me das marcas aZorteu - número
Electro Indústria "Welita" S. A. - 177.697 - Ergometrina n.° 190.663
no pedido de prorrogação da patente
Anotem se as transferências.
de modelo industrial n.° 1.415 - ProrOdubge
Laboratório Farmace tk
rogue-se de ac8rdo com o art. 42 do Ltda.
Transferkr
rr,T9 500 OS)Código.
me das marcas São L's - YV,=/-tro
Amo S. A. Indústria e Comercio - 178 006. - Título de estabelecimenno pedido de prorrogação da patente de to - Laboratório Farmacêutico Gonmodelo industrial fi.° 1.564 zaga - n. 0 178.008 - São Lázare.
rogue-se de acôrdo com o art. 42 • do - n.° 150.714 - Anotem-se as trare
Código.
ferk cios .

Quarta-feira 2
Sociedade Brasileira de Oftalmologia - Transferência para um nome da
Marca - Revista Brasileira de °Etatteologia n•° 196.911 - Anote-se a
transferência,
Purex Corporation, Ltd. - Transferência para seu nome 'das marcas
Brillo n.° 209.139 - Supremo
st.° 236.935 - Bruno n.° 244.305
Brilla n.° 254.475 - Anotem-se
as transferências.
CDC Transferência para seu nome da marca Byrrh - n.° 216.344 Anotem-se as duas transfdrências.
D. H. Baldwin Company -- Pede
para ser anotada nas marcas:
Acrosonic n.í 217.097.
Howerd n.° 253.219.
Hamilton n.° 253.700.
Beldwin n•° 255.291 - As alterações do nome da titular - Anotemte as alterações de nome.
Mido G • Schaeren 6 Co. S. A. Pede para ser anotada nas marcas:
Multifort n.° 221.488.
Superatoraic tr.* 221.590.
Multi Centerchrono n.° 221.712.
Super-Automático n .° 221.856.
Mid Powervrind n.° 241.091.
Mido n.° 298.252 - As alterações
de nome de titular - Anotem-se as
alterações de nome.
Indústria Gráfica Meuá S.A. --Perla, para ser anotada nai marcas:
Meuá 0 .0 227.966.
' Mau& n.°.228.322.
Mauá n. 0 251.708 - As alterações
do nome da titular - Anotem-se as
alterações de nome.
Satara Hardoll Comércio e IndUatria
de Equipamentos •Sadoll S.A. Pede para ser anotada nas marcas:
Satam n.° 235.779.
Satam n•° 219.642.
Saiam n.° 221.710.
Satam n.° 221.939.Satam n. o 222.255 - As alterações de nome da' licenciada - Anatom-se as altarações de nome.
• Laboratório Hei:neto Ltda. - Pede
para ser anotada nas mercas Dai-NatIra 236.797 - Bechsin número
240.528 - As alterações do nome da
titular - Anotem-se as alterações de
nome.
Tecidos Salvador Esperança S.A.
a- Transferência para seu nome 'de
anarca Baile Femme n.° 243.353 Anote-se a transferência.
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Exigências:
N.o 445.483 - R. Prosdocini e
Cia. Ltda. - Curnpda a exigência.
N.o 145.893 - Multident Gesellschaft M. B. II. - Cumpra a exigência.
N.° 151-.610 - Francisco Carnaval - Cumpra a exigência:
N.o 453.756 - Negro Velho Indústria e Comércio Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 464.608 - Sion Filmes S. A.
- Cumpra a . exigência. •
N.o 567.664 - Sociedade Madella de Pernambuco Ltda. - Cumpra a exigência.
Na. 467.665 - Nordaco S.' A.
Administração e Comércio -7- Cumpra a exigência.
N.o 467.711 - * Metalúrgica Ru.
Aço Limitada - Cumpra
ber
a exigênca..Ns. 467.963 e 468.966 -masa Industrias Brasileiras de Materiais ,para 'Polimento S. A.
•.
Cumpra as exigências.
N.o 468.016 - Belkar do Brasil
Comércio • e Indústria» S. A.
•
•
Cumpra á exigência.
• N.o 472.401 - Ind. e:Com,Autci•
Peças Wellon Ltda. - Cumpra a
•
exigência.
N.o . 472.402 - Embral Ind. de
E'rubalagens Ltda. - Cumpra a
exigência.'
Na. 472 e 472.470
- Dr. Luciano AVerthein e Dr.
Jayme Furini - Cumpra as exigências.
Ns. 472.456, 472.466 e 472.472
_ ama Publicadora concordia 5.
A. - Cumpra as exigências.
N.° 472.464 - Casa Publicadora
Concordia S. A. - Cumpra a exigência..
N.o 472.465 - Modelarte Decorações Ltda..- Cumpra a exigên• ..
cia..
N.° 472,467 - Editoral Pan
Americana Talbot Brasil Ltda. Cumpra a exigência.
N.o 472.469 , -- Modelaria Decorações Ltda. -Cumpra a exigência :--Quanto aó clichê publicado
no D. O. de 28,1-61 para o nome
comercia/ IvIodearte Dec.orações Lif
'
.
•
mitada.
N.° 472.473 -Ândtástria de Artefatos de Borracha 'é Ariarelliots EléExigenciatt
tricos Arborel Ltda.. - Cumpra a
• Guilherme Alves Martins - Na exigência.
N.o 472.480- Instituto Central
transferência do registro 164.136 - do Povo - Cumpra a ,exigência.
cumpre e exigência.
N.o, 472.481 - •.Silenciosos Sas
Cumpra a exigência.
Quatro Pipas Comércio de Bebidas Ltda.
N.° 472.483.- Megason Undús-.
Ltda. - Na transferência do registro 194.692 - Cumpra a exigência, iria e Comércio Ltda .. =• Cumbra
.
a exigência.
Quatro Pipas Comércio de Bebidas 'N.° 473.487
Co1g10'.13ennelt
;ida. - Na transferência do registro - Cumpra a exigência.
199.113 - Cumpra a exigência.
N.o 472.488 - Emprêsa MuniciIndústria Virgílio Gardini S.A. - pal de ónibus- S. A.' - Cumpra .a
ilga alteração de nome do registro exigência. .
N.o 472.489 - IzlbrU Indústria
1119.362 - Cumpra a exigência.
Indústria de Bebidas Virgínia Li- e Comércio de-Produtos Químicos
Cumpra a exigência. •
mitada - Na transferência para seu Ltda.
N.° 472.490 - Materiais para
. nome do registro 229.686 - Cum- Construção Casa dos Milagras LiPra a exigência. .
mitada - Cumpra a exigência.
A. Doret Cabeleireiros Soc. AniiniN.o 472-499 - Monarca Reparaela - Na alteração da nome do regi.. çôes de Máquinas Ltda..- Cumpra
Go 240.905 - Cumpra a exigência. a exigência.
Laçoratórioa Treviferrna S.A. _ • N.o 472.987
Comercial elostraneferência do registro namoro portadora Anear Ltda.
Cumpra
.388 - Cumpra a exigência.
a exigência

rt4

N.o 472.989 -Dr. Hernani Pur-

ohlo - Cumpra a exigència

Na. 473.011 e 473.013 Azia
Ablas Junior & Cia. Ltda. - Cumpra a exigência.
N.o 473.019 - Krikor Chofakian
8c Filhos Ltda. - Cumpra a exigência.
• N.o 473.021 - Modas Mactalisa
S. A..- Cumpra a exigência.
Na. 473.028, 473.029 e 473.032
- Antônio .Brambilla - • Cumpra
as exigências.
N.o 473.031 - Mineração Vaibano V. Bender - Cumpra a exigência.
Ns. 473.034, 473.035, 473.036,
473.037 e 473.038 - Argisa Indústria e Comércio Ltda. - Cumpra as exigências,
N.° 473.041 - Socedade Civil
Joia Ltda. - Cumpra a exigência.
N.o 476.381 - Galeria da g nendaS Ltda. - Cumpra a exigência.
Retifcações:
N.o 472.462 - Marca Agreste Classe 39 - Pirelli S. A. Ciat Industrial-Brasileira.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
DAS SEÇÕES
(Republicado por ter saído com incorreções)
•, ,
•

detembr- ce IDC:4

N.° '155.713 - Techcovend.ls
classe 33 - Isaac Cohen. lialm
"7.1an e Reynaldo Amaral Duarte
Art, 117 n.° 1.
N.° 465.508 - Casa Sauraa classe 23 - Antonio Satura la Cia.
- Art. 117 0.0 1.
N° 466.497 - Galeria Vila Nave
Conceição - classe 33 Companhia Nacional de Incha-trio e
Construção - Art. 117 n° 1.
Frase de Propaganda indeferida

N.o 398.257 - O melhor soma,
de São Paulo - classe 41 - Graz:a
Criscudo Pappalerdo.
Transferetncia e Alteraçío de Notno
de Titular de Processos

TIBC (Union Chimique Chemischa
Bedrilven) - pede para ser anotada
na marca - Ergolax - n.° 265.983
- a transferência e alteração de nome - Anotem-se a transferência e a
alteração de nome.
Casas chi Charque S. A. - pede
para ser anotada no título: Casas do
Charque - n.o 297.428 - a transferência e alteração de nome - Anotem-se a transferência e a alteração
de nome.
Expresso Orion S. À. - pede para
ser anotada na expressão: Expresso
Orion conduz maior tonelagem mais
longe em menos tempo - n.° 298.644
- a alteração de nome - Anote-se
a alteração de nome.
Deutsche Edelstahlwerke A. O. transferência para seu nome da marca: Aço 1VIarathon n.° 124.000 Anote-se a transferência.

Notificação
Dia. 27 de Ageosto de 1964
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14' da Lei
n.o 4.048de 29-12-61 e mais dez dias
para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se. tendo valido nenhum interessado, ficam notificados oe requerentes abaixo mencionados a comparecer a êste Doparpartamento it fim de efetuarem o paDiverso.
gamento da taxa final concernente à
expedição doa respectivos certificados
Relbra S. A. Indústria Farmacett
dentro do prazo de sessenta dias- tica
-- junto è marca: 277.936 na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Arquive-se o pedido de anotação de
fls. 9 por falta de cumprimento da
Industrial.
exigência.
Marcas Deferidae

N.? 436.160 - Meroton - classe
41 - Restaurante Meroton Ltda.
. N.° 463.541 - Lucca& - cl. 38
- Livraria e Papelaria Luccas Ltda.
- _Com exclusão de mata-borrão.
N.° 263.942 - Revista Veterinária
do 'Isupf • - clsisse .32 - Mario Pedro
Forni.
N.o 465.734 - Menke a- cl. 11 Correntes Menke S. A. -• Com exclusão de lingas.
7
N.° 469.132 - Blindex
cl. 18
--- Santa Lúcia Cristais Ltda.
N.0 .463.536 - Icamd - cl. "6 Indústria de Caldeiras e Metalúrgica
de Vita „Ltda.
•
N.°.465.368 - Visomágic - ol.
50 Metalúrgica Wallig S. A. Com exclusão de clichê.
Insígnia Comercial Deferida

.N.° 447.489 - "B as L"
classes
1 - 5 - 2 - 16 - 17 - Buschle
Lepper Ltda. - Art. 114..
Nome Comercial Deferido •

N.0 465.836 - Nobel Livras Limitada Nabal Livros Ltda. - Artigo 109 n.° 3.
Título de Estabelecimanto Deferido

'N.0 386.058 - Alta-a Import. di
Representações Ltda. - classes. 6 33 - título:
Alta
Art. 11I n.° 1.
•

NOTICIÁRIO
Oposições
S. A. Ccintonificio Gávea - opa.:
sição ao tarmo 106.266 - privilégio
de invenção - de; The Chemstrend
Corporation.
Indústria de Papéis"de Arte Jose
Tscherkassky S. A. - oposição ao
lerma 111.741 - modelo de utilidade de: Ermelinda Leoni Vighy as
Cia. Ltda. '
Indústrias Elétricas e Musicais Fábrica Odeon S. A. - oposição ao termo 120.084 - privilégio de invenção
-- da: The Dow Chemical Company.
Marukyu .Indústria de Máquinas
Agrícolas Ltda. - oposição ao termo
n.° 143.683 - privilégio de invenção de: Yanmar Diesel Motores
do Brasil S. A.
Indústria Metalúrgica São " Caetano
S. A. - oposição ao termo 147.156
- modelo industrial - de: Antonio
Lopes.
Chemicon Produtos Químicos Ltda.
- oposição ao termo 119.889 - privileg io de invenção - de: Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft.
De Millus Comércio e Indústria de
Roupas S. A. - oposição .ao termo
n.o 139.582 - modelo industrial
"lkostmef Abi Credid.

•
•
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, Retificações -

privilégio de iaN. 119.941
; vewa ção — Dispositivo de Corte de fio
Termos:
de trarias para tear sem lançadeira
requerente; Maquinaria Testi' dei
NP 114.166 — privilégio nfro invenção — para: Aperfeiçoamentos em Norte de EsParia S. A. — Matesa —
ou relativos a dispositivos de fixação Fica retificado a parte final para:
desengatáveis — requerente: Wiimot A) ser combinado com um • mecanisBreeden Limited — Totaa de pontos, mo de formação de ourela, por inserpare 26 reivindicaçOes. Pontos publi- ção de uma trama auxiliar por , meio
de um passa trama auxiliar de ourela,
cados em 26-8-1964.
sendo. a disposição tal que as tesouNP 115.878 — privilégio de inven- ras não sobrem Arara cortar q fio de
ção — para: Método para produzir trama principal até mre o passa-trama
em processo contínuo corpos, panos, 'auxiliar esteja introduzido no pilão e
falhas c analetadO .(a)-s, capitalizados tia retirado o fio de ourela que se
artificiais — para o requerente: encontra, assim, fora do campo de
Wladyslaw Diamond.
ação das -tesouras; B) o , passa-tia— Ficam retificados os pontos pu- ma auxiliar ser em forma • de arco
blicados em 24-8-1964 com incorre- do circulo e Suportado por um braço
radial' que se estende em ângulo suções:
ficiente para o braço não se encontra
nunca no campo de ação das tesouTermos;
ras, C) es tesouras estarem dispostas
'N.° 111.430 — privilégio de in- coro a sua abertura para cima e serem
venção — Aperfeiçoado aparelho pa- suportadas por uma ,I)aste: cujo, mo-.
ra absorver gás sulfuroso ou dióxido vimento vertical se . 'efetua por imde enxofre de- gases de combustão — pulso de um cima apropriado; D) as
requerente para: The Babcock Wil- tesa aras comprgandem um - primeira
cox Company.
lâmina fixada à haste de . ' suporte e
N.0 116.339 privilegio , de in- uma Segunda làrnina articUlada na
venção — Aperfeiçoamentos em ' ou primeira, a qual é levada para' 'n;;•párelativos a dispositivos para destran- sição aberta por uma mola.- aias ficar — requerente; Wilmot Breeden cando fechada no fim do trajeto. esLimited.
.
candente da haste portadora de
• , • taN.° 119.358 '— privilégio de in- souras por mero de um cabarro adevenção — Construção de cruzeta para quado.
compressores' ou bombas para líquidos
Os, pontos acima mencionados fo- requerente para: The Cooper Bes- ram publicados com -incorreções no
semer Corporation.
Boletim- do dia 24 de adisto de 1964.
"
N.° 118.772 — modelo de utilidaRetirictições .
de — Um niivo tipo de tábua para
pass.er roupa — requerente: Francisco
Ficam ós pontos abaixo mencionaSantagiul.ana — Fica retificado o final do ponto para: articula a tábua dos retificados por terem saído com
(2) à escada (1) transversalmente. incorreções no Boletim do dia 25 de
ageisto de 1964;
— Total: 4 pontos.

N.° 119.839 — modelo de utilidade — Um indicador telefônico rotativa , requerente: Affonso João Placca — Fica retificado todo o ponto
para: 1- — Um indicador telefônico
rotativo, caracterizado por dois roletas
paralelos, providos de . manoplas de
acionamento,. nos quais • são presas as
extremidades de uma ffita na qual estão impressos em ordem alfabética
os nomes e respectivos telefones dos
assinantes, do modo a ser tal fita, en_rolada de uma para outro roleta' alternadamente, sendo orientada em sua
passagem por laterais que sustentam
e fita em plano inclinado para a frente de- modo 2 fazil-lo passar sob uma
janela ou vison de que é provida a
face irMerior, - também inclinada :rara
a frente de ume caixa que obriga 'o
conjunto e está assentada sôbre 'USW
base de material 'pesado. — Total:
dois pontos.
• N.° 119.895 — privilegio de invenção — Aperfeiçoamentos em dobradiças para portas — requerente:
Rolf Arb011 Total para dez pontos
reivindicados.'.
N.° 120.245.— modelo- de utilidade — Junta universal aplicada Para
secador de cabelo — requerentes Miguel Pdstiglioni ,

Termos:
N.° 113.423 — privilégio de invenção — para: Prensa hidráulica
— requerente: Parndi' Fielkoski
Ltda.
N.° 115.958 — privilégio de invenAperfeiçoamentos ' em encresçâo
requerente:
pador • decabelos
de Oliveira.
o
e-uardo Salain
. N.° 120.218 — • privilegia' , de in;
venção — Nova n,/.quina semi-automatica -para- levar roupa — 'requerente para: Alvaro coelha da Silva. •
N.°121.348 — privrIgio 'de invuiçao : Aperfeiçoamentos' em bombas .eletro magnética para a elevação
de liquiclos .'requerente para: Enr;que Copes Massens. '
N.0 121.526 -i- privilégio clq invenção — Polia de trarism.ssàO
derecional — requerente: Élblo Bravo.
N.° , 121.891 — Privilégio de . inAperfeiçoamento( ara pre'verição
ces:sob e'máquine de cardar 'fibras téxteia — requerente: Fritz Streife
N.° 124.540 — privilégio inrenção — para: Articulador dental
— reqUerente; Anthony Joseph., De
Pietro.
N.° .125.036 — modelo de utilidade — NU° modelo'. de • estojo ea-.
calar --- 'requerente - para:Osvaldo
,
Termos;
Duarte. -•
N.° 131.852 — `privilégio de ' inN.° 120448 — privilégio de invenção — Nova bancada — reque- venção — NOvo tipo de carimbo darente; Jodore S: A. Importação e Co- tador — requeaente; Reinei. Hennes
•
Total: dois pontos reivindicados.
mércio.
N.° 144.444 — privilégio de invenN.° 125.921 — privilégio de invenção — 'Aperfeiçoamentos em bi- ção — NU° dispositivo para entretecos ' para mangueiras — requerente: nimentos — requerente: Stephane Joseph 'Brondello. .
Rubens Grieri.

N.° 154.078 — privilegio de ' invenção -- Novos aperfeiçoamentos introduzidos em embalageni para -alimentos -- requerente: Pascoal Booo •
vin.
Os pontos acima mencionados foram publicados com incorreções no
Boletim do dia 25 de agôsto de
1964. '
• ^
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=ELMO N9 121.721 .
Em 3-de- agiste de 1960
Requerente: ' .Epel S. A. Indústria
Comércio de "Aparelhos Elétricos. '—
São Paulo. -

Requerente: Walter Liebold K. G.;
firma alemã — Alemanha..
"- Pontos característicos de: "Prendedor com colchétes anulares para
fôlhas perfuradas". — privilégio de
Invenção. ..
19 — -Prendedor com colchetes anulares para folhas perfuradas, caracterizado por dois trilhos ou delgad-as
réguas iguais, -feitos de material ar.
tificiai e providos com deis semi-anéis
'ajustados entre si 110 seu plano me.
diante giração de uni dos trilhos com
relação ao outro em 180 9, e, ainda,
per - . meios, próprios paro fixar
niemente sôbre uma capa externa cada trilho, montado ' sôbre uma base
metálica ou - de outro material, que,
apresenta • um - perfil mais 'ou menos
ern forma. de U; e, finalmente; por
outros dispositivos, existentes na face
infer:or de ceda trilho e atacando nas
Urdas levantadas da base, a fim de
prendê-las ali sem deslocamento, longitudinal, ma; permitindo o tombamento de cada trilho em tôrno do
canto terminal.
Um total de 8 pontos.

Titulo: Um nôvo modelo de rale.,
dor apaptável a bases de liquidifica..
dores. — Modelo
• de Utilididade.
Um nôvo modêlo de ralados
adaptável a bases de 1iqu1dificadore4
de que com.
caracterizado pelo preende um corpo básico para aloja.
mento que Permite "a, montagem de
um dispositivo angular de transmis.
são de rotação, o qual é provido de
um eixo acionador principal e uni
eixo acionado em cuja extremidade
superior é fixado removivelmente um
disco ralador, sendo unia parte da
alojamento inclinada de 309 em relação à parte de montagem, tendo montada • sôbre a dita parede inclinada
uma tampa' principal côncava provi.
da internamente de nervuras e sep.
tos e formando sôbre o referido ct.s.
co duas câmaras, recebendo a dita
tampa pincipal na sua parte superior, uma parede circundante, uma
tampi secundária articulada por uma
das suas ,extremidades • num mancai
previsto na face. superior' da dita tein.
pa principal, e sendo a dita tampa
secundária provida de unia aba mediana alongada para dentro, que mergulha numa -das câmaras da dita
tampa principal, e que . tem a sua extremidade inferior provida de uma
placa transversal compressora que
atina sôbre o alimento a ralar, depositado na dita cfunara, pressionando.'
o contra o disco ralador pela ação
de uma mola localizada na parte de
articulação da dita tampa secundária,
Seguem-se os pontos de 2 até 8.

TRMO N9 121.440

TERMO N? 121.844

.PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
'MRMO . N 9 120.010
Em 8 de junho de 1960

ãn 22 de julho de 1960
Requerente Parbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft, sociedade alema,.
Industrial, estabelecida em Leverkusen,
— Bayerwe_rk, República Federal Alemã.
Alemanha.,
Pontos Característicos de "Processo
e edispositivcr para o estiramento de
fios em. movimento, constituidos por
materiais holo-sintéticps".
Privilé,:gio de Invenção.:
19 — Procesos para o estiramento
de ' fios erni movimento, constituídos
por , inaterials_, holo-sintéticos, .regulável, mantida -constante em uma polia
ou rôlo que mantém o equilíbrio da
Mn-a de -estiramento. exercida sôbre
o fin.
- Um total de 6 pontOs.
— •
,

Em 9 de\ ag6sto de 1960 •
The National Cash Register Company
Estados Unidos da América.
itulo: Procesos e aparelho pare
traduzir caracteres alfa-numéricos —
Privilégio de Invenção. .
1 9 — Ura método para traduzir tisto é,- lér) caracteres alfanuméricos
gravados .nuen dispositivo móvel, caracterizado pelos passos Ou fases da
exploração progressiva do referido dispositivo contendo os caracteres, com
o intuito de localizar cada caracteres,
produzindo-se a partir da referida fasi. de análise, grupos de sinais de salda modulados de posição, para a tradução dos caracteres individualrnen.
te.
•
seguem-se os pontos de ,ns. 2 a 11.
•

TERMO N9 121.720

TERMO N9 121.993

'Cri 3 de -aso de pee

Em 16 de agosto de 1900

Requerente:' Epel à. 'A. indústria
e "Comér,cio . de Aparelhos Elétricos
São Paulo. ; ' ••
. Titulo: Uni nôvo modelo de faca
aplicável a liquidificador Mociêlo
de Utilidade. _
•
Pontos .Característicos:
1° — Um nôvo modélo de, faca apl cavei a liquidificadores caracterizada
pelo fato de ser compreendida por
uma peça única -rscortada substan.
cialmente em ,forma de estrela cujo
raiz determinam as . lâminas de corte,
sendo. os guines rias referidas lâminas
lwalizados dois a dois no prolongatnente em do outro.
Seguem-se ' os pontos de 2 até 4.
•

. -Western- Electric Company,' Incorpórated — Eatadras Bridas da América..
• Titulo: Processo de fabricação de
mconden.sador. — Pririlégio de Invenção. . 19 — 'O processo de fabricação de
um condensador - caracterizado por
anodikar um primeiro eletrodo, con'stindo, esrencialmente, de um Metal
fonrador.. de película, para formar
uma pelicuar, oe 'oxido dielétrico sôbre.
Ne; mergulhar o eletrodo anodizado
num eletrolito não aquoso contendo
!cintes de, peio menos um halogeno:
polarizar o eletrodo anodizado, anodiumente, para levar uma corrente
'elétrica a passar entre o primeiro els_
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trodo e O eletrólito; re-anodizar o
primeiro letrodo e aplicar um segundo eletrodo, de modo tal que a pelfMia de oxido dielétrico fique InterPoe ta entre o primeiro e o segtiedo
eletrodos.
Seguem-se os pontos de na. 2 a 7.

kg/cm2 (13.000 lbs/pol2) a um coe- racterizado por ter suficiente mate- fitas de suporte e constituídas por
ficiente de termo-dilateçáo linear rial adicional na regalo em tdrno de elementos individuais de fio ou fita
baixo, caracterizado por aquecer 3 uma das aberturas terminais (30R ou de produto sintético, pie é constituícorpo de vidro numa velocidade não 30T) para carregar, indepe-efentè- do por uma instalação alimentadora
superior a 590 por minuto até cerca mente, uma da mira, o fluxo magné- tie fio ou fita de produto sintético por
de 8009 C; mante-lo nesta tempera- tico circulante em terno da abertura ferramenta de estampar e de sepatura por cerca de 1 hora aquece-10 principal (3051) e o fluxo magnético rar o fio ou fita e por urna insti:amais numa velocidade não supesebr circulante- em tremo de urna abertura ção de fixação, caracterizado por oma
a 5°C por minuto, até 10309 — 1120°C terminal (30R ou 30F).
máquina de costura, a cuja zona de
TERMO N° 122.199
e mante-lo neste escala de tempera- Seguem-se os pontos de es. 2 a 10. coser está ligada a instalaçeo a.imenturus por cerca de 4 horas e esfriá-lo
tadora, a que está coniuzaat a ferranuma velocidade de cerca de 5°C por
Em 24 de eget° de 1980
menta de cunhagem, encontran'o_ e
minuto ou mais.
TaRMO N° 124.174
a ferramenta separadora entre ata
Requerente: blorisafito Chendcal Segue-se o ponto n° 2.
illtirra e a agulha.
Oompany, firma notte-americane, —
Em 14 de novembro de 1960
UM total de 7 pontos.
•
,
Betadas Unidos da *América.
1
=MO
1(9
123.489
National Cash Register ComPontos característicos de; "Aparepany — *Estados Unidos da América
lho para avanço em sentido longituTEMO N° 124.515.
EM
14
de
outubro
de
1960
'Título — Aparelho de armazenagem
dinal e deposição de mechas têxteis
ee informações de acesso indiscrimiterríveis" — Privilégio de Imanem,
Requerente — Kliickner-liumbold- nado. — Privilégio de Invenção.
Em 29 de novembro de 1960
19 — Aparelho para avanço longitu- Deutz AO., Colônia, Alemanha.
19
—
Um
aparelho
de
armazenagem
dinal e deposição de uma mecha fle- Ponto característico — "Processo de informações com acesso indiscriThe Bendiz Corporation — Estados
xível que tem um comprimento inde- para aquecer e queimar 4.-atéria pri- minado
Unidos da América.
caracterizado
por
compreenfinido e dimensões superficiais irre- ma para cimento ou semelhantes, con- de uma caixa, incluindo urna pluraTitulo; " Painel de circuita impresso
gulares ao longo do seu comprimento, tendo álcalis" — Privilégio de Inven- lidade
dé fitas de registro de infor- entalhado. — Privilégio de Invenção.
Caracterizado por compreender: uma ção.
.
mações
flexível,
geralmente
alongapluralidade *de correias sem fim, po19 — Processo para queimar matéria das, sendo cada uma capaz de arma19 — Um módulo de Circuito. caracdenee revolver, contíguas entre si e ;rima de alteei:ato ou semelhantes, zenar
uma multiplicidade de conjun- terizado por compreender um par de
em sentidos contrários, a fira de trans que contém álcalis, sendo a matéria tos ou "bits" de informações em for- painéis dielétricos espaçados paredeportar entre elas a mecha numa di- prima previamente aqtreciekr por meio ma binária; dispositivos seletores e lamente e uma pluralidade de compo-reção descendente geralmente verti- de cor.táto direto com o gás perdido soltadores capazes de. manter as ci- nentes de circuito apostos entre recal mediante contáto superficial com da forno, caracterizado por Ser O gitS tadas fitas em posições espaçadas. feridos painéis, nos quais os painé:a
o mesma; membros rotatórios para perdido do forno, antes de 'penetrar como um grupo montado, e escolher ,dielétricos tem uma pluralidade de
suportarem era alias periferias as cor- no pré-aquecedor, conduzido através e soltar qualquer fita particular do ranhuras espaçadas perifericamente
reias, cujos membros são montados de uni recipiente, no qual, visando a, grudo, independentemsnte de sua Po- formadas nas bordas deles que são
de maneira • que membros rotatóriol precipitação dos álcalis trazidos, é sição no grupo, dispositivos' atuantes configurados para prender por ajuste
adjacentes, tuportando correias dife- pdsto em contato com uma substan- capazes de efetuar o movimento ae sob pressão os fio» • terminais estenrentes, sejam reselientemente impe- cia sólida, finamente granulada, que qualquer das tateies fitas que seja dendo-se opastamente dos comporen- .
lidos Um na direção do outro, para se move através do recipiente. 'bem solta, através de uma zona atuante, tee individuais pressionados em raajustar auto/reit:umente 83 'diferen- como por ser a substância que sai do e passá-la por um dispositivo eram- rhuras opostas dos reenéls. leves caças nas dimensões superlotais da me. recipiente, carre gada com idealiza des- dutor e para uni lugar em alinhamen- madas condutoras presas respectibae
era, e meios para oscilar o aparelho, viada para fora do sistema.
to cern o citado grupo de fitas; e dis- mente aos referidos painéis contíguos
de sorte que as mechas, após a sua Um total de .8 pontos.
positivos de canagamentd que incluem à. ranhuras .e ligações de solda sendo
passagem por entre as correiase'sedispositivos detectores que respondem . nrovidas entre os referidos fios terjam depositadas em forma de preà chegada de qualquer fita no citado minais e referidas camadas condutogoe ou tranças.
Tramo 1(9 123.9112
local de carregamento e capazes de rss respectivas.
Um total de 10 pontos.
colocar a fita que chega dentro do &Oleai-se os pontos de na. 2 a 3.
Em 4 de novembro de 1960
citado grupo.
Seguem-se os pontos de na. 2 e 15
TtiR.M0 N° 122.277
Requerente; Invent-o Aktienges11.TIMM° No 124.668
Hergiswil — Suíça.
•
Em 29 de agosto de 1980
Pontas oerecteristicas: Processo paTaRevr0 1(9 124:180
ra transformar um potencial de coEm 2 de dezembro de 1960
United Alteies Stee .Corporatiori — mando em Impulsos retangulares moEm 11 de novembro -de 1960
Estados Unidos da América.
dulados de largura, em dispositivo paRequerente: Meto-Geseleschaft Kind
Título: Contrõle para linha de ene ra sua execução. — privilégio de In- Requerente: Sylvania Feectric Pro: & Sohne, firma industrial e comerc.al
Privilégios
de
venção.
ca.:semento de tiras. —
.
ducts jnd. — Estado da Guar_abara
estabelecida em Hirschhorn
Invenção.
19 Processo para transformação dç Titulo; Dispositivo exibidor electeo- alemã,
Neckar, Alemanha,
— Urna linha de processamento um potencial de regulagean em im- luminescente — Privilégio de InvenPontos Caracteristicos: "Aparelho
continuo da urna fita metálica carac- pulsos de perfil retangular, modula- çáo,
para imprimir, expulsar e aplicar róterizada por compreender: uma se- dos de largura, caracterizado pelo fação de processamento; um gerador: to de que o potencial de comando é 19 — Dispositivo electroluminescen. tulos adesivos". — privilégio de In..
Um circuito cntre ditos gerador e se- transformado em impulsos de ampli- tapar a exibir visualmente sinais elé- vença°.
ção de processamento; una dispositi- tude correspondente, sendo esses im. tricos, particularmente sinais portado19 — Aparelho para imprimir, exvo sensivel à corrente elétrica no re- pulsos .amplificados em transmissão ra% da Informações, conectados a bor- pulsar
e aplicar rótulos adesivos, aconferido circuito; um dispositivo con. da sua componente de corrente con- nes de entrada do dispositivo em dicionados
sobre uma fita portadora
colado pelo referido dispositivo San. tinua, após o Que esses impulsos, as- questão, earacteriaado pelo fato de enrolada, com
condução da fita porta..
que
o
dispositivo
compreende
uma
à corrente para reduzir a velo- sim ampLeicades, carregam um con•
em terno de um canto. e avanço
cidade da referida linha de processa- densador, o qual, nos intervalos entre camada electroltiminescente (24), em dera
gradativo
da
portadora com o
mento quando a carga no citado ge- te; impulsos. 'é descarregado até um contato intimo cem uma superfície de auxílio de doisfita
cilíndros
serrilhados
uma
ferlha
piezoelétrica
(10)
provida
rador excede um valor predetermina- potencial fixo de inatividade, de molque a prendem entre si e um dos
do e um dispositivo controlado pelo de a ser gerada uma voltagem de de electródios 02. 14, 1,8, 20. 10S) quais
pose
ser
acionado,
caracterizareferido dispositivo sensível à corrente condensador com perfil dente-de-ser- conectada aos referidos bornes de en- do por um carimbo de paginação goete
para paralisar a linha de processa- ra. cuja relação, entre a base do den- trada de maneira que os citados se- jugado com 6 lugar de expulsão e uns
mento e o gerador se a referida car- te-de-serra e a duração do período, reis provoquem ondas elásticas, acomligado com o corpo do carimga persirtir durante um período pre- depende do* referido potencial de co- panhadas por correspondentes cam- arrasto,
para o cilindro de manobra de um
determinado.
mando ou regulagem, e cuja voltagem pos elétricos, para avançarem em di- bo,
cilindro serrilhado acionado atilaria
Seguem-se os pontos de ns 2 a 5 de condensador é transformada, por reções predeterminadas ao longo da de
um mecanismo de roda livre.
tu_. outro amplificado.• em impulsos mencionada tolha plezoeletrica, com
de perfil retangular com relação de o que os citados campos ativam a Um total de 37 pontos.
mencionada camada . electroluminesintermitência comandada.
TERMO N° 12.225
cente para que esta emita lua.
Um total de 9 pontos.
Seguem-se os pontos de 2 até 10.
Era 5 de outubro de 1960
TERMO N9 124.735

Vidros Corning Brasil 8: A. — São
Paulo.
Título: Processo para fazer um cerpo cerâmico send-crestalino. — Priv:.
légio de Invenção.
19 — O processe) de tratar, termicamente, um corpo de vidro que con• triste essencialmente, de 71 % de 13102,
2,5% de LM, 18% de Al203, 4,5 de
'1102, 3% de MgO, e 1% de Ze-0, em
peso, para converte-1a sem substancial modificação de tamanho e' forma,
eitn corpo .scani-cristalino tendo um
módulo, de roura de, pelo menos. 914

TeHMO N° 124.173
Em 14 de novembro de 1960

Tele.M0 N° 124.43e
litm 24 de novembro de 1960

Arap. rncorporated — Estados UniR:querente: Patentgesenschaft PinLos da América.
te & Co., firma industrial e çoinercial
Titulo: Circuitos lógicos de núcleo sulca,
estabelecida em Altdorf, Suíça.
magnético — Privilégio de Invenção
Pontos Características:, Disposlivo
1° — Um núcleo toroidal de mate- para produção contínua de séries de
rial magnético tendo dois estados de elementos para fechos de correr* -remanência magnética e tendo uma Privilégio de Invenção.
ebertura principal e duas aberturas 19 — Dispositivo Para a Produção
terra:nele no material magnético, de continua de séries de elementos de te.
cada lado da abertura principal; ca- , ceo de correr fixados em cordões

Eu 6 da dezembro de 1980
L. Schuka A: Ck, firtna•aUxnil
Alemanha.
•
•
Pontos caraeteristIcos de: *Prensa
de moldar, horizontalmente disposta*
— Privilégio do Invenção.
19 — Prensa de moldar horizonte!.
mente disposta, caracterizada pela
fato de apresentar, pelo menos. doie
machos, alternadarnente empregador
aa prensagem,
13'm total de 14 • pontas.,
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TERMO No 124.987

Em 14 de agôsto de 1960
Requerente: Lor Corporation —
Oldahoma,
Titulo: Processo contínuo para foi
mar espuma de metal. — privilégio
de Invenção,
19 — Procesos continuo para fabricação de metal espumado, caracterizado pelo fato de que ao interior de
uni metal derretido é aduzida uma
substância capaz de desprender gradualmente um gás à temperatura
mencionada corrente de metal. sob
mesclagem de maneira tia. que ocorra
u .ia perfe!ta combinação do mencionado metal e da referida substâd .'a
capaz de de-oirender gás, e de que a
seguir a referida nrscla é rapidamente; antes de haver ocorrido mais de
23% de desprendimento da 'ás avançada até unir-se a um elcmento móvel de modo a s r r citada rnecla posta substancialmente em estado de repouso em relacão ao mencion o do elemento móvel, 'para avanaar Junto com
éste através ele uma zona de temperatura controlada e sofieientem ente
elevada nora que ocorra decomposícão continua és citada ,ubst ância ge
radora de gás durante um período
de tempo suficientemente dilatado
para permitir que o mencionado metal adquira o máximo de VO',UFT,P de
espuma de metal re ,oltonte de mo-o
que ocorra solldificaeo.
Seguem-se os pontos de 2 até I.
TERMO 1nTe 125 949

uma posição crio para a ligação azo, nalmente ser substituído, caracteriza- ferentemente, sobre R ou R'; no cap representa um grupo de fórmula: do por compreender a redução de de- so de estar êste radical fixado sôbre

rivados de exila da fórmula.

R', pode constituir o grupo Mim:ror°.
mo graças ao qual R' adquira a Da.
tureza de copulador.; com a condição
de que R e R' não devem comportar
,JP\ -1
,(a . 1
grupo carooxilico ou grupo sulfônic0
CO .Z
Wia
não fixado ao azoto; podendo, R estar substituído por átomos da halogênio, radicais alquila, alcoxi,
em que B repre.,cnta hidrogênio ou mino,
sulfonamido, sulfona,
grupo COCILX em que X tem o sig_ trila e nitro,
outras análogos, R' pode estar
nificado
estabelecido
acima.
que está ligado a posição a ou 7 ao
p ubstituld, por átomos de halogênio,
núcleo naftalno, R representa um ra- teélemem
radicais alquila. alcoxi, amino, alquiSeguem-Se
os
pontos
de
2
a
18.
dical fer_ileno substituído ou não subslamino, dialquilamino, mono — OU
tituído, R, representa um átomo de,
dihidroxia/quilamino, alquildroxialqui•
hidrogênio ou um radical elcoil, X -ehidroxi e outros análogos.
presenta um átomo de CIOU) ou de
TERMO No 121.188
Segue-se
o ponto 2.
bromo, Y representa um átomo de
okiro ou de bromo ou um radical alEM 13 de julho de 1960
coxi, alcoil, anil, arilaxi, arilmere,cap.
TEAMO N° 121.929
to ou alcollmercapto, ou um grupo 'The National Cah Registar Comtiociano, omino ou «mino stib.itituicio. pany — Estados Unidos da América.
Em 12 de agesto de. 1960
nt. e p são iguais a 1 ou 2 e podem. Titulo: Processo para a preparação
ser iguais ou diferentes, dezoJ que m de espiro-benzoxazol-2, 2' — (2'-Hnão seja 2 qttandop é 1, n repre,enta Benzo-Pirano.$) — Privilégio de In- Time Bendiz Corporation — Estadeei
um número inteiro e o radical feni- venção.
Unidos da América.
leno ou naftileno representado por B 19 — Um proceeo.: para, a preparaTitulo: Amplificador de reduzida
podo conter substituintes, e pode con- ção de um espiro-benzo-azol — 2, 2' distorção.
— Privilégio de Invenção.
ter metal em ligaçãa complexa eu ser — (2' H-1, -- benzo_pirano) tendo a
telanizado no núcleo B, caracterizado fórmula geral
19 — Um amplificador a transistor
pelo fato de compreender as etapas
de baixa distorção, caracterizado por
ucoi1 CH3
de: diaxotisar uma amina de fórmucompreender uni transistor, um cirla:
cuito emissor comum incluindo o dito
\
transistor, um resistor não derivado
ligado co emissor do dito transistor,
I
tuna carga acoplada ao coletor do
/°
t
dito transistor e uma fonte de baixa
N
---/
impedância de sinais acoplados à base
do dito .transLstor com
na qual X é enxofre ou oxigênio e
e R- são um ou mais substituintes éstericamente compatíveis, caracterizado por condensar um benzer-azol tento
Ebb L.
na qua A e B tem os significado, a fórmula geral
supra e copular e diazo composto, assim obtido, com um componente de
alco1
)rll-aulionato
copulação de fórmula:
onde Rbb, e B são respectivamente a
resistência de base e o ganho de corC211,5
rente do dito transistor e Re é o valor do dito resistor não derivado do
OH
com um salicil-aldeido tendo a fór- emissor.
Seguem-se os pontos de na. 2 a 13.
mula geral

o—

•

•

Erst 15 de dezembro de 1960
Requerente: Manfredo Ema Schtnidt. — Rio Grande do Sul.
Invenção: "Aperfelcoamentos em
polvilhadeira". — Modélo de Utilidade.
19 J Aperfeiçoamentos em polvilhadeira, caracterizados por um tubo inteiriço de matéria plástica, sem costuras soldas ou rôscas, dividido internamente em duas partes por una tampão com furo central, ao qual se liga
em cima das partes do tubo inteiriço
um tubo interno cuja extremidade
oposta ao furo terminá em duas .5ries de furos cobertos por uma camisa com cortes justapostoa, dita parte
do tubo inteiriço contendo ainda um
tubo de saída do moeria] em pó: ca_
racterizados ainda por conter a ouna qual X, R e R têm as mearia
tra parte do dito tubo Inteiriço um
significações acima citadas.
êmbolo formado por dois di,cos paSeguem-se os pontos de ns. 2 e a.
ralelo,: e perfurados, e por urna haste.
Total de 5 pontos.
Rio. 1 6 de abril de 1964. — Assinei na qual P tem o significado dado aciTERMO No 121.338
e encerrei . 81 laudas do exnedimte
ma.
Nilton Alvim Xavier — Diretor do
Em 19 de julho de ' 1960
Seguem-se os pontos de 2 a 12.
S. Documentação.
Cotnpagnie Prançaise • Des Matières
Colorantes — França.
TERMO N9 116.776
TERMO N° 115.125
Título: "Processo de coloração aas
fibras à base de nitrilas
Era 5 de fevereiro de 1960
Em 27 de novembro de 1959
— Privilégio de Invenção,
Imperial Chemical Industries Limi- Imperial ChecniCal Industries Limi- 19 — Como nova aplicação inclua
trial, o processo de coloração das fited — Inglaterra.
Inglaterra.
Título: "Processo para a prepara- ted
bras à base de pollacrilonitrila, caracção de novos azo-chorantes e de no- Titulo: "Processo para a fabricação terizado por compreender a aplicação,
vos azo-corantes contendo metal' — de novos derivados 'do ferroceno, úteis às mesmas, dos corantes de fórmulas
para o tratamentoda neraia" — Privi- geral;
Privilégio de Invenção.
légio de Invenção.
Pontos Característicos:
19 — Processo para preparação dos 19 — Procesos para a fabricação de
novos corantes azo que na forma de novos derivados do fewoceno da fórP"
acidas livre, são representsudos pela mula:
n8n 81.
fórmula:
• "'me...irei.nn••10n:089119411.,2
•
'

.9

•

•

em que A representa hidrogênio ou
o grupo CR,' R"011,X em que R, e
R" representam ambos hidrogênio e
X representa um radical alquila serewesenta um radical aril cundário ou terciário, ou uni radical

rr tal A
não contém um grupo . hidroxi em cicloalqulla ou fenila que pode opcio-

‘8NX

ar. qual R é o resto ou radical de unia
arcana primária aromática ou betar°.
cíclica diazotáVel, R' é o resto de um
copulador anominado, hidroxibado ou
oetoenólico, R" é um sitop ..43 de hidrogèn10, um resto alquila ou arua, X e
um átomo de hidrogénio ou um catiente, nos quais e radical — N —
— 80-1X pode estar fixado, indi.

Re

TERMO N9 121.904
Em 11 de agesto de 1900
Solvay & Cie. — Bélgica, •
Titulo: "Processo de polimerização
e ou copolimerização de compostos
polares contendo uma insaturação etilénica e polímeros e ou copolimei
assim obtidos" — privilégio de Invenção.
1 9 — Processo de polimerização e
ou copolanerização de compostos contendo pelo menos uma dupla ligação
etilênica, respondendo á fórmula geral:

d/pIR5

u c

s rz

2

4

na qual R1, R„ R, e R. representani
hidrogênio, radicais hidrocarbonetes
saturados ou não saturados, ou átomo,
e ou grupamentos polares tais como
alogenos, grupamentos (ster. éter, radicais hidrocarbonetos sub e tituldos pelos alogenos, pelo menos um dos grupos R, REr R. e R, sendo uni grupamento polar, caracterizado pelo fato
da polimerização e ou da eonolimeri.
zeção ser efetuada em me senca de
um catal:sador constituído por um
composto organobórico esco'hido no
grupo dos ácidos e anidridos moncalquilbóricoz,
•Se g uem -se os pontos de 2 st 13.
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Publicação feita de aceirdo com ciart. 130 do Código da Piopriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de CO dias para o dei erimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n. • 640.731, de 12-5-1964
Arroyo & Cruz S.A. Comercial e
Importadora
São Paulo
"PRORROGAÇÃO

'A FOTOCOPIA'
Classes: 1, 8, 2 5e 33
Titulo
Termo a.° 640.732, de 12-5-1964
Construtora "Comabra" Ltda..
São Paulo

COMABRA
INDUSTRIA ercAataEIR.,
_lasse 16
Para distinguir: Materiais para constru-

ções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blo.
cos de cimento, bloros para pavimentação. calhas, cimento, cal, cré, chapas
Isolantes, caibras, caixilhos; colunas;
'chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para' afixas, edificações premoldadas, estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, me-talcos, produtos de base as riáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, Imperineabilizante., liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, eças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, parquetas, portas, poaões. pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação,. tanques de . cimento. vigas, vigamentos e

barbear &tricas, aparelhai registradores e medidores de distâncias. aparelhos para purificar água, .aparelhos de
sinais lampejantes, aparelhos reguladores de gás, aparelhos de galvanoplastia,
tográficos, aparelhos automáticos 'para
acender .e regular gás, aparelhos para
separar café, apacélhos' paia aquecer
edifícios,' 'aparelhos para experimentar
dinamos, aparelhos para destruir insetos, aparelhos náuticos científicos, aparelhos de ótica,i-apárelhos pulverizadores, apareiros - para aqu.ecimentai
água, aparelhos geradores eletrocitilmico,s,- aparelhos para recepção, reproduçáo de som e sônicos. aparelhos automáticos eléétricos de passar, aparelhos
para espremer frutas e 'legumes, apare,,
lhos de alta tensão. aparelhos de proteção contra acidente •cie operários
aparelhos afiadores 4 eferramentas,
aparelhos distribuidores de sabao e de
desincrustantes para instalações danitárias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
• instrumentos usados na engenharia,
agrimensura geodézia, aparélhos gaseificadores. aparelhos de análises, aparèlhos ozonizadbres, aparelhos pasteuritadores, aparelhos reguladores e estabilizadores da pressão e do fluxo de gases e líquidos, aparelhos para salvamento e para sinalização, aparélroe
para escafandristas, aparelhos para ampar vidros, 'aparelhos para combater
formigas e outras pragas. aparelhos aue
toratiticos acionados pela introduça0 de

candescentes, lâmpadas cor:nuns, leites, foices, ferro para cortar Capim, ferro. liquidificadOres, maçaricos para soldar, lhos, facas, tacões,. fechaduras, tarro coa
caldear e cortar. máquinas de fazer musa a carvão, fruteiras, funis fôrma
café, mostradores para rádio, moinhos para doces, freios para estradas d.
de cate, transformadores, tostadelras, tri- ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, gata
pés para ' fotografias, válvulas para rá- tos. ganchos para quadros, gonzos para'
dios, válvulas de descarga, válvulas de carruagens; insignias, limas, lâminas. IN
coreiras,latas de lixo, farras, machadt.
válvulas de vácuo e ventiladores
ahas. molas para portas, molas para
Termo n.• 640.733, de 12-5-1964
venezianas, martelos, marretas, manta
Indupal S.A. Indústria Paulista de tas navalhas; puas, pás, pregos. parms
Alimentação
fusos, picões, porta-gelo, poseiras portam
São Paulo
pão. porta-jóias, paliteiros, panelas; rola
danas, ralos para pias, rebites, regado.,
res. serviços- de chá e ca.!é; serras, ser.
•
.INDUPAL S.A. INDUSTR/A
rores, luchas, sacarrolhasa tesouras, talheres. talhadeiras, torquezea tenazes,
,PAUL/STA DE /111ENrA0=1.0'
travadeiras, telas de arame, torneiras,
trincos, tubos para encanansentos, trilhos.
par apartas de correr, taro, tavesaas,
Nome Corneriial
Classe 21
Termo :I A 640.735, de 12-5-1964
Para distinguir: Veículos e suas partes
Oliveira & Knop Ltda.
integrantes: Aros para bibicletas, auto.
— São Paulo
móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braçOs,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de' mão e carretas, CU*.
nhonetes., carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carros.
tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, ccbos de veículos
carrinhos para máquinas, de escrever
corrediços, para veiculas, direção, desli.

SARE
RESTAURANTE
,D0 MANÉ
CApsses: -41, 42 e 43

Titulo de Estabelecimento

gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.

vadores para passageiros . e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, tronteiras para veiculas, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas,* moto furgões,:
manivelas, navios, ónibus, para-choques,"
para-lamas, aara-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculas,
rodas para veiculas, selins, tricicles, tirantes para veículos vagões, s r. eloclPedes, varetas de controle do afogador e
acelerador. tróleis, troleibus, varaes de
carro, toletes para carros
Classe 7
Máquinas e inensilios para serem usados exclusivamente da agricultura
horticultura a saber: Arados. abridores
:citados para afloz, charruas para agri.
para adubar, ceifadeiras, carpideiras,,
de sulcos, adulaadeiras, ancinhos mecantcos e empilhadores combinado.
arrancadores mecânicos par agriculto»
ra, batedeiras para cereais, bombas
destocadores, desentegradores, esmagadores para a agricultura, escarrificado,
res, enchovadeiras.' facas para máquinas agricolas. ferradeiras, gadanhos,
garras 'para arado, grades de discos
ou.lantes. máquinas, batedeiras para

molas, aparelhos para picar, cortar ou Térmos as. 640.736 a 640.739, de
12-5-1964
•
reduzir comestíveis, aparelhos espargi.
dores, 'aparelhos e instrumentos de cál- Fábrica de Artefatos de Aço Tupy"
culo, aparelhos pa:a observações sismi•
Sociedade Anónima
São Paulo
Cai, aparelhos testaostatos, aparnios
para natação, aritonõmetros, aspirado.
res de pé. aerômetros, acendedores elé•
tricas, alto-talantes, amlificadores elétricos, amassadeiras. antenas. batedeiamplificadores elétricos, amassadelras,
elétrica, barômetros baterias de acurrala
ladoa a, binóculoa, aza bobinas, 5cs
i.irsua dr !adução. !XX' para fias ciai-ativos, rotões de caia., Lha, thiriedi
tOtIll'els medidoras basica.5 liaasolas, Da
ttrias ei(rxicas bules -.1;7X icos. caixas dc
descria e. cámarat al i ai :t'ew e fora
gráficas. cafpainhas elétricas chassi., de
rádio', chaves elétricas. cinentatógrafos.
cronógrafos. cronómetros e. anbustores
de gás. cidómetros, cristais de rádio
Classe 11
• vitréis
condensadores, cortadeiras para fotogra. Fetragens ferramentas ie era aspai ie.
Termo n. o 640.734, de 12-5-1964
fias, chaves de alavancas, chaves auto» cutelaria em geral e ou-ros artigos de
Indústria de Chaves e Artefatos
neáticas. capacitares de bloqueio. casa metal, a saber: alicates. a:ai-ancas ar.
Elétricos Piaslite Ltda
suores eletroliticos, calibraderes
mações para óculos. arrualas argolas
o Paulo
para telefones. discos gravados. diais, de latas.. arame liso ou farpe& assadespertadores. enceradeira, alarmas era deiras, açucareiros: broca. b(gu r•ra• ha:.
ganho de 'assar carne. espe bos óticos selas, bandeias bacias rialiito bomboesticadores de luvas. espelho, de püs. aldravas armações de meta- abridores
a g ricultura, máquinas losetifugas, máticos para eletricidade esterilizadores, nieres bules: cadinhos Cddt'ad l i g caS.
'motores de incêndio ternas elétrico, de tiçais. colheres pára ocireiroN corren• quinas vaporizadoras. máquinas de
soldar, filtros e aparelhos filtrantes, fil- tes. cabides, chaves. cremones chaves mungir máquinas niveladoras de terra,
INI DUST RIA BRASILEIRA
tros para óleo filmes falados fogões. de parafusos. conexões para .neana. maaumas p erfuradoras para e agricula
fogareiros. fusiveis faróis •éri/re acessó- mento, colunas caixas ie meta l oára tura. mquinas de plantar. motocharClasse st
rios
de velculos para sinal lza ..ao e para p ortões canos de metal. rha ver de len- outros insetos -para burrifar e pulveriAbaixa luzes d elampião, a.)ajours
ourninaçào em gerai filmes revelados da, chave inglasa cabeçaas canecas. ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
acumtdadores ar ttnómetros amperónre fôrmas
tosquir, de triturar, de esfarelar terra.
eletr.
tros amortecedores de rádic e frequen f, itónretros "os fervedores Irigorificos, copes, cadiepots.. centreis de mesa co. nara irarta ‘ ão rara matar formigas e
elétricos fiaroa de Ia. queteleiras. caixas • para acondi ciona
aneinômer-os apa rêlhos televi.
terterència . h ri.ógrarus garr-s fas técnicas, mento de al:enentos. caldeirões caçara. roçar, de semear para sulfatar de
sào a parelhos pa ra fluas ilação ruiu. elaci.
iras globos para 14,4ru,nas. g lobos 1 as. chaleiras cafeteiras :onchas, coa. 4m desinfetantes, para adubar, para
tive as considerados acesso ' os de vei para lanternas globo<
• er-e ,eree 'sara :area distintivos dobradi r,ris. enxadas agirai e espalhar palha, para conhar .
tufos aoarélin, para a ruárcios inezãffl e risino.
rioluror-s rotne, •0 esl'eras engates. esguichos ca. ala,idso para colher cereais, máquinas
coa au.rdl
ir es. Indrcadaras d. .tarata "IS,P••••Ir,!:1•' rarr sara s e,eios ~boa
Meras ama "4..d "al
',...aggcc4a1
*pirralhos cromográficos, aparelho, de de alar .", interri •=
pa . - •
erour',4•Itasi leniam cortar km^ ORM e gRalaar• Pua ir

PLASLITE

3270.
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pinar. máquinas combinadas para
mear e culturar, de desbanar. para ensilar maquinas e moinhos para forragens. . máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a .agricultura,

Tèrmo n! 64(1.742, de 12-5-1964
Companhia Valparaibana de
Empreendimentos
São Paulo

sachadeiras. semeaderas .segaderas soCOMPANHIA VALPARAIBANA
cadores de • tetra tosadores de .. grama,
lis EMPREENIIMENTOÇ
,. tratores agricolas, válvulas para
maçarias- agricolas
Nome •
Classe Ó•
Para di,tinguir, is,laquinas e suas pai..
Termo n. 0 640.743, de 12-5-1964
- res integrantes para lias industriais; maCompanhia Valparaibána de
. quinas, de precisão. Maquinas' operatriEmpreendimentos
tes. motores e suas • partes, peças para
„ São Paulo
automóveis não iniuidas " em outras
classes, alavancas, ,b.ternadores,
nas aniassaciewas' máquinas amassadei•
ras de brro' e concreto, máquinas de
'LUPA/LUXOU
abrir chavetas. Máquinas abadiaras paratabatí — Zet. dá
ra • ferramentas • máquinas para arquea.
• Sao Patilo
çao de embalagens, anéis de esteias pa
tacilitar o arranco 'dos Motores. autolu.
ra rolamentos, anéis .sie óleos. 'anéis para
Classe 33
bás lubrificante .bombas de -circulação, Construção de préàios para exploração
Lhos para anstu sa de, combustíveis de de cinemas, teatros, hoteis, empreendi-

bri'icadores. anéis obturadores. ' apare.
, motores a explosão. .anéis de segmentos.

mentos imobiliários

Termo n.? 640.744, , cle 12-5-1964
bielas,, bombas de ar comprimido, bomportas. receptores de sons, reatores pa "INCOME — Indüstria e Comércio de
Materiais Elétricos Ltda.
ra luz fluorescente, reostatos, registros
Guanabara
-para vapor . registros para bidês, pára
banheiros. quebra-luzes, registros para
aparelhos bebedouros, para lavatórios e
• para pias, secadores para cabelos, sor
veteiras. sincronizadores. sextantes. se:
lectonadOres. si Iões. sereias de 'alarme
aparelhos para soldar, soquetes, sina,
Classe 8
leiras reguladores autdmátiços ou não
aparelhos de televisãotelelispas, telt): Aparelhos elétricos, acessórios de apametros. tomadas. telescópios, tomadas de relhos elétricos e materiais elétricos

em geral
correntes, teodolitos. tecnigra 4os, termômetros. aparelhos de telegrafo sem fio,
Termo n.° 640.745, de 12-5-1964
transformadores. trenas, torradorei se Irmãos Villela Comércio e Representade
csaaressão.
tornei
cereais. torneiras
ções Ltda .
ras de alta pressão. torneiras com dia
Guanabara
•
positivos para aquecimento de agua, teletones. telescópios transmissores, toca
discos automáticos ou não. .tubos coa
duns, terminais para bateria% volume
troa ventiladores, válvulas, válvulas
de redução. válvulas Para rádios, vál
vulas de descarga e pressão, válvulas
de comportas, vela ara tiltro, aarelhps
Classe 41 .
transsitores. aarelhos de transmissão
Arroz
de
rins,
tripés
rec e pção
Termo n.° 640.746, de 12-5-1964
Termo 'n.9 640.740, de 12-5-1964
.
Corning Glass Works
(Prorrogação)
Estados Unidos da América
A.
Calçados Terra S.A

(5eçá

•

Têrmo n.• 640.747, de 124-1964
Companhia Swift do Brasa
'

São Paulo

MEDAL.riA .
Indústria
Brasileira
.
ClasSe 4/
,
Margdrina, maionese, composto
hidrogenados
"'
lerrno a.° 640.748, U..12-5-1964
LabOra. tório Yatropan
, São Paulo

PRORROGAÇÃO

THEOTILIN

1
INDUSTRIA BRASILEIRA

•••
Classe 3
UM produto farmacêctico empregado
' como diurético
Têrmo n.° 640.749, de 12-5-1964

Laboratório Yatropan S.A.
São Paulo

pRORROGAÇA0

FLEBODEX
indástria 14...adelgo

I

Classe 3

Um pr"c iiduto fa-inaceutico indicado como me 'cação anti-intecciosa e afecções
hePato-renais
'resineis os. 640.750 a 640.752, de
12-5-1964
Agro-Comercial "66" Lida

São Paulo

•

4 'T E R..8 A
•
Inckiratria Isranileara
Classe 36
CalçadOs

Tèrmo n.° 640.741, de 12-5-1964
"Frigobrás" — Companhia Brasileira
Frigoríficos
São Palito
c;(='

N,)mo

6

CERCOR

PRORROGAÇÃO

Classe 15
Para distInq uir: Artefatos

de cerâmica

6

São Paulo

11n10. BRASILEIRA

porcelana, faiança, louça, louça vidra
da e outros para uso case ro addrno
fins industriais e artisticos. inclusive
instalações sanitárias, adobes adórnos

, Classe 41
aparelhos de jantar almoço, sobremesa Alcacbofras. aletria; alho, asparg
chã e café. artigos de, louça. bac as de açúcar. alimentos paar animais. ainide
latrina, balaustres para Jardins., bán-leira, de porcelana para candieiros
,anheiras. bilhas para vinhos, botelhas
Podias, bules, bidês, caço las para miti
lho, canos de barro para fogão. 'cola
nas para. Jardim. ficaras canecas, com
poteiras. confeiteiras 'cubos, descansos
para guarda-chuva, espremedores paia
41-Idas fung frigideiras de barro, pio
hos iarroa, jardineiras para fard m, Ia
va dedos. mantegueiras, molheira. pedestais de lâmpadas pires, porta-facas.
potes, pratos puxadores, receptáculos,
saladeiras, saleiros serviços de chã e
:a te, taboletas. terrinas, tubos. urin6 s.
vasilhas e vasos

arnèndoas. ameixas, amendoim, araruta
arroz. atam., aveia, avelãs, azeite, azei
tonas.' banha, bacalhau, batatas, balas
oiseoitos. bombons, bolachas, baunilha
café eirn pó e em grão. camarão, canela,

— mbro de 1954

talizadas; 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
coitierVa; lentilhas, linguiça, louro; mas.
sas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão,
ào, imas.
sa de tomate, mel e melado, mate; massas para mingaus, molhos, moluscos.
mGstarda, • mortadela, nós moscada, nozes; ' óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães. piads. prlinés, pimenta, pós para
pudins, picklei, peixes, presuntos,' pa•
tês, petit-pois. psti/has, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais. requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas ets.
latadas, sorvetes. sucos de tomates e de
(ri tas: torradas, tapioca.. tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas," tortas para ali.
mento . de animais e aves, torrões,
Classe 19
•
Para distinguir: Aves e ovos em geral, inclusive do bicho da seda,. ant.
mais - vivos, bovinos, •cavalar, caprinos,
galináceos, ovinos e • sumos
'
Classe 4
Substâncias e produtos -de origem animal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
oruto, argila refratária, .asfáltico .
oruto, algodão em . bruto, , borracha mi
oruto. bauxita, benjoira, breu. cantora.
caolim, chifres, ceras de plantas, cera*
vegetais de carnauba e aricuri. crina
de cavalo, crina em geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato, ervas..
medicinais, extratos oleosos, estopas,
enxofre, bólhas. 4ibras vegetais, flores
secas. grafites, goma em bruto, gran-to
em bruto. kieseighur. liquidos de plantas, batei em bruto ou parcialmente
preparados. minérios metálicos . madeiras em bruto ou parcialmente trabalhadas. em toras. serradas e aplainadas,
mica, mármores em bruto, óxido , de
manganes, óleos de cascas vegetais,
óleos em bruto ou parcialmente preparados, plumbagina em bruto, p6
moldagem para fundições. pedras . bri.
tadas, piche em bruto. pedra 'calcária,
plantas medicinais; pedras em bruto,
quebracho; raizes vegetaiS, resinas, resinas naturais, residuos temei* adicto.
seivas, talco em bruto, xisto, zisto
•
betuminoso e silicato '

Termo n.° 640.753, de ''.2-5-64
Souza Manos Automóveis S. A.

OUVI AC AR
Ciasses: .6. 11. 21, 33 e 50
Cumpro e venda de automóvem de
pas: eio e utilitários: compia e venda
de peças e acessórios, óleos, ubrificantes, oficina mecânica para automóveis
d.: passeioe utilitários, lanternagem.
p.ntura, capote.iro lubrificaçao e
-

lavagem

Termo n.° 640.754, de 12-2-64
Souza Mattos Automóveis S. k.

em pó, cacau. carnes. chá
carnmelos, chocolates: confeitos. crav
ce-eais. cominho. creme de leite. cremes
al:merticios croquetes, compotas can-

S OUMAS A

q:ca coalhada ca qanha. cebola. condi
mentos para alimentos, colorantes
chpuriços, dendê. doces. doces de frutas, espinafre, essências alimeatares, em
padas. ervilhas. enxovas. extrato de' somam farinhas alimentícias, favas, fé

•
• Classes: 6. 11. 21, 33 - `;0
Compra e venda de autom lweis de
passeio e utilitários; compra e v.:nda

em pau e

dc peças e acessórios óleos. lubrifican.
tes; oficina mecânica para automóve a
de passeio e utilitários, lanteenagrea.
cala, flocos, farelo. fermentos, feijão
pintura, capoteiro, lubrificação e
figos, frios, frutas secas naturais -e crislavagem

RI() nr! ,-.141
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Termo n..° 640.755, de 12-5-64
Souzó Mattos Autcenóveis S. A.
SOUZA ItINZWQ3 AUTOMCWEIS

Classes: 6. 11, 21, 33 e 50
Compra e venda de automóveis de
passeio • e utilitários: compra e venda
de peças e acessórios, óleos, lubrifican
tes, oficina mecânica para automóveis
de passeio e utilitários, lanternagem.
pintura, capoteiro. lubrifiração e
lavagem
Termo n.° 640.756, de 12-5-64
(Prorrogação)
N. V. Koffie Hag Maatschappl
'
Holanda
.PRuHRubAÇÃO

para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para s. pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, 'óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor:
durosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilarios, desodorantes -vinagre aromático pó de arroz
e talco pefumado ou não,' lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, Sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifriCios em pó,
pasta ou liquido; saiá perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfcme; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cibos ,. rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos aia o tratamento das unhas..
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular: glicerina perfumada para os
cabelos . e preparados para dsecolorir unhas; cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo n.° 640.760, de 12-5-6+
(Prorrogação).
Société Guerlain'
França

.

e=cCr=a21=1::=1

Classe,. 41 •
.
Café, sucedâneos 4 6 café, cha Lacau
chocolate e açúcar
Termo n. c> 640.757, de 12A 64
(Prórrogação)
Windintiller S. A. — Importação e
Comércio
Rio Grande do
PRORROGAÇÃO
-•

TORPEDO
•

Industria Brasileira

Setembro do 1964 3271

(Seer-o 'NI;

Termo a.' 6-10.766, de 12 5 - 64
douros. bonés, capacetes, cartdlas. caraindústria Brasileira_ de Mate Ltda.
puças, casacão coletes, capas. efar;es
Paraná
cacrecols. calçados. chapéus, c.ntos
cintas, combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças. calções, calças, camisas, camisolas, camisetas
040. U eha
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
saias, casacos, chinelos. dominós, achar• INDUSTRIA BRASILEIRA
pes, tantas as, fardas para militdres co:
Classe 91
legials. fraldas, galochas, gravatas gor- Chá, chá de inale e chá de mate mieiros, jogos de !ingeria. jaquetas, laq-les
rnado
luvas - ligas, lenços. mantéis, meias
9
640.767,
de 12-5-64
Termo
a.
maiós. mantas, mandrião, mantilhas, pa.
Indústria Brasileira de Mate 'Ltda.
letós, palas, penhoar, pulover peirrmas
_ . Paraná
peugas, pouches, polainas. pijamas, pu
•
ahos, perneiras, quimonos n,.galos
robe de chambre. roupão, sobretudos
•OURO PRETO.
suspensórios, saldas de banho sandálias
Itrtilitica
it Mate IVIPZ_
suetires. shorts, sungas, tolas, ou slacks.
indústria
Brasileira
talar. toucas, turbantes, ternos, uniformes
•;
Classe 41
e . vestidos
Chá. chá de mate e chá de mate qui=
Termo . n.° 640.762, de 12-5-64
macio
Societe Anonyme Parlums Marcel
Termo n.° 640.768, de 12-5-64
Rochas.
António Loll 5 Irmão:u.
França
Ao Paulo

»

;latido

•

'1,

• 4,1,*.

$INHÁ MOÇA
trldástria Brasileira

PRORROGAC40
OPÇC)10

xtideki
kkg&Mg

OERO)
Classe 48
Para distingUir: Perfumes, essé.iclas, ex..
tratos água de colónia água de toucador, água de beleza, água de quina.
águi. de rosas, água de, alfazema. água
p ara barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons", cosméticos, fixadores.
de penteados, petróleos. óleos para os

Classe 91
•
Açucar, balas, biscoitos, bombons, bolachas, - caramelos, chocolates, contei,.
tos, creme de leite; doces; doces de
utas, frutas secas e cristalizadas, glirose. g elatina, goiabada, geléias, leite

condensado. leite em pó marmelada,
na. e melado 'pôs para pudim. past11K.s, pudins, sorvetes, tortas e torrões

Classe 48
Agua de colónia
Têrmo n.. 640.763, de 12-5 fil

Societe Anonyrne Parfurns Marcel
Rochas.

PRORROGACÃe

ia atai

-

t,

e cibos: 'dum de louro, saquinho perfuClasse 36
Capas, capotes, palas, trajes e sobre- mado, preparados em pó: pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
tudos
dissolventes e vernizes, removedores da
Termo n ' 640.759, de 12,5-64
cutícula; glicerina perfumada para os .
cabelos e preparados "para descolorir
(Prorrogação)
•
unhas, cílios e pintai ou sinais artifi.
Sociéte Guerlain
'ciais. óleos para"a pele
' França
Temo ri. 0 640 .761, de 12-5-64
(prorrogação)
PRORROGAÇÁO
A. I.' Renner S. A — Indústria do
Vestuário
' Rio Grande do Sul

<Ite°10,‘

oRRoGnçÃo

1.1.1

gral>
Classe 36
'Classe
Para distinnuir: Perternes, essências, ex. Para distinguir: Artigos de vestuários
tratos água de colónia, _água de touca. e roupas feitas em geral: Agasalhos
dor, água de beeza: água de quina. aventais. ai:Ni:estas anáguas. Musas.
alf-ii,rna água IvItac bnMna:
ánua

Guanabara

• Darrow Laboratórios

França

A.

Nome comercial

Classe 6
Máquina de costura de mão e de pé cabelos, creme evanescente, cremes gorcliirusos e pomadas para timpeza
- Termo 'n.° 640.758. de 12,5-64
pele e *Maquillage r depilatórios deso.
(Prorrogação)
A. 'J., Renner S. A. — Indústria do domntes, vinagre aromático,tpó de arroz
• talco perfumado ou não, lápis para
Vestuário
pe, tana e sobrancelhas, preparados para
Rio Grande do Sul
embelezar cillos . e olhos.. carmim para
• 1.0510 e Para os lábios. sabão e creme
parà barbear. "sabão líquido perfumado
ou no, sabonetes, dentifrícios era pó.
pasta ou • liquido: sais perfumados pata
banhos. pentes, vaporicadores de perfume: escó-vai para dentes. rabelos, unhas,

Termo a.° 640.769, de 12-5-64
Darrow Laboratórios S. 'A.

Termo a.° 640. 770, de 12 -5- 64
narrow Laboratórios S. • A.
Guanabara
if

DARROW"
•
indústria Brnileira
Classe 3

•

Si sstancias químicas, produtos e pre,,,ados para serem usados na medi.
cina Ou na farmácia

111111111
Classe 48
Agua de toucador

rárrnos n.° 640.771 e 640.772, de

Têrmo th° 640.764. de 12-5-69
Calabrosardo Móveis Ltda.-

12-5-64
Darrow Laboratórios S. A.
Guanabara

Guanabara"
•

CALABRASARDO
Ind. Brasileira
,•
Classe 40
Móveis de madeira
Termo n. o 646.765. de 12-5-61
Artigos Domésticos Maria S. A
Santa Catarina

O bom Senso em Máquinas
de Lavar Roupa
Classe 6
.Kxtbrugo de propagaria

Dèrrow-Eauipo
•
Classe .10
titti equipo cirúrgico; um equipo me_
dico-hospitalar. Um petrecho „para a .
caurgia: um petrecho médico-hospita,
lar Um gotejados para soro, para pis.'
co: i para sangue; um mensurados de
vo . ume, empregado na tnedie:na .e
cirurgia: um controlador de goteja.
mento, empregado nos equipos &urgi- • cos e médico-hospitalar
Classe 28
UiD gotejador para líquidos de :net&
ric. piLatIca; um menstsrador de vour1 de matéria plástica: um controlador
goteamentos de matéria plásticas
cãrnaras e recipientes de matéria
fica

Quarta-feira 1
[Termos ns, 640.773 e 640.774, eia
12-5-64
Darrow Laboratórios S. A.
Guanabara

Darrow Piàst

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
nino as 640.780, de 12-5-64
W. Silva — Comércio e RePreseM
ções S. A.
Guanabara

Super -Mercados Giro
Classes 41, 42, 43 e 46
Titulo de estabelecimento

Setembro de

640.788. de 12-544
Têrmo
Comércio Indústria de Gazetas &laxa
L.
Guanabara

1964

Ténno n.° 640.796, de 12-5-64
Wilson S. Santos •
- São Paulo

Comercio e Indústria
de Ganias Silmã

,

Classe 31 •
Classe 10
Titulo de estabelecinu.nto
equipo
•
cirúrgico;
um
equipo
meUm
Termos os. 640.781 a 640 783, de
dico-hospitalar. Um petrecho para a
'
Tenno n.° 640.789, de 12-5-64
12-5-64
cirurgia; um petrecho médico-hospitalar. W. Silva — Comércio e Reoxsenta- Comércio 'e Indústria de Gaxetas Silma
Um gotejador para soro, para plasát•
Ltda.
ções S. A.
c. para sangue; um mensurados de voGuanabara
Guanabara
lume, empregado na medicina e • na
tfrt rgia: um controlador de goteatnen
tos. empregados nos equinos cirtirgiços
s/41N
e médico-hospitalar
ILMÂ
Classe 28
Um gotejador para líquidos de matéria
p:ástica; uni mensurador de volume de
Indústria Brasileira
matéria plástica; un contrulador de
Indústria Brasileira
gotejamentos de matéria plástica. cáClasse 41
claras e recipientes de matéria plász:ca
Artigos da classe
Classe 31
Classe 42
Artigos da classe
Termo n.° 640.775, de 12-5-64
Artigos da classe
Kassai — Engenharia e EmpreendiTêrtnOs á. 640.790 a 640.792, de
Classe 43
mentos Ltda.
12-5-64
Artigos da classe
Paraná
Café e Bar' Rialto Ltda.
Termo n.° 640.784, de 12-5-64
Guanabara
Heloisa Perlingeiro Lavaquial
KASSAI - tngennaria.
Guanabara

Classe 21
Sinal de propaganda

•
Termo n•9 640.798, de 12-5-64
Botafogo de 'Futebol e Regadas
Guanabara
BOTAFOGO Dr ru i

t5UL REGATA1

Classe 33
Titulo
Termo n.° 640.799, de 12-5-64
Botafogo de Futebol e Regatas
Guanabara

e Empreendimento s Ltda.
Nome comercial .

Indústria Brasileira

Termo n.o 640.776, de 12-5-64
José Altino da Silveira Brastuano
São Paulo
•

L.

-.asse 41
Artigos da classe
Classe '42
Artigos da classe
.Classe 43
Artigos da classe

re

Classe 33
Classe 32
Insígnia comercial
Almanaques, anilados. álbuns 1:livressos, Cartazes, catálogos, jornais nac çoTermo n.' 640.785, de 12-5-61
sais e estrangeiros, publicações [mores- Persianas Enxugadores Noore Lt ,la •
sai:. revista. Propaganda em rádio,
Guanabara
televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e c nematogrAcas
e revistas impressas
Teimo n.° 640 . 777, de 12-5-64
Artia — Comértio e Importação S. A
Guanabara

Artia Comércio

Importação S. A.

Indústria Brasileirt.

Terrno n.° 640.786. de 12-5-64
.E. A. Pitta & Cia. Ltda
Guanabara

Teimo n•° 640.793. de 12-5-64
et•ttlO. Serviço de Recortes dos
Diários Oficiais Ltda.
Guanabara

1 -"stria Brasileira
, Classe 50
_Artigos da classe

Auto-Matic Regulagem Ltda.
Guanabara

Nome comercial
Termo n.° 640.778, de 12-5-64
Avia — Comércio e Importação S. A
Guanabara..

1..-ústriai Bra'aileira .
• .

, Classe 6

Indústria Brasileira

Classe 33
Insignia comercial

Classe 8
Artigos da classe

Termo n.o 640.787, de 12-5-64
Comércio e Indústria de Gaxetas Suma
Ltda.
:_"1uanabanz

Termo n.° 640.779 de 12 5-64
, Rocha & Vasconcellos
Rio ,de Janeiro
•
s-N

.

rirangelra

Móveis

C1azse 1.0
'• ;•.--%luzleciraerÀé

Comércio e Industria
de Gaxetas Silmá Ltda.
. Nome comácit

.

Artigos da' classe
Classe 39
Artigos da, classe- •
Trmo n.9 640.797, 'de 12 -5 - 64
• Wilson S. Santos'
São Paulo

•

g_

E

ndústria- Brasileira
• Classe 21
Artigos da das

Bras ileirA

Classe 49
Jogos de tôda espécie. Brinquedos e
passatempos, petrechos e artigos para
fins exclusivamente desportivos

Termos os. 64102.75911 e 640. 795, de
Classe 16
Artigos da classe

iild' xistria-

• Terrno n.0 640.8001 de 12-5-64
Jair Rocha Arautes
Rio de Janeiro

Classe 30
Para disti- n,gnii: Artigos de vestuários
e' roupas feitas .em geral: Agasalhos.
aventais. al parcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões boinas babadonros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão. coletes, capas, chales,
cacrecols. , calçados, chapéus, c.ntos,
cintas, combinações, corpinhos calças
de senhoras * de crianças, calções, calças, can*rsas. camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, echarpes, !,antas.as, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de- lingerie, jaquetas, laquk.
luvas, . ligas, lenços. mantõs, meias
maiôs, mantas.' mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, peleriaas
peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, 'regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, 'sandálias
sueteres, shorts. sungas. tolas, ou slacks,
taier. toucas; turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n. 9 640.801, de 12-5-64
Abrasipa Abrasivos Paulistas S. A.
São Paulo

-ABRASIP.A-ABRASIVOS
PAULISTAS S. A.'
• Nome . comercial

Quarta-feira 2
'nano n.° 640.802, de 1.2444
Agro-Comercial "66" Lkia.
São Paulo

• AGRO-COMERCIAU
66 LTDA.
Nome comercial •
Termos na. 640.803 e 640.804, de
12-5-64
Cla. Industrial de Óleos'
Gibral
Vegetais
São Paulo

LINENSE
' INDriSTRIA BRASILEIRA
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira, água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço. fósforos,
lixívia, là de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para
panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em gera/ • saponáceoa,
velas e velas a base de estearbia,
sabões em pó, m flocos, esponjas de
• `.
limpeza
Classe 2
Sub. stâncias e preparações quimicas usadas na -agricultura. na horticultura. na
veterinária e para fins sanitários, a
saber: adubos. ácidos sanliataos, águas
desinfetantes e para fins sanitários,
apanha-mosca e insetos (de goma e
papei ou papelão). álcalis, bactericidas,
baraticidas, carrapaticidas, eras°.
taba * , creosoto, desodorantes, desinfe•
tante& delimitadores, exterminadores de
pragas e hervas daninhas. esterilizais -.
tes. embrocações para animals. enxertos. farinhas de ossos. fertilizantes, fos•ato& formicidas, furnigantes fungicidas. glicose para fins veterinários, guapa. nerbicidas. inseticidas. .nsetitugoa,
larvicidas, microbicidas, medicamentos
para animais, aves e peixes óleos . de"sin`etantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes, papel fumegatór.o. pós inseticidas. parasiticidas.
gicidas e ci.asinfetantes, preparações e
fetantes e veterinárias. raticidas, retnédios para fi3 veterinários, sabões veterinanos e desinfetantes, sais para f
agricolas. horticulas. sanitários e vete-

rinários. sulfatos, superfoafato*. vacinas
para aves e animais, venenos contra
• insetos animais e herva daninhas
Termo n.° 640.805, de 12-5-64
Cooperativa dos Cafeicultores da
Repi:io de Campinas
sac Paulo

CORECA
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Para distinguir: Café em grão e moldo
Termo a.0 640.806, de 12-5-64
Becnoreira Companhia Nacional de
Utilidades
Guanabara

View

610,80f,

usica

Pila* IL. 64O.14, 411
asada, 1...olm 84 0a. Ltda.

dê I*541

ao. :vida 5.

Chaegahara

Psrawnisueo

,PROIRROCIAÇÃO;

„ywAs actA voz

...,..t6WAR0ENTE ot CANA

jegall Wh anuaí da Mick

!' DILOSAL

ECIFE'

Classes: 14, 15, 21, 34, 48 e 49
Expressão de propaganda

'IND. BRAS

Têtaio a.° 640.808, cie 12-5-64
Lojas Boa Vista S. X.
Pernambuco

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargoo„
açúcar. alimentos paar animais. amido,
amêndoas, ameixat i amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
Pilldade s Com Grandes Fecaldadas
café em pó e em grão. camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
RECIFE'
caTarnelos, chocolates, confeitos, cravo,
classe 8
areais. cominho, creme de leite, cremos
Expressai) de propaganda
alimentícios croquetes, compotas, cangIca, coalhada, castanha, cebola, condi.
Têrmo n.° 640.809, de 12-5-64
mentos para alimentos, colorantes.
Exportadora de Fumos Suerdleck
chouriços, dendê, doces, doces de fruS. A.
tas. espinafre, essiircias alimentares, emBahia
padas, ervilhas. ermovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo. fermentos, feijão.
figos, frios. frutas sécas naturais e cristalizadas; gricose, gema de mascar, gorduras. grânulos, grão de bico, gelatina.
galabada, geléias, harva doce, hem
:indústria
mate, hortaliças, lagostas, línguas leite
condensado, leite em pó. legumes em
Classe 44
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- Fumo em fõlha
sas alimenticias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão.' masTéroso n.° 640. 810, de 12-5-64
Garmak — Indástria de Móveis Ltda. sa de tomate. mel e melado, mate, masGuanabara
sas para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadelas nós moscada, nozes, óleos comestiveis, ostras, ovas,
ger.. Pinos. prlinés, pimenta, pós para
pudins. pickles. peixes. presuntos, patês. petit-pois. pstilhas, pizzas, pudins;
• queijos, rações balanceadas para animais requeijões, sal, sagu, sardinhas,
Indústria 13rastleira
sanduiches. salsichas, salames. sopas enlatadas, sorvetes. sucos de tomates e de
fri tas: torradas, tapioca, tâmaras, talha..
Classe 40
iam tremoços, tortas, tortas para aliMóveis residenciais
mento de anirna:s e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Teima n.' 640.811, de 12-5-64
La Marseillaise Fábrica de Biscoitos e
Térmo n.° 640.815. de 12-5-64
Chocolates Finos Ltda.
Importadora Walter Maciel S. A.
Rio de Janeiro
Comércio e Indústria
Guanabara
ik41,Aii3à1.5111LILABSA

COMS

IMPORTADORA
WALTER MACIEL S. A.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

FAIMICA Dr DISCO:TOS C CHOC-MUS CCIOS Lfis

Nome comercial
Térmo n.° 640.812, de 12-5-64
Anmaçaes *de Aço Probel S. A.
São Paulo

2ent
Classes: 6. 8, 9. 21 e 40
Frase de propaganda
•

uasse

Aguardente de cana
Têrmo n.0 640.818, de 12-5-64
Alexandre R. Paccola
São Paulo

•

.

4.4 04

....
•&•., 0a1.0.11,010
n~.~.~11~.74.**/1•••••• n

Classe 42
Aguardente de cana
640.819, de 12-54r
Auto Vulcanizadora Rodart ladra
São Paulo

4010 YOlavia4,000
00Aor FI A. I
Nome comercial
Têmtio a.° 640.820. de 1.2-544
Vulcanizadora Rodart Leda.
São Paulo

RODAR?.
INDUSTRIA

eRAsit.ofút

Classe 21
Reformas de pneus
Termo n.° 640.821, de 12-5-64
Auto Vulcanizadora Rodart Ltda.
SACr Paulo

Nome comercial .

Reicor4.

Termo n.° 640.816, de 12-5-64
Alcides de Andrade Lima
Pernambuco

••n•••• n•nnn n•••n••n •••••••••••
•

Classe 40
Colcheas ortopédicos

" C:à

Térmo n. o 640.813. de 12-5-64
Cia. Estadual 'de Telefones da
Guanabara — Catei
Guanabara

I

r

Termos as. 640,822 e 640.823, de
•

• --A•Ja.

T eM0INel da Cwanaba,a

Nnme cr.rv,-,

KISSEA1L

MUSIÍNVIN 1

V;r. 1 ,e

C'risse 42
,ignar,!vnic

'4 •

12-5-64
Chlyoda Chcanical Engineering 6 Coas.
tructIon Co., Ltdt,
Japão

CW1E1"
COApanfus EvaduM de

- .. -ffittele.~~00/ae:
Replar
Classes: 21 e 50
Sinal de propaganda

1::•;.:7n•••,

PRORROGAÇÃO

"Lano a.° 640.817. de 12-5-4
Alcides de Andrade Lima
Pernambuco

cana

Classe 11
Tanques. etc.
Classe 31
Disposairoa de vedação para tanolti" etc.

3274
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Termo n.° 640.824, de 12-5-64
Banco Novo Mundo S. A.
Guanabara

(Seção III)

Temo n.° 640.836, de 12-5-64
Urino a.° 640.831, de 12-5-64
(Prorrogação)
Americani C.igarette Company (OverBrandão, Gomes. & Companhia Limitada
seas) Limited
Portugal
Liechtenstein

• .8aNCONOVO MUNDO S. A.
.Nosso Melhor Negócio é a Sua Satisfação

A'MSTEL

• • FiRORROGACtri

GRANJA BRANCA
Indústria Brasileira

e

Classe 41
Rações balanceadas para ai:me-na:ao
de, animais; etc.
Termo n.9 640.826, de 12-5-64 •
Consórcio Técnico Segurador
•
"Perfeito' Ltda.
Guanabara
•
•

PER.FEITO

BASÃCRYL

MINAS OIL LTDA

PRORROGAC741
nTome comerciai

Classe 1
Termo n. • 640.838. de 12-5-64
Produtos químicos para fins mdt.striais Telefonektiebolaget L. M. Eric§an
Suécia
Têrrno n.' 640.833. de 12.5-64
Royal Crown Cola Co.
. Estados Unidos da América

.11PRINT

DIET-RITE
Classe 8

Classe 33
Agenciadores de se‘,uro"
Termo n.° 640.827. de 12-544
Industrial de Fogões S. A.
•
Rio Grande do Sul

G.ZTEX
•

Termo n. o 640.828, de 12-5-64
Imobiliária Boavista Ltda. Guanabara

Imobiliária
136-ivi-sta Lida.
Nome comercial
km.

Temo n. 9 640.829, de 12-5-64
W. Fieck &
Rio Grande do Sul

Têrmo n•° 640.834, de 12.544
Mune/anta Mining And Manufacturing
Company

Capacitor es elétricos

•

Classe 41
Balas, bombons, chocolates e doces
Termo 0.0 640.844, -de 12-5-64
(Prorrogação)
Laboratório Regius Ltda.
Rio Grande do Sul
FROreOJGACÃQ

Terrno n.° 640.839, de 12-5-64
' Magnesita S. A.
Minas Gerais -

9

Termo n° 640.835, de 12-544
Merdc 6 Co., Inc.
Estados Unidos da Aménca

DRIAÇOES DOMNIQUE1
.

,pg, Termo n.° 640.830. de 12-5-64
(Prorrogação)
essa Brasileira de Petróleo S.
Guanabara

Classe 43
Bebidas não alcoólicas e concentrados
para fazer' as mesmas

DROPSTOSS
Indústria Brasileira

URAMIX

Classe 16
Produtos refratários (argamassas, blocos de concreto, cimentos, massas, pe• Classe 3
ças rpeciais e tijolos) e unlantes
Um preparado farmacêutico indicado
térmicos
meio medicação coadjuvante no trataTêm° n. 0 640.840, de 12-5-64
mento do reumatismo e das nevralgias
FMC Corporation
Termo n, 9 640:845. de 12-5-64
Èstados Unidos da Acnért,ra
(Prorrogação)
Classe 28
l'...aboratório 'Regias Ltda.
Artefatos e p'rodutos acabados de oriRio Grande do Sul
gem animal vegetal ou mineral. não
incluídos em outras classes; artefatos
de substâncias químicas não incluídos
ea outras classes; 'chumaço, e esponjas
• para efregar e outros produtos
,
abrasivos
Indústria Brasileira

Classe 8
Fogões, etc. • .

• ,. Classe 36
Calçados

Claudenocain

Classe 44
Tabaco manufaturado ou na.). Artigos
para fumantes, exceto •papel
Classe 3
eTsmendnfa?~'--r-,§:§1R.E~Inni Médicamentos, produtos químicos, para
Classe 41
640.837,
de
12-5-64
9
Têroto
n.
Azeite
a medicina, drogas e preparados larMinas Ou Ltda.
maceuticos. emplastros
1
•
Têrmo n.° 640.832, de 125-64
Minas -Gerais
BadÍscheAnilin Soda-Fabrik AktienTermo n.° 640.843, de 12-5-64
. gesellschaft,
(Prorrogação)
Alemanha
Laboratório Regias Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo á.* 640.825. de 12-564
Renato Antonio Brogtolo
Guanabara

•

.Termo n.° 640.842, de 123-61
(Prorrogação)
Luitpold-Werk, Chemisch-Pharinazern
tische Fabrik
Alemanha
.PRORROGACÃO

Classe 33
Frase de oropagannt

.

Srtembro de 1964

(0a~
rnatic

• Classe 2
Aparelhos medidores .ou verificadores
de alinhamento para rodas de automóveis

CLARIX

Classe 3
Um produto farmaceutitco indicado go
tratamento das laringites e bueo
gites em suas manifestações
Têrmo n.• 640.846, de 12 5-64
Giorgy Paul Georges Nyari.
Guanabara

"'Irmo ti.' - 640.841, de 12-5-64

A.

(Prorrogação)
Luit pold-Werk, Chemisch-Pbarmazeutische Fabrik
1
.
Alemanha
PRORROGAÇÃO

Adaequan
Classe • 2
SuSstinClaS á preparações quietais usadas lia agricultura, na horticultura, na
Classe 3
veterinária e para fins sanitários; ire- Medicamentos. produtos químicos. para
Classe 40
Classe 32
•
parados anti-heltnitico para U53
a medicina, drogas e. preparados far- Móveis em geral. esoru irtimente móveis
Uma rev-,ta de propaganda comerc i al
:veterinário
icapr-ssos
. de fórmica
macêuticos, emplastros
I ¡k seus produtos e anúncios
f
•

Termo 119 640.847, de 13-5-1964

Navy S. A., Cerarnica Industrial de
Chasco
aso Paulo
.

.

•

4

BEIM 8/Á.- CERIMICÂ
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Tânia° n° 640.853, de 13-5-1964
Indústria e Caeurcio de. Acessórios
Para Veículos Técnorod Limitada
São Paulo

Termo n° 640.859, de 13-5-1964
Staub S. A. — Ektrónica, Comércio

Tarai° a° 6-20.864, de 13-5-1964
Pan Produtos Alimenticios Nacionais

S. A.

e- Indústria
, Classe 8

São Paulo

Indlf Àãt5N.

rECNORO'à
Indletria Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Bicicletas, motonetas.

Nome Comercial

motocicletas e suas artes integrantes

Térmo oP 640.848, de 13-5-1964
Termo n° 640.854, de 13-54364
Hervy S. A., Cerâmica Industrial de
Osasco
Colonvist — Edições Poostals Limitada
, São Paulo
São Paulo

.

a

-coLorviST

SERVI'

Waelleire
Classe 15
Para distinguir: Artefatos de louça, barro e terracota, artefatos de porcelana,
louças sanitarias; alguidares, almofarizes, assadeiras, Met; bebedouro; bacias, bandejas, biacoltelias, bombons:res. bules, banheiros, copos, caldeirões,
cadinho, cachepots, 'castiçais, canecas,
caçarolas, comedores para aves, cofres,
cubas, compoteltas descansa-talheres, tacarradeiras, filtros, formas, gruas, frigideiras, formas, glocos, jarras, licor&
tos lavatorios, leiteira; mantegueires,
moringas, pires, panela; pipas, potes,
pratos para ornatos, pilões pias, portaJolas, sopeiras, saladeiras, serviços para refrescos, serviços para frios, dia e
jantar, travessas, talhas, tijelas, vasos,
vasas sanitários, olearas
Termo n° 640.849, de 13-5-1964
Stylianos Georges Paha* Limitada
Sáo Paulo

Classe 25
Para distinguir: Arvores de natal, bibolota, bolas para enfeites de arvores
de natal, cartas geograficas, cartões postais, cartazes, diplays, desenhos artísticos, desenhos, decalcomania para tecidos, estatuas, estatuetas, estampas, gravuras, grutas de vidro, figuras de or.natos, festões, fotografias frutas de louça, Suaras para enfeitar bolos de aniversario; batizados, casamentos e outras quaisquer comemorações, imagens,
letreiros, manequins, maquetas, obras artisticas, obras de pintura, paineis e cartazes para decorações e para exposição
projetos, mostruários de mercadorias diversas e para propaganda, suportes ar-tisticos para vitrines, estatuetas para
adornos e para fins artísticos, tabole-

ta

Têtmo a° 640.855, de • 133-1964
Colonvist — Edições Poostais Limitada
São Paulo
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral

São Paulo Para distinguii: Componentes c acessorios eletionicos, componentes de audio,
tocadiscos, televisores, kits, de TV, aramofones portateis, tais como: fonolas.
rtadiofonografos, do tipo kit-Pi, e esterco e outros aparelhos de reprodoção
de 401U
Terna° n• 640.860, de 13-5-1964
Colamarino S. A. — Metais e Ligas
São Paulo
aLTIBER1,4

Classe 5
Para distingui:: Ligas de alumínio e
berilo para fundição sob pressão e ligas metálicas não trabalhadas e parca
almente trabalhadas
Termo n° 640.861, de 13-5-1964
Colamarino S. A. — Metais e Ligas
São Paulo

ZAMAI,

OZNITEX
Classe 17
tara distinguir: Pael carbono
Termo n• 640.850, de 13-5-1964
Rodolfo Mráz
São Paulo
JUsTA

Tèrmo a° 640.856, de 13-5-1964
•
Colonvist — Edições Poostais Limitada
São Paulo
-•
Classe 5
•
Classe 8
Para distinguir: Artigos. e materiais fo- Para distinguir: Ligas de alumínio e
tográficos em gerai; bobinas, camaras berilo para fundição- sob pressão e litotográficas, camaraa ampliadoras, apa- gas metálicas não trabalhadas e parcialmente trabalhadas
relhos fotográficos, filmes revelados, focalizadores para camaras fotograticas.
Termo n° 640.862, de 13-5-1961
máquinas fotográficas, aparelhos de Colamarino S. A. — Metais e Ligas
emprojeção, prisrisas fotograficos, puxadores de filmes e tripas, maoaulas impressoras fotográficas, filmes rigidos, iampadas

C 0.13'E R I I,

Tèrmo C-640.857, de 13-5-1961
Crilanvist — Edições Poostais Limitada
Class. s
•
São Paulo
Para 'distinguir: Ligas de alunorao e
tosasse 1'
berilo para fundição sob pressão e liPara distinguir: Podutos quimicos auClasse 32
xiliarei, para indústria texteis, substato Para distinguir: oarrioloiques, agoadas, gas metálicas não trabalhadas e parcialmente trabalhadas
das e preparações quinaras usadas 5.45 anuáoo., albuns impressos, boletins, caindústrias
talogos, edições impressas, folhetos, orTermo no 640.863, de 13-5-1964
nais livros 'impresso; publicações imElias Migue/ Burnaruf
Tê:rno no 640.851, de 13-5-1964
pressas,
revistas,
orgãos
de
publicidade,
São Paulo
Rodolfo" Mráz
programas
radiofônicos,
radio-televisiaSão Paulo
nados, peças teatrais e cinematográficas,
Classe 4
programas circenses
rara distinguir:. Substancias de origem
animal, vegetal ou mineral, em bruto
Termo no 640.858. de 13-5-1964
ou parcialmente preparadas
- Frigobrils" — Companhia Brasileira
de Frigorifico:
Tarmo n° 640•552, de 13-5-1964
São Paulo
Indústria e Comércio de Acessorios
oara Veículos Tecnorod Limitai
São Paula

reiG0

me

INTOSTBIA E ccattacto
ACESSÓRI OS PAU linCO3.08

TECNOROD LTDA.
Nome Comercia .

I

•
10'44
ija414)

Classe 19
Para distinguir: Aves e ovos em geral,
itichssive do bicho da seda. animais vivos, bovino, cavalar, .aprinos,
caos, ovinos e subias

1Y04 4;05
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:lasse 33

Titulo

•

•

lei.

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. as jai
açúcar, alimentos paar animais ;amk.
amêndoas, ameixas. amendo.m aramou,
arroz, ãtutn, aveia. asolás, azeite azei
Lonas. banha, bacalhau, batatas balas
biscoitos. bombons, bolachas. baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canea
em pau e CU pó. cacau: carnes chá.
caraenelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho. creme de leite, cremes
ailmentIcios croquetes, compotas. cai-arpoa. coalhada, castanha, cebola, coma,¡mentos para alimentos. colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de fru.
tas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovais. extrato de tio
mate, farinhas alimenticias, favas, féculas,' flocos, farelo, fermentos. feijão,figos. frios, frutas secas naturais e cristalizadas: gricose. goma de mascar, gorduras, gránu/os. grão dt bico, gelatina,
goiabada. geléias. herva doce. hena
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, ma g
-roalinetc,mariso ntega,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massa& para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, aoz. s, óleos comestiveis, ostras, ovas,
paes. piaos. prlinés. pimenta, pós para
pcdins, pickles. peixes, presuntos, patê& petit-pois. astilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para anima reOueijoes, sai, saga, sardinha/,
sanduiches, salsichas, salame'. sopas enlatadas. sorvetes. SUCOS de tcenates,-e
frotas: torradas. -tapioca. amaras, talho,
nos tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo n° 640.865, de 13-5-1964
Clube Atlético Paulistano
São Paulo
CLUITE ATIATICO PAULISTANO
Nome Civi1
Tèrmo ti° 640.866, de 13-5-1964
Clube Atlético Paulistano
São Paulo
kivvne45

Émipoca
Indásixia Brasileira
.,
•
:'Classe 11
Para distinguir: Distintivos
Térrno n° 640.867. de 13-5-1964
Clube Atlético Paulistano
São Paulo
Classe 14
Para distingiam Flámulas, bandieraa
Termo no 640.868, de 13-5-1964
Clube Atlético Paulistano
São Paulo
Para distinguir: Álbuns, almanaques
anuários, boletins Impressos, cat/102
t folhetos, jornais, Moem Impresso;

3276
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sicaa impressas, peças teatrais, peças
cinematog:áficas, prospectos, panfletos,
publicações, publicidade em geral, programas radiofónicos e de televisão, revistas
Termo n u 640.869, de 13-5-1964
Clube Atlético Paulistano .
São Paulo
Classe 38
Para distarjuir: Decalcomania
Termo n 9 640.870, de 13-5-1964
Clube Atiét:co Paulistano
São Paulo
•
Classe 50
Para distingui,: impressos em geral,
bilhetes, duplicatas, faturas, folhinhas.
notas çiscals, papeis de . correspondência, passagens, recibo, anúncios impressos

Tanto ao 640.877, de*13-54944
lacra Limitada •
•
Paraná

I N C RA.
Classes': 8 — 15
Titulo.
Termo n o 640.878, de 13-5-1964
Calçados Paris Limitada
Rio Grande do Sul

14

Termo n• 640.884, de 13-5-1954
Química 'Médica Farmacêutica S. A.
Estada da Guanabara

Termo n o 6-10.589, de 13-5-1964
Condomínio do Edificio Jatai
Estado da Guanabara

OIVINEPATOL
INDLIsTRa DRASILEIRie,

Edifício Jatai

PRORROGACÃO

uasse 33.
• Título

Classe 3
Para distinguir: Um produto farmacêutico indicado. no tratamento das anemias
macrociticas, das hepatites e cirroses
repaticas, em suas manifestações

Termo n° . 640.890, de 13-5-1964
Condomínio do Edifício Luxor
Estado da Guanabara

Termo n° 640.885, de 13-5-1964
Vinicola Nascimento Limitad
Minas Gerais

Termo nu 640.871, de 13-5-1964
Parnauto — Paranaguá Automóveis e
Peças Limitada
Paraná

Pin RNAIITO_
Classes: 6" :— 11 — 21
Título
Termo n9 640.872, • de 13-5-1961
Norma Publicidade S. A.
Pernambuco
•e

Suara:uca d Legítímo'
Guaraná da imanam

!

Classe 33
Frase de Propaganda
Termo no 640.873, de 13-5-1964
Comercial Ponteira Limitada
Paraná
,

°marcial Fronteira

Classes: 11 — 12 --- 15 — 23 — 36
e 41
Título
Termo n° 640.874, de 13-5-1964 Eletrolar Toledo Limitada
Paraná

Classe 36
Para distinguir: Calçados em geral
Termo n° 640.879, de 133-1964
Mari Modas Limitada
Estado da Guanabara

Termo n 9 640,875; de 13-5-1964
Auto Oficina Bandeirante Limitada
Paraná :

illeto

Oficina Bandeirante

Classes: 11 — 21 — 33
Título
„ o n° 640.876, de 13-5-1964
.Terin
Artplastic Bettge Limitada
Para"

fixtt

Mp1astic,a3attge

PRORROGACÃO

Classe 42
Termo n 9 640.880, de 13-5-1964
Sertur — Advocacia e Contabilidade Para distinguir: Vinhos de cva, de mesa e sobre mesa, dos tipos branco doce,
Limitada
branco seco, folha de figo, rosicler, claEstado da Guanabara
rete e virgem
Termo a' 640.886, de 13-5-1964
Roupas Rei S. A. Indústria 'e
Comércio
São Paulo

SERTUR
Classes: 33 — 50
• Para distinguir: Advocacia e contabilidade, despachante, 'administração de
betns, organização de empresas, compra e venda de imóveis, auditoria -fiscal
e serviços correlatos

28
Titulo

Classe

Termo n° 640.892, de 13-5-1964
Distribuidora de Peças Flamingo
Limitada
Estado da Guanabara

Distribuidora de Peças
Flamingo Ltda.
Nome Comercial

,

4/D4fRouvos
sPRORROGACÃOf

reoERoGAçÃo

Classe 36
Para ..,kistinguir: Comércio de roupas
feitas em geral
Termo n° 640.887. de 13-5-1964
Condomínio do Edifício Quati
Estado da Guanabara

liààtLEIRA

Edificio Quatd

Classe 49
Artigos da classe
Têrmo n9 640.883, de 133-1964
Romano Guaraldi
São Paulo

PRORROGAÇÃO

É
1-

Indústria brasileira'
Classe 21
, Artigos da classe
Termo no 640.894, de 13-5-1964
Sociedade de Assistência a Família
Auxilios e Participações S. A.
Estado da Guanabara
Sociedade de A ssistência à

Familia
A.

Auxltios e Participações S.

Classe 33
Titulo

Nome Comercia]

Termo n 9 640.888, de 13-5-1964
Condomínio do Edifício Lunar
Estado da Guanabara

Teimo n° 640.895, de 13-5-1964
Sociedade de Assistência a Familia
Auxílios e Participações S. A.
Estado da Guanabara

Stiateta /Uma

Ind. Brasileira
Classe 21

Classe 33'
Titulo

Termo n9 640.893, de 13-5-1964
Distribuidora de Peças Flamingo
Limitada
Estado da Guanah.o,o

Termo n° 640.882, de 13-5-1964
Sociedade Importadora e Exportadora
Sol Limitada.
São Paulo

Artigos da classe

Classe 33
Titulo

Francisco José'

:

Net

Classe 36
Para distingui: : : Roupas feitas em geral
e modas

s

graxa,

Edifício

,.•

flito.C$

_szsusta:a

0

Termo n g 640.891, de 13-5-1964
Condomínio do Edificio Francisco Jos*
Estado da Guanabara
"

URRAR TOLEDO
Classes: 1 — 8
Título

84~

Classe 33
Título

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr* 5,00

S. FAP
Indústria Brasileira
Classe 50
A-tigos da classe

