SEÇÃO 111

ANO XXII - N. 1.68
•DEPARTARIFM NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIitaiTOR
GERAL SUBSTITUTO
Rio 28 de agõsto de 1964
Notificagdo:
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previ-to pelo or tiga 14 da
Lei nP 4.048, de 29-12 61 e mais
dez dias - para eventuais juntadas de recurso-. e do mesmo
não se tendo valido nenhum in•
teressado. ficam noti fleados 03
requerentes ebeixo mencionados a
comp arecer a &sie Depertamento
a fim, de efetuarem 3 lAgereento
da taxa final con ecrrente expedieão dos resnee.tivne eert:ficados dentro do nrsen Ge ees-enta
dias - na furri n donarÁgrafo
único elo ixrti ,vo 154 rio código da
Propriedade Industrial.
Privilégio de. invengdo deferido

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 4964

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N. o 119.323 - Privilégio de invenção - Dispositivo de sensibilidade térmica - Requerente:
Westinghouse Electric Corporation. - Fica sem efeito o despacho publicado aor 8 de Julho d3
1964, para o tini de ser apreciada
a oposição que deu entrada no
Deuartamento no prao legal.
N.° 131.562 - Modêlo industriai para: Um rióvo modêlo d3
motor de explosão - Requerente:
Marukvu Indústria de _vlámilnas
Agrícolas Ltda. - Reconsidero o
despacho de deferimento, tendo
em vista o laudo técnie.0, e o pronunciamento do Diretor .a Divisão de Patentes.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL SUBSTITUTO

Notificação:
Têrmos:
Uma vez decorrido o prazo de
N.° 126.855 - NO ventilador recurso previsto pelo arti go 14 da
de pedestal eu vara men enn te- Lei n o 4.048 de 29 de dezembro
to reemlável que venta eum cir- de 1961 e mais dez dias, para
culo de PRN penliRrNrite Ru- eventuais juntadas de recurso, e
bens Be ião - Fm fece dos pere- do mesmo não se tendo valido
ceres técnicoa e do pronuncia- nenhum intereando ficam notimento do Diretor da Divisão de ficados os rennerentes abaixo
Patentes.
mencionados a comparecer a êsto
Deoartamento a fim de efetuaDiversos:
rem o pa aareento da taxa final
Rous'el lidar - Traneferência concernente à expedição dos respara seu nome nas Peten 4es de pectivos certificados dentro da
n.o e9.818. nrivlifçgio de veneão nrazo de sessenta dias na forma
n.o 68.142, privil égio 1 0 In iencão. do nerágrafo único do arti go 131
- Anotem-se ps trpn4ertii^cing do Código da Propriedade Industa certidSo de fls. a "nosterfori" trial.
em face de 'Poen 0.emeticir Dor
quesição da expediçã.o das paten- Restauragdo de título de estabetes.
lecimento
Têrmos:
Republicados por terem saldo
N. o 101.220 - Oresie Vastarelli com incorreções.
modêlo de utili dede
Arguite-se o nrcee-so.
.Têrmos:
N. o 119.023 - Privitéalo de inN.° 404.049 - California PeVeneão para: Dlepositivo para
controlar a velocidede por meto trópolls, classes 33 - 41 - 42 e
da ponte elétrica, em motor elé 43, de Cia. California de Investitrico do tino C C gbunt Re• mentns. - Concedo a restauraquerente: R.1 ir en Kngetru Koayo ção.
Xabush iki Ke isha, Torno cem
N. o 404.047 - Califórnia Cabo
efeito o deireho nublicadn 903 Frio, classes 33 - 41 - 42 e 43 8 de julho de 1904, n're o f'm de • Requerente: Cia. Califórnia de
Ser apreciada a oposição entrada investimentos. - Concedo a re.:no prazo.
tauraÇãO.

.N.° 406.445 - Panificadora Oscasino, classes 41 - 42 e 43 - Requerente: Olivio Luiz Flori. Concedo a reon-,auranção.
Exigências:
Cadmiras Adriatica S.A. e LInifício Leslie S.A. - No pedido
de cancelamento da transferência no registro 259.380. - Tome
conhecimento do parecer da Divisão Jurídica e diga o que for
do seu interêsse no prazo legal.
Reconsideração de Despachos:
Produtos Alimentícios Monte
Cano Ltda. - No pedido de reconsideração do despacho de indeferimento do têrmo 360.925,
marca: Monte Carlo. - Tenda
em vista o deopacho do Exmo Sr.
Secretário da Indústria reconsidero o de:pacho, de acôrdo com a
artigo 200 do Código, republicado
por ter saído com Incorreções.
Carlo Erba S.P.A. - No pedido de reconsideração do despacho
de deferimento do têrmc número
400.678, marca Ergamicina, do
requerente: American Fome Products Corporation. - Mantenho
o despacho de registre-se - 1 porque as marcas egonovina e ergamicina não se confundem; 2 Porque a peticionária pediu desistência do pedido.
EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
RECURSOS
Rio, 28 de agasto de 1984
Recurso:
Sylvio Rugani - Recorrendo do
despacho que indeferiu têrmo
n.o 91.927, privilégio de invenção.
EXPEDIENTE DA DIVIsA0 DE
PRIVILÉGIO DE INVENÇAO
Exigências

N. o 128.744 - Maschlnenfabrile
Rieter A.G. - Cump ra a exigência.
N. o 129.328 - Farbwerke aloe.
chst Aktiengsellschaft Vorm.
Meister Lucius & Bruning. Cumpra a exigência.
N. o 86.138 - Schaiage Lock
Company. - Cumpra a exigência.
N. o 116.691 - Merino Scipioni
- Cumpra a exigência.
N. o- 123.072
Arthur Diniz da
Carvalho. - Cumpra a exigência.
N. o 123.548 - Seja Pajecki. Cumpra a exigência.
N. o 123.847 - Biagio Chica.
Cumpra a txigência.
N e 124.076 - Ferragens AgnIa
Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 124.240 - Johans Dombrovskis. - Cumpra a exigência.
N. o 124,279 - José Patc & Fie
lhos Ltda. - Cumpra a exigência.
N. o 124.676 - Indústria e Comércio Ajax Ltda. - Cumpra a
exigência.
N. o 125.073 - Societé D'etudes
et de Reelisatinons de L'Habitat
Privé, S.E.R. H.A.P. (A.R•L.).
- Cumpra a exigência.
N. 0* 125.328 - 125 329 - Parquet Fixocolax Ltda. - Cumpra a
exigência,
N. o 125.40 I-. Vitório Terracini. - Diga o requerente.
N. o 125.505
Olivio Lezzi. Diga o requerente.
W. 0 125.553 - Anibal Frazão,
de Azevedo. - Diga o requerente.
N. o 125.868 - Cano Glordani.
- Cumpra a exigência.
N. o 126.269 - 126 270 - ...„
126.271 - 126.272 - 126.273
Oarterto Labrada Moenetti e Hugo
Patrone Ampelli. - Cumpra a
exigência.
N.° 129.317 - 129 318 129.319 - 129.320 - 129.321 129.322 - 129.323 - 129 324. Tansona Corporation. - Cumpra
a exigência.
EXPEDIENTE DA DIVISA() DE
PATENTE REPUBLICADO

Rio, 28 de agõsto de 1964
Rio, 28 de agiisto de 1964
Têrmos:
Notificação:
N. o 128.235 - Maschinenfabrik
Uma vez decorrido o P razo ao
Rieter A . G. - Cumpra e exigên- recurso previsto pelo artigo 14 da
cia.
Lei n.? 4.048 de 29 de dezembro
•
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As kepartições Publicas
•I
EED NTE
deverão remeter o expediente
,_
destinado à publicação nos jor- _. DEPAR7AMENTO DE 'IMPRENSA NACIONAL
nais, diariamente, até às 15 horas.
OWIETOR•GERAL
- As reclamações pertinenALBERTO
DE BRITO /PEREIRA
a.
tes à matéria retribuída, nos ca• s
ic SLIM o* sacXo os notnnOto
sos de erros ou omissões, deverão crnorn DO sonveço os p uni.rcaçõssi
FLORIANO/GUIMARAES
ser formuladas por escrito., à MURILO FERREIRA ALVES
1
Seção de Redação, das 9 às 17,30
DIÁRIO'OFICIAL
hora s. no ,máximo até 72 horas
SEÇÃO O)
após a saída dos órgãos oficiais.
▪
0• - onbnandade da foraPodleata do D•oartrara•ait•
Os originais deverão ser
Na.IOno dt Proprhodwde Mdsts1;tad do nanfnairla
dactilografados e autenticados,
tadOntrlo • ~Oral°
ressalvadas, por quem de direito.
Impresso nos ofIcinos do Deportonnentej cie In•lartnta Nsclonto
rasuras e emendas.
ASSINATURAS
- Excetuadas as para o exteI
,,,
rior, que serão sempre anuais, as
1
r UNCIONARIOS
assinaturas poder-se-ão tomar. REPARTIÇÕES E PARTICULARES
ICapital e Interior:
Capital g Interior;
em qualquer époéa, por seis meses ou tun ano.
Cr$ _ 450.00
Semestre . ..... Cr$ 600 -.00 Senzestre •
Cr$ 900,00
Cr$ 1.200,00 Ano' .
- As assinaturas vencidas Ano .
poderão ser suspensos sem aviso
Exterior:
Exterior:
prévio.
'Ct:$ 1.000.00
Cr$ 1.300.00.Anc
Ano
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali- registro, a mês e o ano em que' jornais, devem os assinantes pra).vicanciar a respectiva renovação
dade de suas assinaturas, na findará.
parte superior do enderéço vão A fim de evitar solução de com antecedência mínima de
impressos o número do talão de continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.
• -

de 1961 e mais dez dias, para

eventuais Juntadas de recurso, e
do mesmo não se tendo 'valido
nenhum Interessado, ficam notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a êste
Departamento a fim, de efetuarem 0 pagamento da taxa final
concernentes a expedição dos restificados dentro do prazo de sessenta dias na forma do parágrafo
único do artigo 134 do Código da
Propriedade Industrial.Privilégio de Invenção Deferido:
Tinno:
•
N.o 114.004 - Original di,posição em sofa cama - Requerente:
Pontes S.A. Indústria de Móveis
Artísticos. - Retificado em 27 de
agó-to de 1964.
Exigências:
Têrmos:
N.° 123.982 - Gionnottl Carlo Hugo. Apre:ente clichê.
N.° 124.659 - American Cyanamid Company. - Apresente
clichê.
N.° 129.883 - Ilidekuni Yokota e Shingo Yokota. - Apresente
clichê.
No . 130.388 - Perfumes Coty
S.A.B. - Apresente clichê.
N. o 130.591 - Cia. Comercial
Brasileira. - Apresente clichê.
No .146.113 - Cary Ramos Vali.
- Apresente clichê.
N.° 146.115 - Cary Ramos VaiIl. - Apresente clichê.
N.° 150.208 - Etablissemet
ieiarquint. - Apresente cliché.
N.° 151.073 - Mauricio Rad
Rogbl. - Apresente cliché.

N. o 151.963 -E. NianOgrao
ApreS.A. Distilaria Bellard.
sente -clichê.
11. 0 151.969 - E. Manograsso
S.A, Distalirla Bellard. - Apresente clichê.
N.° 152,426 - 152.427 - Aktieboiaget Electrolux. - Apresente
dsnhos clichê do modêlo.
N.o 152..947 - Robrto ("abra'
Comércio e Representações. Apresente clichê.
N.° 152 :948 - Roberic Cabral
Comércio e Representações.
Apresente clichê.
N. o 153,025 _,Eustratios Thedere Varza.kakose - Apresente
clichê.
N. 0 153.008 - Thome
Hann. - Apresente clichê.
N.o 153.199 - Società, Italiana
Telecomunicazioni Siemens S.P.
A. - Apresente clichê.
- No . 153.354 - Bento Pinto de
Barros Filho.
Anresenee cliPhè,
N.0 153.484 - The Sin ger Manufacterine Company. - Apresente cliché.
N. o 153.411 - Olavo Ehmke
Apreeente cliché.
N. o 153.762 - Osvaldo Caldas
de Carvalho Ziraer. - Apresenet

, N. 0 153.775 - Indústria metalúrgica. Caltran Ltda. - Apresente clichê.
N.o 153.862 - • S.A. Industrias
Reunidas F. Matarazzo. - Apresente clichê.
N. 0 153.651 - Mello & Cia. Limitada. - Apresente cliché .
N. 0 153.579 - Renate Pernandino. - Apeerente cliché.
N. o 153.567 - afinnesota
ning And Manufaturing Company. - Apresente clichê.

•

atteSAMb

i de 1964 .

- As Repartições Públicas
cinglr-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em quala
quer época, pelos (Sroãos compea
tentes.
- A fim de possibilitar a pe.
messa de valóres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados prejejenciatmente chea
que ou vale •ostal,• • emitidos a
favor do Tesoureiro do apartamento dé Imprensa Nacional.
- Os 'supiementos . às edições
dos órgãos oficiais só se fornece.
tão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionária frodko
dera?, para fazer jus ao des.
conto indicado, devera provar
zsta, condição no ato cia •ussi.
-22!`zirn.

•

- O custo de ?cada exemplar
atrasado dos &vãos oficiara
será, na venda avulsa, acrescia
do de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido,

N.° 153.533 - Indústria de /le- Um. classe 38 (cota 'exclusão de
tais Vulcania. S.A. - Apresente eartel rot e forros para caraeos
c1ih ê.
paletós).
N. o 415.818 - Aretarus MuDiversos":
tation Mink Breeders A-soci-.tion,
ohnson & Johnson. - Na
lfi Seom elerb”.A .0 ie forma
transferência do • térnm 103.333. para *casacos e para patetoe e par.
privilégio de invenção. - Aguar- teirr) ,
•
dtse a. solução da patente 81.945.
N. o 422.051 - Adest adenee
rake Strojirily featodni Podnik,
• XPÉDIENTE DA SECA() DE
clarse 7.
PESQUISAS
•N. o 423.480 - Pervire - S.A
Rio. 28 de agosto ne 19n4
Moinho 1:ttitte. ledfrilries Gerais. classe 86.
i Xotirleação:
1;Uma vez decorrido o prazo dee N.o 423.899 - Bana - Bani
eigs 82 ,12CLIS Ltda., elarte 12.
recurso previsto pelo artigo 14 da 1 N.o 424.200 - A ,Craieria de
LI n.° 4.048 de 29 de dezembro OPro - Odeia dos Santos Amade 1061 e mais dee dias. para rei Nela. classe M.
eventuais juntadas de recame e i
dp mesmo não -.e teude valido N.o 4?.4 665 _ ceeefeete Parti
nenhum inteleosado, ficam noti- Neugebauer - Ernesto Neurebaficados os re que-entee abaixo uer P.A. Ind. Reunida'', classe
mencionados a em:aparecer a éstf TI.° 41.
Departamento a.. ilm , de efetua- N.9 425.273 - Ardea - Artera- •
r/em c Pagamento de taxa final tos de Alumínio e Orrnbalager.a Arconcernentes a expedição dos cor. dea S.A., classe 22.
tificados dentro do prazo de les' á o Pre- ACtli M
pente dias na forma do parágrafo fe]fN. o 428.680
4,4:81n Tkr,j) .p; 1 44, 91- f, de Rin. .op
ica do adia() 134 do . Código da
beirão Préto Ltda.;vei. 32
riedade Industriai
N. o 426.142 - The^Ote Valle Cia. Theodor Willo Coree4eese
Marcas Deferidas:
Represente e cl 7.
N. 0 367.404 - Soltei o Plex - Nao 426.152
- Theertan Wire h ed Figner & Cia.. Ltda., classe Cia. Theoder afale ~lede e
n. o 50.
Indirtria ReoresentzeCes, el. 31.
N. o 395.484 - Soenfe 'Soe.
N. c, 427.185 - ele r'Pal - Nau8 A. Importação e Cemercio,
de Engenharia Ferroviária Soenfe
el. '9R
•Ltda., classe 16.
Vneé e rm fatos
N° 432.951
N. o .415.243 Faproco - Fa- internaciensia
da KiP.rneeto
proco -Fab. de Produtos CosmétieArnetro. el. 32.
cos Ltda.. classe '48 f erir titeindo raN.o
- Cupeee - Bar
expressãe tais conta por a saber e Café436.010
Cuneee
Ltda..
clasee 41.
na reivindeação dos artigos).
N.o 436.692 - Carfer - Carfer
N. 0 415.817 -- Ten:nrm,alJne
' Ind. e Com. de 1M6Iteis. Ltda., el.
MutatIon Mink.ErerdersA.aeoela- n.o 40 .
•
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DIÁRIO OFICIAL (SecãO III)
aa•a;a.

inta-feira. 3

N.o 466.344 - Visoramic Matalúrgica,Wallig S.A., el. 8.
N. o 466:507 - Wireless - Peter
Pan Foundationa Inc., el. 38.
N. o 468.517 - Turnier - Ford
Werke AktiengeselLschaft, el. 21.
N. o 468 538 - Uni Segundo Paulina Azevedo de Ikaorars e Elmano Oliveira de Moraes, el. 3.
N. o 468.539 -Duplette - Metalúrgica Wellig S.A.. cl. 50.
N. o 468.552-- Duplette - Me
el. 32. talúrgica Wallig
N. o R.7a7 - Same Soc. Avícola de Mogi das Cruzes
. 19.
tt
Zimag - AtaduN. 0,466.784
ras °er rada ,* Zima g Ltda., el. 10.
N.O, 466.859 - São toureie° --Emtasa de Agua de São Lourenço S.A., cl. 42.
N. 0 466.919 - Vitre-malt - Mearauto,. q . A cl 8 .
N.* 467 020 - Igreja em nossos
(lies - Y" r P i l EV11- 411 e" d Confia) Loetr-an, do Brasil. cl 32
-N. o 461.1'73 - Arieric"n
Troo & Machine Works Co In; el.
6.
N o 467 340 - Sabriconas Inrhitstrias de Móveis de Formica e
tubol -res Sabricopas Ltda., el.
n o 49.
N. o 487461 Paumarys. N.o 463.398 - Caramelo de La- A g ência. do Renre-eutações Amenranja Rei-, Veste -- Vls`a doeira S.A., el. 47.
S.A. Produtos Alimentícios, el.
N. o 487.470 - Guavnaz
n.o 41.
Anels. de Reure-entações- Amen
N. o 483.399 - Pala' Pippermit cloaira, R.A.. ci. 47.
Bela Voa:al. Veta S.A.
Na? 467.495 - Emblemética Produto' P"`^l entWoR. el. 41.
ar-A al-ri eno Pettoto Cardoso. el
ra "' a Tr e, ^e- n o a.
N. o o 'sq
ranja Bela Vista - Bela. Vista
N.o 467 502 - Cregon - Pilbto
S.A Prod a *-1 plimentlelos, cl T r + ""^âMb10 Comercial Ltda., cl
n.0 41.
n.o 7.
N. o 463.910 - I4' n esse - Kehl
N o 467.555 - Dexavastrictol te Cia. T-mael. aa
raboratórias Frumtost, S.A.. el.
14.9 464.078 - Old Quaker - no 3.
. ci. 42.
Schenle,r*
N.° 487.618 - Classe Médica
N. 0 464.7'14 - R11-0 1 ^-oi - Cia. - Wil ran Pereira Barbosa, cl. nú•
Química Pli a dla rraail ei ra, cl. 2. mero 32.
N. o 464.727 - phorliaval
N. 0 467.121 - Brascomex
ci. 2
Química Rhodia
-a ex t "" ri 23.
Nao 414.aan val anre-s - VeN.o 467 '784 - Telnizov-Talnizov
lunrere r'""^"'"'^'^:•-•^"n r5 'real
dos papéis e materiais sintéticos Ind. e Comércio S. A., el. 21
- Pn."che'l
N 0 407
NP 484 931 -- O erro judielário rif Pa reho n l RorIn1 Fllhs S A
de Araguari - João Alamy FOL.). Tturretação Comércio e Ii.dústria
cl. 16.
el. 32. .
N. 0 467 833 - Macasel - Max
N.° 465 428 Tel erta - Com- Cassei & CIa. Ltda., ci. 36.
panhia 'T'"7-fr",s'es r- te do Ers'l
N. o 467.847 - Unbrako - Stanr‘ 8.
N.° 465.517 - Jotaka Pericles da rd P ran-ed Steel Co. el. 12.
N. o 467.869 - Ribadavia Serde Olivaier el. 32
N. 0 465 5^1 - 'Teon Llfe - ralheria e Metalúrgica Ribadavia
L trIR.. el. 16,
Neon L4e T trla„ cl 6.
N. o 467.918 - Mirror - Mir-or
Ca-nues de Via. N. o 465 6^5
gem Flanco Nrei onel affiras Ge Publi chl ade e comércio da. Brinraia S.A. - T4-neo mr ei onal de des Ltda., cl. 32 .
Minas Clera ls S A .. cl 51..
CurN °467 931 - Belcorte
-"' arua
N o e rç
-os Peleorte Ltda.. el. 24.
Maria José da Silva, cl. 41.
N. o 467.953 - Spinettl - Maa N. 0 .466 ,T!ene. - Im- rio spinettl, cl. 41.
perial Cls omical Indu-tries LimiN o 467.958 - Martnitex
te& cl. 21.
N. o 466.273 - Urna! de Pnhei- Mermitex Ind. e Comércio'de Embeir-ens para refelçb'es Ltda., el.
ros - Rene ao-é Vai-a. ri, 32.
N. o 466 340 - 1/2. m i nutos -- n.o 38.
N. 0 467 988 - Fergraf - LeoLojas 1/2 'm inuto Cr.sra ércio de
peldi na Amélia , M. Fetreira, cl
Ferra rrens T a4a • cl 11. r..ye•
N ,••••• .• • •
n.0 32.
Zditbra de Catálngos Tele/O/ticos N. o 468 026 -- Toulon Odete
do Brasil S.A., el.' 32
da Silva.
•V
I •s - BlOch'
.
t .
" als;I%
, •cl
4 1,

• N. o 436.837 - Campeões da Sorte - Agência de Loterias Antunes
•de Abreu /a. "eia . el 38.
N.°439.853 - Carmine - John
Mackintosh & Sons Lamited, ci.
n.o 41. •
N. o 440.999 - Fábrica Aliança
Max Lowensteln 8 A. Fábrica
'Aliança de Artefatos de Metais.
cl. 11.
N. o 441.570 - Pond's 8 - Chesebrough Pond's Inc ci. 48.
Ibeza
N. o 442.247 - Matic
de EmbalaIndúri-el a
gens S. A., cl. 20.
N. o 457.556 - O Mistérios da
Espionagem - Casa Fditôra VecChi Ltda., el. 32.
N. o 459 613 - Calueira - Paul
al 41.
ton es ri "
NP 460 440 - 1151sa .de Teatro
- Emprêsa Fôlha da Manhã.5 A.
el. 32.
N.o 462.225 - De 6vo e Petróleo
- Perfumaria Kanitz Ltda., cl.
n.o 48.
N. o alto, rpt.t P•srlin s 4,.
Indústria e Comércio Concórdia,
ci. 41.
é• N: 0 463.396-- *C-rareei° Mou
Bela Vista - Pela Vis a S.A. Produtos Alimentícios, cl 41.
N. o ORR 397 - r`^ - ^ - e!In Nata
Bela Vista - Bola Vista 5 A.

•

•

N. O 4(9.0282 Sieg - Sleg
Metalúrgica Máquinas e Ferraloen:as Ltda., el. 6.
Dulet
Arthur
N. o 468.080
D. de Carvalho, el. 36.
'ff.° 488.411 - Montparnaase Cliocolater Dizioll S.A., el. 41.
.N. 0 468.525 - Mito - João Te•
nório Brito. cl. 41.
N. o 463 672 - Fim de Per ta Hl
Fl - Onwa/clo Schültz, cl. 8. ' N. o 463.735 - Gualcurue - Depósito de Meias Gualcuriu. Ltda.,
cl. 36.
N. 0 468.767 - Getolastic Gesellschaft Fur Tecnischen Fort-ehritt M P .H., cl. 11.
N. o 463.768 - Gastolosilc
GeseMehaft Fur Tec o iachen Fortehritt 1',1 TR H., el. 39.
N. o 468.362 - Dt"co Brindo o
sures.:o - Rádio . S.A. Mayrink
Veiga; el. 32.
N. 0 469.363 - Discoteca dos . ouvintes - Rádio S.A. Mayrink
Veir,a, el. 32.
Es..colha a sua
N. o 489.265
mOsica - IM,dio S.A. Mayrink
Vel,m, ci. 32.
N. o 469.366 - Estes são os suce-sos - Rádio Mayrink Veiga, el.
n.o 32.
N. o 469.367 - nele é dia
Rock - Rádio Mayrink Veiga, cl
n.0 32.
•
N. o 469.369 - Brasil Ind. 'Condoroil Tintas S A., clas re 1.
N. o A 69.998 - Themee - Frane l.;e0_.das Chagas Gi rão TeoflIO,
el. 11.
N. o 470.006 - A Brarília
rsnr"ei de Sá: el. 16.
N. o 470.645 - Mlour - Delorr Tnd. e com. de Tecidos titr itar/a. el. 23.
•N. 0 470 095 -,Lodea Lodea Arba inistração e Comércio Ltda.
cl. TR.
N.° 470 286
Nylátal - Mae's7e R.A., el. 38.
N. 0 a70.270
Dremerneter R i "^r4 A TI?' Herdem, el. 11.
N. o 470 352 - !Creu() Ind. de
Pearlata- Pm aticos Tftda. , el. 17.
N. 0•4•70.P87
Pletneian
Glaara aaa,aeatoeles Iami t"i el. 3.
N. o A 70 .n7n _'Ter-,rrtrobile
're","^"4-"sn'^ Sul Riograndense Imcosul, el. 8.
N. o a-to t'( 94 - lu 2 H
Olaria
M 2 TI Tido.. el. 16.
N. 0 70. 4n5 - .Fupir
noir
mamdieã'o Piracicabana S.A., el.
N. o 470.412 - Morbest - Auto
1744-oa mote l Croma Ltda.. cl. 21.
N. o 470.426 - Horpltal Vem
Certa S.A., el. 33.
N. 0 47n.427 - Guta Turístico
ea gerin n ti vn • Brasília
Izidoro
el. 32.
.
N. 0 470 436 -Denise - Indústria de Móveis Denise Ltda.,•cl
n o 4n.
N o 470.599 - Antrokia - Ind.
de P.ouna s Antiokia Ltda., el. 38
N. o 470 603 - Orense
.Carpint"ria, Orens.e T,tda . cl. 18.
; N. o 470..705 - slidina Indústria 11,1:anual de Calçades Elidina
Ltda., cl. 36.
470.751 - Mareei Kaopa M odesto 'Ma grang de La (dna, el.
10 32,
\„.-a,

N•0 470.851 - Titio - rtio Lo
cação de Carita L' da cl '21.
N. 0 470.834 - Viam --- wrar
Com. e Ind. de Arames Ltda.
cl
N1.°1 ' 47-6.938 - Ys tn ada - mi
n.oru Yamada, el. 6.
470.059 - Proquifer
Proquiler Ind. Cem Imo, Repre rcnt9cõco Ltda.. cl 50.
N. o 479 932 - Tapajos
prõ-sa Indu3trial Tapajos Ltda.,
el. 6.
N. o 470.993 - °rabina - An.
Goerbet, cl. 3.
N. o 471.003 - Tirsotex - Indiistria. e Cernérelo Textil Tirrotex
Ltda., el. 23.
N. o 471.308 - Falcão - Washin7ton ,Toré Falcão, el. 47.
N. 0 471.314 - Tessirne - Ancher do Brasil Ind. Farmachti-cas Ltda.,,c1. 3,
N. o 471.323 - monocapa - Monofil Sce. Induatrial de Moaofilamento- Ltda., el. 40
N.° 471.326 Garoltex - Geroltex Exportacil o e Representações Ltda., cl. 13.
N. o 471.354 - Hiber - Manuel
Ambrórilo Fil ho S.A. Ind. e Comércio. cl , 6.
N. 0 471.363 - Deaferron Tristituto de Angell do Braril Prodetoa TorroAuticos S A., cl. 3.
N. 0 471.366 - Malh isa - Malircl a Santa. Tabel Ltda cl. 37.
N 471.376 - Buerlecithin
Cari 'T•Teirz Roer Chemi rb Pharmazeutizehe Fabrik, el. 3.
N. o 47/.381 volve ternatienal Baste Economy Corp.,

chsse

-

N. o 471.518 - Macieira - Conferram mac i eira Ltda el. 36.
N. o 471.524 - Ministro - Mi/listro Móveis Estofados Ltda., cl.
n.o 40.
N. o 471.525 - Senibor - Armando Ribeiro, el. 39.
N 471 581 - Arievlam Wa/..
dr de PIna Malveira cl. 48 .
N. 0 471.584 - Cnrity - The
K P" 0 41 1 Co.. cl. 28
N. 0 471 608
Brahmar
Cia.
cm-ae lr eia lar ahma
A. 'ci. 41.
N,° 471.607 - larehmasa Ci a. Cervejaria Brahma S.A.,
el. 41.
N. 0 471.618 - Samique - Ta.
dOsarlaF, São Mkruel ProdutOS
Alia.,an tl"ios Ltda.. cl 41.
N. 0 471.798 - Tutoia - Poste
de Servi a° Tutola Lt da., el. -47.
N. 0 471.899 - Brnve r o Broa
veria Tnd. e Com.( de Móveis Lim itada. el. 40.
N 472.378 - Forko Forko
Iro nertação e Comércio Ltda., el.
n.o 11.
Insígnias deferidas:
le 0 465.824 - Ana - Aéro raim
vegação Amazonas Ltda., el. 21 e
33 (art. 114).
N. o 487 891 - Cosinor
Siderfirgica do Nordeste, classes
5 - 11 (art 114)
;N o 469527 -CPE3 -Cia.
Panfi r ta Edl'A ra de Jornais S.A.
P .T, el 32.2
.
N o 470.276 - Guedes & Caselle
Guede a -k Casella Ltda., eis. 11
33'(art. 11P
. •
,
•
,
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Conternaa Conetraatnára Indeanal
40.586 - Sanúrala S. A.
N° 470.243 - Clube do Capitão 7
N , o 470.470 - pioram& - DioTermotécnica $ A, - pede peca eu
- AYTen Campos- a- d. 33 - arti- Acumuladores Elétricos - -Agnerde-se. anotada
rama Publicidade Ltda. cl. 33.
mie nuateste N.° 469.116 - Sociedade de Com-go 117 n.° 1.
Sinal de Propaganda Deferi
das:N. o 465.694 - Cheques de viagem - Banco Nacional de Minas
Gerais S.A., elas. 33 50 ',art. 121
sem direito ao uso exclusivo da
exprefsão Cheques de Viagem
isoladamente.
•
Expressão de Propaganda Deferidas:
N. o 458.563 - Bob Fieraing
Coacyr Silva, cl. 33 (art. 121).
N. o 469.592 - Faça todos os
dias com Bozzano a melhor barb&
do ano - Bozzano S.A. Comercial Industrial e Importadora, ci.
48 (art. 1211.
Frase de Propaganda Deferidas
NP 458.365- Monark A Soberana das Bicicletas - Bicicletas Monerk S A. - Cl. 21 - art. 121.
N.° 465.696 - Chagues de Viagem Banco Nacional de //Unas Gerais
5. A. Valem Como Dinheiro em
Todo o Brasil - Banco Nacional de
Minas Gerais S. A. - classe* 33 -50 - art. 121 e sem &reit° ao uso
.exclusivo da expressão Cheques de
Viagem, isoladamente.
N.° 470.337 - De braços abertas
o povo carioca recebe vem visitantm
- Luis Alves de Souza - ci. 33 art. 121.
N.° 471.348 - Nova Big Cesta de
Natal Taanus Titanus Importação
Ind. • Comércio fada - danes 26
o- 27 -- 32 -- 50 -- amigo 121.
._
Nome Comerciai ~ridos
N.° 470.275 - Guedes Si Casella
Ltda. - Guedes te Camila Ltda. art. 109 n.° 3.
N.° 432.682 - Grande Jor- ad Flaminense Ltda. - Grande Jornal Fita
rninense Ltda. - art 1e9 a.° 3.
NP 467.430 -- Representações A.
S. Lara Ltda. - Represe:1~s A.
Lara Ltda. - art. 109 n.° 3.
N 0 470.286 - Empresa Flavia
Marítima S. A. - Emparêm Fluvial
144r-e:ima S. A. - mut. 109 ra." 2.
Titulo de Estabeeecentento Deferidos
N.0 464.402 - Jovet Jorge,
Bran- - clames 33 - 4.5 - artigo'
119 n.° 1 rias classes 33 e 48.
N.° 457.553 - Agência Canaã
&veada Rb:Ir-enes de Melo - ciasire 33 - art. 117.
N.° 468.357-- TE y 13 Turismo
Brasileira e PubLcuide - Daniel
Gonçalves das Neves Jr. - ~mel
3:s - 50 - art 117 a.°
N. o 470.044 - Pronto Socorro
Sae Vicente - Oswaldo Baccaliai classe 33 - art. 117 n.o 1.
N» 470.048 - Grau Bazar Grau Bazar Com. e Reme( nta0e3
Ltda. - t1aese 8 - 41 - 43 44 - 41 - 48 - art. 117
•
rau 1.
NP 470.049 - Grau Bazar-- Grau
Bazar Com e Rearnese~ Ltda.
-- classes 8 - 41. - 42 - 43 art.- 117 fl. I.
44 -46 - 45
/a.° 470;061 - Incorporadoris
toe, - Awrum Chsyd - cl. 33. •
N.° 470.067 - Câmbio Técnica
- Santilli Is Saratilli Ltda. - classes
3 - 6 -21 -33 -sat. 117 ia° L

• -

•NP 470.277 - Escala Engenharia
• Arquitetura - Escala Engenharia e
Arquitetura Ltda. - ci. 33.
N.0 470.342 - Credi Cisne - Cisne Téztil S. A. Ind. e Comércio classes 12 - 13 - 14 - 15 - 33
- 34 - 35 -- 36 -- 37 - 48 -art. 117 n.° 1
N.° 470.532 - Alatoes - Jorge
Ernesto Gaultier - Ia/asses 33 - 41
- 43 - art. 117 n.° 1.
N.° 471.697 - Oficina e Atelier
Luiz de Peles - Luiz Jubas - cl, 35
- art. 117 nP 1.
Exigências

23 0 381.513 - Móveis Jaceb Lafez e Decorações. S. A. - Satisfaça
exigência.
N.° 440.423 - Standard Electric&
S. A. - Satisfaça exigência.
NP 4454.4aa - União Fabril Exportadora 3. A. UFF.. - Satisfaça exige•cia.
NP 466.532 - Editrira Alba Lt-da' cisa
- Satisfaça exigên
Sai.° N.° 466.547 --a Fel'. de Calçados Elite Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 467.418 - Cortunse Progresso
S. A. - Satisfaça exigência.
Na. 467.e24 4'67.425 Rádio
Difusora São Paulo S. A - Satisfaça exigência.
NP 467.478 - Perfilaço Comércio
e Indústra de Aços S. A. - Satisfaça exigência.
NP 467.490 - Casa Gemia S. A.
Ind. e Comercio de Vidras - Satis'
faça exigência
Isl° 467.602 - Gráfica !pé S. A.
- Satisfaça exigéacia.
NP 466.286 - Eauan AdministraSatisfaça eadçie de; Bens Lida .
gen
' cia.
N.o 469.933 • - ~adora
Material Elétrier Ltda. 134EL - Satisfaça exigência'
N.° 470.193 - Luiz Secado Sobrinho - Satisfaça exigência.
N.° 470.454 - Vembiagton Jose'
Falcão - Satedaça eadgência.
N° 470.806 - Mamam Madeireira Mannabi S. _ A. - Satisfaça
Oda'
N.° 471.635 - C/PEL Comércio e
Ind. Irmãos Pereira Ltda. - Satisfaça exigancia.
Direraes.
N.° 414.„411 - Cites • Comércio e
Indústria Texto Química Ltda. --a
aguarde-seNP 414.414 - Telinal Têxtil Li.
mirada - Aguarde-se
.
Na. 427.527 - 429.539
427.543 - Yoshio Mataumoto
Aguarde-se.
NP 429.059 - Centro dos Estar:ante, Universe/anos de Eagenbaria -.Aguarde-se.
N.° 442.623 - Distribuidora de
Bebidas Santa Juba Ltda. - Aguarde-se.
I,
N.° 448.478 - Nioola Galluoki
Ramagens S. A. - Aguarde-se.
Calçados. Terra fS.'.
•IV* 457.405
Aguarde-e*.
MAU Pala Cio-1
NP 466.503
Aguarde-se. •
N.. 4457.196 - Maria Tbeoe-se da
Oliveira da Quinta - Aguande-aeJ

•-

Vindas Elétricas Ettec Ltda - Aguarde-se,
NP 470.086 - Columbus Importação I.tad, e Comércio S. A. - Aguar-

- cru ica Crannataara
N'
UM. - Aguarde-se.
NP 471.007 - ind. e Comércio de
Peças para Automóveis Brossa Ltda
- Aguarde-se, •
Nr° 4'71.577 - Quaker State OU
Refining Corp. - Aguarde-se.
Nr° 471.612 - Metalúrgica Wallig
- Aguarde-se.
S.
EX.13EDIENT.E DA SEÇÃO DE
Tler.NSPERÊNCIA E LICENÇA
Averbação de Contrato de Potente
Rio. 28 de Agósto de 1964
zbeJ Comércio e Indinalia Ltda. 'pede para ser anotada na patente de
',em 4.532 - modelo de utilidade - o contrato de sua exploração
Averbe-se o contrato de exploro;
çao.

T anderéaicia e Alteração de
de Titular de- Processos

N4:11:23e

Chemiewerk Homburg Zweigaled dalguma Der Beatice-reit •Gola Und
Silhar Scheideaiastalt Vormall Roem- transferência para seu nome
-dr.) térmo 119.197 - privilégio de
invenção - Anotem-se as transferen-

Contaram
Contarama

x) 219.963
n.P 289 956
a.° 289.967
as.° -289 968
rma
l:"
Cenrerma
C444er
C411
rao 28a.969
isfe 289.970
ton'terme
as
laittançass do nome da litu..
lar - Anotam-na os altaraçõen de
nome.
- Reatadas S. A. - Indústria a Co .
mércio de Calçada. a Arteratae
Borracha - traria!~ para sea
nome da mama - Tabas' - saaMmo
295.084 - Anote-se a trasieforênciea
Fazendas e Coadee,:bee Serteducci
S. A. - pede pana ser anotada na
marca - Ao Eaapianie Toscame Mamem 60.143 - s. alteração de nome da titular - Anote-se a aaeroaio
de nome.
Ires ladina-ria de Roupas e Afine
S. A - na transferência do Ulmo
n.° 269.641 a-- Aguarde-Ire a alteração de nome no reentro &aterias..
Carv.en - pede paro aos anotada
Jan. ~Mas -- Carveo - a.° 164.982
• Caracas 240.888
alteraçtiee do nome do ti(alas- - Anotem-se sie alteraçães de

-

MIO"

Confeitaria Ligfaio Ltda., - transferência para seu nome da masca Sacrapantina - 14.• 269.173 - Anote-se g tranderincia,
Hermanny Fátima S. A Indústria
4435.
e Comércio - • pede para aer anotaPnncipal Comércio e indústria da da na mama - Fátima - oo.r.ero
afe Ltda. - pede para ser anotada 295.743 - a alies-ação de nome da
a marca - Principal - termo n62 tardar - Anote-asa a alteração de
o 433.680 - a atternia do no- nome.
da titular - Anote-se a alternai, Dr. A. Wander S. A. -- transitadas.
e nume.
ciapara seu nome de marca - PoLaboratórios Branova S A. índia- nicyl - número 298.722 - Anute-se
a transferência.
na Química e Farmacêutica - tuinsertmara para seu nome das triarasas:
Exportadora Brasileira de Mate Lia
Spyrasodia - n.° 196.522
minada a- pede para ser anotada ma
DaloPer - 550 214.857
mercas - Radiante - *s.° 306030
Bioccrrtex n.0 238.373
-- Tacuri:6s - 3041.031 - na
IVIeperidol - n.° 257.968
alterações do dome da titular - AnoBerrado:Gil - ra° 271.596
tem-se sia alterações ale nome.
- Anelam-se as transferências.
Magazine tonam 5 A. - pede
Canfereóes, jar-k S. A. Indústria e pari. ser anotada mo findo - Magazin
Comércio - transferência para -seu !Mirre - número aêncrie 399 372 eanne'da nunca -- Jack - número a alteração do nome da titulas a alteração de amare.
231.907 - Anote-se a transfere:iam. Bemareira
Cia. Nacicael 4 .1tril ida.Bier Hoechner Indústria do
Vestuário - pede peru ser anotada das - pede para ser aaotada nas narrna mansa - Bier - ai 240.409 - em -a alteração do nome da titulir - fUnnunara
Wt3.69.3
Anote-se a alteração de nome. ,
Bem - termo 373.698
_a tes expressão de propaganda:
Paulo Ania
_ ral Cunha - transferata•• Plano
Popular de Bemoseltra
aia para seu nome Ir marca - Pageu mas 5. A.
- t"êtrrio 351.1(4 - número 269.496 - Anotaaa
- as alterações de acme da titutransferência.
lar - Anotem-se as elauseçdeli,
Castle as Cooke„ Inc. - taatraterea- noSue.
ci. para seu nome das mancas Dolo - n.o 271.946
Exigterciia,
Bole Doia - n.o 286.829 -- Anotem-te, at trandereadiat.
Naradi„ Naradai Pod,stik - as alma
Edson Medeiam - trarreforíancia ração de nome do real Steà
para seu nome da .marca - May,
Boy
número 282.443 - Anote-se Republicado,
Adie Laboratórios Faralacálte.COZ Lia transferência.
natransferear:a dos regiam-as
Edson Medeiros - transferência pa:41.558 - 211.550 re seu nome da masca - Melava - 233.982
t ámero 282,444 -- Ante~ a tránan- 285.284 - Cump ra as exigências.
Inurbe 5. A. Cia, de Inverte:ramas
'cia.
ferén
Bolear. Medeiros.
transferência pa- Urbanos e RuraU - na trinnfer.Zdcia
rda sen nornis dOmarcre. - Veneza -- de r 276,0.13 - Ciunpra a caiafalem 288.235
Anote-es a trans- 'gentia, quente, ao „Incarno pedida felto ao termo 335...5d2 - anetibee-ma
ferência.
afines-si

139.164 - CalAPM, e eikeênCia. -/

•

-
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por falta de cumprimento da exigência
Laborater.o Vegethom Ltda. -- na
transferência do registro, Z79.464 'Cumpra a ex.gêncio. .
Cia. faiam:c.a Mack Bi-asil S. A.
- na eapearaerio ' cie contrato do registru 29a.bba • - Apresente cliche.
• Calçadas ciro S. A. Inaristria e
Comercio - ria atacarei...ia de nome
do registro 293. u87 - Cumpra a exigência.'
Farbenfab.11.en Bayer Aktiengesellschaft - no ' 1,Jzi.do de apaaila . no
registro 298.472 "e--- Cump ra a exigenei a.
Quatro P.pa3 Camárcio de Bebidas
Ltua. - sai taxis:are:saia tio registro
,f99.408 - Cumpra a •exigancia
Laborat•rios P.erre areia S. A. no contato cia expiaraçaa da marca
- 230.7a2 - Cumpra a exigênc.a.
Acha Lain).-aários Farmacêuticos
Ltda. - na transie.enc-a dos , registros 231.465 - 233.829 - Curapra a exigtanc:a.
• amaano S. A. Comercial, Industrial
e Importaima - na averbação de
contrato do iagátro 246.550 - Cumpra a exigência.
Indústria de Sabidas Virgínia Ltda.
- na traas,aireac a da regietro númeCumpra a exigência.
ro 251.918
- Johnson és Johnson - na transferência do ragaitro 285.019 - Cumpra a exigancia.
Ache Lab.). a gari os Farrnacauticoa
Ltçla - na . t.ansiarància da registro
286.782 e- Cumpra a exigência.
Super Cia. Industrial de Pintas,
Vernizes e iaaanas - .no proas:ao do
termo 203.156 - Cumpra a exigência.
Aaron Witkind Sokol - • na transferência do regat.o do tárnao 385.416
-- Compra a exigência,
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°clamar Alvas 'Conceição - na
transferência do , termo 379.012 Alquive-se por falta de cumprimento
de exigência.
Fornecedores de Navios Norsapply
Ltcla. - na transferência do termo
n.o 331 -- Arquive-te por falta de
cumprimento da exigência. •
A Vencedora Ltda. - na alteração
de nome do termo 391.218 - Arquive-se" o pedido por falta de cumprimento da exigêna:a.
Quiin.ca Int ercuntinental
Q1F
Farmacêutica Ltdia - na transferência do termo 393665 - Arquive-se
por falta de cumprimento da exigência.
Soldas e Eletrodos Especiais American. WeldIng do Brasil Ltda. ,
alteração de noma -da tána5 número 395.160 - Arquiva-':e por falta de
cumprimento da exigencia.
Eclitóra Leg:slação Federal Ltda. na transferência do termo 401.508
- Arquivo-se por falta de cumprimento da exigência.
Miguel Saes - na transferência dá
termo 404.084 - Arquive-se por falta de cumpre:Isento da exigênc.a.
Empresa Funerária Grechi- Ltda. na transferência do termo 413.883 Arquive-se por falta de cumprimento
da exigência. ,
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
SEÇÕES REPUBLICADO
Dia 28 de agôsto 'de 1964

Notificação:
Uma vez decorrido o p:azo de recuso previsto pelo ariigo 14 da Lei
• 4.018, de 29 de dezemaro de i!.%6., e
mas ciez dias - p..1..a eventuais juntadas de recuaos,.e do mesmo nda se
tendo va";o nenhuns ,ntereseacia, t.cam
notit.cados os requerentes aba.xo mencionados a compaeccer a este Depariamen.o a hm de efetuarem o pagamento
Diversos
da taxa tinal. conceinentes a exped.ção
dos respectivos certificados tiJn ro do
Rosenthal Ponzallan Aktiengesells- prazo de sesenta d as - na f.rma do
haft --na aitsreeão Ge nome cio pro- parágraaa único do aztigo 134 do Cócesso 36.1,3a -e 1953 - registro in- digo da Propriedade Indusaial.
ternacional 31.074 - Arquive-se o
MARCAS DEFERI DAS
pedido por faias de rumpamento da
exigência.
N9 110.611 - Ec.;e1weis Mopan
Cora Prodircts Company - na apos- Sociedade Anômita tVloagena (Man zatila do reg:stio 239.934 - Anote-se, cid k'reservação e Arrnazenumento
mediante aposteá, o contrato de explo- cioaal - Classe 41
(Com exclusãO
ração, já a.erbado no registre anterior
taanhas lacteas manadas .e prote nan. O 118.949.
.
das) .
•
Bucodente - 'Alceu
Cora Producte Company - no pe- 1N i 112.088
dido de apustila no ragistro . 247.448 Toledo Vei.ozo 6 Companha Lim.tada
- Anote-se. mixt:ante apostila, o con- - Classe 48.
trato de exporaç.âo fé averbado no
N' 462.432 - Railoy - J. P. Assis
registro 129.395.
Cs Companhia Limitada - Classe 10.
-165.315 - Sut.iex - Smith niConfecçõek Levantar Ltda. - na ne1\1'
b krench Laboratories
Classe 3.
transferência do armo 315.933 - N9 465.5/7
Esso
Nada há que defer.r em face do des- Standa,d Uh Co - Hydrokit
Ciasse 1.
pacho de fls.
N" 46).552 - Lenem - Confecções
C. Dallegráve - na transferencia Landi& Limtada - Classe 36.
do termo 352.017 - Arquive-se o N9 46.556 - GamMar • Quitnica
pecljdo por falta de cumprimento da Farmacéuaca Nikkho do Eras 1 lamitada - Clasna 3
exigência
Torrefação Agulhas Negras Ltda. N° 468.194 - Riazor Riazor Inna transferenc.a do registro do termo dústla de Móveis Limitada - Clasa.° 364.091 - Arquive-se por fatta se 40.
da cumprimento da exigência.
N' 468.721
Slavia - Indústria de
Cia. Paulista de Comércio o Indús- A.tefatos de Matais Exp. e Imp.
tria Corp. - na idteracão de nome via Limitada - Classe 11.
do termo 372.586 - Arquive-se por
N° 468.986 - Icarai - Iorque, Cofalta de cumprimento da exigência. mérc'o e Indústria de Bebidas L'an:tada
0
Cia. Paulista de Comércio e IndúsClasse 41.
tria Corp. - na alteraçãa de nome
N° 469.079
Indústra,de
Esta
do termo 372.537 - Arquive-se por Malhas Finais. 1sla Limitada,
Olasfalta , de cumprimento , da salgando. ae 35.
•,
•)I
tt •• n ',
t

N" 469.342 -.-Açoa Plangg Inclk
tria de ElectrO Aços Plangg Sociedade
anõa.ma - Classe 32.
•
N° 469.596 - Pellegrino - Importadora Pellegr:no Sociedade Anónima -Classe 7.
N9 469.989 - Ciriaco - Francisco
Ciriaco Filho - Classe 41.
N° 470.845 - Samello - Calçados
&malha Sociedade Anônima - Classe 46. ,
N" 469.,3-11 - Inetistria de Electr.°
Aços Plangg Indústra de Eectro
Aços Pia:go Sociedade Anônima • Classes 5 - 6 - 7.
TRANSFERÊNCIA E. -ALTERAÇÃO
DE NOME DE TITULAR- DE
PROCESSOS

••

iv. 0 111:497
jrMo
-

De 2 de Julho de .1959
Requerente: J. M. Volta Gan b.11.
- Alemanha.
Titulo. Y.ecanisrao de Ciraulação
Privilégio de Invenção.
I.° - Mecanismo ia "c:rculação,
abrangendo dois trartefornaalores, de
preferência, iguais e el-s' meemo eixo,
Justa postos, especularmente, assentes
sêbre um eixo de actonamento comum
e provido de rodas de bomba alasta.
das uma da outra e de'rodas 1e turb.ria
acionadoras de tôpo, caracterizado pr o
fato de que a caixa fixa do transtora
mador,- portadora do aparelhamento
condução, se compõe, de duas conchas
providas de palheta e que f fo:mant
uma das paredei de tópo externa nos
transformado-es, de uma peça cen:ral
ou intermed'árla, fundida como Um
todo e comum a ambos os transiom
madores, que forma 3 outra parede de
tapo dos transfo (nadares e,' la .m as.im,
de uma peça anular -1isp'ista ea-re essas
partes e portadora- das palhetas , de
guia.
Total de r pontos.
•
Pr.oridade: Alemanha, n° V.40.195
XII-47h, em 28 de (unho de 1943. ali
terado posteriormente para O nume.
•
To V 1205 XII-47h.

The L. D. Caulk Co (Pede para
ser anotada na maca Século XX número 157.355 - A transferência e a
alteração de nome) - Anote-se a
transferência e a .alteração.
Cobrimco Companhia 'Brasileira Uipração e Colonização - (Pede para ser
anotr.da na marca Cobrimco Número
167.858 a alteração de nome) - Anote-se a alteação de nome.
Laboratór:oi Goulart Sociedade Anãruma - .C.fransferéncia para o seu
nome das marcas Erarogen numero
R.uczkin número 201.079 Enteroflex número 243.340 - Dramissan número 249.86 - Quinfcal 'número 2/2.163 Anotem-se as transferênc as.
Ilka Moreira Ribeiro - (Transferência para o seu nome da marca AlmeceTERMO N.° 113.333
ga têm:o número 460.722) - Anotese a transterência.
De 17 de setemb:o de 1959
Monsanto Co - (Transferência para
cy seu nome da marca Chem Nyle têrPrivilégio de Invenção - "Nauta&
mo n' 357.786) - Anote-se a trans- tico com banda de rodagem de anéis
ferência.
;epa,ados".
• Pirelli Societá Per Azioni, sociedade
EXIGÉNCIAS
•
industrial e comercial, Italiana, estalas.
Aktiebolaget Bahco - (Janto a mar- tecida em Mram Itália.
ca número 79.022) - Sa:isfaça exiLo Paeumático com banda de
gência. rodagem- de anéis separados, caracteAktiebolaget Bahco - (Junto a mar- rizado pelo tato de que o fundo das
ca número 238.742) - Sat.sfaça exigên- sedes dos anéis latera'a é consti:uido
cia.
por uma superfície cônica de eixo
N° 208.256 - Calçados Flansour Licoincidente com o eixo de 'rotação do
mitada - Satisfaça ex géncia.
pneumática e de diâmetros crescen:es
439.445 - Inchlstr a de Artefatos na d'reção dos flanco!, e sendo a sua,
de Couros Aurora Limitada - Satsfaça
partida interna de todos os anéis ej..
exigência.
lindricos.
1\1 411.551 - Farbwe Ke Hoechst
Seguem-se- mais 8 noas caracrerls.
Aktlengesellschaft Vorm Meister Lucius
• tCOS.
_
fe Bruniria - Satisfaça exigência.
N' 470.807 - Mecânica Alfa SociePrioridade: Itália, sob n.° 3143-59,
dade Anônima - Satisfaça exigência. de 25 de tevereiro de 1959.
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
TERMO N° 110.217
De 6 de maio de 1959
Requerente: Narro Stucken - Rio
Grande do Sul.
,
Titulo: O spositivo de cornando para
O registro de tempo em estabelecimentos
fabris. -- Privilégio de Invenção.
1° - Dispositivo de comando para o
registro de tempo . em comb'nação com
uma máquina de relóg o, caracterizado
pelo fato que impulsos- elétricos, de preferência em intervalo de 0.1 ou 0.01
horas são gerados sómente dentro do
per.odo de um horário-trabalho a serem
aplicados a um número qualquer de reg:st:os-contadores ligados.
• • Total de 5 pontos
t

-

.J

TERMO N° 113.405
De '2( de setembro. de 1959
Requerente: Viktprs Geists
Paulo.

São

Titulo: Novo taco para bilhar de
brinquedo.
Modélo ii ut 1 dade.
1.° - Novo taco para bilhar de
brinquedo, caracterizada por constituolo
por ruma haste prosada em uma de
suas extremidades de uai cabeçote dotado de uma a:leal:dada de dentes eas
sua face superior, e de um rasgo lona
g tudiaal lateral que cene em pino
guia e provida ainda. de urna saliência anelar central que serve de enceesto
para uma mola espiral. --- Total de 4
pontos

.1232 Quinta:feira 3
TERMO N.° 114.04
De

16 de ` Outub :ro de 1959

Requerente: Stanley Vacto —
talo da Guanabara.

Titulo: Novo e o:ninal modelo

chaveiro. — Modelo w2e atildade.
1.0 — Novo e oriquiral ()dê% de

chextiro, earacterizach peio tato de
compreender dois discos unidos ao centro pr um eixo ã guisa 4e saldaria,
provida de duas capas cilíndricas e
evocavas encaves nos reler:dos :
cos. — Total de 3 portos.
TERMO N.° 119.534
De 1 .S de mala de 1960 .

1)14M 0E2 MAL (Seçfio

mr

TERMO -N.° 119.560
De 19 de mato .dc 1960
Requerente: General Foods
ration — Estados TI:Aos da América.
Título: Processo e aparelho para
produzir ourelas desidratadas. — PrivilLgio de Invenção.
1. 0 — Uma puréia sea instantaneamente re-hidratável em forma de partí-

culas de tipo flocos. caracterizada pela
distribuiçãe de sordenala. Lm 3c par•i( a i as individuais de seid•s
ta »e . hidra-iriso/aia:is numa fase cenlínua de sólidos
— Toia" de 45 pontos.
1. r.or1dade: Estados Lindos da América, em 20 de rnai-r de 1959, sob
e.° 814.424, em 4 ele Jua 1 2., de 1959,
sob a." 818.092 e om 2 de It.1:13o de

de 1964

i te de uma eiSipula os calai-esfera Me2•7° 1222925
pelos pálios de
tálica, sendo ue, o teipe da mesma é
trausrMssão que são ionpuNiamodas pc:o
provado de UM calfic.o .c:scaltar e con.
21 de setecabre •tie 19439
motor -e -que dâo igual nimentO nas
turiao cean o eine da lela cúpula, e
.
•
—
Total
erigrena
q
m
cilindreis ,COM
M mesota Mining AncrManufattu- p.io fato de apresentar* latartetmeate
de 5 contos.
ratig I Ceatrpar,y — tititos Unidos da uma pluralidade de reantráncla côn-.
e distribuídos de meN) equiArea!t•ica,
distantes, •tendo que e periU 'asa mes71, ,u1o. "Miai de cku:a Aperte:coa- mas ou a curva de Ábaterseeção .00rn
TERMO
do. sinta-sei ao Calor'-- Prieliègio de ,s4 superfície temi-esférica, é do forInvençao.
mata de uma senil-evókie aproxima_
Dt 22 de Sever.)••.; de
iv,I — Uma iam oe cepa sen.avea , dranente.
Total ue 2 50nr.o.„
Requefflente: Maria Ce:Jra Gomes • a. t;talor, aando totilui.."ada
• tscureciwano nnb bit .toloc direta
Sampaio — São Pauic.
• e iikchUndo uma camada seadve1 ao
Tittde. Novo- e ,5prii.uai
NP 145:713
calar• coraprie.rsdaleta -um sabão de
aquecedor 'elétrico, na-a poporeionar -ácido orglatto de um metal nob.e
Em 27 de :dezembro de 196.
emaareemento para fins A-en?..pruazos e -CM; ogenta redutor para os ione de
sôbre e um agznte redutor paaplicações torreltas., — Priválégto de
ra os ins de metal sobre, caracteriza- nAÇAICrente: Arap Ineoss.oratoo
invenção,
da 'pelo lato cla menicianada carty.t.do. r.:tr-aus Unidets da Alberico.
— Novo e Jrig na) elemento ctilrei se calor incluir .uana ej„ati4- 'Titulo: Ná -l0 roOddlo •-de. sconetor
aquecedor elécitm. aux proporcionar Sal vau ente- pequena quantidade .d.o. eJétrace
modetier, — atteacio
enagrecimouto Para fins lerp ot'inicos e um compenente eetabaizado: tenda
opticages corre7atas, -..-mracteiiza-se por um, ou mais radicais etileno Irnin
. tendo a -estrutura na caril
coaseituir-se de 4201Id peça almofadada -atil.rados
a R" representam /Thirogénto
de duplo revestimerr:J ir) :de forma ,R.7
umdical alcoilia inferior.
alougada ou outra cot iguraçáo desejada. e c duplo reve.~,eto são justaC ff RR
postos e conurados tendo inteiramente ema, doas, tri.s oa xca-s resistências elétricas (2). as quais CriCern
a letalid3de da superfície interno do
1LN„s. I
revestimento, e estas iesixtenclas são
C Ff _
assentadas em tias de am'anto (3) ou
material congénere, per sai vez tostoegaivin.-se os pontos de 'I a 4:
radas asma clas Lacra internas do seVegiLSCJItia: 3 duplo reaestnuento pode
ser constinsido por tecido plantico ou
TÉ:R/VLO N° 143.441
material apropriado cuja iate exter1 0 — Ndvo inueldio de .ironetat elétrlco modular, caracterizado peio fato
na 44) pode ser na cõr e acabamento
&ri '28 de setembro de1882
clt camprzender nas. corpo, sub:tundesejadas, podendo ter ou não babados
c:temente paral~eti'co oue'cprenos bordos: nas duas estrenild-des da
Requerente: Metalárgine. Oriente zenta, numa de sutis faces principais,
peça, tem 4ilças (5) elást icas OU
-8 A. — /São Paulo.
cicia pares de salikicias de senão ren
com presilhas (6) para fixar lima ta
Titmo: ôo Toodélo de volante forma de seta -a oise corre-pondera na
outra. — Total de 3 ponto.
psa registros de Agua. — Mociélo lace oposta dois pares de ra-gos de
rente elétrica llamado

Requerente: N. V. Pirlips'
lampenfabrieken
Holanda.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou re..
fe- rentes a sistemas vau:ate:mios para
usar num dispositivo gravader ou explicador de 'Vias soacras formadas de
estrias. — Privilégio de Invenção.
1 — Aperlikoamen-os -em ou referentes ã ara sistema vibra:Eu .10 Para
usar num dispositivo gravador ou explorador de uma tr' ilo formada de
uma trilha formada , de na sulco na
qual s5 ogravadas au exploradas duas
oscilações ortogonais respectivamente
por meio de um membro comuta de
gravar ou explorar, compreendendo
êste idspositivo um -Circuito magnético
honogen:o. compreendendo o sistema
vibratório pe'o menos dois condutoras
de: corrente .e sendo breai., tom o membro comum, enauanto se proporcionam
meios elásticos para se mover o sistema de volta para o seu •r-stado de equilíbrio,' 'caracterizado pelo lato de que
Industrial.
os condutores de ciwerte canis stern
cada um de uru truleto estão em &aptos
TilaMO N9 144.192
retos um ao outro. — Total de: 11
1.nn 213 *e outubro de 1982
pagos.
Prioridade: França. era 21 de maio n Iteçsercnte: Fábrica de Piló kl. A..
de 1959 e 15 de abril ed 1960. sob! firams dzidustelal e comercial (brasileins. 705.204 e 82-4.456.

Seliesrtm

Nova Priburgo,
Estado do Rio de Janeliu.
•pontos característicos:: d'OrigInal
nuodêle -de muda'. — Patente de alodélo Industrial.

Igual cofiguração: e pclo fa*trele ique,
das duas faces de tôpo ,opc•r tas -do referido canetas, dispin•ern •strhtnalss se..
tatigulaues Ilha:nades, intepansudas

por orifícios eirouleires,
Seguem Os pontos carceteristioos dr:
2 a 4.

ra, estabelecida em

plauao

a48.473

Etto 22 - de a,,bnii de 1.96l

Roberto Elisa dates —
1* Nõvo modélo de volarre. para Requerente:
do Rio de Janeiro.'
•egistrós de tuas, caraeterjeade p-10 :""staeo
ato de .se apresentar em um sólido Local esiabeaccider:
nits d.e danzcsu,
com aspecto de unia coroa, e ozn 1.) Platacio
aldvo .inotélo at3
difira:Iro menor localizado na nua
Pontos Coaacteristious:
b.as.e, a qual se estiran ,•,ula na coal guração de um anel chindrico ce
latira altura. ;ando que a rcgdte superior apresenta uma sal.'ência
cular conc5ntrlca, na miai •é VTI,71s -

botão de diferenciação enOriginal modê/0 tie renda, cujo luzi- fadoa um
águo. fria e a quenbe
do e o refôrço reto da beirada sue- tre
Cor são feitos de "nylon" ou SeM.J. -1'ota1 de 3 pontos.

ihante, ao passo que o desenho pro.,
priamente dito da renda é feito de
-mamo 143.40
fo a'raytm" enst viscose, opacas ou
lustrosos, em branco ou em cõr, caUm 25 de setembro de 1-922
racterizado pelo fato -de ter constituído por urna suces.-ão de cam,...en, Requerente:
Metalar,glea Orientei
mais ou menos circulares tendo um' S. A, — São Paulo.
ponto
no
centro,
oampos
ésws
1959, sob a.° 824 748.
Navo meal-Nlo de eanapota,
entre si por uma linha arqueada de - para válvula de dexcanra. —1Viodèlo'
cima para baixo, sendo cada linh Lndustr tal •
arqueefa enc!znada por nina dlôr he-I,
TERMO N.° 121.321
xa-petalada, aberta rieCentro, ternal.I
*moam ,eis
nando a renda por um refôrço reto
De 29 de 'junho de 1960
na beirada superior, constituído de
compreendendo ema InWsru-a
qmilduas 3taire5 e sendo que a extrenaidaLl
-quer formate !d.)) iproar5dia
uin
Requerente João 'Silva Lopes
de livre da renda ternamt ealitgeir'
melo de ácsaaaão n), • ao •‘2.1'0 MUI
Paraná.
ros arcos providos stiees(ivanamte
arame situado na. :ittar ue dt 45tte dc a
• e 3 Moas e que são separados uns
ter a ,superior ao (mal se pzend o ntini
, Titulo: Nova máquina de gomar pa- dos outros por três pontas disposto- i
n.(2) enna a dinalidade (de servir -de
pel.
Privilegio de Invenção.
trianembarmente: tudo substancial1
to c onj t211"..0, 1StO é. s clernen.
I.° — Nova maquina de gon ar pa- mente momo descrito t representado, a'q CLUvo moda° de eantopola pura mporte,
(te pelo odal o conjunto ly:dard ser
pel, caracterizada por ter eni
no desenho nnexu.
pendurado
no local desejada, e cante- .
et.17piae de Wearga, caractstizada
mente ele
de rotação ssos -cilindros ela corTotal de -ponto
'peio fato de se arnrriPtar no..f(k410aa-i Ionizado pelo fato. ele possukr -ata (1/10-

OIÁRO OjiCIAL

sedinta-eelra 3
IT•19=t,

Seção In

Scámbro de 1964 3283

-

co (1) de papel ou caderno, fixado à partes, por peso, de referida mistura,
flemula por meas de grampeie (5) me. 3 35 partes, por piso, cio mencionatálicoa adequadamente sestribuidos„
ponmero ou copolímero de 1, 3 —
cOrrrespondendo, cana ferem do dito butadleene e o restante das citadas
bloco à um 'doe meses des ano, repre- 100 pares ccasistindo de, pelo me..
sentado; pelos números dos dias de aos, 5 partes, por peso, de ,nenclonse.
cada Ines, e sendo cada fólha fácil- úo inesacrilato mstilico polímero, dom
mente destacavel do reetante do blo- uma qualidade de cloreto . vindico
co; ao mesmo tempo, a parte Supe- polímero.
Seguem-se os pontos de 2 q. 7. A
rior da flâmula poderá, ser usada para propaganda comerc.al ou como ele- paoridade do correspondente pedido
mento decorativo.
depositado na Repartiçro de Patentes
Total de 2 pontos,
na Inglaterea', em 3 de janeiro -de
1959, sob n° 303,
TERMO N9 148.235

MR...\/10 NJ 119.406

Em 4 de abril de 1963

Em 12 demalo de 1969

Requerente: II:nry Jafet — São
Requerente; Shen Internationale
Paulo.
•
Ressarcis
Iseaatschappij N. V. -e HoTitulo: Ne5vo modelo de embalagem landa.
para qualquer sorve de mercador.a.
Titulo: Processo para a preparação
— Modelo Industrial.
de o:trinas normalmente gasosas. —
privilegio• de Invenção.
1° — processo para preparação de
olef (nas normalmente gasosas, tais
como etaleno, propaeno e semelhantes, por craleing de hidrocarbonetos
por meio de uni meio de transferência de calor. consistido een um sal
fundido, caracterizado pelo fato de
uni material básico hidrocarbonado,
madurado com o sal fundia° arras,ado, ser passado a velocidade eleveda
atrases de uma cemara tubular de
reação, os produtos de reação serem
reparados do sal numa zona de separação, os produtos de reação sendo ene
tão aesscarregados da zona de setatftviO.

..Lotai de 12 pontos. Prioridade do
1° s letivo inodélo de embalagem pa- pedido depositado na Repartição de
ra &ene de mercadoria", caracterizada Patentes da França, em 14 de maio
por ser um invólucro afetando a fórn9 794.669.
Ma oval com os pólos achatados, re- de 1959, sob
presentando uma barriquminn
Total de 4 pontoe.
N9 121.241

TERMO el9 :21.471
Em 25 de juiho de 1960
Produan Alimentícios Quaker S. A.
Brasil.
Insulo: "Processo pgra a fabricaçã.o
de feijão prevozido". - Privilégio de
Invenção.
1° — processo para a fabricação de
feijão precozido, caracterizado por
compreender, em conjunto, os está_
glos'de inchamento ou intumescimento completo de grãos de feijão, limpos e de qualidade uniforme, por embebição em água Cuja temperatura
está na escala de 30 a 90°C, de preferencia com agitação ou movimentação da massa eia tratamento, de adição de uma gordura comestível, de
precozimento do feijão sob pressão de
ate 3 atmosferas por tam penfodo de
tempo entre 10 e 90 minutos, de remoção dos grãos e sua secagem em
corrente de ar.
Seguem ospontos de 2 a 10.
— e
TERMO N° 121.756
Depositada em, 4 de eget.° cie 1960.
Requerente: Pechiney — Com
pag,nie de Produits Chimiques 'Et. Elecrnetallurgiques.

Pontos caracteristicos de: -Disposinvo para evaporado de matérias sólidas-. — Privilégio de Invenção.
1 9 — "Dispositivo para evaporação
ee matedus sólidas", caracterizado
por compreender:
1) medos de calefação da citada
matersa, por condutitilidade terralca. e radiação térmica;
2) pelcenenos une elemento Composto substancialmente de; a) térie.s de discos paralelos entre
si, dispostos para. formar os envolventes , de tipo clarabóia, de um estojo central;
b) um esti5jo central vársio, unido
a um condensador, no q ual 05 Produ
-tosvláei,formadspevoração da matéria sólida,.seaain recolhidos depois de br.ver atravessado livremente o mesmo estojo;
c) pelo menos um dispositivo de
aquecimento, tendo corpo com os citados discos, graças. ao qual ed calor
é diretamente transmitido, por condutibilidade térmica, aos mesmos discos;
1:1) unia zona de pouca espessura.
exterior aos ditos discos e cheia da
matária sólida tratada, graças a que
a referida matéria penetra entre Os
discos por ransfae de deslizamento,
formando, assina uma superfície de
evaporação muito desenvolvida, renovada automática e continuamente no
curso da evaporação.
n UM envoltório formando ama
caixa, -que limita exteriormente a zona em que se encontra contida a materiais caloríficos envolvendo a mencionada caixa;
5) Um envoltório rígido exterior,
formando chassi;
•
Total de 5 ponteei. Reivindicado e
depositada na França sob n9 801.904.
em 4 de agesto de 1959.

Em 14 de julho de 196(
Requerente: 'rhe Generra lae And
And Rubber Company — Edados
pnieos da América.
Requerente; The Sherwin Williams
Titulo: Processo de fazer cargas
Co. — Estados Unidos da América. me.strae de negro de fumo para bor. invenção; "Antas de alquida .no- racha. — Privilégio de Invenção.
dificada reacionada oom um compo-- 19 — Processo de fazer uma compoto aromático de vinho, um cianeto de sição de pneu de borracha sintética
vindo e um acrilato". — Privilegio de alta qualidade, a partir de um pede Invenção.
daço coagulado, não mastigado. iam19 — Uma composição de material do, tendo uni teor de -umidade de pelo
caracterizado por compreender o pro- rneme 40% e um pie de 2 a 6, caracduto de reação produz.do pelo aque- terizado por compreender as fases de
sujeitar o dito plano úmido a maesticimento na preança de um cataliza- gaçáo
e a unia intensa ação de cidor.
Total de 13 pontos. A prioridade ealharnento, em um reepiente fechafoi depositado na Repartição de Pa- do, enquanto se aplica ralor a ele. e
tentes nos Estados Unidos da Améri- orna pressão de 4,9 a 8.4 kg./rm2.,
ca, em 6 de junho de 1956, sob nu- para evaporar a água e formar vapor,
permitindo o vapor escapar do dito
mero 589.572.
recipiente, por diversos maautos, para
reduzir o teor de umidade- para• menos que 2%, a elevas a temperatura
paRMO N 9 le7.897
acima de 10-1°C., e' mastigação de 30
a 90 partm de negro de fumo de reaan 31 de dezembro de 1958
fôrço tino, por 100 partes de material de borracha presente, com o maImperial enemlea/ industries Lima. tela' de borracha no dito' receptáted. — Inglaterra.
culo, o teor de umidade da mistura
Titulo: 'Composições de moldagem inicial de negro de ftnnee, Material
tercnoplá,stica.s rigidas". — Privilégio de borracha e água, formada no inicio da dita mastigação citada por úlco Invenção
10 — unia composiçao. ternsoplástl- timo. sul :o eulastancialm.ente mais
nn...N10 N9 1511.798
cn caracterizada pelo fato de compre- que 2 mas não mais que 15 por cento
ender. como seus !ingredientes poli- em peso, a velocidade e a pressão
Em 6 de agosto de 198c
meros eesenciais, uma mistura de lw- sendo suficientes para reduzirem O
mopotImero ou copolimeroís de cloreto teor de umidade do dito pedaço úmido Requerente: Merck Li Co. Rui —
vindico. com até 5% de seu péso de de mais de 40% a menos que 10%, Estados Unidos da América.
uni rrionómero conotimerizável, uni em um período de tempo não maior
liernopolim sro ou copoluraro de meta- que uni minuto, e reduzirem o teor Título; Processos quinale0s: — Prichdato (netilico com. uma pequena na dita mistura a meneia que 1% em v:7810 de Invenção. .
14aunndane de outro monernero enfá- peso em uni eeríodo total de tempo
— Min processo microbicaOgico
tico, ccononinerieável com èle e tendo não enn:or ejte 6 minutos.
para a preparação de ácido glutamium ponto de amolecimento, nao Ulte- Total de 16 pontos. Prioridade do co por fermentação de um meio nurior a 759C, cczno foi anteriormen`e pedido depositado na Repartição de triente com um micro-organismo que
d sfinana e lun podmero ou copolime- Patentes nos Estados `Unidos da Amé- requer biotine e es produtor de: ácido
ro de 1.3 — batadieno, semelhante rica, em 14 de julho de 1999, sob nú- gluaimico,
compreen de a etapa caracterizada par
• borracha havendo em cada 100 mero 827. 009.
r a adiçito de um
N9 93.294
Em as de nicuwo de 1957
TtRMO

bidtico ao meio de fermentação e3n
seguida à inoculação do melo cora 4
eito micro-organismo.
Total de 8 pontos. Prioridades dos
correspondentes pedidos, depositados
na Repartição de Patentes deis Esta.
dos na Repartição de Patentes dos
atados Unidos da América, em 7 de
agesto de 1959 e 11 de julho de 19809
sob os nase 832.147 e 38.413, reeoectivamente.
Tina40 No 221.919
Em 11 de ageeto de 1960
Requerente:. Wallaca Ilar.ry Coul.
ter — Estados Unidos da América.
Titulo: Estrutura para uso .a contagem, classificação e análise de partículas suspensos num meio líquido.
— privilégio de Invenção.
• 1° — Um aparelho para estudar
particulaa numa suspensão de fluído,
caracterisado pelo fato que no mesmo a impedáncia total do cursei de
pequenos dimerates na dita suspensão é variado pelo movimento relativo
entre tais particulae e dito curso como resultado de propriedades elétricas contrastantes- de d itas partículas
e do fluido de dita suspensão, uma
fonte de corrente de illaPedãnela suprindo dito curso que é tornado subatancialmente independente cos mudanças de impedilocia de dito Cureea
e meios de deteedlo de ainais ligados
através de dito curso tendo um a tuapedancia de entrada menor do que a
impedância, de dito curso e responsáveis à ditas varlações.
Total de 50 pontos. O pedido de
prioridade depositado na Repartição
de Patentes norte-americana em 10
de meato de 1969, sob n9 834,860.
. Timm N9 10.095
Em 18 de &gesto de 1960
Requerente: tTn1lever N. V. — Ho-

landa.

Titulo: Composição para tinglinen.
to de cabelo humano. — Privilégio de
Invenção.
1° — Unia composição para tingi.
mento de cabelos, contendo um corante básico, caracterizada pelo fato
da dita composição, que está sob a
forma de pasta substancialmente anidra ou do liquido viscoso, conter um
corante básico pulverizado misturado
com um meio imiseivel em água constituído por óleo ou graxa.
Total de 7 pontos. Peoridade do
pedido depositado na Repartição de
Patentes na Inglaterra, em 20 do
agosto de 1959, sob ne 29.459
TERMO N9 122.155
'Em 23 de agãsto de 1900

Requerente: O. Mazzoni S. p. A.
— Itália.
Titulo; Prooeros continuo para a
produção de sulfonatos orgânicos e
ccrospondente aparelhamento.
Pasvilégio de Invenção.
19 Frocesoscontánuo de sulfonea
ção de hidrocarburetos aromáticos alquilados por meio de uni agente de
sulfonação liquido como o ácido -sulfurlco oá dieum, no qual se utiliza
uu-cparte recirculante da mistura de
sulfonaçáo esfriada, como dilnetite
dos reagentes frescos, caracterizado
pelo fato que afites o hidrocarbureto
a sulfonar é introduzido. de maneira
continua no veiculo em que se dá a
ilação, Medo éste. conetitultlepci
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Ilma Porção recidulante da raiatura
tesultante da sulforeeção, e sucessie
Temente são aczeecentados a, mistura
Com o h:drocarbureto, de modo contínuo e ern zones do reator separadas entre si, quantidades sucesivas
do egente de rulfontedo •tm cada uma
de ditas zonas, Lendo mentidas condiçõe.4 de eleveda tureolencia, a mistura que sai do redor sendo eubme.
tida a e.sfe:atr.ento Em ambiente separado, e suceedvrmsnte dieldido em
duas por0e.-, tera das quais é feita
-refluir no rector, como veículo de
reação, enquanto a- outra é enviada
numa zona de reeçdo zer,undár!a, onde
se completa andfenação Co. última
fração residual do hdrocarbureto.
To..al de 6 pontes. P:iorldade depositada na leiperlieao de patentes
da Itália, sob no 22.542, em 30 de ou•
tubro de 1959.

I

,

Setembro de 1964

Poritds ' earacterUticos de: "Proces.
so cie preparação de aglomerados à.
base de óxido de Alumine) e de cara
boto" - Privilégio de Invenção.
1 0 - "Processo de preparação de
eg_omerados à, baee de óxido de alumínio e .de carbono", caracterizado
por serem, o óxido de alumin'o e o°
carbono, scb ferma de pó, pretos em.
contato Intimo, produzindo-se, as.
TERMO No 122.227
sim, uma ndstura suestancialmente
2 de setembro de &HO
homogenea, à qual, junta-se, depois,
Em 25 dcageato de 1961'
tura solução ceust• oi alcalina, senso,
,-De ositada em, 2 de =setembro de a pasta obtida; granu'ada e secada.
Requerente: N.
GlcolTotal da 9 pontos. Reivindc,-se
lonpenfabrieken - laolanda.
Compag- patente depo-iteda na =França sob cila
nerente: Peehiney
Título: Aperfeiçoamentos em ou ree Ie Peoduits'Chicniques Et Elec- mero 804.233, em 3 'de setembro de
relativos a prece-eos de confeceão
tieentallurgiques - França.
1259.
produtos enrurecdos a partir da pollesteree não <-ayurados e compostos
copolimerirevels com éster ésteres.
- Privilégio de Invenção.
:CERTIFICADOS 'EXPEDIDOS
10 - Um procasos deconfeccionar
produtos endurecidos a partir do poCertificados expedidos em 17 de julho de 1964
liasteres não sTdturedo •; e cempodos
TERMO No 122.161
copodmerizáveis com 03 ditos ésteree
utando-se uiii peróxido orgen!co cirno
Em 23 de ageeto de 1980
estalieador e, se &selado. as sub-ten.
MARCAS
=MOS
TERMOS
MARCAS
comumente usadas tal- ctmo piItequerertte: Dow Corning de)rpora- elas
gmentos,
amacledores,
cargas
e
e-taWtado._ Unidas. da América.
tlon
e hebidoree . cirecteezedo
Titulo: Polidor de organo - Po- billeadoees
fato de Fer usado corno ecerralisloxano Aqucro. Pr:v.légio de In- pe:o
dor para a reaeão de eneurecimento
venção.
um éeter de um ár-dclo irne7er n'ocarbo301.698
351.484
451.464
301.726
19 - Uma einuisão tipo óleo em xílico, em particuler um ;set e° alfa
• 301.690
451.991
365.306
- 301.727
água, particueemenie adequaea para uma cadeia da 1-6 átonnin de carbono
381.019
301.700
452.558
301.728
tendo
Uso-como um polidor de Superfície. ou bete-mers entoceranselico
301.701,
452.559
381.920
301.729
452.560
caracterizada p:: compreender pelo 'dotal de 7 pontos. Pr'oridades- dos
383.992
301.702
301.730
38d.748
301.703
452.561
menos 0.1% era pato, betado no pa- nedidos depeeltedo- cru Denertleão
301.731
391.399 A.
301.704
452.562
Se da emuLsão, de uni organo-polisse- Patente: na Ilkeenda, em e8 de a cede3C1.732
452:556
391.936
301.705
loxano tendo uma viscosidade nada, to de 1959 e . 24 de deeernbro de 199,
301.733
391.938
301.7%
452.564
301..734
a 259C, de 103 a 2000 ca., essencial- sob nos. 247.8017 2.346-796, respectivae
397.r55
n'.707
453.832
301.735
mentetodoz ca red seis orgânicos dO mente.
397.199
301.708
454.002
301.733
dito orgono-palessiloaano de menos de
302.391
301 709
454.003
301.737
3 átamos e carbono. ee 0, 005 a 15%
401418
454.422
301.710
301.738
em pato, ba•endo no pesa da emulTEdELMO N9 122.267
407.701
201.711
464.428
• 311.739
eão, de um emulsionante consistindo
408.122
301.712
454.542
301.140
esser.cialmende de rue composto da
Em 26 de agasto de 1960
. 3(11.741
4r8.123
3e1.713
' 454.960
fórmula ReNtataR', em que cada R é
4n6.166
30e .714
4 "51
301.742
escolhido do grupo que consiste de Buena.ventura Dias. - Estado de
408.851
201.715
455.322
3fN1.743
átomo de laldroeenio e rad.eais hi- São Paulo.
41'8.152
3/1.716
455.312
300.7.44
drocarbonetos feticoo monovalentes Pontoe característicoe da patente de
4n9.623
301.717
455.390
3n1.7.5
de menos de quatro átomos de carbo- Invenção de: "Aperfeiçoamentos in411\003
301.718
455.196
304'.745
no, havendo um total de não mais de troduzidos em eálvulas para descar241..719
417.798
455.r9
301.747
quatro átomos de carbono nos três ga de w. e."
301.791
434 872
451.578
101.746
grupes R em cada átomo de nitrogê- 1 0 -- Ap srfeiçoamtutos introduzidos
aol.eet
444.363
455.782
301 ."9
nio. e cada rz, é len raicl monca- em válvulas para de:carga em W. C.,
448.922
455.471
301.722
n-1.,s9
cila de hitirocarboneto aliladeo mu- caracterizados por ser esta válvula
d.An nte2
3n1 '79
457,193
novalanta, de 8 a 33 átomos de car- fermada por um corpo (1) Oco, tuani.T4
241,m
450.nt
457.258
bono, e peio msnos 10% em peso de bular, em forma ce cruz, tendo dois
451.293
301.725
457.259
301.753
água, barecdo no p:eas de emulsão. ramos (2) e (3) verticais coax:ais. e
uni ramo horizontal, todos caindr-cos,
Total de 6 pontos. A prioridade do Possuindo o ramo - horizontal, em
Correspondente peáldo, depositado na urna extremidade, aberta, rdeca ExRepartição de Frtentes do3 Estados terna, e na extremidade oposto uma
Certificados expedidos em 16 de julho de 1664
/unidos da Améddca, vá) 16 de novem- esarte alargada (5), que term:na por
bro de 1e59, sob 0 n° 852.957.
uma flange (4), dotada de furos, sendo que, a parta alargado (5) pcorue
uni rasgo (7) radial, de noir-arta graus
MARCAS
TERMOS
12R141013
MARCAS
TE1ETs/I0 N9 122.179
na parede.do corpo (1), partindo da
parte inferior e imo até a parte e nEra 23 de agasto de 1959
terlor, e tendo também o corpo (1).
;Ituada paralelamente ao ramo (2)
Requerente: Standart 011 Çompa- superior, e entre êste ramo e a parny.
Estados Unidos da América. te alargado (5), uma derivação ta)
433.969
soa.ast
447.867
301.675
454.246
301.652
449.253
391.676
Processo para preparaçáo iubular.
301.653
454'.271
450.083
301'477
de copolimeros homogêneos. - pri- Seguem os pontos de 2 a 5
450.207
301.654
454.364
201.678
vilégio de Invençãq.
454.456
301.655
450.367
301.679
454.557
301.656
451.163
301.680
• 1 9 - Um procedes para a copolimeTiaReaa) N° 122.352
301.657
454.789
431.233
301.681
rização em faca liquida de etileno
414.884
201.658
451.234
301.682
Com um ou ma.s mona neros da for,
Em 31 de agasto de 1960
454.892
301.659
451.292
301.683
mula RalC: CIU wde B é tun grupo Requerente: Scientific DesIgn Com454.970
301.660
451.700
301.684
alcoila ou alconila e cada um dos pany, Inc. - Estados Unidos da
455.004
451.745
301.651
301.685
monemeros poleneriea numa veloct.
América.
455.142
301.662.
301.686
452.092
d.ade de reação substancialmente da. Titulo: processo paru purificação
455.143
201.613'
482.150
301.687
relente, caracterizado peld fato de de glicerina, - Privilégio de Inven455.239
301.664
452.389
301.688
e inicialmente efetuar a copolimeriza- ção.
455.569
452.412
T‘1.665
304.589
tilo numa zona de reação com um
455:571
301.690
2P1.666
552.526
" primeiro supeimento mesto contendo 19 - Um processo para purificação
45',.034
301.691
301.667
451.059
Uma proporção dos monemeros sele- de glicerina contendo e,ontanilantes
3ni.pn2
5'5.949
34-N1.668
451.115
, Conados para produzir um copolíme- que fervem em um Intervale de tem301.660
549.809
301.693
451.527
ro de composição ou estratura de:.e. peraturas próximo ao de glicerina,
201,P44
558.898
301.670
451.640
Sodas, e manter a proporolosubstan. caracterisado pelo fato de compreen301.671
558.899
451.644
3n1.605
eialmente constante durante . a co. der as etapas de : tratar oxidstiva301114(1
585.442
451.691
301.672
Polimerleaefto suberdiente par intro- mente a glicerina com peróxide de
301.673
589.053
301.697
451.734
auçáo em" quantidade suficiente de hidrogénio e com um composto cata301.674
453.900
%Mi segundo suprimento misto de com- lítico contendo oxigênio, selecionado
pmiçáo diferente do primeiro supri. do grupo consistindo de perásido de
Mera° e contendo os monloneras
chumbo, venedetos, molibdetos,
p

ma proporção correspondendo às suas
velocidades relaeivas de consumo ou
reação.
Total de 12 pontos. A Flor:6de
Co pedido foi depositado • Repartiçeo de Potent:s nos Estados Unos
da América, em 26, de agasto de 1959,
sob n9 826.214,

"''''I

, ,

-• •1

gstetot sais de rut;anid é bMs de eib=
111: : e a seguir, separar o glicerina
da soltição.
Totl de 1 ¡ pontos. Prioridade, deposita 'a na partição de Patentes
dos Ê2tcdo3 U ndos da América., em
3 de setembro de 1959, sob ir 837.759
_
- TERMO N9 122.400
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Pubtlesejto feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Dá data da publicação começará a

some

o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departanante
Usais:era da Sixolaaladade Indisstalal aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão registro requerido

-

Termo n4 640.896, de 13-5-1964

Classe 11
Artigos da classe
Classe 39
Artigos da classe

ígornaipax Móveis Instalações Limitada
Estado da, Guanabara

Termo n° 640.905, de 13-5.-113U."'".
Amendoeira — Importação e Comércio

Têrrno n9 640.916. tie 13-5-194
lrmaos Treviran limitada
Paraná

Termo n° 640.910, de 13-5-1964
Nnificio Greuel Limitada
Santa Catarina

TREVISAN

PANIFICIO

S. A.

— Incl. Bras.

Estado da Guanabara

jndústria Brasileira

GRE VEL LTDA."

Classe 40

rj
'

Classe 42

Artigos da classe

Termo n° 640.897, de 13-5-1964
eadra 8. A. Erapreendimentoa e Ad,—
miraistrações
Estado da Guanabara

gd ústrii-

Classes: 21 — 47
Sinal de Proaganda
Terno n' 640.906, de 13-5-1964
Amendoeira — Importação e Comércio
S.A.
Estado da Guanabara
Ciasses: 21 — 47
Insignia Comercial

BreçaileT4

Termo n° 640.907, de 13-5-1964
Sociedade Industrial Agrícola Limitada
Santa Catarina

Para distinguir: Aguardente pura
composta
Nome Comercial

Termo n°640917 de 13-5-1964
Regener Porto União Limitada
Santa Catarina

Termo n° 640.912, de 13-5-1964
Euclides Pereira da Silva
Santa Catarina

REGENER PORTO
.11 E x -

UNIÃO LTDA.

Ind. Bras

Nome Comercial

. Classe 50
Artigos da classe
Termo no 640.898, de 13-5-1964
Termo SP 640.899, de 13-5-1964
.3)sedial e Administradora Resnikorl
Limitada
Estado da Guanabara

SOCIEDADE
INDUSTRIAL
...AGRÍCOLA LTDA..
Nome Comercial

Termo

640.908; de 13-5-1964
Zartéa Brancher S. A.
Santa Catarina.

.

" Termo n° 610.900, de 13-5-1964
Lidia Decorações Limitada
Estado da Guanabara

Itã-Mai-ria Brasileira
Classe 16
Artigos da classe
Termo n• 610.901. de 13-5-1964
Termo n° 640.902. de 13-5-1964
Termo n• 640.903. de 13-5-1964
Termo no 610.901, de 13-5-1964
Zmendoelra — Importação e Comércio
S. A.
Estado da Guanabara

AnerldOein
Ndústria Brasileor_§
Classe 8
Artigos da classe
Classe 8
Mi go, da CIMO

-

MIM

Termo' n° 610.913, de 13-5-1964
IVIarofraz Limitada
Santa Catarina

Sá

pIUMA"
kInd. Bras.

MAROFRAZ

119

Udústria Brasilei
Classe 25
Artigos da classe
Classe 50
Artigos da classe

Termo n° 610.918, de 13-5-1964
Panificadora Augusta Limitada
Paran

Classe 46
Para distinguir: Sabão em pê e em
pedaços

Ind. Bras:

Classe 4
tecidos e comensados
Termo no 640.909, de 13-5-1964
Auto Igcassu Imortadora Limitada
Paraná

AUTO
IGUASSU
-IMPORTADORA
LTDA.

Ind. Bras.

Classe 41
Para distinguir: Pao de fortim cortado
e empacotado

Classe 41
Para distinguir; Arroz empacotado ou
não

Termo 11° 640.919, de 13-5-1964

Termo no 640.914, de 13-5-1964
Estofaria Primavera Limitada
Santa Catarina

CONFECÇÕES

_ ESTOFARIA
PRIMAVERA
LTDA.

Ind. Bras

Nome Comerciai
Termo n° 640.915, de 13-5-1964
Inntios Trevizan Limitada
Paraná

Nome Comercial
Termo no 640.911, de 13-5-1964
Panificio Greuel Limitada
Santa Catarina

AN

„o°.

'PUL-PANFInd. Bras.
Classe 41
Pão de Saram cortado
e empacotado

Para "Osttagter:

A.

AtATCADA *O te
01 SANTA CATAINNA

WiVartrila.'

•

Je.,

II. GO. MIMA ••

l' ' Classe 42
Parei distinguir: Aguardente
foi-aposta,

LOPES

Classe 36
Para distinguir: Artigos de 'vestuário%
e roupas feitas em geral:' Aghsatboi,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, cara..
puças, casação, coletes, capas, chatas.
l os checols, calçados, chapéus,
cintos,

dotas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, cal-

ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós,' eehar.
prs fantasias, fardas para militares. co.
?caiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de lingerie, jaquetas, lagues,
luvas, ligas, lenços, mantts, melas,
maiôs, mantas, m s ndrião, mandbaa, paletós. palas: penl 14 r, pulover, pelerinas,

peugas, pánches, polainas, Marnos.

pia.
eitos, ¡ierpeiras, quknonos. , regalos,

ri ti rN

Irobe de ,chambre, .roupão., aobrerados,
suspen's6rio,i, sacas de banho., sanilS.lias,
sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
e tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vegtidos

t30 Quinta-tetra I,
•
Térrno n° 64Q.920, de 13-5-1964

-

Urino o 610.926, de 13-5-1964
9

Armand Citroen
França

Frigorifico Cairo 8 Cia. Limitada
Paraná

FRIGORIFICO
CAIRO &
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PáORROGACÁC

BRANCO. ' FUNDO AZUL

LTDA

IRUIESWP

Nome Comercial
Termo n• 643.521, de 13-5-1964
Didier Camargo de Souza
Paraná

Ternerkt n9 640.931, de 13-5-1961
A &Mina Flores Limitada
Estado da Guanabara

4.

&tIi1i4.97.1d 4ed pada.
Classe 45
1 Nome Comercial

TermO n° 640.932, de 13-5-1964
Ornar Palmerston Guiniarães
stado da Guanabara
E
Estâfç cia Thermas Pousada

BRANCO

do Rio Quente

, Termo n° 640.939, de 13-5-1964
São Paulo Móveis e Tapeçaria .
Limitada
São Paulo
SIO PAULO •

Indsletria Brasileira
• Classe 34
Para distinguir: ,Os seguintes artigos:
cortinados; - cortinas, capachos, • encera.'
dos, linoleos, oleados, passadeiras, pa.
nos para soalhos, passadeiras, anos pa.
ra soalhos, paredes e tapetes
Termo n° 640.940. de 13-54964
Fábrica de Cera Estrela Limitada
Estado da Guanabara

LOTERIA
,MONTE CASTELO
.

_

•

Classes: 33,— 50
Termo n° 640.922, de 13-5-1964
Coferpa Limitada
Paraná

Classe 1
Para aistinguir: Um roduto químico à
base de latex, em torma de asta, destinada a ¡medir o desaperto intemp:stivo
de peças com filetes de rosca e também
a oxidação das referidas peças e res., pectivos filetes
Termo n° 640.927. de 13-5-1964
Nagib Siaibi
Moas Gerais

"COFERP.A." LTDA .

•0.41:

Comércio e 'imp.ortaçãO

Vem. em

11~

Nome Comercial
o

Termo n* 640.923, de 13-5-1964
Soforinat Limitada
,Pa-ana

11 Uai 10 ti

t

SOFORMAT

Branci...

TabrIcada

SAGIB
n

LIMA

Classe 42
Para distinguir; Aguardente de cana

Nome Comercial

Termo n9 640.928, de 13-5-1964
Marjolta Refrigeração Limitada
Estado da Guanabara

--- Termo no 640924, de 13-5-1964
Pugsley S. A. Indústria e Comércio
Paraná

•HARJOLTA
PUG.SLEY S/A

Indústria e Comércio
Nome Comercial
Têrmo n° 640.925, de 13-5-1961
• Padaria Aurora Limitada
Paraná

industria Drásileira

Classe 4
Para distinguir: Substâncias orte °igara
minerali era bruto ou parcialmente pie
paradas
Termo no 640.934, de 13-5-1964
LinoFccliciano da Silva, Antonio Henrique a Costa e João bacio da Silva
I ' - São Paulo

05 ÉADS DE ARARA
)

Do BAIXO

Termo n°640.935, de 13-5-1964
Glavadora Oraponga Limitada
São Paulo

Nome Comercial

Têrmo n° 640.930, de 13-5-1964
Claudio Fialdini
Estado da Guanabara

Riocarries S. A.
Clwse 41
Nome Comercial- ".

Termo 119 640.941, de 13-5-1964
Nocera Indústria e Comércio
Limitada
Minas Gerais

t.vinNo
Classe 40
Para distinguir: Móveis estofados
Termo nu 640.942, de 13-5-1964
Termo 119 640.943, de 13-5-1964
Kaspar Winkkr i Co., Inhaber Dr.
Schenker
Winkler
Sciça
Pror ogação
P-ORROGANkt

Classe 8
Pra distingui:: Discos gravados
Termo ri, 640.936, de 13-5-1964
Cronfecções Sandratex Limitada
- São Paulo

Termo n° 640.937. de 13-5-1961
' Modas "Best-Selleir" Limitada
São Palão

-de Alimentos S. A.

Classe 46
Para distinguir: Cê:a ara soamos e pomada para calçados

ARAPONGA
T-A.Brasileira

Termo a° 640.929, de 13-5-1964
Distribuidora e Produtora de Alimentos

Distribuidora e Produtor.a

, picotado, farinha de trigo empacotado.
fubá, quirera, cr'-a, bolachas, , pão
'Orlado e empaco-'1o, biscoitos re,,1:0'
las

locliitária Brasneira.4

SANDRATEX
Ind. Brasileira

S. A.

Classe 41

Nkill Centrai Mineração

Classe 8
Para distinguir: Aparelhos de refrigeração, refrigeradores, aparelhos para
re frigeração de refrescos e refrigerantes.
geladeiras, sorveteiras, balcões frigori' ficos

Estado da Guanabara

Parei distinguir: Farinha de s-ailho em-

Termo n9 640.933, de 13-5-1964
Norte ,'Central Mineração Liditada
Estado da Guanabara

' Classe 8
Para distingui.: Discos gravados

• eatan~

0.• P. Llie*P. SPI

Classes: 33 — 43
Titulo

Classe 36
Artigos da c.asse

BEST - SELLER

Classe 1
Para distinguir: Produtos químicos para pintar ou impregnar qualquer super•
ficie
Classe 16
Para distinguir: Mastigues, massas dás- ,)
ticas, matérias colantes e produtos para
endurecer, a serem usados em construções
- Térreo n°_640.9'14, de 13-5-1964
Kaspar Winkler D Co., Intraber Dr.
Schenker — Winkier
•Sciça
Prorogação

Ind.Brásileira
PRORROGACÃO
Classe 36
Artigos da classe

Tèrmo n9 640.938, de 13-5-1964
Namem José Sanios
Estado da Gaanabn.-,

•
: •Inaústria iSrafiàleãrti
- ' Classe 1.
• •Para distinguir: P.-odrstos químicos pa.
,Classe •3
. ra pintar ou impregnar -qualquer super,
Para
dietetico
•-ficie
.
. ., distinguir:
• . um
. ,
• produto

• Quinta-feira 3
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Termo
640.945, de 13-54964
Cotar (Société Anonyrne)
França
Prorrogação

I,
'DIÁRIO OFICIAL
Trino na 1640.949, de 13-5-1964
Ernst Leitz G.M .B.H.
Alemanha
P;orrogação

PRORROGAÇÃO

(Seção Itl)

Set.mbro de 19 64 32a1.

Termo r' 649.953, de 13-5-1964
Raimundo Nonato Lemos
São Paulo

Termo na 640.955, de 13-5-194
Raimundo Nonato Lemos
São Paulo

Poiivideo

gametime
indústria Brasileira

,Indústria Braoileira

Classe 8
Para maunguir: Lentes e maternas de
Classe 48
Para distinguir: Pó de toilette ou de lentes; objetiyas; tubos oculares; lupas.
microscópios e respectivos aparelros
arroz
refilares, exceto condensadores de espeTermo ra 640.946, 13-5-1964
lhos; microtomos; prismas e sistemas de
indústria Química e Farmacêutica
prismas; telescapioa; aparelhos de proSchering S. 'A.
jeção; aparelhos para fins micro e miEstado da Guanabara
cro-fotográficos; aparelhos - cinematográProrrogação
ficos; e aparelhos para a expectroscopia

PRORROGAÇÃO.

Termo n° 640.951, de 13-5-1964
C.andido Lobo de Oliveira Estado da Guanabara

BUSOD
Intis ir ia 13ra 511 eira
Classe .3
Para distinguir: Uni desinfetante urinário
•
Termo n° 640.947, de 13-5-1964
indriatrla Química e Farmacêutica
Schering S. A.
Estado da Guanabara

PRORROGnito

ADTMICZETOIT
Inettls t ria Brasililia

Indústria Brasileira
Clame
Para distinguir: Biscoitos
Termo n° 640.952, de 13-5-1964
Raimundo Nonato Lemos

São Paulo

oliFace
Ihadiáâtría Braznekra

Classe 3
Classe 5
Para distinguir: Preparado hormónico Para distinguir: Acendedores elétricos,
alarmas elétricos, alto-falantes, ampeTermo t' 640.948, 13-5-1964
Deutache Gold Uud &Mau — Sabei- rimetros, amplificadores para rádios,
aparelhos de iluminação, aparelhos de
dearstalt Vormals Roessler
televisão, aparelhos de ventilação para
Alemanha
edifidos, aparelhos elétricos para baProrrogação
nho, aparelhos eletro-dinamicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefónicas, aparelhos para on;FRORROGACACP,
dular ou secar cabelos, a parelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas alétricas, caixas de derivação, campainhas
elétricas, comutadores, condensadores
elétricos, conectorcs, enceradeiras, estufas de aquecimento, as-tufas para conservar alimentos, estufas para secar roupas, Erros elétricos de engomar e de
Classe 8
Para datingaaa Contatos e eletrodos soldar, filtros de água, fogareiros elétricos, 'ogões, fôrnos, galvanômetros,
Té-in a n a 640.950. de 13-5-1964
hidrannetros, indicadores automáticos de
PanAfold D0075, Inc.
uivei de água, instrumentos medidores
EtitadOS tinidos da América
de energia elétrica, instrumentos telefônicos, Interru p tores, irradiadores, lampadas, liquidificadores, manômetros, microfones, pick-ups, pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores, ralais,
relógios, reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores, válvulas
„ae 16
para rádio, vaiadas pára aparelhos de
, rara distinguir: rortas de dabrar c El- televisão, ventiladoras • ,aatitialttni

PANELFOLD

•
Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos,
alarmas elétricos, alto-falantes, amperímetros, amplificadores para rádios,
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para
edifícios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefónica, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de p6, benjamins, bobinas elétricas, caixas de derivação, campainhas
elétricas„ comutadores, condensadores
elétricos, conectores, enceradeiras, estufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos, fogões, fórnos, galvanômetros,
hidrómetros, indicadores automáticos de
nível de água, instrumento, srsedidores
de energia elétrica, instrumentos telefônicos, Interruptores, irradiadores, iampadas, /iquidificadores, manômetros, microfones, pick-ups, pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores, retais,
relógios, reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores, válvulas
para rádio, válvelas para aparelhos de
televisão, ventiladores e voltímetros
Trino n9 640.954, de 13-5-1964
Raimundo Nonato Lemos
São Paulo

Multivideo

Clama 8
Para distinguir: Acendedores elétrico,
alarmas elétricos, alto-falantes, ampe.
rimetros, amplificadores para rádios*
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para
edificios, aparelhos elétrico para banho, aparelhos eletro-dinâmicos, ripa.
relhos para barbear, aparelhos para ias.
talações telefônicas, aparelhos para mio
&ala: ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aapia
radores de pó, benjamim, bobina* eia.
tricas, caixas de derivação, campainha"
elétricas,, comutadores, condensa loree
elétricos, conectores, enceradeiras, et.
tufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para Decai roupas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos, %geres, Manos, gaivanômenost
hidrômetros, indicadores automáticos de
nivel de água, instrumentos medidorei
de energia elétrica, instrumentos *dei&
nicos, interruptores, irradiadores, lama
padas, liquidilicadores, manômetros, microfones, pick-ups, pilhas elétricas, na
captores de rádio. refri geradores. Malas'
relógios, reostatos, telefones, termoataa
tos tornadas, transformadores, válvulae
para rádio, vaiadas para aparelhos de
televisão, ventiladores e voltimet. os
Têrmo a° 640.956, de 13-5-1961
Raimundo Nonato Lemos
São Paulo

Polivisage
frldfriti-Br—a-siteiren

indústria Brasileira
Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos,
alarmas elétricos, alto-falantes, amperímetros, amplificadores para rádios,
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para
eclificlos, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para iria,
talaçties teleiónicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas elétricas, caixas de derivação, campainhas
elétricas, 'comutadores, condensadores
elétricos, conectore-a, enceradeiras, es
tufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar roupas. ferros elétricos de engomar e de
-sondar, filtros de água, fogareiros elétricos, %geies, fórnos, galvanômetros,
hidrõmetros, indicadores automáticos ae
silvei de água, instrumentos medidores
de energia elétrica, instrumentos telefônicos, Interruptores, Irradiadores, lâmpadas, liquidificadores, manatmetros, microfones, pick-ups, pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores, Mala,
relógios, reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores, válvulas
para rádio, vál yclas para aparelhos de
~Wh= st r8Vattlegi

Classe 8
Para distinguir; Acendedores ektriaos,
alarmas elétricos, alto-falantes, ative.
rimetros, amplificadores para rádios,
aparelhos de iluminação, aparelhas da
televisão, aparelhos de ventilação para
adiados, ayarelhos elétricos para baa
alio, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular cna secar cabelos, aparelhos clara
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspla
radores de pó, benjamins, bobinas elétricas, caixas de derivação, campainhas
elétricas, comutadores, condensadares
elétricos, conectores, enceradeiras, estufas de aquecimento, estufas para com,
servar alimentos, estufas para secar rou.
Pas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros ele'
ticos, Sogóes, fornos, galvanómetros
hidrianetros, indicadores automáticos d
nivel de água, instrumentos niedidorea
de energia elétrica, Instrumentos telef&ol
nicas, interruptores, irradiadora, lama,
padas, Bquidificadores, manómetros,
crofones, plak-upa, pilhas elétricas, Tes
captores de rádio, refrigeradores, talais,
relógios, reostatos, telefones, ternaostaai
tos tomadas, transformadores, vadvulial
para rádio, válvdas para aparam. dej

jeleviaao, ~segadores •yoldia0P0V

,DIÁRIO

3288 Quinta-feira. 3

Térmo a* 640.959, de 13-5-1961
Raimundo Nonato Lemos
São Paulo

Termo n° 640.957, de 13-5-1964
Raimundo Nonato Lemos •
São Paulo

Multivisage
,Indústria Brasileira
Classe
Para distinguir; Acendedores elétricos,
alarmas elétricco, alto-falantes, amperímetros, amplificadores para rádios,
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão. aparelos de ventilação para
edificios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas elétricas, caixas de derivação, campainhas
elétricas, comutadores, conderisadores
elétricos, conectores, ence.adetras, estufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secarroupas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros idéticos,. !anões, galvanómetros,
hidrômetros, indicadoies automáticos da
nivel de água, instrumentos medidores
de erergia elétrica, Instrumentos seleto. Ilic09, interruptores, irradiadores, là:ripadas, liquidilicadores, manômetros, microfones, pick-ups, pilhas elétricas, receptores de rádio, realgeradores, ralais,
relógios, reostatos, tekiones, termostatos tomadas, transformadores, válvulas
Para rádio, vSivclas para apareitios
televisão, ventiladores a aaaamesaaa
Têrmo n 9 640.958, de 13-5-1964
Raimundo Nonato Lemos
São Paulo

Indústda brasileira>
Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos,
alarmas elétricos, alto-falantes, ampertmet:os, amplificadores para radies,
,parelhos de iluminação, aparelhos de
televisaci, aparelos de ventilação para
edifica:is, aparelhos elétricos para, banho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó. benjamins, bobinas elé
tricas, caixas de derivação, carapaivhas
elétricas, comutadores, Condensadores
elétricos, conectoaes, enceradeiras, estufas de aquec-raento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos, çogões, fôrnos, galvanómetros,
bidrannetros, indicadores automáticos de
uivei de água, instrumentos medidorea
de energia elétrica instrumentos tele': a
Talco.% interruptores, irradiadores tampadas, liquidificadores, manômetros,
crofones, picis-tips, pilhas elétricas, re.
Captores de rácEo, refrineradores, re.ais,
relógios, reortatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores. valsadas
para radas, válvclas para aparcihos
televialo, ventiladores o volttmetros

OFICIAL (Seção.111)

.

TerMo n° 640.961, de 13-5-1964
Termo n° 640.962, de 13-5-1964
; Lojas Evcrest S. A.
São Paulo

(lituetbmardz
Indústria Brasileira

Setembro de 1964
—
couro, malas e maletas de couro, ma*.
tas de peles, peles animais, pastas do

couro'
Classe 36
Para distinguir: Compra e venda de
vestuário
Classe 37
Para distinguir: Compra e venda e
oferta como prêmio de roupa de cama ,
e roupa de mesa e toalhas de uso pese

soai
Classe 32
Classe 48
Para distinguir: Albuns impressos, jornais, 'aças cinematog.áficas, programas Para distinguir: Indústria e comercia
radiofônicos, publicações, revistas e de artigos de toucador, Inclusive perfumaria
1 programas televisionados
Classe 50
Marca
Para distinguir: Investimentos financeira
Classe 50
ros, planos de sondo e publicidade
Para distinguir: Impressos em geral
* Marca
Termo n 9 640.977, de 13-5-1964
Termo n° 640.978, de 13-5-1964
Termo n9 640.963, de 13-5-1961
Termo n° 640.979, de 13-5-1964
Termo n 9 640.964, de 13-5-1964
Termo n° 610.980, de 13-5-1964
Tèrmo n° 640.965, de 13-5-1964
Termo n° 640.981, de 13-5-1964
Termo n° 640.966, de 13-5-1964
Termo n 9 640.982, de 13-5-1964
Termo n° 640 . 967, de 13-5-1964
Termo n 9 640.983, de 13-5-1964
Termo n 9 640.968, de 13-5-1964
Têrmo n 0. 640.984, de 13-5-1964
Térmo n 9 640.969, de 13-5-1964
Tèrmo ti° 640.985, de 13-5-1964
Lojas Everest S. A.
Termo n 9 640.986, de 13-5-1964
São Paulo
Termo n g 640.987, de 13-5-1964
Termo n o 640 . 988, de 13-5-1961
Termo n° 640.989, de 13-5-1964
Nas Lojas Everest
Termo n° 640.990, de 13-5-1964
Termo ri' 640.991, de 13-5-1964
Seu ralão de Compra
Elgin Fábrica de Máquinas de
Costura S. A.
São Paulo
Vale o DobrCo
1

Classe .8
Para distinguir: Acendedores elétalcos,
alarmas elétricos, alto-falantes, amperimet.os; amplificadores para rádios,
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, apare.hos de ventilação para
edificios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas e,etricas, caixa/ de derivação, campairmas
elétricas, otnutadores, condensadores
elétricos, conectores, ence:aciairas, estufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros' . ehs.ticos, çagões, fôsnos, gaivanômetros,
hidrômetros, indicadores -automáticos de
nível de água, instrumentos medidores
de energia elétrica, instrumentos telefónicos, interruptores, irradiadores. lam
Classe 23
padas, liquidificadores, manômetros, mi(
Frase de Propaganda
crofones, pick-ups, pilhas elétricas, re'
Classe 32
ceptores de rádio, refrigeradores. ralais,
Para distinguir: Publicidade
relógios, reostatos, telefones, termostaFrase de Propaganda
tos tomadas, transformadorts, alai Ida s
Classe 35
para rádio, %/Modas para aparelhos de
televisão, ventiladores e voltímetros Para distinguir: Indústria e comércio de
couros, caieiras de couro, cintos de
Termo no 640.960, de_13-5-1964
couro, correias de couro, estólos de
Raimundo Nonato Lemos
couro, malas e maletas de couro, manSão Paulo
tas de peles, pelos animais, pastas de
couro
Classe 36
Para distinguir: Compra e venda de peças de vestuário
Classe 37
Para distingui:: Compra e venda e
ofertas de prêmio de roupa de cama e
Indústria Breai:leira
roupça de mesa e toalhas de uso
pessoal
Classe
48
- Classe 8
Para
distinguir:
Intlüstria
e comércio
Para distinguir: Acendedores elétricos.
alarmas elétricos, alto-falantes, ampe de 'artigos de toucador, inclusive perfumaria
rimetos, amplificadores para rádios
aparelhos' de iluminação, aparelhos de
• Classe 50
televisão, aparelhos de ventilação para Para distinguir: Investimentos financeiedificios, aparelhos elétricos para ba- TOS, planos de sorteio e publicidade
nho, aparelhos eletro-dinâmicos, apaTêrmo n o 640.970, de 13-5-1964
relhos para barbear, aparelhos para Ias.
Termo n° 640 . 971, de 13-5-1964
talações telefônicas, aparelhos para onTermo n° 640.972, de 13-5-1964
dular ou secar cabelos, aparclhos para
Termo n 9 640.973. de 13-5-1964
pasteurização de leite, aparelhos para
Termo n a 640.974, de 13-5-1964
torrar pão, aquecedores elétricos, aspi.:
Termo n° 640.975, de 13-5-1964
radores de pó, benlamins, bobinas
Termo n° 640.976, de 13-5-1964
tricas, caixas de derivação, campainha%
Lojas Everest S. A.
elétricas, comutadores, condensaac es
São Paulo
elétricos, conectares, enceradeiras.
tufas de aquecimento, estufas para coa
seroar alimentos, estufas para secar romNas Lojas Everest
pas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos. çogões, fôrtios, galvanômetros,
Sua Compra
hidrõinetros, indicadores automáticos dé
nivel de água. instrumentos medidcnes
de energia elétrica. instrumentos telefóVale o Dobro
nicos, interruptores, irradiadores ,a4
Frase de Pron-aanda
.oada.s, liquidificadores, manômetros MiClasse 32
crofones, pick-ups, pilhas elétricas rePara distinguir: Publicidade
ceptores de rádio, refrigeradores. relis
Classe 35
relógios, reostatos, telefones, tertrosta
tos tomadas, transformadores, válvtaas Para distinguir: Inclilstria e comércio
para rádio, válvclas para apare l Sos , de de couros, carteiras de couro, cintos de
televisão, ventiladores e voltimetros couro, correias de couro, estojos de

-

ELCIN
INDÚSTRIA BRASrLEIPtA
Classe

Máquinu e . uteni.hos para serem uses.
dos exislusivarnente na agricultura a
boricultura a saber: Irados abridores
de sulcos. aduoadeiras, ancinhos nucl.
nicoá e empilhadores 'combinados
arrancadores mecânicos para agricu l taria. batedeiras para cereais bombas
para adubar, ceitadeiras, carpideiras,
:citados para aftoz. charruas . Para apria
sulutura. cultivadores •debulhadores,
deslocadores. desentegradores, esmagadores para a agricultura. escarriticado.
rara enchovadeiras, tacas para asaynt- nas agricolas terracleiras. -gadanhos,
garras para' arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras paca
agricultura. ' máquinas tnsetitugas, máquinsa vaporizadoras. maquinas do

mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquina s per`uradoras para a agrisultura. máquinas de plantar. motochars
ruas. máquinas regadeiras. maquinas de
roçar, de semear para sulfatar de
tosquir, de irtturar, de estatelar :erra,
para Irrigação. oara matar toreatgas e
outros insetos para burritar e pulverizar desintetantes. para adubar, 'para
agitar e espalhar palha. para colher
algodão. para colher cereais. taaquoias
amassadoras para fins agricolas de
cortar arvores, para espalhar. para capinar, máquinas combinadas para semear e cultural-, de desbanar para mo
suar. máquinas e moinhos para torragens, máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos, raladores mecânicos mios" - compressores para a tinhoso, P1.
sachaderras semeadeiras sangram/ias
socadores de terra to.sadores de caiama, .tratores warteutas válvulas Para

maquinas au molas
Classe 8

Para distlmjuir: Acenei: dores eltricos.
alarmas elétricos, a lto-f ala nt,:s, ainperimetros, amplificadores para rádios,
aparelhos de iluminação, aparelhost de
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televisão, aparelhos de ventilação para
edificlos, aparelhos elétricos para baaho, aparelhos eletro-dloamicos, aparelhos para barbeaç aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos. aspiradores de pó, benjamins. bobinai elétricas. caixas de derivação, campainhas'
elétricas, comutadores, condeaaadores
elétricos, conectores, enceradeiras, estufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar roupas. ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos. %geou, Remos, oalvanómetros,
hidrômetros, indicadores automáticos de
nível de água, instrumentos medidores
de energia elétrica, instrumentos telefônicos, interruptores, irradiadores, lâmpadas. liquidificadores, manômetros. a'crofones, -pick-upa, pilhas elétricas, receptores de' rádio, refrigeradores, reta:s,
relógios, reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores. válvulas
para rádio, vais/elas para aparelhos de
televisão, .ventiladores e voltira.tros
Elgin Fábrica de Máquinas de
Costura S. A.
São Paulo
Classe 9
Para distinguir: Instrumentos musicais e
suas partes integrantes; Acordeão, arcos,
bandolas, bandolins, bombo, bong&
banias, baterias, contrabalxos, cordas
para instrumentos musicais, calcas, caixa de rufo, clarinetes, cavaquinhos, castanholas, cravilhas para Instrumentos
cordals, cometas, clarins, cordas e encordoamentos para Instrumentos musicais. estojos para mstrurrentos entisicais
estardarte, fagote. flautas, gaitas, guitarras, gonzos, harpas, harmônicas, ma.
ceta, ourarias. ocarina, órgãos, plano,
pandeiros, palheta, pianos, pianolas.
pratos, pistão, raecão, realejos, surdinas.
saxofones, timbares, tamborins trombones, tarrafas, tambores. triângulos. orembanes de varas, violas, violino e
violoncelo
Classe 10
Para distinguir; Abaixa-linguas, abre.
bocas, adenótomos, afastadares, agrafos
médico-cirúrgicos, aparelhos para massagens, aparelhos de pressão arterial.
aparelhos de diatermia aparelhos de
raios Ultra-violeta, aparelhos de raio X
aparelhos de infra. vermelho, aparelhos
duras; bisturis, cadeiras' para clinica
médica,' cambraia hidróSia, canuias canulas, cataplasmas de feltro catgut. cêno !aramada, cêra para incrustações
articulações, cera colante, cintas para
fins clinicas. cintas umbelicais, colhe.
res cortantes. compressas de tecidos
costótornos. curctas; demites artificiais
dentaduras. depressores. dilatadores, du
citas, drenos, duchas vaginais: elevado
res, espartilhos. espéculos vaginais, es
pontas clinicas. estufas. espátulas. as.
capelos, escopros extratores. escavadores; tios de linho para lenidas, facas:
ganchos para músculos cela &Soletras
gazes, gociivas, goivas gesso, grampo'
para saturas, gula -perdia: histerôme
mas, aparadoren, aparadores para fins
agrafos para ossos, rimilhas para laje
çáo. algodão hicheifilo, alicates, amalga
tross Irrigadores, instrumentos cirargi
coa para operações: liqadu-as de • CS
nhamo. liquidas e pós para limpeza e
polimento ara fins odontológicos. lixa
luvas e dadeiraa de borracha, limas pa
ra ossos lancetas, massas plásticas para
fins odontológa os. mascaras para anes
testa, mesas de operações, mesas para
curativos, martelos artificiais. perfura
dores, pés e braços artificiais. placai
para obturações de canais, porcelanas,

protetores para seios, pincéis' para gar
gata*, pinças anatómica, protetores:
rolos cirúrgicos de lã de pau. ruge e
rodas para desgaste dentado, retorcó
pio bugia. ruginase sarjadeiras. &andasses, sécia e crina para 'muniras, sacos
para gêlo e bolsai para água quente.
sondas, seringas para lavagens e injeções, serras, serras para raquiotomis;
tampões higiênicos preservativos, &aleite, termômetros, tesouras, trepanas.
toalhas higiênicas; ventosas. verniz MO.
tante para fins odontológicos
Classe 11
Para distinguir: Artefatos de metais:
arruelas, catracas, curvas de re4orço.
encanamentos, ferragens para capuz- de
automóveis, ferragens para tacteia de
cabine de caminhões, levantador para
vidros da cama nhões, automóves e para
velculos em gerai, luva para bombas
d'agua. mancaes para brocas, pernos,
peças para amortecedores de choques.
paratusos especiais, peças para barra
de tensão, terminais, peças para freios.
paratusos eseciais ara regulagem dos
freios. aças para mecanismo de partida, botões de metal (start), parafusos
alongados para ai xas o motor de par
tida, peças de meta/ que protege e envolve o motor de partida, peças para
molas dianteiras e arazeiras, grampos.
tolhas de metal que en.olve as molas
e protege contra o pó e ferrugem .pl.
nos excentricos para veiculos (pivô)
pinos de direção, pinos de molas, calotas, peças para. pontas de e.xo dianteiro, luvas de metal rosqueada para unir
as partes laterais do eixo, retentores de
metal, suportes para vidros, alicates, alavancas, arruelas. arrebites, correntes,
chaves de parafusos. chaves de fenda.
chave ingleza, dobradiças chaves, cala
tas, grades. super-calotas. frizos, enfeites de metal, engates, esguichos, estr.bos. fechaduras, molas para portas, martelos. paratusos. porcas, terminais de
direção, travadeiras trincos, matrizes,
'icando expressamente excluidos quaisquer artigos que sejam partes integrantes de veiculos e máqu nas
Class 1e2
Para distinguir: Alfinetes, agulhas, botões ocmuns, cadarços, co:chetes, cós,
dedais, elásticos para oupas, enchimentos, , Çivelas, golas. ilhóes, mludcsas de
armarinho, palas e presilhas
Classe 13
Abotoaduras para punhos, aouas marinhas lapidaaaa. alfinetes para adanuai
vestuários, de metal precioso, sem
precioso ou 'suas imitaçÕes, anéis CA
aderno, balangandans, berloques.
cos. broches, colares, contas de metais
ou pedras reciosas ou semi-sedosas e
suas inatações. usadas coma adornos
ou na confecção de bijouterias, correntes de uso individual ara adorno, dia
mantes lapidados esmeraldas 'nadadas
aie'laihas com tanto, pulseiras. safiras
!apiadas. topázios lapidadas tura.alinas
lapidadet e turquezas lapidadas
Classe 11
Vidro comum, laminado, trabalhada
em sócias as formas e preparos. vidro
aristal pára todos os fins, vidro inclua
trial com telas de metal ou compost
cões especiais, ampolas. aquários. assadeiras, almotarizes. bandejas, cape' , cálices. centro
tas. cadinhos. cântaros
de mesa, cápsulas copais. espelhos. escarradritas. frascos. tor mas para doces
torma para fiamos. fios de vidro. gar
ratas. garrafões. graus. globos. haste
jarros, faidineiras licoreiros. mamada'
ras. nranegueiras. pratos, pires. porta
jóias paliteiros. potes; Pendentes. pe.
instais, saladeiras, serviços para me
frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves-

tas, vasos, vasilhames, vidro para shdraças, vidro para relógios, varetas
vidros para conta-gotas. vidro para
automóveis e para para-brisas e
Classe 15
Para distinguir: Artefatos de cerâmica.
louça vidrada e porcelana ara adornos, fins artísticos e industriais, instalações sanitárias assim .discriminadas;
aparelhos de café, aparelhos de chá,
aparelhos de jantar, bacias, banheiras,
canos, cantoneiras, chapas, cricaras, entalhos, jarros, lavatórios, louças, pias,
porcelanas, pratos, tijolos, tubos e vaso
Classe 16
Para distinguir: Materiais para consteuçees e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blocos de cimento, bloros para pavimentaçao. calhas, cimento, cal, cré, .chapas
isolantes caibros, caixilhos; colunas:
chapas para coberturas, caixas dágva.
ca ,xas para coberturas, caixas dagua,
caixas de descarga para etixos, edifica
ções premoldadas, estuque, emt.lsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metá1íaí para construçaes, lamelas de mefal, 'ladrilhos, lamaris, luvas
de junção, Lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes. madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as.rsáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedragulho, produtos betuminosos, impersneabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. placas para pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos 'e paredes,
papel para forrar casas, massas anta
saldos para uso nas construções, parquetas, portas, portões. 'pisos, soleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos. tubos de ventilação, tanques de cimento,
vigas, vigamentos e
vi
Classe 17
Para distinguir: Artigos, instalações e
máquinas para escritório e desenho, assina discriminados: abridores para cartas, almofadas para carimbos, apontadores paa lápis, berço para mata-borrões,
borracha para apagar, caixas para correspondência, canetas-tinteiro, clips para lápis, carimbos, ca:imbadores, clips
para papéis, cola, colchetes, compassos.
:estas para papeis, crayons,`datadores,
esquadros para desenhos, estojos escolares, estojos para desenho, fitas para
ganchos., giz, goma-arábica, grafite para lapiseira, instrumentos de desenho e
de escrever, lacre, lápis, lapiseiras, máquinas de calcular, máquinas de escrever, máquinas de grampear, máquinas
de somar, malhadores, painéis, penas,
pesos para papéis, percevejos, portacanetas porta-carimbos, p0: tu-papel
protetores para rápis, raspadeiras, réguas para desenho, télaa e tinteiros
.Classe 18
Armas munições de guerra e caça, explosivos e fogos de artificias. a saber:
armas, balas de aça e chumbo, bombas explosivas, canhões, canos de espingarda, cápsulas para armas de togo.
chumbo. coronhas para espingardas,
cartuchos de dinamite. dinamite espoletas de percussão e elétricas, explosivos, tusis. tulminatos, fogos de bengala e artifício foguetes, fósforos de
cores e explosivos. granadas. gelatina
fulminante, lápis de fogo, maquinaria
de guerra, munições de caçador. matm . as explosivas., morteiros, caixoglicerln, . nitroceluloses. petardos, psojetis,
oevora substâncias explosiva% tanques
de guerra e torpedos

- Classe, 19
Para distingclr: Animais vivos, ovos e
ovas

Classe 20
Para distinguir: Ancoras, ancoretas, bi
rutas, bolinas, cintos de nataçao, bóias, \
amiais, lemes, paraquedas, roda de le,
me salva-vidas, ventiladores ele convés
e vergas
Grasse 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas. auto
móveis, auto-caminhões, aviões, amor
tecedores, alavancas de câmbio. barcos
breques. braços ara Veiculas, bicicletas, carrinhos de mão e carretas. cama
nhonetes. carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carros.
tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chaas circulares para veiculos. cubos de veiculas
carrinhos para máquinas de estraves,
corrediços, para veiculos, direção. dasti
gadeiras, estribos, escadas rolantes. elevadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos . de .e.eçao
'raios, fronteiras para veiculoa. guidão.
locomotivas. lanchas, motociclos, molas.
motocicletas, motocargas. moto furgões.
manivelas, navios, ónibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais. pantõesi
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculas.

rodas para veículos, selins, Meletes, tirantes para velcups, vagões. velocipe-.
des, varetas de controle do atogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Termo n9 640.992, de 13-5-1964
Termo na 640.993, de 13-5-1961
Termo n° 640.994, de 13-4-1964
Termo n° 640.993, de 13-5-1964
Lanificio Sulriograndense S. A.
Rio Grande do Sul
Prorrogação

PRORROGAÇÃO

UNIVERSITY
Indústria 13rasileira
—

Classe £)

Para distinguir: Tecidos em geral
Classe 24
Mamara& atacadores para espartilhai

e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fine uiedici.
nala bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, capas para móveis é
pinos. carapuças para cavalos. core
dões, debruns, lã, fitas, forros, franjas.
festão, feltro para órgão ledos. galar.
deter', lamparinas, mochilas, mosqueteir
mos, nesgas, ombreiras e enchimentos'
para roupas de homens e senhoras,
panos para en icites de móveis. naq
tazendo parte dos mesmos, palmilha
passamares, pavios, rédeas, rendas. re•
das, sacas, sinhaninhas para vestida;
telas, tampos para almofadas, não ta.

zendo parte de móveis. artigos *Mei
feitos de algodão, cánhanio, linho, luta,
arda. raion, lã, pelo e fibras não
incluídos em outras classes
Classe 36
Pala distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Aaasalhos,
asentais. alparcatas, anáguas blusas,
bataa, botinas, blusõeá. boinas, baba-

bonés, capacetes, cartolas. carapacas. casaçâo, coletes, capas, abalei,

dour.rs,

cachecols, calçados. chapéus, cintos,
cintas combinações. carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças, calções. cale
ças. camisas, camisolas, camiseta%
cuecas, stroula% colarinhos. cueiro%
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Tèrma a° 641.000, de 13-5-1964
chinelos, dominais, achariam:, /amasias. fardas para militares, Co- Desenhos Técnicos CWS Limitada
Rio Grande do Sul
les3;ais, frallas. galochas, gravatas, gorros jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
lusas, ligas, lenços, mantõs meias,
maiôs. mantas, mandrião. manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover. pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, quianonos. regalos.
robe de chambre. roupão, sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
DESENHOS TEGKICOS
meteres, shortá. sungas, stolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni•
formes e vestidos
Classe 17
Classe 22
Para diaanguir máquinas e instalações
Para distinguir: Fios ara tricotagens. para escritórios e.. desenhos em gerai;
bordar, crochê e - tecelagem
Arquivos para correspondancia, alisa>
dores de .cartas, arquivos, apontaalores.
Termo n' 640.996, de 13-5-1964
berços paia mata-borrão. borrachas
Termo n'a 640.997, de 13-5-1964
brochas, canetas para desenbos, cosa.
Termo no 640.998, de 13-5-1964
dores de papel, colchetes, carunbadores.
Termo n° 610.999, de 13-5-1964
cestos para papéis e cortespondancia
Lanifido Sulriograndense S. A.
classificadores. clips. coiadorea. canetas.
Rio Grande do Sul
compassos. cofres, canetas tinteiros, caProrrogaçao
netas esferográficas desenhadores, datadores Com minas, descansos para /apta
e canetas. esquadros, espátulas furadores, fusins. fichários, fitas para =água
PRORROGAÇÃO
nas de escrever, fichas para arquivos
máquinas para escrever, calcar, e somar. Rias gomadas, .tuaguinaa para
grampear gama arábica. gomadores.
grampeadores, grampos e ganchos para
Indústria Brasileira escritórios.
gis. podeis. tastrureentos de
escrever e de desenhos. lápis. lapiseiras
molhadores. • mata-borrão. má quinas e
Classe 22
•
Para distinguir: Fios ara tricotagem, apetrechos para apontar japis, mapo
tecas. metros para escritórios e . para
bordar, croché e tece/agem desenhos. papel zarbono, perfuradores,
Classe 34
•
pastas para escritórios. com teCikOr de
Para distinguir; Artigos de vestuários metal, pastas para escritórioa. Com fee roupas feitas em geral: Agasalhos chos de metal._ porta-tinteiros, porta.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas. lápis, porta-canetas, .porta-carimbos,
botas botinas, blusões boinas baba. porta-cartas, porta-blocos, penas, pren•
douros. bonés, capacetes, cartolas, cara- sara pincéis. prendedores de papais. per.
puças. casaco. coletes, capas, chales ceve loa. réguas, stencis. separadores
cacrecols, calçados. chapéus. c.ntos para arquivos, sinetes. tirans para escintas combinaçôes. corpinhos ca lças crever. tiralinha, tintas para • carimbos.
de senhoras e de" crianças. calçaes, cal. tintas para duplicadores. Untas para imç as. camisas, camisolas, camisetas pressa°. tintas para desenhos aparelhos
cuecas. - ceroulas, colarinhos cueiros para tirar cópias, pasteis de tintas para
saias casacos, chinelos, dominas. achar. escreyer e desenhos, máquinas de eu.
a pcs, cantas as, fardas- para militares codercçar. , máquinas registradoras
leglais. fraldas, galochas, gravatas. gorros, jogos de litigaria. Jaquetas. Maltês- ' Tarmo na 641.001, de 13-5-1964
Refisc Publicaçóes Limitada
luvas ligas. lenços. mantós, meias
Rio Gaande do Sul
niases, mantas. mandria°. mantilhas, pa.
lerós. palas. penhoar, pulover. pderinas
amigas, ponches. polainas. pijamas, punhos. perneiras, quimonos regalos
robe de chambre, roupão, sobretudos.
anspensórios. saldas de banho sandalias
ana tares. shorts. 'sungas, tolas, ou slacks
taits t .t-oucas, tu-bantes ternos, uniformes
Brasiiefra
sat.xS, casacos,

CWS

UN1YERSITÉ

Re(isc

e vesmdos

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral
Classe 2/
Mamares. atacadores para espartilhos
e calcados. ataduras de algodão para
diversos, fins, exceto para : fins Medicinais. bandeiras. bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, capas para móveis e
pianos. carapuças para cavalos, cordões. debruns, ta. fitas. forros, franjas
frstão. feltro para atgão, fados, galar.
el-tes, lamparinas, mochilas, mosquetei
tas, nesgas. ombreiras e enchimentos
pasa roupas de homens e senhoras.
panos para en 4eites de móveis, ntio
fazendo parte dos mesmos. palmilhas.
paaaamares, pavios, rédea" rendas, redes sacas. sinhanínhas para vestidos
telas. tampos para almofadas, no fazendo parte de móveis. artigos - êstes
feitos de algodão, canhamo, linho, luta.
arda, raion. lá pêlo e fibras não ..
Maluidos tare mera( grama

Classe 32
Para distinguir: Alfama; jornais, abacações em geral, programas televisaonados, peças-aearrais e cinematográai• cas; revistas
Tarmo na 641.002, de 13-5-1961 I
/oh. ialmatz Rurnp
Alemanha
Prorrogação

PRORROGAÇÃO

(Seção Ui)

Tarirço no 641.003, de 13-5-1964
Ricrard Hudnut.
Estados Unidos da América
Prorrogação

&Acari!" de

1964

Taxmo n° 641.007, de 13-5-1964 .
Thea Mein' — Thiemana
Santa Catarina

IVIARVELOUS,
Classe -ta
Para aistinguir: Perfumes, astaciaa, extratos,' água de colónia, água de toucador, ãgua de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina,
lolina. "batons", cosmét.cos. fixadores
de penteados, petróleos. óleos .para
cabalas, creme evanescente, cremes aor.
durmam e pomadas para limpeza da pe.
le 5 1' "maquilagea depilatórios, desodorantes, vinagre aromático. pó de atroz
e talco perfumado ou não, lapso para
peStpoa e sobrancelhas, preparados para
embelezar calos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão c creme
para barbear, sabão liqu do pcsawrado
ou /não, sabonetes, dentifrícios ela pó:
pasta ou liquido; sais perfumaaos para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume: escoavas para -dentes, cabaios. unhas,
e kIllos; rum de louro, sai:minha perfu
mado preparados. em -pó. pasta. liquido e tijolos para o tratamento das unhas,
d'' olventes e vernizes, removaiores da
ticular; gl cenna perfumada para a
cabelos e preparados para descolo.
3ir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais. éleos para a pele
I Tann° n° 641.004, de 13-5-1964
Empsasa Gráfica "0 Cruzeiro" S. A.
Estado da Guanabara

__,1_040 TEMOS°
Classe 32
Para distinguir; jornais, revistas, álbuns.
almanaques, crónicas, programas radiofônicos e de televisão, aças taatrala e
cinematográficas
Tèrmo n° 641.005, de 13-5-1964
Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S. A.
Estado da Guanebara

CARAS COROA
Classe 32
Para distinguir: jornais, revistas, itIbuns.
almanaques, crônicas, programas radiofônicos e de televisão, aças teatrais e
cinematográficas
Teamo na 611.006, de 13-5-1964
"Lanna" Indüstrias Gráficas Limitada
Estado da Guanabara

LANHA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 11
Para distinguir: Dedais de costura,. aguClasse, 38 .
lha, de tricotar, agulhas (ganchos) de Para distinguir: .Arteintos,. de ver st
bordar.
-papelão

ItÃüístria Brasileira
Clas.se 36
Para distinguir° Calça plastiaa ippo
quina para btebas
ramo n° 641-.008, de 13-5-1964
Higrotec — Indústria c Comércio
S. A.
Estudo da Guanabata

Classe
Para distinguir: Aerómet:es, aneinõmea
tros;'aparelhos fotogróficos, geoctasicos,
microinétricos; aparelhos de projeção,
aparelhos para revelação-de .papéia sen.
svvels, apertamietros, cinematógra 403.
cromatoscóptos, câmaras "fotográficas,
barômetros, b.naculos, hassuias,
mas,. fotográficos, esterco-comparadores,
estereoscópios, fotainetroa, lentes, lentes
de contato, lucvnietros, lunetas, lunetaa
anti-deslubrantes, lupas, microscópios,
microspectoscópioa, monóculos, nivela
de, mercúrio, objetivas fotograficas, ob.
jatai/as oculares, óculos, óculos de ala
amace, ocilógralos. pés para câmaras fo.
tográficas, periscapios, planimetros, pla.
cedores de rádio-frequência; amplificadores. antemas; aparelhos ciétrizoa de
medição regu/açao de comando e de Interrupção, inclua va cantactos; apare.
lhos de rádio de tada espécie; aparelhop
de televisão; aparelhos de telefonia e
tos, compassos. Alto-falantes; amorte.
quadrantes polares, quadrantes marna*
litos, telescópios, teleacóploa de invei.
nômetros, pluv ômetros, pctenciannetroa,
aparelhos de prcieçao; baterias; bobla
Polarimetros, quadrantes astronômicos,
mos, quadrastes solares, nuadrantes verticais. refractômetros, -sextantes, teodo.
são, telemetros, termômetros, terroosa•
telegra cia:..apareiros de rádio-televasáo,
densadores, condutos, corta-circuitoiN
sistênclas; tomadas; válvulas para
rãfliC,9

Tarai° n° (A I .009. de 13-5-1964
Alumetal — Comércio e indústria
Lanitada
Ess
da Cr•anahara
•
ifè
441,,PrirÁtV
rr.roci+vo-,-",fr;04

trn Brikei1eiru.
.Cliake 5
atri.cos d:1 classe
--.•••nO

Tê - mo na 64 i
ae 11.5-14
Losnag
Instala-is:is 1 saia:talais 1
Esa: a: rnC ntc,5
Sao R:11'0

LoteAO
• ela - .Y4' é
Para alsabis
-as:afanais a
piaste
máquinas pü.1 tOáve
liatá

...iuinta-teira 3
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Máquinas de rosquear: serras mecâni- iras, marasquinhos, nectar, p permeia
elétricos. alteruadorem terPon ches. rum. sucos 'de frutas com
cas, motores
.
álcool, Anhos. vodka e whisky
, ramentas e placas para torrais, geraClasse 4
dores plainas, maquinas de f war e centrar, tornos mecânicos. prensas inecana Substãncias e produtos de origem ani
cas, máquinas amassadeiras misturado. ma1 . vegetal ou mineral, em brutc
ras adaptados na construção e conser- parcialmente preparados: Abrasivos em
vação de estradas. mineração, corte ir prutca r- argila refratária, astáltico em
_.xnadeira. movimento de terra, carretai moto, ali)d ão em bruto, borracha em
e outros fias industriais. elevadora. XIA aruto, bauxita, benjoim, breu. cânfora
quinas desempalhados" descascadoras motim, chifres, ceras de plantas, ceras
ventiladoras, moinhos para cereais. vegetais de carnauba e aricurt crina
máquinas secadoras. trituradoras' mu le cavalo crina em geral, cortiça em
yerizadoras, tresas, polinizes Manchas bruto, cascas vegetais, -aspas°. ervas
tesouras mecânicas, nadas, má q uinas de medicinais, extratos Oleosos, estopas
abrir chavetas, marteletes. ventiladores tnzotre, fólhas, abras vegetais, flores
exaustores para todas, bombas centri- secas. grafites,. goma em bruto, granar
fugas, rotativas, de deslocamento e a em bruto, kieselghur, liquida; de plan
pistão para todos os tios atletas. cal- tas, latex em . bruto ou parcialmente
deiras e turbinas injetores para cal- preparados, minérios metálicos atada,.
deiras, válvulas e transpoitadores au- ras em bruto ou parcialmente trabatomáticos de alta e kd pressão. lhadas em toras, serradas e amainadas
prensas hidráulicas maneios mecanicos. atanganes óleos de cascas vegetais
e máquinas limadoras. mtiqi.rnas opera. mica, marrnores em bruto, óxido de
.trizes, rotativas ou co:tadoras para usa ;azes solidificadores. gelatina giz is
dar tarro, aço e bronze. magia nas ',ara r adas, plumbagina em bruta pó
Indústrias de tecidos; teares. urdideiras moldagem para fundições, pedras bri
encanatórias. espuladeiras. torceddras tadas, piche • em bruto, Pedra calcária
tneadeiras, rolos e roletas, bruniduras p lantas medicinais, pedras em brutc
para cereais, máquinas para tabocal quebracho, raizes vegetais, resinas, re
papel -e ntaguinas para sabricat papel e sinas naturais, tesa:luas mateis. adicto
*abata talco em bruto. xisto. :isto
máquinas de impressão dinamos e
betuminoso e silicate
recepãculc.s
•
Classe o
Termo n.o 642.011, de 14-5-64
Máquinas . e suas partes integrante nãc
— Indústria de Tecidos Ltda, incluidas nas classes 7, 10 e 17. discri
São Paulo
minadamente: Abanadores de -cereais
adelgaçadores e alisadores de colmo
atiadores, a g itadores. bombas e purali.
T
cachares de água, compressares, •oatedores e descaroçadores, prensas e tritura.
Tnctíutria Eraai 1 oi
dores de algodão beneficradors es de cc.
reais, amassadores, amortecedores, hi.
tatasze 23
sádicos. aplainadores, moinhoi para
tkigoaao em peça brecatdos em peça
cereais, máquinas .de soldar. máquinas
balbutina .em peça, cambraia de linho,
de fabricar açúcar: aspiradores. bomba.
Casimiras, crepe, cretone em peça. des da Incêndio máquinas para bordar brlcanso de algodão em peça. flanelas. EI:
tas. franjas, fustão, gangas. gazes, gor- [adores, máquinas 'de furar, burrinhos,
testadores, câmaras de expurgo p ara
gordo, leram lã em peaa, linho em
cereais desnatadeiras. deb..lhadores.
peça, niouseline. opala organdi, pa
moinhos. máquinas tipográ 4lcas, máparoal, rasam sarja sedas em çeaa. quinas
texteis. condensadoras para cons.
cetim, tecidos. (tussas)
tração e conservação de estradas de ro
dagem e de ferro, máquinas para corTermo n.9 641 012, de 14-5-64 tar. trançadeirasd máquinas de grava
Eduardo Pessoa de Medi- ção, larninadcires.• dragas engenhos de
São Paulo
cana, máquinas para encadernação para
engarratainento. entalhadetras (máquinas), máquinas de estampar, de bisar
SALLE AutozaAv ai a
de fabricar gelo guinchos, guindastea
máquinas de lavar. linotipos, lixadoras
Classe 21
macacoa, marres. máquinas
Para distinguir. Automóveis
dosas. plainas -rebitadoras. retinadoras
sondadoras. secadeiras. separadores. serTermos as. 6'21.013 a 641.018, de
vapca
ras de fita, turbinas, máquinas
0131m
145-- 64
exceto locomotivas tupias, engrena
14.5-64
gens e rodas de maquinas
. "Prigobrás" — Companhia Brasileira
de Frigoríficos
" --r Classe 43
Sàn
Aguas art ficiais. naturans e minerais
bebidas espumantes sem álcool, esséndas para refrigerantes, água tônica,
soda limonada, guaraná laranjadas. li.A.DILAR
monadas, sucos de trutas gaseificadas!.
T ,Alortlyi 'Brasileira
limonadas, sucos de ',trutas gazeaicadas e xaropes
Classe 8
Classe 41,
teaa,...nePara distinguir: Geladeiras,
Alcachofras, alefria. alho, aspargás
tros e outros aparelhos de contrõle. açúcar. alimentos paar animais. amido
peso e medidas espec'n'mentt usado acudido" ameixas, amendoim. araruta
em frigorificas, haiceas Irkjorificos, cã- arroz, atum, aveia, avelãs, azeite azei
meras friporiticas, ba l anças. exausto- tonas, banha, bacalhau. batatas balas
res aparelhos de relideração, refrl- biscoitos, bombons, bolachas baunilha
gerado-es. sarv-teiras.
café em pó e em grão, camarão canela
Classe 42
em pau e em pó. cacau. carnes. chá
Aguardente, an z aperitivos. bagacet catana/os. chocolates. •confeitos, das
ta, batidas. brandi. Num: , cachaca, cer Cereais. cominho. creme de leite. cremes
vejas, cidra conhaque. extrato de mal alimentiens croquetes; 'compotas. can
te perrnenta do. fernet. genebra. gengi
g:ca, coalhada, castanha, cebola.' condh
mentos para alimentos, colorantes
k,r,rIts QIN alisser, kirsch, kummel,
,

-

chouriços, dendê, doces, doces da frutas. espinafre, essências alimentaras, em
padas ervilhas, enxovas, extrato de to
mate, farinhas alimentícias, favas, tocaias, flocos, farelo, fermentos, feljda.
figos, frios, frutas secas naturais e cristal zadas; gricose, gama de mascar, gor.
duras, grânulos. grão de bico, aaiatina.
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas lede
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
sai' alimenticia.s, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomatea mel e melado, mate, mas.
sa: para mingaus, molhos. moluscos
niosterda, mortadela, nós moscada, acazea. óleos comestíveis, ostras, ovas,
pitas, piaos, prlinés, pimenta, pós para
puoins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizzas, Min.
masilos, rações balanceadas para am.:
requeijões, sa', sagu, sardinhas,
saaduiches, salsichas. salames, *mamalatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
fritas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim tremoços, tortas, tortas para ali.
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

- Termo n.° 641.019, de 14 - 5 -64
Fundação Casper Libero "
•

São Paulo

• A GAZETA • ESTCRTI VA:;:

k ILUSTRADA

Classe 32

4 4t1AR.1.

Para distinguir: Jornal
""éono
n "° 641
020 de 14-5-64
r
Fundaçãoi Casper Libero
São Paulo

oads

SABER QUEM Z O

REI InA ESTIUDA
Classe 33
Expressão de prodaganda
TêM10 nd 641.022, de l4-5-64

Onlsa

Organização de Negócios e
Taaarporações S. A.
'são Paulo

'EDIPICIO CIDADE
D3 TAPITI
3;cs Pauló Capi tal !
Classe 33
Titulo

Termo ti.° 641.021, de 14-5-61
Colamarino S. A. -- Metais e Ligas
São Paulo

13 3'03E31 LO'
Classe 5.
Aço em bruto, aço •preparado, aço

Setembro de

1964 3291

em fõlha, latão em chapas, latão eas
vergalhões, ligas metálicas, limalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,'
• metais para solda, níquel, zinco
Termo n.° 641.023, de 14-5-64
S. A. Pirâmide Industrial e Admk
nistradora
São Paulo

rP
- RORROC AC "EZO',

LU X
RRASILEIRA
Classe 11
Para distinguir ferragens e lerramentast
Alicates, alavancas. arruelas arrebites,
argolas. a:dr-aves, armações de metal,
abridores de latas, aramm aparelhos de
chá e café. assadeiras, ocucareiros. aparelhos p ara lavatórios, arandelas. arestas. aros. akno c adarises. amoladores,
amolanores de ferrament as. alças para
aacinhos, brocas, bigornas, baixela&
bandeias. bacias. bombonieres baldes,
borboletas baterias, bases de m o dal, braçadeiras. bules. bisagra. buchas bainha
oara facas, baterias de cosinha. colhe:h pedreiros cadeados. correntes, cabides, chaves de parafusos conexões para
encanamentos, caixas de metal para
amibas, colunas. canos, atives de fenda. chaves inglesas. cabeções. canecas,
copos. cachepots. centro de mesa. coa
queteieiras. caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões • caçarolas, chaleiras, cafetdiras. conchas. coadores. cuscuseiros. cabides de metal.,
cabos, caixas de ferro, cruzetas. curvam
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chave.
trenas. csemones. cadinhos. crivos. chuta
tradores. cassinetes, cabos. cha./es,
ves para porcas circulares, chaves tora
quimétrica. correntes para chaves. co l
porcas. distintivos.-chets.adpr
Jobradiças. descanso pare saltares. pra-,
tos e copos, enxadas. esferas engates.
enfeites de metal, estribos. espátulas.
estalos de metal para carimbos, eixos.
expandidos para tubos. estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espuadeiras. formões. foices. temo para
cortar capim. ferrolhos: facas. facões,
fechaduas. fruteiras, funis. formas para
doces. bolos. embadas e pudins. flangesi.
fivela, furadores, ferramentas cortantes
e Perfurantes para marceneiros. fechos
de metal, ferraduras, 'arminhas, fitas
de aço. ganchos. guarações de metal.
garfos. ganchos para quadros, grampos
para emendas - de torreiam- grades para
fogões e geladeiras. grelhas. galheteiros,
g onzos, grossas, garrafas. ilhoses. joelhos, jarros, limas lâminas licoretros,
latas lvas, linuguetas, leiteiras machadinhas, moas paar portas, martelos,
marretas, matrizes, marmitas, InaçaneaL
morsas. machetes, mantegueiras. malh^
navalhas, raptes, puas. pás, tgicaretam
pregos, ponteiros.' parafusos. porras.
Pratos. porta-gelo, poseiras. portm pão,
nortalolas, paliteiros. panelas. puxadores. placas. pregadores. portaaesponlas,
Peneiras. pinos plainas. perturarieiras.
Pires. pinças. ;melões. porta-copos e
aarrafas. • passadores de roupa. areai.
thas. rasteias, roldanas. ra lds. regadores.
rebites, reduções: reci p ientes de metal,
rodízios roscas de . aço inoxieUvel. areaistros de aço Inoxidável, registros.
serras. serrotes. sifões. saleiros, sacarr&

doce, aço, para tipos. aco fundido. aço
parcia lmente trabalhado. aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze • de
manganês. bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
rarcialmente preparado. cimento metálico. cobalto, bruto cat nascia:rosam
trabalhado. couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado. ferro em bruto.
em barra ferro manganês ferro velho.
pusa ern bruto ou parcialmente trabalhado. gusa temperado gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fOlha, latão lhas, torguezes, trilhos, tubos, tubula.

.
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tampões. travadeiral. Selas de
Termo a.°' 641.029, de 14-5-64
?. trincos, taças, travessas, tesouras. J. T. Carvalho S. A. — Importação
'
e Comércio
as. tramelas, ta/heres, talhadeiràs
ss para panelas e caldeirões, ter.
São Paulo
tachos, trens de casinha, torras. orinóia vasos. vasilhames, vermandril de expansão, !reza de
PREFER DIN
Irar. guia de 'reza de chanfrar.
.sas, maletas, baua para sacos de
Classe 6
o. para pastas, balcnazes. cantos
estojos, colchetes para malas, as- Para distinguir: Máquinas de costura
enfeites, fecho para pastas e para
Termo ri.* 641.030, de 19-5-64
s. passadores de correlas."ponteiVagão de Cereais Ltda.
prendedores de papel, suportes,
Rio de Janeiro •
•rniquetes e tubos de extenso
f'êrmo n.° 641.021, de 14-5-64
Fundação Casper Libero
Ria Paulo

UMA lin SOBRA SIO \
PAULO
Classes: 32 e 33
Expressão de propaganda
fêrmo n.0 641.025, de 11-5-64
Fundação Caspas Libero
São Paulo

Yagão de Certôis_Ltda.

21.roo a.° 641.037, de 14-5-64

Mercearias
Chave de Ouro
Classes: 11, 42, 43 e 46
Titulo de estabelecimento
Termos na, 641.038 a 641.041, de
14-5-64
Vieira, lrosào 8 Cia. Ltda.
Rio de Janeiro

Termo n.° 641.031, de 14-5-64
Automóveis Santa Luzia S. A.
Guanabara
PRORROGACÃO
AUTOMÓVEIS SA.NTA LUZIA Sia
Nome comercial
Termo n.• 641.032, de 14-5-64
Engenharia Elétrica e Industrial
"Enei" Ltda.
Guanabara

°Indústria, « ENEI» Ltda.
Nome comercial

Classes: 32 e 33
Expressão de propaganda

Tênnos na. 641.033 e 691.034, de
14-5-64
Engenharia Elétrica e Industrial
"Enei" Ltda. •
Guanabara

Termo n.° 641.026, de 14-5-64
Fundação Casper Libero
São Paulo

aaasses: 32 e 33
Expressão de propaganda
Termo n.° 631.027, de 14-5-64
Fundação Casper Libero
•
São Paulo

Classe 41
Artigos da classe
Classe 43
Artigos da classe
Classe 42
Artigos da classe
Classe 46
Artigos da classe
Têrmo n.° 641.042, de 14-5-64
Aquarela Flores e Presentes Ltda.
Guaanbara

AQUARELA

10 tiElLLRSTRADA

Indústria Brasile-ir-2k
Classe 8
Artigos da classe
Classe 25
Artigos da classe

Termo n.° 611.045, de 144-64 •
Empório de Representações Comera-alia
Ltda,
Pernambuco

Vieira, Irmão IS Cia. Ltda,
Rio de Janeiro

Nome comerciar

Engenharia Elétrica

Setembro de 1964
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d ústria Brasacir‘w
Alcachofras, aletria.
C a, 4a1 lho, asparaiaa
açúcar, alimentos paar- animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta,
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em gráo, camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chi,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, cang'.ea coalhada, castanha, cebola. condimentos para alimentos, colonato,
chouriços, dendê. doces, doces de !ruins, espinafre, essências alimentares. empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimenticlas, favas, fécuias, flocos, farelo, fermentos., MA°,
figos. frios, frutas secas naturais e criaMandas: gricose, goma de mascar. gorduras. grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, berva
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, /ouro, mas.
soa alimentícias, mariscos, manteiga,
, margarina, marmelada, a/acasala mas1 se de tomate, mel e melado, mate, massas nata mingaus, molhos. moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscado, nozes, óleos comestiveis, ostras, ovas,
paes. piaos, prhalés, pimenta, pós para
pedins, pIckles, peixes, presuntos, pa.
•tês- petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animas, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, Minaras, talharim. tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
• toucinho e vinagre

Classes: 14, 15 e 25
Reivindica-se expressamente o uso exclusivo da marca supra, que servirá
para proteger as mercadorias da requerente

Termo n.• 641.016, de 14-5-61
Sociedade Agrícola e Comercial
UI:Pirata Limitada
Paraná

UBIRATÃ
.

4

TerMo n.0 641.043. de 14-5-64
Comércio e Representações Marabá
Ltda.

¡Indústria Brasikira'

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
támérciál e_,
açúcar, alimentos paar animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeiRearesenta-à
tonas, banha, bacalhau. batatas. balas,
Iascoitos. bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grao. camartio. caneta,
IMaía
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
Classes: 8 e 34
cereais, cominho, creme de leite. cremes
Indústria Brasileira
Titulo
alimenticlos croquetes, compotas, cana
Termo na 611.044, de 14-5-64
gica coalhada, castanha, cebola, condiClasse 21
Empório de Representações Comerciais mentos para alimentos, colorantas,
Artigos da classe
chouriços, dendê, doces, doces de fru,
Ltda.
Classes: 32 e 33
Tênno a.° 641.036, de 14-5-64
tas, espinafre, essências alimentares, emPernambuco.
Expressão de propaganda
Mecado Lealdade de Comestíveis Ltda.
padas, ervilhas, ernrovas, extrato de to°Zio de Tanelan
ate, farinhas alimentícias, favas, féTenno n. • 641.028, de 14-5-te4
cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão,
T.• Carvalho S. A. — Importação
.figos. frios, frutas secas naturais e criae Comércio
talizadas; gricose, goma de mascar, gorSão Paulo
duras. grânulos, grão de bico. gelatina,
iIr
.aoiabada, geléias, hem doce. herva
Termo n.0 641.035, de 14-5-64
Delta Motor S. A. Comércio '`
Indústria
Rio de Janeiro
.

z M o,ft

Classe 6
asai dist-tamari Máquinas de costura

ifoperiklire
Represefitaçaes

Indústria Brasileira
Classe 41
-Artigo* da dessa

Nome comercial

mate, hortaliças, lagostas, lin:lens, leite
condensado, leite- em p ó, legumes era
conserva, lentilhas: linguiça, louro, mas
ais •rdimenticias; • l 'mariscos, rflalltd g ..1
margarina, marmelada, macarrão, elas

<Sqç'ácx Ill) 1

,Quin,ta-feira
se de tomate. mei e melado. mate. massas para • Mingaus. molhos. moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, .102CE; óleos comestive.s, ostras, ovas.
plaos, prlinés, panenta. pós para
pturins. pickles, • armes, presuntos, patês, petit-pois. manhas, ,pizzas. pudins,
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tçrnates e de
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha.
dm, tremoços, torras, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Tèrrno n.o 641.017, de 14-5-64
t•aliistria de Móveis VIrno Ltda,
Guanabara

1
INDÚSTRIA BRASILEMA
Clasze 40
Móveis residenciais
Termo n 641.048, de 14-5-61
Comércio de Sal Branca de Neve Ltsla,
Saa Paulo

adequados, clgarrilhos e cigarros: de
palha, residuos de turno e rape e bem
assim cigarros e charutos
Classe 47
•
Óleos de qualquer espécie para Ilumi
nação. aquecimento e lubriticação. Pe
tróleo refinado. , semi-retinado
no
refinado. com ou sem a- inrstura de
óleos minerais,, animais ou vegetais.
paia a iluminação aquecimento, tubr;
ticação ou combustão. 'e graxas. Pçoautos e óleos combustivets provens.
entes de petróleo'
•
'
Classe 50
Para distinguir: Impressos em. geral,
impressos em "silk-screen" serviitisgtáficos, litografia, fotolitografia,
cartazes,. folhinhas, caien4ários.
ce.riões de "boas festas" rótulos. •,,in.
tura fundida era artigos de porcelana.
loa . a. Impressos em toalhas, tecidos.
essas em artefatos de madzira,
postiços, era artefatos de couro, pano
couro, em artefatos de madeira, capas
de. revistas e çapas para - álbuns de
fotografias
Tèrrno a 0 641 .050, de 14-5-64
Chapelaria Olyrripica Ltda.
São Paulo -
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Tèrmo n.° 1641.058; .-de '14-5-64'
E. P. Luna Publicidade S. A.
Guanabara

Ternad n! 641.063. de 14 - 5 -64
Bracco — Novotherápica, Laboratório
S. A.
São Paulo

Loja de Investimento
Liasses: 33 e 50
Titulo,
Termo n.9 641.059, de 14-5-64
Ido Caudcro
,ande do Sul

acanal
I

ndústria Brasileira

PRORROGAÇÃCi

'DOBLECILIN,
Clasie 3
Um produto farmacêutico usado ao
tratamento das infecções
Têmso n.° 641.064, de 14 - 5 -64
Bracco — Novotherápica, Laboratórios
S. A.
São Paulo
• r

PRORROGACZ6

DOBLEGRAN

Classe 3
Classe- 10
Um produto farmacêutico usadà
Espéch de c:mento para obturado de
tratamento das infecções
condutos radiculares
Termo n.° 641.065, de 14 - 5 - 64
Termo n.° 641.060, de 14-5-64
Indústrias Gerais Lorenz s., A..
E. P. Luna Publicidade S. A.
Santa Catarina
Guanabara

AMOVEM VENDE MAIS BARATO

Classes: 15 23, 35, 36, 41 e 48
Frase de propaganda
Termo n.o 641.054. de 14-5-64
Laureano Fernandes Junior
São Paulo

[ALI/9ER
Classe 50
F.nvelo pes, caminhos, papéis de carta
cartões comerciais e de visitas folhe
tos, folhinhas. relhos notas Fiscais ta
turas duplicatas letras decãmb,,,, oro.
rnissórias. emhalanens impressas
Termo n.° 641.049, de 14-5-64
Chapelaria Olympica Ltda"
Saís Paulo

1.101.10AÇà DOS BONS TEMPOS

Classes: 15, 23, 35, 36. 41 e 48
Frase de propaganda

1

Têrmos nsi 641.051 a 641.03, de
14.5-64
fnigáa — Indústria Nacional de .
Isqueiros Ltda,
São Paulo

Classes: 32 e 33
Insignia
re:rno na 641.055, de 14-5.64
aram S. A. — Administração de
Bens, Indústria e Comércio
São Paulo

•

,i0

.f°

-

Classes: 28, 41, 42, 46 e 48
Titulo
Tèrmo n.° 641.061. de 14-5-64
E. P. Luna Publicidade S. A.

Guanabara

Termo n.° 641.056, de 14-5-64
Laboratório Farcnacêut:co Efedril S. A.
Guanabara

Z7.42. 6n,~
BRASILEIRA,

classe 3
Um preparado farmacêutico Indicado
no tratamento da diarréia
Têrmo n.° 641.057, de 14-5-64
E, P. .Luna Publiedac/e S. A.
Guanabara

Classe 50
e calculadores de dosagens e

receituário

1..ojt Experimental
Classes: 33 e
Titulo

50

.Defiamulores

Termo mo 641.062. ae 1 0. 5: S4

Termo n.o 641.067, de 14 - 5 -64
Bracco — Novrtherápica, Laboratórios
Fapromel — Fábrica de Proslutos do
A..
S.
Metais Ltda,
São Paulo
São Paulo

PRORROGACÃO

oNOUSTRIA 8RA,SILRI4A

•

Térriso n. 641.066. de 14 - 5 - 64
Silva 8 Azevedo
Rio Grande do Sul

Nane comercial

Tabelas

Classe 41
Para distinguir: Fumo em folha. à)
corda e em rõlo, fumo picado, desfiatH
,• migado, acondicionado em latas, rig
, a r calrros.• rar:tulinites-cotesgnair

Classe 16
Sinal de propaganda

OIRAM SIA.-ADMINISTRAÇÃO DE
BENS. INDÚSMIA E CO1/41éRCIO

I NDÚSTRIA

inigás

*

NOVOCILIN
Casse 1
Um produto farmaceuilao usado notratamento das Mfeagões

FAPROME1-FÁBRICA DEI
PRODUTOS DE
METAIS LTDA.,
Nome crmercial

-3294 Quinta-feira 3
• Termos ns. 641.068 a 641.07), de
14-5-64
Fapromel — Fábrica de Produais de.
Metais Ltda.
Pão Paulo

WD BR ÁSA. IP•

Classe 71
Para distinguir: Veicules é suas cartas'
integrantcs: Aros para bicicletas. auto.
móveis. auto-caminhões. aviões
tecedores, alavancas de câmbio, barcos
breves, braços ara veiados, tilcicletas. carrinhos de mão e carretas, casai
nhonete i, carros ambulantes, carenhõea.
carros. tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores carros, car.
roças, carrocerias. chassis, chaas cir.
culares para 'ceiculos. cubos de veiculot
carrinhos para maquinas de escrever
corrediças, para veiculos, direção, desii
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele
vadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de .direçâo
relos, fronteiras para veiculas. guidão
locomotivas lanchas. motodclos, moias
motocicletas. motocargas, moto furgões .
manivelas, navios, 'ónibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas. pedais. pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas. reboques—radiadores para veiculeis
rodas para veiculos, selins, tricicles ti
tantas para velé'ulos, vagões. velocipe.
dei, varetas de controle do afogador e
acelerado!. tróleis, troleibus, varaes de
carros. toletes para 'carros
Classe II
Para distinguir ferragens e fetratnentas:
Alicates, alavancas. arruelas. arrebites,
argolas, vidravas. armaçSes de metal,
abridores de latas. arame. aparelhos de
chá e café. assadeicas, açucareiros. aparelhos para lavatórios. arandelas. arestas, aros, almo'adarises, amoladores.
amoladores de ferramentas,- alças para
ancinhos, brocas, bigornas. baixelas
bandejas. bacias, bombonieres,
borboletas. baterias. bases de metal. bra' çacleiras.- bules, bisagra. buchas bainha
para facas. baterias de cosinha. colhe'
de pedreiros cadeados, correntes, caba
'' des. chaves de parafusos. conexões para
encanamentos. caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de fenda. chaves iuglesas, cabeções. canecas
copos, cachepots. centro de mesa, aoqueteleiras, caixas para condimento de
alMentos. cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas. coadores. cuscuseiros, cabides de metal
cabos. caixas de ferro. cruzetas, curvas.
'cantoneiras, chaveiros, canivetes, chavevenas. cremones. cadinhos, crivos, chan
fradore& cassinetas, cabos, chaves, sha.
ves para porcas circulares, chaves to,.
quimétrica. correntes para chaves, colchetes. chaves para porcas. ,distiallvos.
dobradiças. descanso para talheres, pratos e conos. enxadas, esferas, engates.
• enfeites de metal. estribos, espátulas.
estojos de metal para carimbos, eixos.
expandidor para tubos, estruturas metálicas. escarradeiras, espremedores. aspamadeiras. formões, foices. ferro Para
cortar capim, ferrolhos, facas. facões,
fechaduas, fruteiras,, funii, fôrmas para
doces. bolos. embadas e pudins, flanes.
fivela, furadores, ferramentas cortantes
• p erfurantes para marceneiros fechos
-cie metal. ferraduras. forminhat. Mal
sie aço, .ganchos. guanições de eneia‘l
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras. gnilhatt galheteiros.
aerizo& grossas, garrafas, ilhoses. Joe- 1hoa. jarros, laanaa lâminas licorelrom,

DIÁRIO C;krICIÁL (Siçao lu) •
latas boa. Ilnuguetas, leiteiras. macha:
imha," molas paar portas. martelos.
-marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
-mansas. machetes, tnantegueiras. malhos,
navalhas. suples, puas. - pás, picaretas
pregos, ponteiros; parafusos. porcas.
p ratos. porta-gélo. poseiras, - porta-pão,
porta-joias, paliteiros, panelas, puxadores. placas. pregadores, porta-esponjas.
peneiras, pinos, plainas, perhiradeiras.
oires, pinça'. panelbes, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presi.
lhas, rastelos. roldanOi ralos,. regadares,
rebites, reduções. -racipientes • de •metal,
rodizios. roscas Pele aço inoxidável, re.
gistros de aço inoxidável, registros
serras. serrotes. sifões. saleiros. sacarrô.
torquezes, trilhos, tubos;- tubulações tampões. travadeiras, telas de
arame. trincos, taças, travessas, tesouras.
trancas, tramelas. talheres, talhadeiras,
tampas para panelas e caldeirões, ter.
ririas, tachos, trens de cosiuha, torraseiras. orinóis. vasos, vasilhames., ver
mas, mandril de expansão, freza de
chanfrar. auia de freza de chanfrar,
aentosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas. baknazes, cantos
para estojos, colchetes para malas. craaos. enfeites fecho paia pastas e para
malas. passadores de correias, pontal.
ras. prendedoresa de papel, suportes
torniquetes e tubos -de extensão
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos de pó, apa
relhos de ar refrigerado, aquecedores,
abat-jours, alto-falantes antenas, baterias. batedeiras, businas, barofetros,
chuveiros elétricos, chaves, automáticas
comutadores, ch cotes para automóveis.
cabos e condutores elétricos, chaves de
tomada, colimadores, / enceradeiras axpremedores Oétricos,‘ fogões. fusiveis.
maquinas fotograScas., faróis. interruptores • geladeiras. aparelhos de lidere°.
mon.cações, liquidificadores, limpad3res
de parabrisas, luzes traseiras para vaicalos, lanternas, mostradores, microfones. manômetros. panelas elétricas, aparelhos de refrigeração, rádios. refletores, sorveterias, aparelhos de televisão.
válvulas, sasltirnetros e velas elétricas
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, NO
doce, aço para tipos,' aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio/ aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo -em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou :parcialmente trabarifado, - gusa 'temperado, gusa maleável,
12coinas de metal, lata em fOlha, latão
eia failha, latão -em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, Emalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais 'estampados,metais pare solda, níquel, zinco
Termo n. • 641.072, de 14-5-64
Indústria de Malhas Belveder S. À.
São Paulo
PR ORR 00A0k
BELVEDER
IND. BRA SI LEIRA
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários'
' e roupas feitas em geral: Agasalhos
' aventais. alpercata& AlltsflumS, filma
•btatai, beflaas,
b011anoi a bebi,

Setembro de 1964
•

douro& bonés, capacetcs, cartolas, caraTétano n.° 641.077, de 11-5-61
puças, casacão, coletes, capas, ahales
Laboran Farmacêutica S. A.
cachecol& calçados chaéups, cintos,
Guanabara
cintas, combinações corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, cal
P:RORá0GAÇÃO
çaa, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colar i nhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominas, achar:
pes, fantasias tardas para militares, co
legiais. fraldas. galochas, gravatas, gor
roa. logos de liragerie. jaquetas, leques
Industria Brasileira
luvas, ligas, lenços, asanto's , meias
tnal6e, mantas, mandrião mantilhas, pa
laboran Faimacêutica S.A
letós, palas. penhoar, puloves, pelerinai
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, guimonos, regalos
Rio ;:le janeiro
robe de chambre. roupão. sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias
: Classe 3
sweaters. shorts sungas. atolas, sou Um produto farmacêutico medicinal, indeus, slacks. tater, toucas, turbantes
dicado como anti-biótico
ternos. uniformes e vestidos
Termo n.° 641.078, de 14-5-64
Téreiso n.° 641.073, d 14-5-64
Madeireira Cruz de Malta Tala.
Bronusz
Santa Catarina
Guanabara

V AU N 11

•

PRORROGAÇÃO

Moveis "ADAMS"
Classe 40
Titulo de estabelecia:ia/tu
Termo n. t41.074, de 14-5-64
Confecçe 3 jolimode Ltda.
Guanabara

LOREN
INDÚSTRIA BRASILEIM

_Madeireira
Cruz de Malta

Itã'

Nome comercial
Termo n. o 641.079. de 11-5-61
Representações jeoçaba Leda.
Santa Catarina

Representacões

JOACABA
Class.e 33
Titulo

Classe 36
Tertno si. 9 641.080, de 14 5-64
Para distinguir: Artigos de vestuários
Tipoça a fia Alvorada Lt /a.
e roupas feitas em geral: Aaasalhus
S anta Catarina •
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas,' blusões,' boinas, baba
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara
ptiças, casação, coletes, capas, chales.
cacbecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpInhos, calças.
de senhoras e de crianças. calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
Casam! 32 e 50
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, Tesnais, revistas, trabalhos tiat.gra
saias, casacos, chinelos, dominós, echare Impressos
pes, fantasias, fardas para militares, coTermo n.° 641,081, de 11-5-64 •
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorrurrow Laboratórios S. A.
ras. jogos de flagele, Jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
Guanabara
amiba, mantas, mandrião, mantlhas, paletós, palas, peaboar, pulover, pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quinsonos, regalos.
soba de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
talar, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Classe 11
Termo n.) 64.1.075, de 143 -64
Vidro comum, laminado, trabalhado
Confecções Jolimode Ltda.
em tõdas as tornas e ireoaros, vidro
•
Guanabara
cristal para todos os fins, vidro industrial com telas de metal ou composições especiais: ampolas, aquários. ais
sacleiras. airaot a aze á, bandejas, cube.
tas, cadinhos.. , cataros. cálices. centro
Je mesa, capsulas cepos, esaelhos, escarradeiras, fraseais. formas para doces,
fôrma para fifiroos aos de vidro, garName cetaercial
rafas, garrafões graus globos. haste,
Terno na 641.076, de 14-544
mamadeijarros, lardineirw
Posto de Serviço Coronado Ltda.
ras, mnnteguelns
plres, portaGuanabara
jóias paliteiros. ,Amdontes, pedestaiS, saladeiras. ser +13;05 para ritPOSTOS DE SERVIÇO
trescds, saleiros, tubos. tigetas, travessas...,vasos. vasilhames, vidro para
CORONADO'
draças, vidro para relógios, varetas'
vidros , para , ;. 4opra -0 O ta s. vidro. para
;
ittitOt. 6.t,0 • para, para-larisaa **I
gassse: - 33
Título
• 'ti
. • 2
Alçaras ,1-• .!•
• •-; • 2- •e•-••.

Tipografia Alvorada

Vac

!ndústria Brasileira

,,CONFECÇÕES
tiOLIMODE-LTDA,

•

Quinta-feira 3
Tênue n 41.082, de 14-5-64
Darrow Laboratórios 5. A
Geauabara

indústria Brasileira
Classe ;8
Uni gotciador para líquidos de wattna plástica; um mensurados de valutar de matéria plástica; um cantrola-lor
de gotejamentos de matéria plásiica,
câmaras e recapleares de'areatéria
prática •
Termo n.° 641.083 de 14-561
. Editora Abril Ltda.
São Paulo

HistorinSas de Claiirlia
Clame 32
Uma revista pei6dica infantil
Termo n' 641.08a, de 14-5284
H Cerâmica Ltda.
São Paulo

DIÁRIO OFICIAL
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas. caixas Ulla&
caixas para • cc'asrtuas, caixas dagua.
za.zas de dascaráa para eixos. edifica.
remokladas. estimeis, emulsão de
'Dast asfaltico estacas. esquadrias estruturas metálicas para const ruções, !amelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas

junção. 1aes. lageotas, material iso.1aate contra Mo e calor, manilhas, massa - par reveatimentas-de paredes, ma,
dutOs de base asfalta() produtos para
tornar imperascabiazantea as ',argamassas de'cimento
. aaaala hidiáulaca. pedregulho, '" prOd ato.s - betuminosos, impermeauilizantea, liquidas 'ou sob outras formas
para revestimentos e outros ramo nas
construções, pers.anas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento oa gesso para tetos, e paredes,
papel para forrar casas, massas anta
uidos para aso nas construções. parguetas, portas, portões. -pisos, soleiras
para portas, taolos, tubos de concreto
selha, tacos, tubos de ventilação, ataques de cimento, vgas, vigamentos e
vitriis
Termo n.° 641.086, de 14-5-64
H Cerâmica Ltda.
São Paulo

11.ERLIICA LTDA

Para distinguir: Materiais para- construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, gatentes, balaustres, hio-

Name comercial
aos de cimento. hiatos para pavimentaTermo 11:0 641.087, de 14-5-64
ção. calhas, cimento, aal, ent, chapas Indústria de Blocos de Cimenta babe'selai:tes, caibros, zaixilhos: co'itaas;
taba Ltda.
chapas para coberturas. caixas aáslua,
São Paulo
caixas -para coberturas, caixas dágua.
caixas de, descarga para atilas. edificafTABERABA
ções premoldadas, estuque, emuLsoo de
:ndtia tria
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas. de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de ;traças., 'ages, iageotas, material isoClasse 16
lante contra frio e calor, manilhas, masBlocos -de cimento em gerai
sas para revestimentos de paredes, MV<leiras para tonstruçaies, mosaicos, proTenra° n.° 641.088, de 145-64
dutos de base astaltico, produtos para
Joh. Kkinewefers Sohne.
tornar imperrneabilizantes as argamasAlemanha
sas de cimento e -cal, hidraulica, pedregulho, produtos 'betuminosos, imperineabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros coma nas

construções, persianas, placas para pavimentação, eças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, triassas anta

saldos para uso nas construções, pargastas, portas, portões, pisos, saldos,
para portas, tijolos tubos --de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tara
cases de cimento. vigas, vigamentos e
varas
rrênno n.° 643.085, de 14 5-64
H C....rarc.ien .,Ltcfa.

u Paulo

zldústrla Erauileira
Casse 16
Para c: stnquir: Materiais para conserta
sões e decoraça.s: Argamassas. argila
araia, azulejos batentes. balaustres, blocas de citnerto, b1citos ara pavimenta

Ga..rrr)

çãa calhas, cimento, cal. cré, -chapas cidras e turbinas, Injetores para cal- duras' !Aduna cadeiras para clinica

IpchiatrIa Brasileirá
Classe 16

4eternbro de 19'04e

.° TH) -----

(Sin g

&Iras, válvulas e transportadores ais- i médica. cambraia hic1r6Sila, sanulaa ca.
asmáticos .de alta e baixa rtatato, nulas. cataplasmas de feltro. 'eatgat, cêprensas hidráulicas, martelos mecânicos ra laminada, cera para inerustações c
e máquinas limadoras. máquinas operar articulações, cêra colante, cintas para
trizes, rotativas ou cortadoras para usi- fins clinico& cintas umbeficaia -colhenar ferro, aço e bronze. máquinas para res cortantes. compressas de tecidas,
Indústrias de tecidos, teares, urdideiras. costótomos, caretas; dentes artificiais,
encanat6rias. espuladeiras, torcedeints, dentaduras, depressoras. dilatadores, dumeadeiras, rolos e roletes, brunidores chas, drenas, duchas vaginais; elevado..
para cereais, maquinas para fabricar res, espartilhas, aspéculos vaginal; aspapel e máquinas de ~cada. dinamitas poaias clinicas, estufas, espátulas, eaa'
- e receptáculos
capelos, escopros, extratores, acovado.
res; fios de linho para . feridas, facas
Termo n.° 641.089, d 14-5-64
ganchos para músculos celalatroetroa,
Ione Xahey
gazes, godivas, goivaa, gesso, grampoa
Minas Gerais
para saturas, guta-penha; bate:ame*
trota irrigadores, instrumentos airargia
coa para operações; ligaduras de clia
CASA DA LIMPESA
nhamo, Liquidas e pós para limpeza t
polimento ara fins odontolfigicos, lixa,
luvas e dedeiras de borracha, limas paa
ra ossos, lancetas; massas plásticas para
Ciaases: 29 e 46
fias odontolfigicos, mascaras pato unes,
Titulo
tesia, mesas de operações, mesas para
Termo .n.° 641.090. t? 14-544
curativos, martelos artificiais; perfura4
TV Acatara Ltda.
dores, pés e braços artificiais. placal
para obturações de canais. porcelanas,
protetores para selos, pinais para gata
ganta. pinças anatômicas, protetores;
rolos cirúrgicos de lã de pau, ruge
TV ACAIACA
rodta para desbaste dentário, retorc6a
pio tingia. rugirias; nar)adeiras. aandaa
Nome nocazirial
caca, seda e crina para &suturas, sacos
Termo a.° 641.091, de 11-5-64
para gelo e bolsas para água quente,
TV Acaiaca Ws,
sondas, seringas para lavagens e tale.
Minas Gerais
eões. serras, serras para raquiotomis:
tampões higiênicos preservativos, tira.*
leite, termômetros, tesouras, trepanas,
Tv ITATIAIA"
toalhas higiênicas; ventosas, verniz !soa
lante para fins odontolagicoa
ao.
Nome comercial
Termo ri.' 641.096, de 14-5-t964
M. Mundia
Têrmo a.9 1641.092. de 14-5-64
Minas Gerais;
Orteses, Pilotasses e Equipamen t os Ltda.
— Criei
Minas Gerais

_urteses, 'Próteses e
iq uipamentos

Ltda.

Nome comercial
Termo n.° 641;093, de 14-5-64
Arapiara S. A.
Minas Gerais

flaepital

Arapiora C.A;

Nome emaciai

18§2

nonos as. 641.094 e 641.095, d
14-5-G4
Hospital Amansa S. A.
Minas Gerais

_MUNDIAL,
Classe 49
Jogos. brinquedo& artigos desportivos ff
passatempos. a saber: álbuns para se.
cortar e armar aviria, autom:asels,
aros, argolas. bercinhoa, bonecas, bone.
cos. baralhos de cartas. bolas para
todos os esportes, brinquedos em forma
de animais, balões ele brinquedo, bilha.,
res, brinquedos mecânicos, brinquedo*
em forma de instrumentos tiousicais,
brinquedos em forma de armar, bana
quedas de borracha CO2/1 ou sem asso.
vira carrinhos, -carrocinhas, carninhOes,
cartas de lagar, chocalhos, caneleiras
para esporte. cartões para Jato, casa.
nhas de brinquedo, casinhas de armar,
cadeiras de brinquedo, carteiras e eras
veloises com falhas para recortar el
armar, calçados para bonecas, .e.win5
engenhos de guerra de brinquedo, fera
lanhai de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e ais/inala
figuras para 1600 de xadrez, fogões é
fogãozinroa de brinquedos, jogos de
futebol de mesa, icalheiras para esporte,
ganchos - para pesca, guisos para -Grana.
cata halteres, anzóis, iscas artificiais
para pesca. Jogos de damas, jogos do
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para hoz, para esgrima,
para pular, clavinas para tiro ar alvo,
copos de dados, caixinhas de música,
dados, dardos, discos, dominas„ aspas,
gardas de brpinquedo. espingardas da
vento. estaquinhas para jogar, enigmas+
para jogador de soco, máscaras cama.

Casse 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear, serras mecaal.
ÁfiAPIARA
sarnentas e placas para tornos, geradores. plainas. máquinas de furas e cenC1P çqe 36
trar tornos mecânicos. prensais mecânicas, máquinas amassadeiras. misturados Alpercatas, botas, botas ortopédicas,
de barro, máquina compressora, migai- botinas, calçados, chinelos, galochas.
nas adotadas na copristrução e conser- Malan, perneiras, sandálias, sapatos
vação de estradas. mineração, corte de
Classe 10
madeira, movimento de terra, carretos Para distinguir: Abaaca-linguas, abre.
e outros fins Industriais. elevadora. má. bocas.
aden6tomos, afastadores, agrafos.
quinas desempalhadoras. descascadoras.
agrafos
para ossos, agulhas para raieenaacadorriar- brunidoras, classificadoras.
ventiladoras. moinhos para cereais, ÇA O. algodão hidrófilo, alicates, amálgamáquinas mandona. trituradoras. rl- mas, aparadores,' aparadores para lias
verizadorae. frema poiarizea, tranc as. médico-drdrgicos. a parelhes Para mal
-sagen,prlhodsãatei.
tesouras mecânicas, tuplas. máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores, aparelhos de diatermia, aparelhos de
exaustores para 'orlas. Lombas centri- raios ultra-violeta, aparelhos de raio X.
fugas, rotativas. de 'Ceslocaraento e a aparelhos de 1:Ora-vermelho. aparelhos
(le sur4e2,., catiento¡ para enfermos, ata. valescas, mesas de bi/nar , tle eaniplst4,
pistão para todos os Vrni. arietes,
,
t
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Termo a.9 641.100, de 14-5-1964
de roleta. de xadrez, mobilias de brinTermo iao 641.107, de ' 14-5-64
quedo. miniaturas de utensilioa domésConfecções Continental Ltda.
Verna Publicidade e Turismo Ltda.
Guanabara
ticos.. patins .patinetes piões. petecas.
Guanabara
plarauetas para ginástica. peças de
Jogos de damas. dominó e xadrez, pelotas, pianos e outaos in.strumentds mus:
cais de brinquedo, pistolas de atirar
flexas. papagaios de papei. panelinhas
Classe 36
quebra-cabeaas cru torma de armar
Classe 33
raquetes. redes de pesca, redes para Artigos de senhoras, homens e crianças,
malharias, por atacado e a varejo
Publicidade e turismo, etc.
jogos. rodas de roletas, revólver de
brinquedo, soidaainhos de chumbai, taTermo n.9 641.101, de 14-5-1961 lênnos: N. o 641.108 de, 14 de maio
s blelros para rogos, tacos de bilhar, Indúsnicaa Alimentícias Maguary .Ltda. de 1 964. a-tainbores para crianças, tamburéus,
Varou. Publicidade:. 'e Turismo Ltda.'
tamboretes. táus de mesa, trens e viasa:01:1400t.
férreas para brinquedos, varas para
peses. vagonates e zepelins

MAGAS 1M

MUNDIAL

Cd AMIGO if
MAGUARI'

Verona Publididade
e Turismo Ltda.

Classe 41
Frutas ao natural, frutas sêcas e frutas
em conservas, sumos e xaropes de
frutas

Nome comercial

LETRAS VF.RDF

SOIMF FUMO AMARELQ

Classe 46
Sabão' comum
Termo n.° 641.115, de 14-5-64
• Laboratórios rap:ta S. A,
' São Paulo
_o..

44,/

Indústria Brasileira
Termo ri.' 641.109, de 14-5-64
Verona Publicidade e Turismo Ltda.
Classe 3
-Termo n.o 641.102, dc 14-5-1964
Guanabara
SubstanciaS químicas, vacinas, biocultuIndüstrias Alimenticias Maguary Ltda.
ras preparados para serem usados na
medicina e farmácia
Paraíba

Claase 49
Titulo
Termo n.° 6 1:1-.098, de 14-5-1964
Rádio Cultu. a da Balo Horizonte Ltda.
Minas Grrals

FRORROGAÇÂO

VERO A

CONTINENTAL

Termo n.o 641.097, de 14-5-1964
Mundial, Ltda.,
Minas Gerais

Setembro de 1964
A
.
•
TermO . n.° 641 ..114; de 14-5-61
Sociedade Algodoeira do Nordeste
Brasileiro S. A.
São Paulo

VERONA
Publicidade e Turismo

COLIBRI .

Classe 41
Frutas ao aatural, frutas secas e frutas
em conservas,surno s e xaropes de
frutas

Classes: 25, 32, 33 e 50
Título

Tê:rno n.° 641.116, de 11 5-64
Sub-Ernpreiteir Rio Ltda.
s Guanabara

,

RIO

16
nen° ri.° 641.110, c/a 14-5-64
Para dstinguir Materiais para construProdin' Ltda. — Produtos Industriais' :ões e decorações: Argamassas, argila,
Termo n.° 641.103, de 145-1954
CULTUR A
irem. azulejos batentes. balaustres, bloIndüstrias Alimentícias Maguary Ltda.
São Paulo
cos de cimento, blocos a-a pavimentaParaíba
Classe 32
são, calhas cimento, cal. cré, chapas
Almanaques, anuários. álbuns impresPRODIN LTDA.
Isolantes. caibros, caixilhos, colunas,
sos, cartaz:s, catálogo... jornais riac.ochapas para coberturas caixas &nua,
nals e est angriros, publicaaões impresrrodutos Industriáis
caixas para cobertuas, caixas dágua,
a. *as, revista. Propsaanda em rádio.
ca xas de descarga para etixos. edificatelevisão, jornais, programas radiofôniClasse 41
;ões remoldadas. estugeu. emulsão de
Nane comercial
cos, peças teatrais e c nematográficas Frutas ao aatural, frutas secas e frutas
:ase asfáltico estacas, esquadrias estrue revistas impressas
em conservas,sumo s e xaropes de
Tèrmo n.° 641.111, de 14-5-64
turas metálicas para constrUções. " lamefrutas
Imobiliária Amapá Ltda
las de metal, ladrilhos, lambris. luvas:
Tèrmo n.° 64t.099, ; tis 14-5-1964
Guanabara
ie junção. laqes, iageotas. material isoinabroscaana Hermanos, Saciedad AnoTêrino ta° 641.104, de 14-5-1964
lante contra trio e calor, manilhas. mas.
nima Indastrial, Comercial Y
Indüstrias Alimentícias Maguary Ltda.
•;as par revestimentos de paredes, mas.
Financiara
imas para construções, mosaicos, proParaíba
4
A. g entina
dutos de base asfált co produtos para
-ornar tmpermc,:nilizartes as argamacClasse 50
, as de cimento e cal. hidráulica. pedraImpressos e cartazes em geral
y
julho, produtos betuminosos. impertneaTêrcno n.o 641.112, de 14-5-64
alizantes, liquidos ou sob outras to-mas
Classe 43
Sociedade Algodoeira do Nordeste
,ara revestimentos e outros como nas
Classe 48
Agua mineral natural e artificial, água
Brasileiro S. A,
.onstruções pers anas. placas para paPara distinguir: Perfumes. essencias. ex., tônica, grenadina, xaropes arti 4lciais e
São Paulo
vimentacào, peças ornamentais de ela
tratos. água de colônia, água de touca- essências para beb:das, refrigerantes.
mento ou gesso para tetos, e paredes,
dor. água e e beleza. finca de quina, SLICOd de frutas naturais e integrai»,
sapal para forrar casas, massas and.
água de rosas. alua de alfazcma. água
refrescos e refrigerantras
PROPROGACÃO
andos Para uso nas. construções. par.
para barba, lastras e Ri-ticos para os
cabales e para a p ele. brilhantina, banTermo a.9 641.105, de 14-5-1964
quetas -portas, portões, pisos, soleira
dolina, a batoasa , cosméticos, rixadores,
ÓLEO '`'SikUIDA"'
Arthur Freire & Cia. Ltda.
aara portas. tijolos, tubos- de concreta
de penteadaç petróleos, óleos para os
O FAMOSO AZEITE — SEMPRE O PRIMEIRO - .elha, tacos, tubos de ventilação. Cat.
Paraíba
cabelos. creme evanescente, cremes gorlues de cimento v nas. Vigamentos
durosos e pomadas para limpeza da
Têrmo n.• 641.118, de 14-5-64
pele e "macvaillage" depilatórios. desoRio Musical Ltda
Classe 41
domntes, vi a agre aromático, pó de arroz
Guanabara
Expressão de propaganda
e talco por'arnado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
Classe 41
PRORROGAC40
' Termo -n.9 641.113. de 14-5-64
einbelezar cílios e olhos, carrnicn para
Açúcar
Soriarlade Alaodoeira do Nordeste
o rosto e para as lábios, sabão e creme
Brasileiro S. A.
para barb arr. sabao liguiaa perfumado
Termo n.° 641.106, de 14 -5 -64.
Jaime Pereira
ou não. sabonates, dsntitricios em pó.
São Paulo
pasta ou li anido: sais perfumados para
São Paulo
banhos. prntas. va porizadores de perfuPRORROÓACÃO
banhos. pa -tas. va porizadores de perfile cfilos: d am d a louro, saaulnho perfumado. preparadas em pó, pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
BRASILEIRA
dissolventes e vernizes, remnvedores da
SEMPRE O PRIMEI% •
cuticula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
- Classe 32
imbua, cí lios e Pintes ou sinais artifiClasse 8
Classe 41
Edições musicais: rev'stas e aeri.idiens,
ciais, óleos para a pele
Actstritaladores elétrioch
expressão de propaganda
Impressos

JEAN ANGO

MA

MAGUARY

-"Rai ito de Soi",

MARILUX

•n•••1n111..

"LU S AUTC

•

n

OLE0 "SALADA'
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Quinta-feita 3 • Termo n.° 641.119, de 14-5-64
(Prorrogação)
Laboratórios Blosintética 13, A.
Guanabara
PRORROG40

DIMERON

Termo alai 641.125, de 14-5-64
(Prorrogação)
Humble OU 6 Refining ComPanY

Termo 13.* 641.129, de 14-5-1964
Eociedade Educacional João XXIII
Limitada
Minas Gerais

PARAMINS

Colégio Joáo XXIII

Classe 47
Óleos de qualquer espécie para ilumiiNIMISTR IA BRASIL EIRA nação, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semarefinado e nãorefluam. coto ou sem a mistura de
Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado ókoa minerais,. animais ou vegetais,
nas convalescenças e estados de des. para a ilaminacão, aquecimento. lubri.
ficação ou combustão, e graxas. Pronutrição
n••n•••••
dutos e New combustíveis proveniTermo n! 641.120, de 11-5-64
entes de petróleo
(Prorrogação)
laburatórios Reunidos Paraná Ltda.
Termo 11.1 641.126, de 14-5-51
•
Paraná
Avon Products, Inc.
Estados Unidos da Ainéica
PRORROGA*

PETTI PAT

Classe 33
Titulo
Termo IL° 641.130, de 14-5-1964
. •Ivo Strada de Oliveira
Guanabara.

Classe 50
Rodo para limpeza de piscina
Termo n.° 641.131, de 14-5-1961
Laboratórios Lepetit
São Paulo

Termo n.° 641.121; de 115-61
(Prorrogação)
Laboratório Dali& Oliveira g . Aa
Gaanabara

PRORROGAÇÃO

DIAS (FRIOS PARA MOS DIAS
COM A SAÚDE DA MULHER
'
Classe 3
Expressão ta propaganda
Termo n.° 641 122, de 14 - 5 - 64
P:oneer Kabu.shiki Kaisha
aaaão

bastbez para barba cremes para 0
rosto e barba, pinturas em líquido, pó

Indústria Brasileira

aguas de colonia e de toilette, Di5 de
arroz. comprimidos e em tabletes. tin
traia para cabelo. dentii.ncio eia pó.
.iceadet, concretos e em pasta. sabões
ientifincios, esteadas...ta:cc. pee teimado
a.mas para ondar iesaitento da pek.

Termo n.° 641.132, de 14-5-1964
Consórcio Mercantil de Imóveis
Guanabara

Classe 3
olhos e sobrancelhas. extratos, loaara, Uns produto farmacêutico usado COMO
pomadas fixadoras para bigode. cosme. antibiótico com Vitaminas, para o tratamento das infecções
ticos, brilhantinas liquidas e concretas.

tat

1 NEL-11

Classe 8
Samóarafos elétricos sistema-te-c HaFi,
aao-falantes, gravadures de ata e partes e acessórios rara os mana
T(-ruo n.° 641,123. de 14 Y'4
aaaaaadaa•, Elactrolaa
Sua .

ELEKTRO HELIOS
C.:25NÇ

Máquinas de lavar .oupas,
l avar /ouças e maauinar i a a ala aia
ceara aqtecimento elétrico ou ar aattra
fipers,

MORENA »RO
COR DE PRAIA
oropaganq,..

Frase

na 641.128 de 14'44
(Prorrogação)
Entro, Corporation
lastados Ilnaa» da - Amarar,

Tí'71110

tini4,1e. da

Indústria grasi/eira
Classe 41 •
Conuservas ele frutas e de legumes; doces em massa e em compotas; frutas
secas e em calda

Trino n.• 641.13-4, de 14-5-1964
Costa/ia/ao-Bar. 5 .A
A.
. Guanabara

São Paulo

ISTERVEST

•••••'

3 1.!F?IpEX
•

Cia-'w 11
Boiaras de metal r4 parad,,
Safai
lamuriais• c/ou co: a iradas
radio de lâminas par araetianas; e lã
nanas para v.neziana

ri)

Investimentos

Amee;

,•

talass. i
coioidal tratada quaratamente
adatada Para ns& . çomn um meio des.:is-ante ar.aquanuan ,diltranta pariacador e absorve:ar

São Paulo

INDÚSTRIA BRASfl-MRA,
Óleos ocmestiveis eauraturas • ','!4-141( az;-

das de origem Animai e '5.7,eia.tal r
Rações para animais e aves
oausaid ap aaati,

Temia n.° 641.138.
14-5-1961
Agro Industrial e Corranaal Aaaapoi
Limitada
• São Paulo

CAPITULO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41

Termo n.° 641.139, de 14-5-1961

Aen) Industriai e Comercial Aguapei
Limitada
São Paulo

CAPIT61/0
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 11

Óleos comestiveis e gorduras alimenta
das de origem animal e vegetal e
rações para animais e aves
Tanino a.° 641.147,, de 14-5-1964
Agro Industrial e Comercial Aguapel
Limitada
São Paulo

CAPHt
INDeSTRIA BRASILEMA

Classe .41
Asperagos; carnes, peixe, cremes alimentícios e seus preparados
Termo a.° 641.135, de 14-5-1964
Interve.st S.A. Inurnaclonal de

••••••,,

Mamo na 641.124. de 11 a-54
(Prorrogaçaol
fonte: Douglas 'nternationa , Corao
ration
Eatados

Fala o Juiz

sita. y co liquit i.yé ou concreto. teme vigoras oara cabelo ê pala dept
latórios eia líquido. p6 ou concretos.
Classe 32
painada,s, vernizes. tabletes, laias. pastas, lir:vidos e esmal,a.s para limpesa Programas de -\rádio e dt televisão
das ur..bal. Usas de quine sacheta pare
Termo na 641.133, de 14 -5- 1964
puturnar quarta eus partirias. tabletes
Distribuidora e Produlora de Alimentos
s em pó, pres -ados 'datados em põ e
Sociedade Anónima
can adas o-ra evitar o 5.01. vaselina
Guanabara
perfumada saís risca banho

Temo a.° 641.127. de 14 5.64
(Prorrogação)
Colgate-Paknoli ve Goanany
Estudos Unido , Ca América

Tann° n.° 641.136, de 14-5-1964
Agro Industrial e Come:: Aguapei
Lm:latas

rações para animais e aves

ou concretas para coloração dos iablos.
Classe 3
preparado farmaceurico

7

Óleos comestíveis e gorduras alimenta •
das de origem animal e vegetal e

Classe 45
Para distinguir: Sabonetes sólidos. iiquidos, pó, creme, blocos e bolas. sabão em pasta e em barras, sabão eia

Uso

• "' Setemt.+ .2. cle 1 .954

DIDOSTRIA BRAZILENRA
; Classe 50
linfvesios .de usa -exclusivo da
requerente

Classe -41
Alcachofras, aletría, ailho, aspargos,
açOcar, alimentos paar animais. ~Ido.
i.mêndoas, ameixas, amendoim araruta,
arroz, atum. avaa. avelãs, azeite, azei.

tonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
aiscoitos, bombons. bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela,
err pau e eril pa cacau, carnes alai.
caramelos, chocolates, confeltos, cravo,
cereais, cominho. eferne .de leite, arames
al.rnenticios croraiets, compotas. can.
qtca. coalhada, castanha, cebola, condi.
Ine ptos para alimentas. colorantea,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, arpinafre, essências alimentares, empadas, 'ervilhas, erutovas, extrato de tu-.
mate. farinhas elimenticiaa, favas, f,!.
caies. flocos, farelo. fermentos, !cipo,

figos. frios, frutas stens naturais e cria.
telizadas: gricose, goma de mascar. mor.
deras, granulos. , grão de bico. gelatina,
goiabada, geléias, berva doce. berva
mate, hortaliças, lagostas, l ín g uas. leite

condensado, :eia, em pó, leaumes
conserva, lentilhas, linguiça. louro, Inas,
ias alimentícias, mariscos. manteiga,
margarina, marmelada. macarrão, maj.
na de tomate
, mel e melado, •19 te, aias-

ias para mingaus, molhos, moluscos.

•moataaaa, ntartadela, nós m
oscada. cioas: -óleos , tomestiveitt, ostras,
aval.
pata. piaria prlinas, planeada,. pais para
pudins. piciciaa peixe*, presuntas, pa-

tês, petit-pois, Pstilhas, pizzae i, pudins:
queijos, rações balanceadas para ani-

3298 Quinta-feira, 3
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mais, requeijões. sal, saga, sardinha-1 Termo ts.• 641.143, de 14-5-1954
tanduiches, salsichas, salames, sopas e ' Agro Industriai e Comenda' Aguapei
Liniltada
laradas. sorvetes, sucos de tcxnates e d:
São Paulo
frutas; torradas, tapioca, tâmaras. talha,
rim. tremoços. to:tas, tortas para alimento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre

GIRARA

Terme. n.o 64 I .140, de 14-5-1964
Agro Industrial e Co:nsa-cial Aguapei
Limitada
S3o Paulo

G EIA
11\11)8STRIA BRASILEIRA
Classe 41
(amos comestívs.s e garduras alimentas
cás de origsm animal e vegatal e
rações pa a aramais e aves
Termo n.° 641.141, de 14-5-1964
Agro Industrial e Comercial Aguapel
Llin:tsida
5:3 Paulo

INDOSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Óleos comes:isr.:is e gazduras alimentícias de oag:m animal e vegetal e
raçõrs pa:a animais e aves
I .142, da 14-5-1964
Termo n.°
Agro Industrial e Co:nrrclal Aguapel
Limitada
São Paula

SOARA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
sse 11
Alachofras, a:atria, alho, aspargos
açgcar, alimentos paar animais.- amido
amêndoas, runa'aas, amendoim. araruta
arroz, atuns avela. avelãs, azeite. azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, born!aris. bolachas, baunilha
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em 'aó. cacau, carees, chã
cararne/cxs. chosqlates. confeitos, cravo
cereais. cominho, creme de leite, cremes
alimenticios cracmetes, com potas, ciai
gica coalhada. cattanha. cebola, condi
mentos para alanentos, aolorantes
chouriços. dendê doces. doces de frutas, espinafre. esrenclas alimentares, empadas. ervilhas. ealsovas. extrato de tomate, farinhas alimentícias, lavas, féculas, flocos tardo fermentos, feijão
figos. frioai frutas sêcas naturais e cria
talizadasi gricose grana de mascar, gor
duras. grânulos. grão de bico, gelatina.
goiabada. ne'é'as. herva doce. • herva
mate, hortali ans lanostas. lingcas. leite
condensado leite em pó, legumes ew
Conserva, lentilhas, linguiça. louro. mas
sas alimenticias, mariscos. manteiga.
margarina. marmelada. macarrão. massa de tomate. mel e enelsrlo. enate, massas para mingaus, molhos moluscos.
mostarda, mo-tadela, nós moscada, watts: óleos comestíveis, ostras, uvas.
pães. piaos nsiinés. 'pimenta, Pós Para
pudins, picic'as. peixes, presuntos, pates, 'petit-pois. rati l has, pizzas. multas:
queijos. raçõ?s ba'anceadas para animais, requees, sal, sagui, sardinhas.
sanduichrs, salaichas. salames. sopas enlatadas. scantr's-s. sucos de tomates e :!a,
frutas: torradas. ; taniora. tâmaras. talha
tremoros, tortas, tostas para alt'ensnio ;ir ai,:inats e' aves, torrões.,
e' .Vinagre,
toucinho,
,

INDUSTRIa BRASILEIRA
Classe 41
Alcachofras, aletria; alho, aspargos
açúcar, alimentos para animais, amido
amêndios. ameixas amendoim. araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite azei
tonas. banha. baciihau, batatas. balas
biscoitos, bombons, bolachas baunilha.
café em pó e eia grão, camarão canela
em pau e em pós cacau carnes. chá
caramelos, chocolates, contentos. cravo
cereais, cominho crem ede leite. creme:
alimenticios, croquetes. compotas can
gica coa!h .dar casranha, cebola. condi
mentos para aitmentos cuiurantes
chouriços. dendê, doces, doces de fru
tas. espinafre. essencias alimentares em
padas. ervilhas. enxovas, extrato de to
mate, • 4-minhas alimenticias, lavas. té
cul is flocos. fara!o. fermentos. talião
figos. frios, trutas" secas. naturais e cria
talizadas: glicose, goma de mascas. gor
duras. grânulos, grão de bico. gelatina
goiabada geléias. herva doce. herva
mate. hortaliças, aigostas, linguas. leite
condensado. leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro massas alimentidas mariscos manteiga
.sem mgamaetu . epepturern ieuilefiJeu;
sa de tomate. mel e melado. mate. mas.
las pára mingaus.. molhos. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada nozes: óleos comestiveis.. ostras, ovas
pães paios pralinés. pmenta. pós para
pudins. ptckles. 'peixes. presuntos pa's - petit-pois. pastilhas, pizzas. pudim,
queijos, rações balanceadas para 'ani
mais, requeliões. sal, sagu, sardinhas
sanduiches. salsichas , salames sopas
latadas, sorvetes, sucos de tomates - e de
frutas; torradas. tapioca. taniasas. talha
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves. torrões.
• toucinho e vinagre

Setembro de i, _

as alimenticias mariscos, manteiga
Termo n, 641.149. de 15-5-1949
margarina, marmelada, macarrão, mas- Pa---og Fiel de jacarepagua /adio
sa de tomate, mel e melado, mate. masGuanabara
sas para- mingaus. molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, no
zes: óleos comestiveis. ostras. ovas.
BALERINA
pães, paios pralinés, pimenta, pós para
tnd. Brasileira
pudins. pickles. peixes, presuntos.' paClasse 41
tês petit-pois, pastilhas, pizzas. pudins:
Artigos cia classe

queijos, rações balanceadas para .

mais. requeilões. - sat. sagu. sardinnas
Termo n.° 641.150, de 15-5-1964
sanduidser, salsichas sahmes sopas en. Decorações de Móveis Madrid Ltda.,
latadds. sorvetes, sucos de tomates e de
,
Guanabara
frutas: torradas, taplo a a, tâmaras, talha
rim, tremoços, toras, tortas para aliSf /A Oliveira Lima
mento de animais e aves, torrões,
Concesetonana de Autos SAOL1CA
maranha e vinagre
• Termo n.o 641.145, de 14-5-1961
Agro Industrial e Comercial Aguapei
Limitada
São Paulo

AGUAPEÍ
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Alvejantes amidos; anil, água de lava
deira, agua sanitária. cera para soalhos
detergentes. esponja de aço. fosroros
lixivia. lã de aso. pamadas para cal
çados. palha de aço,. preparados para
polir e limpai madeira:, vidros. metais
e objetos. panos para polir e para tini
peza panos de esmeril e material antasivo empregado na limpeza de .netais -e
abjetos, sabões em geral e saponaceos,
velas e velas a base de estearias.
sabões em pá. ai floco. esponjas de
de limpes&

Classe 34
Artigos da classe
Termo n.° 641.151, de 15-5-1964
Companhia Nacional de Equipamentos
Elétricos Equiel Industrial e

Importadora
. São Paulo

COMPANHIA NACIONAL DE'
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS'
EQUIEL INDUSTRIAL IX.
PORTADORA
Nome Comercial
Termo n. 9 641:152, di 15-5-1964
Fundação Caoper Libero,
São Paulo

Termo n.° 641.146, de 145-64
G. Lunardelli S. A. — Aarieultura,
Comércio e Exportaçã)
São Paulo

LUNARDELLI
INDÚSTRIA BRASILEIRA

• Classe 46
Alvelantes..amidos. -anil, água de lava.
leira. agua sanitária. cera para soalhos
detergentes,' esponja de aço, fósforos
lixivia. lã de aço, pomadas para cal
;adita, palha de aço, preparados oara
polir. e limpar madeiras vidros. metais
e objetos. panos para polir e para lha
peza panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
INDÚSTRIA BRASILEIRA
abjetos. sabões em geral e saponácecia
Classe 41
velas e velas a base de estearias.
Alcachofras, aletria, alho. aspargos sabões em pó, cri flocos, espontas de
açúcar. alimentos para, animais., amido
limpeza amendios. ameixas amendoim: araruta
Termo n.° 641.147. de 14-5-64'
arroz, atum, aveia, avelãs. .azeite. azei
tonas, banha, bacalhau, batatas. balas Fabrica de Calçados "1-1a1veta" S. A.
São Paulo
biscoitos, bombons, bolachas baunilha
café em pó e em grão. camarão canela
em pau e em p6. cacau. carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais. cominho eram ede leite, cremes
INDÚSTRIA BRASILEIRA •
alimenticios croquetes. compotas. can
•
gica coalhadas castanha. cebola. condi
Ciesse 36
mentos para alimentos. colorantes Para distinguir: Botas, calçvloa, chuchouriços. dendê. doces, doces de fru
teiras. galochas. polaimss
tas. espinafre, essências alimentares, em
'Firmo n.° 641.148, de 14-5-64
padas, ervilhas. enxovas. extrato de to
mate, 4artnhas alimenticias. favas. tê Brazão Participações. D;strastações e
Representações Ltda.
cuias flocos, farelo, fermentos. leilão
Guanabara
•
figos, frios. frutas secas. naturais e cria
talizadas: gliCose, goma de inasCar ,got
as.
duras. -grânulos; gráo de bico. gelatina
goiabada geléias. herva doce. herva
mate. hortaliças, lagOstas„linguas. leite
condensado. inerte em Pó: "teguines sio
Classe 50
!
conserva, lentilki'ág;'/Inguiça:"lóú
Impressos. . ro odaTermo n.° 641.144, de 14-5-1964
Agro Industrial e Comercial Aguapel
Limitada
São Paul.

MILHARA

NELYETIA

BRAZAO,

Classes: 32 e 33
Sinal de Propaganda
Termo n.o 641.153, de 15-5-1964
Para Produtos Alimnticios Nacional'
Sociedade Anônima
São Paulo
saa/

.

.O.V 4

orMsregmn,

Classe 41

Bafas. hornho,s. hombocados. "oiscot.
tos. bolachas, bolos. bo5ste Pelados,
balas de mascar. raramelo‘ charolates, cacau. confeitos. crocranes drops.
doces de leite irtmles e comno,tos,

doces , de frutas em conservas ore-

',aradas em massa. em calda em conservas.- em comantas e em gelélait.
doces, doces op tados. doces cie amen:Imas. de amandolm. de noras de castanha. e de frutas geras caertna cora
chocolates, frutas secas. passadas e
cristalizadas neléias. goma de masca-re
nralinas, pastilhas. ousa-nue a pirulitos,
pudins, panetone/ snrvetea, torrões

torradas

•
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Quinta .feira. 3
Temo n, 0 641.154, de 15-5-1964
(Prorrogação)
Companhia Mercantil de Administrações
C.M.A.
BãO Paulo

r1utt/300AÇÃO
C4 114 A.
'Inclástria Brasile:ai*

Termo n.° 641.159„ de 15-5-1964
Rolaste Rolamentos Ltda.
Sâo Paulo

•ROLEsTs_
Classe 6
Rolamentos em geral
Termo ra° 641.160, de 15-5-1964
Panoptica-ocukas e Instrumentos
Gentificos Ltda.

Classe 16
Báo Patil0
Para distinguir: Materiais para contamdecorações;
Argamassas,
argila.
çries e
areia, azulejos, gatentes, balaustres, bloP ANOPTI C A
cos de cimento, bloros para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, abanas
amlantes, caibras, caixilhos; colunas;
Classe 10
chapas para coberturas, caixas dágua, Instrumentos e aparelhos para cirurgia,
ninas para coberturas, caixas dáqua.
Serramentas para cirurgia
caixas de descarga para etixos, edificaTermo las 641.161, de 15-5-1964
ções premoldadas. estuque, emulsoo de
Vip Cabeleireiro Ltda.
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruGuanabara
turas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lagos, Jageotas, material iso•
lauta contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, proclasse 33
dutos de base as táltico, produtos para
Till110
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedreTermo na 691.162, de 15-5-1964
gulho, produtos betuminosos, impermeaVip Cabeleireiro Ltda.
lalizantes líquidos ou sob outras formas
Guanabara
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 antiClasse 48
rcirlos para uso nas construções, parArtigos da classe
queias, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto
Terra° n.o 641.163, de 15-5-1964
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e A Brasileira de Papéia Ind. e Com.
Limitada
vicem
Guanabara
Termo n.° 641.155, de 15-5-1964
(Prorrogação)
Comp anhia Mercantil de Administrações

Via, Cebeicireirol,"

São Paulo

PRORROCAg10
COITANRIA MERCANTIL DE
AIMINISTRAÇÕES Cat. A.
Nom Ceomercial
Termo na2 641.156, de 15-5-1964
Zambon Laboratórios Farmaceuticos
Sociedade Anónima
São Paulo

N.EscREAL
Industria

Drasileird

Classe 3
• Produtos farinacL.uticos e medicinais
Termo n.s 641.157, de 15-5-1964
Churrascaria e Pizzarla "ri& do
Líbano" Lula,
São Prallo

$-1- 0

MAR DD LIDANO

Paulo — Capitei _

Classe i
Churrascaria, pizzaria, restairante e
.bar
Termo n.o 641.158, de 15-5-1964
Lanches "Steidel" Ltdr,.
émo Paulo

STEIDEL

Sao Paulo - Capital
•
Classe 33
Serviços de bar e restaurante

•

(Seção III) .
641.167, de 15-5-1964
Têrmo
Condomínio do Edifício Fernando
Pedrosa
Guanabara

Fernando Pedfõú
Casse 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.o 641.168, de 15-5-1964
Companhia Siderúrgica Paina
Minas Gerais

Coinpanhia Side-rurgica
PAINS
Nome Comercial
Termos as. 641.169 e 641.170, de
15-5-1964
Companhia SiderargIca Paint
Minas Gerais

Ci
f)41114d*

AndúStria Bi:madeira,

Termos ns . 641 .17'.
641 .172, de
15-5-1964
Companhia Sidertirgica Paina
Minas Gerais

Artigos da classe
Casse 21
Artigos da classe

••n

Terra° n.° 641.176, de 15-5-1964
Atvolube Lubrificantes Ltda.
São Paulo

ALVOLUI3c
LUBRIFICANTES
LTDA.
Nome Comercial

Classe 6 •
Máquinas de serraria, de carpinkarim
marcenaria e beneficiamento de
madeiras

Têrmo n. o 641.179, de 15-5-1964
Nosso Boliche Divertimentos Ltda.
Sao Pauto

NOSSO
BOLICHE1
41HLIUMIA

Indústria BrasileiraClasse 5
Artigos da classe
Classe 11
Artigos da classe
Termo n.° 641.173, de 15-5-1964
Empresa de Transportes Triunfo Lida
Guanabara

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

•

Terno 12.9 641 .177, de 15-5-1964
Alvolube Lubrificantes Ltda.
ao Paulo

Classe 50
Imresoss em geral da requerente, a L.1.
ber: Papéis de cartas, envelopes, como
tratos, recibos, cheques, notas, taMram -.
letras dc câmbio, numeram
duns, cartões de visitas e comerciais
À
Termo n.° 641.180, de 15-5-1964
Sociedade de Imóveis Brasileira Ltda.
Socibral
São Paulo
SOGIEDAUE DE
IMOVEIS BRASILEIRA LTDA.
SOCIBRAL.
Nome, Covil
Térmo L0 641.181, de 15-5-1964
Sociedade de Imóveis Brasileira Ltda.,
Socibrai
São Panas

Casse 33
Titula de Estabelecimento

Classe 33
Título de Eitabeléaimento

BritaileirtInasse 6

PRORROGAÇA0

Classe 5
Artigos da classe
Classe 11
Artigos da classe

Temo n.° 641.165, de 15-5-1964
Condomínio do Edifício Vitória Najla
Guanabara

Edifício
Vitória Márcia

Emprésa de Transportes Triunfa ItI3a4

Têrmo n,' 611.118, de 153.164

744~ 7Atunict

Termo ma 641.166, de 15-5-1964
Condomínio do Edifiaio Vitória Márcia
Guanabara

e 641,175, &I

' 15-5-19611

Fábrica de Móquinas Rainsann S.A,
Santa Catarina

Classe 33
Titulo de Estabelecinientó

Edifício
ViTÓRiA MANILA

Termos ns. 641.174

1E-infiel°

Classe 46
Artigos da classe

Editício
Vitória Maria

1964 3299

Guanabara

40_24taisite(44
Termo 11.° 641•161. de 15-5-1964
Condomínio do Edifício Vitória Maria
Guanabara

S etembro ' ide

momft., umuma.
Classe 47
°leoa de qualquer espécie para iluma
naçao. aquecimento e lubrificaçào. Petróleo refinado, semi-refinado e nàorefinado, com ou sem a mistura de
óleos minerais„ animais ou vegetais.
para a iluminaçao, aquecimento, aubri
benção ou combustão, e graxas, Pro:
&tos e .óleos cornbuativels 'provenientes de gintrólio'

SOCIBRAL
INDUSTRIA BRAVIA-EIRA
Classe 50
Para distinguir: Impressos par.; uso
em: cheques, tuplicatas, e nvelópea, boi
turas, notas promissórias, papei ele cota
respondência e recibos. Imprensem em
eartaaes, placas, tabuleta, s'Maldosa
bilhetes 'linpreasoa

3300 ' Quinta. ..Mira 3

•Termo n.9 641.182, de 15-5-1964
19dedade de Terras e Colonização às
Ribeira Ltda. Sotercor
São Paulo

-DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

aãmicos, aparelhos para barbear, apa- • industrial, objetos de adornos, de vidro,
relroa para instalações telefônicas, apa- vidro instilhável e inquebravel, para torelhos para ondular e secar cabelos, dos os fins, planos, curvos ou de qualaparelhos para pasteurização de leite. pier formato, branco, transparentes, opaaparelhos para torrar pão, aquecedores cos ou coloridos, vidros para vitaux e
elétricos, spiradores de pó, benjamins, para v.draças, placas, blocos de vidro
bobinas elétricas, caixas de derivação. simples e coloridos, tubas e globos de
/SOCIEDADE DE TERRAS E .
campainhas elétricas, chave elétricas, vidro, espelhos, hastes, aaretas e cube(COLONIZAÇÃO DA RIBEIRA LTDA.
cigarras elétr.cas, comutadores, conden tas de vidro, ampolas,
SOTERCOR
tubos, altnofara
sadores elétricos, conectores enceradei- zes copos, cadinhos, garrafas, frascos.
ras estufas de aquecimento, estufas para
grátis, mamadeiras fôrmas para fornos.
conservar alimentos, estufas para secar
compoteiras, saladeira, jardiNome Civil
roupas, ferros elétricos de. engomar e assadeiras,
neira, porta-jó as. cântaros, cálices, prade soldar, filtros e metros, hidrômetros,
Termo n.° 641.183, de 15-5-1964
tos, xicaras, tijelas, bandeijas, pires, lisociedade de Terras e Colonização da indicadores automáticos de nivel dágua, coreiros, vasos, serviços para refresinstrumentos
medidores
de
energia
eléRibeira Ltda. Sotercor
trica, instrumentos telefónicos, !aterrar,- cos, taças,. vasilhames, mantegueiras,
São Paulo
cápsulas, pendentes e garrafas térmicas
toses, irradiadores, lâmpadas,
cadores, manôletros, microfones, pickClasse 21
ups, p lhas elétricas, receptores de rádistinguir: Veículos e suas -partes
dio, refigeradores, tomadas, transkinna Para
integrantes: Aros para bibicletas,- autodores, válvulas de rádio, válvulas para móveis, auto-caminhões, aviões, amoraparelhos de televisão, ventiladores e
tecedores, alavancas de câmbio. braços,
vol ti m atros
INDUMIA DRASI.LEIDA
breques, braços para veículos, bicicleClasse 11
tas, carrinhos de mão e carretas, cama
Para distinguir: Ferragens e ferramen- nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
Cas de toda especie, cutelaria em geral carros, tratores, carros-berços.. carros
Classe 50
Opressos para uso em: , cheques,. du- e outros a-tigos de metal, não inclui- tanques, carros-irrigadores, carros, car
plicatas, envelopes, faturas, notas pro- das em outras classes: alicates, anci- roças, caroc-erias, chassis, chapas cirinissenaas. papel de correspondência e nhos, alavancas, arrebites, arruelas, ar- culares para veículos, ccbos de veicu.os
recibos, impressos em cartazes, placas golas, aldravas, armações de metal carinhos para máquinas de escrevei
tabuletas e veiculos, bilhetes impressos abridores de latas, arames lisos e farpa- corrediços, para veículos, direção. desli
dos, aparelhos de chã e café, assadei- gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleTermos ns. 641.185 a 641.194, de ras, açucareiros, almotolias, arpões, ar- vadores para passageiros e para carga,
15-5-1964
pões de carregar, brocas, bigornas, hal, engates para carros, eixos de direção,
Volkswagen do Brasil. Indústria e
ateias, bandejas, bacias, baldes bombo- Freios, fronteiras para velculris. gtudão
Comércio de Automóveis S.A.
nieres, bidões para animais, bebedouro locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
São Paulo
bolas de aço, comeres para pedreiros motocicletas. motocargas, moto furgões
cadeados. correntes, cabides chaves cre- manivelas, navios, ônibus. para-choques
monas, chaves de paratusos, conexões para-lamas, para-brisas, pedais, pontões.
para encanamentos. caixas de metal pa- rodas para bicicletas, raios para Wide.
ra portões, colunas, canos de metal tas, reboques, radiadores para velculos
chaves de fenda, catitas,, copos cache- rodas para veículos, selins, tricicles. tirantes para veículos vagões, velocipe
pots, copos, centro de mesa, coqueteleiIndústria Brastaideíra
des. varstas ‘de controle do afogador e
ras, caixas para acondicionamento de acelerador, tróleis. troleibus, varaes de
alimentos, caldeirões, caçarolas, chaleicarros, to1et,s.ara carros
ras, cafeteiras conchas cuscuzeiros coa.
Clas
dores, colheres, cavadeiras, descansos
Classe 6
i ,.‘ tos de material
Para distinguir: Máquinas e partes de carretilras, cabos de metal calibradores. Para distinguir; Ar
máquinas para todos os ima industriais: camisas para cilindros e dobradiças en- plástico e de nylont, .ecipients
e fabriMáquinas de rosquear. serras mecâni- xadas, esferas, engates, esguichos, en- cados de material pl aco, revestimen
cas. motores elétricos alternadores. fer- feites para arreios e enfeites de metal tt3s confeccionados d substâncias aniramentas e placas p ara tornos. gera- para automoveis. estribos, espumadetras mais e vegetais: AI a.s, açucareiros
dores, plainas. máquinas de furar e Cen- extensões, espalhados para mictoric 9 armações para óculo ,bules. bandejas.
Arar, tornos mecânicos, preasas (Decana
'cies, bacias, boibases para tele'ones,
tas máquinas amassadairas misturados enxos, esporas engrenagens. Formões sas. caixas. cartel
chapas.cabos
ferros de cortar capim. ferrolhos, facas,
insilios, cruzetas
de barro máquina compressora máqui- facões, fecradu-as, unis, formas para para ferramentas e
e
consernas adatadas tia coonstrução
namento d,a
pastas freios (pa- caixas para acondi
vação de estradas minerasâo corte le ferros para malas e
rial plástico para
mentos.
caixas
de
m
madeira. movimento de terra carretos ra animais), guarnição de metal para baterias, coadores,
os, canecas, comáquinas,
guarnição
de
metal
para
baoutros
fins
industriais
elevadora.
má•
pão, cest:
quinas desempalhadoras. -descascadoras. nheiros e bides, grosas, grampos para lheres, conchas. mi ,' parapara
livros
e
nhas
capas
para
ál
na
•nsacadoras bninidoras. classificadoras andaimes, jarras. limas, , lâminas para
cálices, cestos, cá ;ais para velas
ventiladoras. moinhos p ara cereais.. barbear, latas delixo.letras e numeras caixas para guard4 de objetos estia
máquinas secadoras trituradoras Qui- de metal, machadinhas molas para por:
Verizadoras. fresas, oolitrizes tranarars tas, martelos, marretas, marmitas. ma- chos, coadores parl há. descanso para
tesouras mecânicas. tupiaa. máquinas , de çanetaas. molas de vae e vem molas pratos, copos e c nhos de plasmar,
abrir dia vetas. marteletes ventiladores para cadeiras giratórias. mancais para para sorvetes, cal abas de nlástico
exaustores para fiarias bombas centri- rodas, , martelos pa-a casinha; roldanas para sorvetes. cm :rinhas, pasinhas
fugas, rotativas, de deslocamento e a ralos para pias, regadores, raladores garfinhos de plástid para sorvetes, fo:pistão para todos os fins. mictes, cal- rosetas, retentores, todas em bandagem, minhas de plástico 1 ra sorvetes. diasos
deiras e turbinas. mictares para aal- serras, serrotes, sacarôlhas sachos, ser- embreagens de ma Sal plásdco emba&Iras. vidvfflas e transportadores au- viços de metal para chá e café, supor lagens de material,1 lástico para sorvetomáticos de alta e baixa pressão. tes, sifões, tesou-as, talhadeiras, otrque. tes estojos para jatos, espumas de
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
nylon, esteiras. e: :tas para automózas, tenzaes, travadeiras telas de are veis, •massas anti-i dos. rescoadores de
C máq uinas , Iraadoras máquinas operatrizes. rotativas ou cortadoras para usi- me, torneiras, trincos, tubos para anca pratos, funis, forti i para (Inces. fitas
nar ferro, aço e bronze, máquinas para namentas trilhos para portas de corres, Isolantes, filmes, fl de celulose. fechos
Indústria' de tecidas teares. urdiil—ras. taças, travessas, tambores talha jeiras para bolsas, facas guarnições, guarniencanatórias, espulaaelras. • torcedeiras. tranquetas, tachos, terminais para barra ções para chupetas . mamadeiras, guar¡madeiras rolos e toletes, brunidores de tensão, trilhoí para elevadoras tu- nições para porta-blocos. çjuarnições
para cereais máquinas p ara tabricar tios de aço soldados sem costura tsti. para liquidificadores e para :aatadeiras
papel e máquinas de impressão. ditámos ques de metal, uniões, vasos, vasilha. de frutas e legumes. guarnições da trareceptáculos
fies s. verrumas
te-la) plástico para ctensilios e objetos
Classe 8
Classe 14
guarnições para bolsas, garfos galerias
Acendedores elétricos alarmes elétticos. Para distinguir: Vidros comuns, lamina. Para cortinas, jarros, laminados p lásaltofalantes. ampa-inietros, amplificado- dos ou trabalharas, vidro cr stal. vidro ticos, lancheiras, mantegueiras, malas
res, para rádios aparelhos da rádio.
•
aparelhos de televisâo, apare lhos de
ventilação para adificios aparelhos eléMEV; DO NÚMERO DE HOJE: Cr 5,00
tricos para . banho, aparelhos eletio-di-
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orinóis, pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos paliteiros, pás de casinha, pedras pomes, artigos, protetoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, radia
nhas, recipientes, suportes su portes para
guardanapos, saleiros tubos,. tlaelas,
tubos aara ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos vasilha',
mes para acondicionamento, vasos, aduras, Colas a frio e colas não itackidas
em outras classes, para borracha, para
cortumes, para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para aliar
rebolos, adesivos para tacos. adesivas
para ladrilros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para indtlaa
tria geral de plásticos
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veiculos, artefatos de borracha não • Incluidos eta outas classes: Arruelas, argalas, amortecedores. assentos para cadeiras, borrachas para aros batentes de
cofre, buchas de estabilizador, buchas,
buchas para lurado. batente de porta,
batente de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para teletones, borrachas para carrinhos industriais, borracha para amortecedores,
bainhas de borracha para redeas. cachai
de motor, câmaras de ar, chupetas cordões massiços de borracha cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de borracha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de - borracha
para centro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras. desentupideiras,
discos de mesa, descanso para pratos, encostos, êmbolos, esguichos. estrados,
esponjas de borracha em quebrajacto
para torneiras, fios de borracha lisos.
fórmas de borracha, guaraições para
móveis, guarnições de borracha para
automóveis, guarnições para veiculas,
lancheiras para escolares, lâminas de
borracha para degraus, listas de borracha para janelas e para portas., lençóis
de borracha. manoplas. maçanetas. protetores para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal de ace lerador. pe.
da) de partida, peras para businas1
pratinhos, pneumáticos. pontas de borracha para bengalas e maletas, rodas
massiças, rodízios, revestimentos de
borracha, rodas' de borracha para móveis. sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal de breque. sesetnbaio e isoladores, suportes, Remia
pneumáticos. suportes de -.Arabia sana,
tonas de partida. saltos. sola , e solados
de borracha. surdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráfisos e telefónicos. travadores ide porta. Nelas,
tubos, tampas de borracha vara contagotas, tinas de borracha para elaboração
- de substâncias mímicas
Ciasse 47
Óleos de qualquer espade para Vinil'tacão. aquecimento e lubrificação. Petrólea refinado. semi-refinado e vacarefinado, com ou sem' a mistura de
óleos minerais., animais ou Verittais,
para a iluminação aquecimento lubrificação ou combustão, e graxas.' Prolutos e óleos combustíveis provenla
entes de petróleo
Classe 50
laresos em geral
Classes: 1 a . 50
Insígnia

