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SEÇÃO III
ANO XXII - N.° 179
OFPART,MENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Expediente do Diretor Geral
Substituto
Título de estabelecimento
Indeferido:
Rio 15 de setembro de 1984
Têrmo n.o 418.894 - Commonwealth - Públicas Bureau de Jornalismo.
Classe: 33.
Requerente: Sebastião Annunciato. - Indeferido o ped i do, com
base no artigo n.o 120 n o 7, combinado com o artigo 95, n o 4. do
Código da Propriedade Induetriel.
O Diretor da Divisão de Marcas,
no seu pare,cer, colocou a questão
nOs seus d evides termas
publicado por ter saído com incorreções.
Reconsideração de despacho:
Tèrmo n.o 438.514 - Marca:
"7 u P" Requerente: The Se..
ven-up Company. - Reconsidero
o despacho publicado lel 17 de
Julho de 1964. Para o fim de conceder o reeistro do seguinte medo: RegloSre-re, sem direito ao
uso excln-ivo da expresski "Diga
S.,venap".
RXPrDIENTE DA SEÇAO DE
RECURSOS
Rio 15 de setembro do 1964
Exigência:
A. B. Monteiro na recorrideração do desnarn in aea~,_
mento do termo 417.939, - Cumpra a exigência.
Recursos:
Anderson, Clayton & recorrendo do des p echo que indeferiu
o termo 122 002, privilégio de invenção.
Trunerschaft de 1890, recorrendo de despeeho que inr! e ferlu o
termo 431.017 - Frase de propasenda: Festa da cerveja
EXPEDIENTE DA DIVIS N O DE
PRIVILÉGIO DE INVENÇA0
Rio 15 de setembro de 1961
Net'fieeeão:
Uma vez decorrido o prazo de
curso previsto pelo ãrtigo 14

CAPITAL FEDERAL
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Lei n.o 4.048 de 29-12-61 e mais
D12 DIAS - para eventuaa juntadao de recursos, e do inezmo
não se tendo valido nenhum intereesado, ficam notificaeos os eequrentea abaixo mencionados a
comparecer a este Departamento
a fim, de efetuarem o p %amento da taxa final concernente à
expt
cados dentro do praiea de SESSENTA DIAS - na iurrna do parágrafo único do artigo 134 do
Código da Prodriedade Mu trial.
Priiid
viloé:gio de invençã.o defeDL° 80.959 Máquina p.ra lavar roupa para lavanderi e s em geral - Katsuji Yamamoto.
N.o 113.557 - Ret i fludor plano do selênio e respectivo processo de faLric 7ão - Walter
.B.
Brndt G.
N.° 114.151 - Um dispositivo
pera a proteção do.: motores e'étricos de bombas. - Oaraget
Kharroandayan.
N.o 115.801 - Apareiho de televisão. - Philco Corporation.
N.° 122.140 - Máquina de moldar. - Diomond National Corporation.
• N.° 122.197 - Aparêlho para re •
guiar a pressão interior em um
recinto e provido de comanoo de
para automático. - Reale Nationale des Usines Renault..
N.° 122.275 - Comutador eletricamente controlado. - Western Eletric Company
Incorpora ted
N.o 122.474 - Diapositivo automático para sinaleiro luminoso
intermitente. - Auto-ellecânica
Jussara Ltda.
N.o 122.653 - NOvo aparelho de
distribuição interrompila. - Edgard Pierre Montell Saint Raul.
N.° 122.947 - Apode i OD mento
em meios conectores terminais
para dispositivos para instalações
elétricas. - General El tric Company.
N.° 123.009 - Máquina para encher vasilhas ou outros recipienYveu Marchadour.
tes.

N.o 123.067 - Disjuntor pneumat.co. - Girei S. ti.
N.o 123.074 - Apareihe Inpressor. - 'International Busineas
Machines Corporat'on.
N.o 123.143 - Novo Mimo el étrico para metais. - Duvid Chinkerman.
N.o 123.163 - Aperfeiçoamentos ou em relativos a processos
para tratamento de sólidos pecialmente materiais :3m-condutores. - N. V. Philips Gloellampenfabrieken.
'N.o 123.310 -Aparelho de liga
para a aplicação de eletrodos planos a corpos semi-con dittOreS
Siemens Schuckertwerke Aktienge:-ellschaft.
N.o 123.410 - Aperfeiçoamentos na sustentação da soleira de
trairportador de correias para
pesrns. - Indústrias Villares
S. A.
N.o 123.454 - Aperfeiçoamentos em método e aparêlho para
perfurar uma fita helicoidal móvel. - General Eletric Compelia,
N.o 123.531 - Aparelho automático de pesagem. - Torniji
Tarukawa.
N.o 123.536 - Aperfeiçoamento
em método e aparelho para enrolar helicoidalmente material em
fital. - General Eletric Company.
N.o 123.543 - Transformador
do energia. .:- Statham Indruments Inc.
N.o 123.613 - Sistema modular.
- Amp Incorporated.
N.o 123.615 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a neeptores
de televisão. - N. V
Philips.
Gloeilampenfabrieken
.
N.o 123.638 - Gerador elétrico de disperitivos de eduçãa da
corrente elétrica de instalação de
Iluminação (10 condicionemento e
de ar e semelhantes. - L'Eclairage des Vehicules rur
N.o 123.642 - Dispositivo para
determinação dos dias da semana. - Alexey Drozin.
N.o 123.661 - Recipiente para
transportar e armazenar material
a granel. - Stag Staubgut-Transport A. G.

N.o 123.696 - Ponta de inserção para ferramentas de corte e
similares. - Manchester Machine
84 Tool Co.
N.° 123.706 - Dispositivo para
a montagem de peças mecânic ia
acessíveis somente por um lado.
- Jacques Huguenin
N.o 123.750 - Indutivo de an.
tena interna. - Estendeu Azevedo. (
N.o 131.872 - Trilho suporte
para pasta pendente caiu /anuador deslocável. - Rud . Furrer
Sohne AG.
Modelo de utilidade def^edo:
N.o 114.185 - Uma caixa registradora manual. - Vilen Kublnek.
.
/1. 0 130.322 -- /.7(517,0 tapo de calendário permanente. - Heber
Xavier Lenz Cear.
Exigências:
N.o 96.039 - Oxigênio do Brasil S. A. - Cumpra a exi
N.o 121.568 - Telefunken A..
G. - Cump ra a exigência.
N.o 128.797 - The National
Caeh Registrr Company. - Cumpra a exigência.
N.o 128.831 - Photocircuits
Corporation. - Cumpra a ext.
gência.
N.° 129.090- Columbia
bon and Carbon Manufecbturing
Co. Inc. - cumpra a axieancia.
N.° 133.591 - Lafayette CtleS.
tino de Aguiar. - Cumpra à exl.
gência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PESQUISAS
Rio 15 de setembro de 1964
Notificação:
Unia vez decorrido o prazo da
recurso previsto pelo artigo 14
IM n.o 4,048 de 29-12-31 e mais
DEZ DIAS - para eventua'r jun.
todas de recursos, e do mc-rno
não se tendo valido nenhum intereasedo, ficam notificadea re.
qurentes abaixo mencionado
comparecer a este Depirtamento
a fim, iiø • .fes toorem o
to da
da taxa fln ell concernentes a
cados dentro do prazo de SESSENTA DIAS - na forma do pa-
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- As Repartições Públicas
'deverão remeter expediente
'dèstinado à publicação nos jorDEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
nais, diariamente, até às 15 horas.
GOINTOR •aaNat
- As rectruições pertinenALBERTO DE BRITO PEREIRA
tes à matéria retribuída, nos caCi-eara DA SaÇÃO De 4040,0
aos de erros ou omissões, deverão osarak DO saelViO0 Da •uBLIGAÇOIES
FLORIANO
GUIMARAES
Mt
RILO
FERREIRA
ALVES
ser formuladas por escrito, á
Seção de Redação. da.e9 às 17,30
DIÁRIO OFICIAL
'horas, no máximo até 72 hora.,
. , 5EÇÂO na
'após a saída dos órg'ãos oficiais.
macio de a y bacidada do .. p * diante do Dapartarnadoe
- Os originais deverão ser
Nacional dó ProprIadada lOdUat041 do ~latino
•
daindLatria o Camarata
dactilografados e autenticados,
•
ressalvadas, por quem de direito,
Impreca) na* °ficham do Departamento de Imp. enits Nfc'enet
• rasuras e emendas.
ASSINATURAS
- Excetuadas as para o exteque
serão
sempre
anuaís,
as
•dor.
FUNCIONÁRIOS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
assinaturas poder-se-âo tomar,
Capital
e Inter:ar:
.
e
Interior:
_ capitai
em qualquer época, por seis meses ou uni ano.
Cr$ 450,0p
Cr$ 600,00 Semestre .
Semestre .
Cr$
900,00
Cr$ 1.200,00 Ano .
- As assinaturas vencias Ano .
poderão ser suspensas sem aviso
Exterior:
Exterior:
prévio..
Cr$ 1.000,00
Cr$
1.300.00
Ano .
Ano .
Para facilitar aos assinantes
a verificação cla prazo de vali- registro,- o még„,e o ano em que jornais, devem os assinantes providenciar a' respeeiva 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 recebimentcr dos trinta (30) dias.

EXPEDIENTE

N. o 427.969 - Prens- Mord d.
rágrafo único do artigo 134 do
Código da Prodriedade Industrial. 8 - Indústria de Máquinas. Prens
Mold Ltda.
Marcas deferidas:
N. o 428.176 - Melfra, cl. 11 N.o 262.461 - Spergon, classe Indústria de parafusos Malfra
2 - United States Rubber Com- Ltda.
N. o 428.289 - Tecfril, el. 6 pany.
N. o 353.447 - Lujola, el. 1 - Tecfril S.A. Indústria e Comércio.
John Lucas & Co. Inc
N. o 387.111 - Montesissa, el.
N. o 428.363 - Andou, el. 16 21 - Transportadora Montesissa Adiren S.A. Engenharia e Co..
Ltda.
mércio.
N. o 405.349 - Policid,. cl. 3 ,N. o 428.436 - Araponga, el. 26
Evans Medical Limited,
- Madeireira Araponga S.A.
N. o 419.135 - Orehiset. el. 48
N. o 428.754 - Minelcap, clas.ee.
- Produtos Cosméticos Silhueta 8 - Indústria, de Condensadores
Ltda. - Com exclusão de estojos Best S.A.
para toucador.
N. o 432.221 - Sottile, el. 36 N. o 424.359 - Adenocaina, el.
3 - Instituto Quimioterapico 8.A. Calçados "Sottile" Ltda.
N. o 441.872 - Padrotex, classe
N. o 424.633 - Pamivite, el. 3
36 - Indústria de Roupas SantoChas Ppizer & Co..Inc.
N.° 425.509 - Jór; cli 8 - In- rizadas Padrotex Ltda. .
dústria e Comércio d'e"" Máquinas
N. o 442.747 - Deu-lo-deu, claraJór Ltda.
re 16 - Serraria Deu-Ia-deu Ltda,
N. o 428.151 - Theodor
N. o 443.108 - Artole, el. 11 el. 28 - Cia. Theodor Wille Co- Artole parafusos Ltda.
mércio Indústria Representaçõts.
N. o 443.116 - Chula, cl. 23 " N. o 426.902 - Paineira, el. 41
- MirianSelli de Siqueira VogeL TOuvxia Djmal. - Com exclusão
de "Ram" que é marca de terN. o 427.249 - Trocadeiro,
8 - João Walter Eckarci Frits ceiro.
N.° 443.330 - Cais, classe 12 Pajunk.
N.° 427.697 - Irlemp, cr. 7 - Distribuidora Comercial de ArmaIhleMp S.A. Indústria e Comér- rinhos Cais Ltda.
cio.
N. o 444.212 - Romulo, 6. 36
N. o 427.700 - Irlemp, ci. 5 - - Lingetex Industrial Ltda.
Ihlemp 8.A. InciSatria e COmér.
N. 444.317 - Multi-Channel,
elo.
cl. 8 - Ernile H. Staub S.A. Re-.
N. o 427.702 - Irlarop, ci. 28 - prasentações e Comércio.
Ihlemp S.A. Indústria e ComérN. o 444.328 - Rautratil, el. 9
cio.
Mathieson Chemin./ CorN. o 427.706 -. Irlemp, el. 31 - poration,
Clavai, ci. 16 418.240
Ihlemp S.A 1 Indtutrla e Comér. x.0
Comérci o de Materiais de Cone• N. o 427.839 - Dafenaa, el. 11 truões "Cravai? Ltda.
Ferrarrientaria de preelsio da.
N. o 446.333 - A/ter, el. 11 lema Indústria e Comércio Ltda. Indústria Metalúrgica Altar Ltda.
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•As Repartições Público.*
cingir-se-ão' ás assinaturas anuaid'
renovadas até 29 de. fevereiro díti
cada ano e às iniciadas, em qual
quer" época, pelos órgãos com per
tentes,
- A fim dc possibilitar a fie*
massa de valóres acompanhados
de esclarecimentos quanto à suai
aplicação, solicitamos usem os In.
teressados preferencialmente chea
que ou vale postal, emitidos' 4
favor do Tesoureiro do Departaa
mento de Impren,ia Nacional.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornece.,
tão aos assinantes que os solicia
tarem no ato da assinatura.
- O funcionário público loa
datai, para fazer jus ao des.,
conto indicado, deverá provam
esta condição no ato da assim
rratur.i.

- O custo de cada exempla&
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acresci*
do de Cr$ , 0,50, se do mesma
ano, e de Cr$ 1,00. por ano
decorrido
•

• Cora exclusão de motores e ouCom exclusão de. dedais e lam- tras partes que não sejam inteN. o 447.828 - Marapalha, ci. 28 grantes dos veículos.
- Marapalha Indústria de Emba- N. o 471.227 - Briterpa, I. 6 lagens Ltda.
Briterpa Comércio e Indústria LiN. o 448.063 - Digam, cl. 3 - mitada,
Digam Diatribuidora Geral de
N. o 471.287 - Calendarna, el.
Máquinas Ltda.
39
- São Paulo Alpargatas S.A.
N. o 449.639 - Colosso, c/. 39
Com exclusão de bulbos de bor.,
- Recauchutagem Colosso Ltda. -racha
para extrair leite, capsulas,
N.° 467.330 - Guia da Indústria do Rio Grande do Sul. -classe pulinhos e tampos de borracha
32 - Editika Guia da Indústria para cama e mesa.
Ltda.
N. o 471.290 - Topeka, el. 39
a
N.° 467.681 - Dickson classe - São Paulo Alpargatas S.A.
Cern exclusão de bulbos de borra0
38 - Meias Dickson S A.
N. o 467.788 - Disco Veador cha para extrair leite, capsulaS
(Pau), cl. 41 - Pan Pordutos paninhos e tampos de borracha
para cama e mesa.
Alimentícias Nacionais S.A.
N. o 468.597 - Erlan, classe 41
N. 0 471.301 - "W Wallig,
- Produtos Erlan Ltda.
50 - Metalúrgica Wallig S.A.
N. o 468.659 - Kapagi, classe Com expressão de clichê.
41 - Kapagi Agro Pecuária InN. o 471.305 - "W Wallig, el.
dústria e comércio S.A.
50 - metalúrgica Wallig 5.A. N. o 469.073*- Cristo Rei, el. 41 Com excltváo de chichê.
N.P 471.540 - Miranda, el. 7 - Mercearia Cristo Rei Ltda,
N.° 469.373 - Dopclack. cl . 1 Fábrica de Artefatos de Metais
- Condoroil Tintas S.A. - Com Miranda Ltda. '
exclusão de tintas em Massa para
N. o 471.806 - Fiz -de Jacaré,
pousar.
el. 42 - Crisanto Alban & Cia.
N. o 469.374 - Dopetex, ci. 1 - Ltda.
Condoroll Tintas S.A. - Com - N. o 471.840 - Pront Fecd. cl.
Pront Feed S.A. Mecanizaçõea
exclusão de tintas em massa para Contábeis
pousar.
N. o 471.893 - Ziloart, cl. 13 N. o 469.375 - Perroprimer, e/. Ziloart Ind. de Armaçõea para
1 - Condoroll Tintas S.A. - óculos Ltda.
Com exclusão de tintas em "assa
N. o 471.959 - Guaporã el. 29
para ponsar.
-Comércio de Tecidos Guaporá
N. o 469.376 - Sparlack, cl. 1 Ltda.
- Condoroil Tintas S.A. - Com ,L o 472.082 - Campanhola, el.
pousar,de tintas em massa para 8- Guilherme Dal Prata.
N.° 472.093 - Itavia, el. 16 N.° 470.116 - Bom Dia - Itavia Pavimentação e ConstruGood Morning, cl. 32 - Richard ção Ltda.,
Ojalvo.
: -N.°;472.100 - Valner, el. 28
N. o 470.659 - Humnaingbird, Valner Com. e Ind. de Abreudi
el. 21 - F'ord Motor ComParlY. Ltda.
-

piões.
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Damo - número: 294.947 - as ai.
N.o 472.613 - Sul Arroz, classe TITULO- DE ESTABELECIMENTO
terPcões 4o nome da titular' - AnoDEFERIDO
41 - Sul Arroz Representações
tem-se as alterações de rime.
Limitada. - Com exclusão de
Citylux S.A. Comércio e Importação
N. 426.055 - Relojoaria Denicáli
trituras e refeições prontas.
A- Colossal de Morka - classe: 8 - - pede para ser anotada na marca:
N. o 472.848 - Pantabille, classe 13 - 14 - 50 - Domingos Triano
Citylux - número: 299.865 -,Ja
17 - A. J. Fagard az Cia. - Com Lanct - Art. 117 n.6 I.
teraçao do nome da titular - Anote-se
P
exclusão de móveis de escritório
. .921 Cresc - Classe: 33 a alteração de nome,
N.9 44 3
peças avulsos para diversos artiMetalurgica Heleny S.A. - Indus- 32 - Miguel de Souza Santos gos.
tria e Corisércio - pede para ser anoArt. 117 n.° 1.
N . o 472.880
Senegaglia, cl. 1
N.9 468.635 - E . S.C.O.L. - cl. tada nas marcas. •
- Indústria e Comércio Senaga- 33 - Francisco de Oliveira e Silva Metalsea - número 298.993.
Art. 117 D.9 1.
glia S.A.
Stericaps - número': 298 . 994 N.°
469.928
Jordan
classe:
33
classe:
N.° 472.681 - Levismon alterações do nome da titular -. Ano3 - Farbenfabrieken Bayer Aktlenge- - Jordan S.A, Administração de Bens tem-se as alterações de nome. Quando
- Art. 117 n.° 1.
sellschaft.
aos pedidos de apostila nos mesmos reNP 472.991- - Marluce - classe:
N.° 472.283 - Edificjo Souvenir • - gistros. Retifiquem-se, mediante apos41 - Dorgival Barros de Macêdo.
Classe: 33 - (COBIL) Construtora tila.
N.° 473.045 - Xaxá - classe: 23 Brasileira de moveis Ltda. - Art. • Hayden Newport Cher:rica! Corpo..
- Jose Pedro Matta.
ration - transferência para seu nome
117 n.° 1.
N.9 47.049 - Heliar - classe: 2
N.° 473.033 - B.M.S. Publicidade das marcas.
Hayden N. aport - número 297.479..
- Saturnia S.A, Acumuladores Elé- - Classe: 32 - 33 - Braullo Madeira
Lignocol - número: 239.881.
tricos.
Simões - Art. 117 n.° 1 - Sem diParasepto - numero: 241.053.
N.9 473.051 - fichar - classe: 9 reito ao- uso do Titulo em outros loCrystallosa
número: 246.614.
- Saturnia S.A . 'Acumuladores Elé- cais,
Pentek - número 283.110 - Anotricos.
tem-se as traneferênclas.
EXIGÊNCIAS
N.6 473.285 - Guaxenduba - cl:
Tinturaria Industrial de Tecidos 41 - Centro Paroquial de EducaN.9 428.371 - Lanifício Nave S.A. Tit Ltda. - Pede para ser anotada na
ção e Assistência Social do Munira.
marca - TEC - tèrmos: 275.646 N.9 473.293 - Castraulic - classe: .- Cumpra a exigência.
1\7.° 441.869 - S.A. Casa Domin- a alteração do nome da titular - AnoI - Castrol Limite&
N.9 473.310 - Wiademir - Clas- gos Joaqcim da Silva - Cumpra a te-se a alteraçi.:o de nome.D'Abronzo S.A. Cornarei° e Induza
se: 41 - Maria Sant'Anna de Mi- exigência.
N.° 441.870 - S.A. Casa Domin- -tria de Bebidas - Pede para ser anoN.° 472.171 - Bauxil, 'classe randa.
gos Joaquim da Silva - Cumpra exi- tada na marca - Caninha Tatá
15 - Cerâmica São Caetano S.A.
N. 473.311 - rergui - classe: 41 gência
tèrmo: 302.960 - A aiteraçáo donome
-Com exP ltrã en nhabes ba- - Metalurgica Fergui Ltda.
laustres para jardine e bandeiras
N.9 447.449 - Pikagas 'do Brasil da titular - Anote-se a alteração de
N.è 473.315 - R. atron
classe:
nome.
d., porcelana para 17 - Veb Elektronische Rechenmas- S.A. - Cumpra a exigência.
Dias Pastorínho S.A. Comercio e
N.° 472.203 - A Equitativa, cl. chinca - Wissenschaftlicher
N.° 469.068,-- Cofabraís Coloniza- Industria - Pede para ser anotada na
Indus50 - Equitativa dos, Estados Uni- triebetrieb-Karl-Marx-Stadt.
dora Brasileira S .A. - Cumpra a eatmarca - Pastorinho --termo: 344.113
gência.
dos do Brasil. - Como marca.
a aite:ação do nome da titular -•
Sinal de p:opaagnda deferida
N.9 473.314 - Latratatorio Phyma- Anote-se
a alteração de nome.
N. o 472.225 - "W Wallig,", cr.
tosan S.A. - Cumprt a exigência.
N.°
428.030
Fig.
de
desenho
de
Casa Sano S.A. - Industria e Co.
50 - Metalúrgica Wallig S.A. fantasia
classe:
33
Ofal-Organimércio - Pede para ser anotada nas
Com exclusão de chiché.
DIVERSOS
zaaao Financeira e Comercial S.A. man.as:
N. o 472.226 - "W Walltg" el. Art. 121.
Toron - numero 173.117.
8 -- Metalúrgica WalUg 8.4
N. 436.132 - Transportes Com, e
Prefab - numero: 177.912.
N.° 48.035 - Deliciosa Novidade: Ind. Ceara Ltda. - Prossiga-se com
N. 472.228 - "W Wallig", cl
Prefab
numero: 177.913..
- para servir na hora? também! tos-. os exemplares de folhas 9-11.
8 - Metalúrgica Wall'g S.A.
Prefab - numero; 177.914.
tadinhos
gostosos
nutritivos
classe:
N. o 472.234 - Jan-Tan classe
N.° 472.511 - Pearson S.A. InPrefab - numero: 171.915.
41 - Industrias Alimentícias Gerais dustria e Comercio - Aguarde-se.
Paulo Câmara Piqud,
Sanitcell - nMarnero: 200.552.
Art. 121.
N.° 472.261 - Probelitn, classe S.A.
Pedrito - numero: 217.30E1.
N.° 428.194 - Chicle de Boja Ping Expediente da Seção de Transferênci4
40 - Armações de AO Probel Pong a nibii gostosa Goma de Mascar
Navelit - numero: 238.232.
o
Licença.
S.A.
Navelit
numero: 238.233.
- classe: 41 -., Companhia Brasileira
Azulejam - numere; 241.035.
N. o 472.232- Coldex, classe 11 de Novidades Doceiras - Art. 121. ..Transferência e• Alteração de Nome
Sanit - numero: 244.798.
Coldex Indúrtria o Comércio
de Titular de Processos.
• Procrete Sano - numero: 245.520.:
S.A. - Com exclusão do acesró- INSIGNIA COMERCIAL DEFERIDA
Janelicret - numero: 257.570.
rio. para geladeiras, alfanges, ex••
Rio, 15 de setembro de 1964
Sanocrete - numero; 267.284.
N.° 40.118 - Neide - classe: - 47
trusões e as expresses de tôda esDr. ChristianO Germano Haberland
Navevinil - numero: 277.797.
33
Auto
Posto
Neide
Ltda.
PéCie.
e Ardo Gebo Borges - Transferência
Credisano - numero: 283.486.
Nas
classes:
33
e
47
Art.
114.
N.° 472.334 - Petrole Hahn, el.
Sanilhos - numero: 283.707„
• N.° 472.670 - D - classe: 33 - para seu nome do termo: 143.618: pri- E tabliszernontes F. Vibert. Dr.
Sanilhos - numera: 283.708.
Mário Montenegro - Art. 114. vilégio de invenção - Anote-se a trans472.408
cromar,
classe
N. o
ferência.
Sanotall - numero: 283.709.
6 - Manoel Arnbrósio Flato S.A. EXPRESSÃO DE PROPAGANDA
Sanotal - numero: 283.710 - e
•
Industira
Dante
Ramenzonl
S.
A.
Ind e Com.
no titulo -,Credisano numero: 283.485
DEFERIDA
pede
para
ser
anotada
na
marca
N.° 472.410
Jarl, el. 11 _
- a alterações do nome da titular --•
Solis - número 162.437 - a alteração
Me i alúrgica Jarly Ind. o Com.
N." 473 . 253 - Cheque-Bem - clas- do nome da titular - Anote-se a alta- Anotem-se as alterações de nome.
Cabreuva Empreendimentos Imobilitla
ses de 1 a 50 - Bernoreira Maquinas ração de nome.
rios S . A. - Pede para ser anotada nas
N. o 472.433 - Cronomac, elas- S.A. - Art. 121,
Palhinha S.A. Industria e Comér- marcas.
8 - D'amantino dos Santos.
Cabieuva - :armo: 431.489 e no
N. o 472.435 - Valquírnica, el. NOME COMERCIAL DEFERIDA cio de Bebidas cal Geral - Pede para
ser anotada na marca Distilaria Lisboa titulo - Clube de Campo de Mairiporg
23 - Ind.e Com. Valquímica LiN. 427.743 - Royex Administra- - n.° 163.168 - a alteração de nome - tèrmo 431.500 - as alterações do
mitada.
titular - Anote-se a alteração de nome da titular - Anotem-se as altera.
N.° 472.463 - C-rguetro classe dora de Segu.,...3 Ltda..- Royex Ad- da
nome.
ções de nome.
39 - Pirelli S.A, Cia. industrial ministradora de Seguros Ltda. - Art.
109 n.° 3.
Cabreuva Empreendimentos Imo.
Brasileira.
Ibecel Industria Beneficladora de CeN. 454.059 Agência Kontik de reais Ltda. - Transferência para seu biliários S.A. - Pede para ser ano:
N. o 472.468 - Jaguno classe Viagens e Turismo Ltda. - Agência nome da marca: Capitania número:
tada nos titulos de estabelecimentos.,
-• 39 --- Pirelli S,A. Cia. inclustr:ai Kontik de Viagens e Turismo Ltda. - 252.571 - Anote-se a transferência...
Clube de Campo de Mairipora
térmo: 431.705.
• Brasileira.
Art.'109 n.° 3.
Luck- Metalúrgica Ltda. - TransfePraia Grande Week-End - térmor
N.° 472.537
Silvia, classe 28
N,c, 466.347 - Jacques ei Cia. Ltda.
Produtos Químicos GUarany - Jacques S Cia. Ltda . - Art. 109 rência para seu nome da marca i- 436.708. ..,
Lticky - número: 258.177 - Anote'numero 3.
Clube de Campo da Serra - tèrmoti
se a transferência . . _
.. N. o 472
Lhaneza, cL 36
436.709.
N. 472.637 - Leopoldo Geyer S.A;
DamO S.A. Industria e Comércio ExCarlos Garcia Estevanez. •
Praiti Grande Club
Coinércio Administração e Participações
Orme,.
N. o 472.612 - 1.Q EI Ai • classe 'teópoldo Geyer S:À. CoMér'cio Ad- portação e Importação - pede para 436.711.
.
Instituto iQuizialiat'ora`pleP ministração, • Participações', - Art. ser anotada nas marcas.
Clube Balnearia Praia Grande -tece
Dama - „número 294.946. .
ato: 436,712.
.•
.
.
1.-CT,n.•
.1
'
,

N.° 472.123 - Juntite, cl. 28 Trapepa Tratamento Técnico de
papeis Ltda.
/4. 0 472.137 - Latis, cl. 11 Comércio de Ferragens Latis Limitada. - Com exclusão de camisas para cilindro e válvulas
para descarga.
N. o 472.138 - Marques da
Costa, cl. 50 - Marques da Costa
S. A. Representações e Administração.
NP 472.144 - Cambraia Argos
Ai, ci. 23 - ArgOs Industrial Sociedade Anônima:.
NP 472.147 - Freio-For, el. 41
- Pirelli S. A. Cia. Industrial
Brasileira.
NP 472.149 - Resivite, cl. 31 Pirelli S. A. Cia. Industrial Brasileira.
NP 472.150 - Plautpress el. 31
- Pirelli S. A. Cia. Industrial
Brasileira.
NP 472.151 - Lauro, cl, 8 Laureano Rojas.
Zireonil el. 15
NP 472,170
- Cerâmica São Caetano S. A.
M exclusão de adobes baCO
stre para jardins *e bandeiras
lua.
do, porcelana para . candielrea.
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N.o 441.967 - E. Ribeiro &
N. o 470.929 - Demarte Jid.*
Clube Recreativo Praia Grilo& .0" termo 261.193 - Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
Com. Ltda. - Cumpra a ex.jérh.
térmo: 436.721.
C2ar1es Of The Ritz. Inc. - na reN.° 442.545 - Sebastião Maria eia.
Guaiubat Praia Club - termo: ...
tificação junto ao térrno 400.285 - - Cumpra a exigência.
436.725.
N. o 471.136 - Flávio Machado
Cumpra a exigência.
N. o 442.620 - 442.621 Casteliar. - Cumpra a ex'g.3n.
Guaiuba Club - termo: 436.726.
Patricia Dennis Brassieres, Inc. - kawajima Jyukogyo Kabashiki cia..
termo: 437.195.
Guarujá Club
na transferência do têrmo 400.724 - Kaisha (Inshika.wajima Heavy InN.° 471.162 - Bar e Pet
tuarujá Praia Club - termoCumpra a exigência.
dustrues Co. Ltd.).
Cumpra a ra 25 do janeiro Ltda. - Campra
437.196.
Etin Eletro Técnica Ltda. termo: trarsferencia do termo 414.127
a exigência.
Guarujá Week-End Oub
1 exigências.
Cia
N. o 442.744 - J. Arrud .i
N. o 471.164 -- Etetimna E: iro
437.197.
Ct:tnpra a exigência.
Guarujá Balneário Club termo:
Técnica Imp. Iara:Aleira Lt. Raimundo Nonato Portela de Melo - Cumpra a -exigência.
437.655 - as alterações do nome da - na transferência do térmo 477175
N. o 442.879 - Imobiliária Nas- Cumpra a exigência.
titular - Anotem-se as seguintes al- - Cumpra a exigência.
sau Ltda. - Cumpra a exigência.
N. o 473.370 - Ernesto Walter
terações:
N. o 443.393 - Pierrotti & Fi- Albrecht. - Cumpra a
Gerson Yinsin Ltda. - na trans1 - Cabreuva Empreendinientos Imo- ferêilcin do termo 158.005 - Cumpra lhos Ltda. - Cumpra a exigênN. o 473.474 - 473.475 - ..
a ewtgência.
cia.
biliários Ltda.
473.476 - Ultramaltina e
2 - desta para o requerenteN. o 443.460 - Forwcedora Com. e Malte Ltda. - Cumpra as
Diversos
Cabreuva Empreendimentos Imobill5.Farmacêutica Ltda. Forfarma. - exigências.
rios Lida - pede para ser anotada
Organização de Representações Nor- Cumpra a exigência.
N.° 473.477 - 473.478
Conos titu'os de estabelecimentos N. o 443.461 - Ortec Comércio
date
Ltda. - na transferência do remi7sa Coop. Mista Agricol. , de
riporá Club - termo 436,718 -... Male Representações Ltda. - Cum..
riporà Country Club - termo 436.722 gisttra 182.147 - Arquive-se o pediCambe Ltda. - Cumpra :1 8 ,exi- as alterações do nome da titu/ar - do por falta de cumprimento da as'. pra a exigência.
gentia.
.
N.
o
443.502
American
Lloyd
Anotem-se as alterações de nome.
géN
ne. 01"4.73.479
473.480 -Cil.api
Laboratório São Luiz Ltda . - na do Brasil Organização Mundial de Cia. Itapetininga de Inv e :1 menCabreava - Empreendimentos ImoViagens
Ltda.
Cumpra
a
exitrhnsferencia do registro 203.053 tos. - Cumpra as exigênci:,s.
bt!;ários S. A. - pede para ser Ilf10.• Arquive-se o pedido por falta de cum- gência.
tada no titulo - Mairiporã Week-end
N. o 473.482 - Milbelas Ind. de
N. o 443.533 - Ciro Saraiva
Club termo 436.727 - a alteração prir-mito da exigência.
Tintas Ltda. - Cumpra .1 ex' , É. nDinaco Representações e Comércio Lima. - Cumpra a exigência.
do nome da titular - Anote-se a altecia.
ração do nome da titular - Anote-se Ltda. - na alteração do registro ...
N.° 443.672 - Emil Eigenhper.
N. o 473.483 - Tecidos e C.mn297.814
nome
comercial
Nada
a alteração de nome.
que deferir -por se tratar de nome - Cumpra a exigência.
fec.ções a rigor Ltda. __ Cumpra
Imperial Máquinas ..?e Costura Ltrla há
N.
o
443.713
Elias
Martins
de
a exigência.
- pede para ser anotada na taarea comercial.
Almeida. - Cumpra a exigência.
11-."° 473.484 - Rubem Martina
• Imperial - termo 439.756 - a a/J. M. Ramos - na transferência
N. o 444.121 - Automatic Sprinteração do nome da titular - Anote- do termo 411.306 - Arquive:se o pe- k.lers S.A. Porteções contra in- Bille. - Cumpra a exigência.
di& por falta de cumprimento da exisio a altcraçáo de nome.
N.° 473.497 - Cafeeira Santa
eêndia. - Cun:pra a .exigência.
Nadoral Union Electric Corporation gência.
N. o 444.169 - Máquinas Rodo- Cruz Ltda. - Cumpra a exigénBril
S.
A.
Indústria
e
Comércio
- transferência para seu nome da mar- - na alteração de nome - termo n.° viárias Brasileiras S.A. - Cum- eia.
ca - Air - O - Mat1c - térmo
N. 0 473.498 - Cafeeiro, Cipeprr. a exigência.
439.860 - Anote-se a transferência. 350.023 - Nada há que deferir, em
linha
S.A. - Cumpra a exige-11N.°
445.526
Spelex
Indústria
Nestlé S. - A. - transferência pasa face do despacho de flw.1
e Comércio Ltda. - Cumpra a
seu nome da marca - Nan - termo
C. Sxterling P Cia. Ltda. exigência.
473.499 - Com. f Ind.
441.177 - Anote-se a transferência. tronsferência d tê-mo 311.700 - ArN. o 447.202
Sophia Dolega
Dzialiewicz
quive-se o pedia) por falta de cumpri- Baumg-artner. - Karl Elieodr Taguchi Ltda.. - Cumpra a cid- Cumpra a exi- gência.
taansferência para seu nome da mar- mento da exigência.
N. o 473.500 - Milton Xavier de
Bebidas Wilson S. A. Indústria e géncia._
ca: Brasiliana - termo 470.333 N.° 437.531 - Construtora Gua- Mendonça, - Cumpra a exiginAnote-se a transferência,
Comércio - na transferência do têrRoberval Silva Cia. transfe- mo 217.567 - Arquive-se o pedido cuana S.A. - Cumpra a exigên- cin.
réacia para se unome da marca - par falta de cumprimento da exigên- ca.
N.° 473.501 - Kazuo Yet,hinn.
Eloverrn:n - termo 470.967. - Ano- cia.
N.° 407.590 - Garcia & Cia. - camnra a exigência.
te-se a transferência.
Ltda. - Cumpra a exigência.
N.o 473.502 - José Barros de
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Mollast R. A. Indústria e ComérN.° 467.663 - Fábrica do D0CeS Andrade. - Compra a exigêrcil-,
cio - t-ansferência para seu nome da EXAME FORAMAL DE MARCAS
Pequi Ltda. - Cumpra a exigênN. o 473.503 - Paulo Gealh &
marca Si'po - tèrrno 477.038 - Anocia.
- Cumpra a exigênCil.
te-se a transferência.
Dia 15 *de setembro de 1964
N. o 463.686 - G. F 13;grelti &
o
N.
473.504
Motonori
ExiOncias
Cia. - Cumpra a exigência.
Exigências:
3,-ama.
Cumpra
a exigência.
N.
o
468.687 - G. F. Bignelti &
Opaterápica Nespa S. . À. - na
N.° 473.508 - Inds. de P-biN. o 409.308 - Auto Poste Kle- Cia - Cumpra a exigência.
transferência do rcgist-o 87.739
ber Ltda. - Cumpra a exigênN. o 468.701 - Belzer do Brasil das Nova Esperança. - Cinniira
Cumpra a exigência.
a o xigência. •
Cia. Iadustrial Palmeiras - Mágiii- cia.
•
- Cumprr a exigência.
N. o 426.002 - Importadora e
nas t s Tsióveis - no pedido de averN..° 468.883 - 468.892 - S.A.
N.° 473.507 - Bilha Fa rt.c.
bação de contrato ao registro 161.681 Exportadora Soma Ltda. - Cum- Industrias Reunidas F. Mataraz- - Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
pra a exigência.
N azo. - Cumpra as exigências.
N. o 4'73.508 - Kaziyo:
Indústria de Bebidas Cinzr. no S A.
N.° 470.031 - Slcria conti- karnura. - Cumpra a exH'' ,. ia •
N.
o
427.375
Antônio
Ferreino processo do registro 215.205
nental Ltda. - Cumpra a exigênN . ° 473.509 - feelra Un'ão
r a. - Cum p ra a exigência.
• Preste esclarecimentos.
Paulista Ltda. - Cumpra a ext.
N.° 427.606 - A organização cia.
Química Médica Farmacêutica S.A
N. o 470.191 - Auto Pças L.S.
.-- na transferência do registro 165.208 Ccmerri:.] Silva Ltda. - Cumpra
Ltda. - Cumpra a exigncia.
nc1
.',11:273.510 - A. Pinh ire ée
géN
a oxigência.
- Cumpra a exigência.
N. 0 470.249 - Casa de Saúde Ci.. - Cumpra a exigênet:i.
N.° 428.434 - 428.435 - UtilTorrefações Associadas Indústria e
N.° 473.512 --- Bata Engo haComércio Ltda. - no pedido de de- pan Publicidade S.A. - Cumpra Santa Rita S A. - Cumpri
gência
ria c Com. Ltd;:. - Conur:: a
aarquivarnento do pedido de transferên- as exigências.
N. o 470.561 - Papelaria Mago exigi nela.
cia no registro 247.152 - Cumpra a
N.o 431.400 - Produtos Pasma- Ltda. - Cumpra a exigência.
emenda.
N. o 473.513 - Irmãos M
.5
11, 0 470.899 - Cozinpe ComerSanchez - Villas 6 Gamarra Ltda . auticos Simes do Brasil S.A. Ltd.t.
Cumpra
a
exigènei
Cumpra
a
exig
ência.
- na transferência do registro 285.330
cial e Zincc,dora de Peças Ltda.
N. o 473.515 - Arpa Auta R:1.M
N.o 432.708 - Confecções Ch- Cumpra a exigência. a ekict.fsnr'a
p arensenre Ltda. - Cum -,r
Nadir Figueiredo Ind . e Com. S. ris Elen Ltda. - Cumpra a exiNP 470.902 - Editôr: LivroA. -. na averbaçáo de contrato do gência .
('i11lU!' 1.• ti: . -- Cumpra a, exi- exici•ncia.
registro 254.265 - Cumpra a exiN. o 432.709 - Continental Im- gência.
. 9 • • 473 583 -- Repre • otaai-aa
gência.
portadora e Exportadora Ltda. N. o 470.907 -- Cian D'i., tribul- Frra,.. i.A , - Cuirpra è11Antonio Narvatz Cia. - no pro- Cumpra a exigência .
(i a .
d.,ra. de Lubrificante:1
cesso do termo 171.591 - Cumpri a
N. o 441.930 - Simpson S. A. Cumpra a oxigência.
, N. 477.904 - Hoshino
exigência.
N°470.925 -- CrP tal
C-impra a e'
I,' da
• Indústria de Calçado Guetletnan Li- Indústria e Comércio. Cumpra
Cia.
-- Cumpra -1 exgêncla.
anitada -. na transferência do termo a exirjincia.
N. o 441.947 - Den Kongellge
N. o 470.926 - Eletro Rádio R
Bar e
1n:1'.' '7.7..p4.
:
238.131 - Cumpra a exigência.
Cumpra a oxiCumpra a é 'x: génA retifica • 'Modelo Indústria e Co Gronlandske Randel. - Cumpra quetti Ltda.
eia.
~cio S. A. - na traraferència , do a exigência.
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N . 0 477.906 - Auto Posto 9 de
Abril Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 477.907 - Comércio Indúatria Goodmeta.1 Ltda. - Cumpra
41 exigência.
N.° 477.908 - Metalúrgica
Acatito Ltda. - Cumpra a exigência.
N. o 477.909 - Indústria de ()a-

xilas Reggiani Ltda. - Cumpra
N. 477.910 - Metrópole Organizaci'ai Ltda. ....... Cumpra a exigência.
N." 477.911 - Sociedade Co..
inercial c Industrial Trigolar Limitada. - Cumpra a axigência.

N " 477.913 - Cortume Rotta
Ltda. - Cumpra a exigência.
N. o 477.914 - Cortume Rotta
Ltda. - Cumpra a rxiacia.
N. o 477.915 - Moustacrs &
Metidas Ltda - Cumpra a exigência.
N. o 477.917 - Chinelos BangLuna Ltda. - Cumpra a exigência
N. o 477.918 - Edmundo Brandão. - Cumpra a exigência.
N. o 477.919 - Indústria de Ar..
tefatos de Borracha, São Januário
Ltda. - Cumpra a extabncla..
N. o 477.922 - Frrncisco Fi , rrer Silva. - CUITIUr n n
r,êr eia.
N. 477.923 - Jo-é Tchakeria.n.
- Cumpra a exigência.
N 477.924 - Modas La Baila
Itália S.A. Ind. e Com. - Cumpra a I•xirência.
N.° 477.925 - 477.926 - Modas L. Baila Itália S.A. Ind. e
C a na -- Cumpra as exi.,,ências.
N . ° 477.929 - Escritório CoMerci; n 1 "Ceo-Mar" De"nachos e
RA . prescntações S.A. - Cumpra a
N.° 477.930 - Química Nacional Qui , alonal Ltda. - Cumpra a

exigência.
N. o 477.931 - Martins E. Dominaliai Ltda. - Cumpra a exigência
N.° 477.933 - Ind. de Ratipas
Peitas "Inverno" Ltda. - Campai
exia-éncla.
N.° 477.934 - Corin g a Cobranças Aiii i -ávels.• e .Tud l ciats Ltda.

Simplex Ltda. - Cumpra a exi-gência.
N. o 477.945 - 477.946 477.947 - Itamac Máquinas veículos e Conexos Ltda. - Cumpra
as exigências.
N.° 477.948 - Vianna &
Ltda. - Cumpra a exigência. PrOSsiga-se com exclusão da classe n. o 33.
N. o 477.949 - Metalúrgica Arial. - Cumpra a exigência.
N. o 477.953 - Prode Comercial e Representações em Geral
Ltda. - Cumpra a exigência.
N. o 477.955 -Riwal Ind. da
Artefatos de Cimento Ltda. Cumpra ;I exigência.

1964 3497

se 6 e Cebec S.A. Engenharia e N. 471.323 - Monoczpa - classe
Indústria. - Fica ratificada o 40 - Monofil Socicdrcie Industrial
de Monifilamentos Ltda, - Com extêrmo 473.559.
clusão de estofos.

N. 471.381 - Pdq Valve (e des.-J..
nho) - classe 8 - International
Base Economy Corporation. - Com
exclusão "de tôda espécie" da rei(Republicados por terem saldo
vindicação dos artigos.
com incorreções)
N. 471.525 - Senibor - clas;e
Notificação:
39 - Armando Ribeiro. - Com ex-,
clusão de luvas impermeave!s.
Uma vez decorrido o prazo de reN. 471.524 - Curity - classe 28
curso pretitto pelo artigo 14 da Lei - The Kendall Company. - Com
no 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias ,exelusão de tampas e discos de Ve- para eventuais .juntadas de re,- dação para mamadeiras.
cursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam ' N. 472.278 - Fe.)rko - classe 11
Forko Importação e Comércio
notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a êste Ltda. - Com exclusão de alisa-es,
Departamento a fim de efetuarem nrndel as - estantes para janelas.
N. 414.607 - Coanna - classe
o pagamento da taxa final concernente à expedição dos respectivos 50 - Cozgma Cia. Armazéns Gerais
certUicados dentro do prazo de Ses- MArcantil e Agrícola.
Diversos:
N. A 68.507 - Curuça - classe
senta Dias - na forma do paráN. o 427.670 - Eugênio Schoe grafo único do arti-o 134 do Código 4 - Béneficiadora de Minérios .S.A.
nau. - Prossiga-se com 03 novos da Propriedade Industrial,
TITULO DE ESTABEI.ECTNIRNTO
exemplares de fls. 10-12.
Marcos Deferidas
DEFERIDO
N: o 427.682 - Janine Decoek.
N. 465.695 - "Cheques de ViaN. 386.058 - Altak - classes 6 - Prossiga-se com os novos exemgem" Banco Nacional de Minas Ge- 33 - Altax Importações e Repreplares de fls. 11-13.
rais S.A. - classe 50 - Banco Na- sentações Ltda. - Art. 117 n o 4 N. o 446.258 - Castor Publicida- cional de Minas Gerais S.A. - Sem incluindo-se a classe 6.
ao uso exclusivo da expresde Ltda. - Prossiga-se como ti- direito
N. 464.657 - Livraria Kosmos
são "Cheque de viagem" isolada(E. E.) - classe 32 - Erich Eichtulo de e stabelecimento na classe mente.
rao 33.
N. 466.273 - Jornal de Pinheiros, ner & Cia, Ltda. - Art. 117 n o 1.
classe 32 - Rene José Veiga.
N. 470.181 - Casa Uru g uay MaN. o 473.495 - José Kitagwa.
1
N. 467.721 - Brascomex - cla.sse gazine - cl asses 12 - 23 - 36 PrOssiga-sii substituindo-se a clas23 - Exportação Brascomex Ltda. M i guel Ragheb Mei& - Art. 111
se 21 pela 33.
- Com exclusão de fitas e franjas. ri9 1.
N. 469.998 - Themac - classe
N. 413.427 - Armazém São Jorge
N. o 473.505 - Johannes Ma11 - Francisco das Chagas Girão - classes 41 - 42 - 43 44 - Jo.s n
yer & Filhos. - Prossiga-se su- Teófilo.
- Com exclusão de limas Miguel da Casta - Art. 117 no 1
bstituindo-se a classe 21 peia 23 para unhas e removedores de cutíe artigos por gênero de negócio. cula.
' 1 1'1 I 1
MARCA INDEFERIDA
N. 470.370 - Trausmobtle
cl.
N. o 473.559 - Cebec S.A. EnN. 358.206 - Joy - classe 36 genharia e Indústria. - Prossia 8 - Companhia- Importadora Sul Malharia
Irmos Daher Daud S.A.
ga-se com exclusão de fornos para Rio-Grandense
N. 470.854 - Titio - classe 21 tratamentos térmicos (cl. 18), "Titio" Locação de Carros Ltda. EXIGÊNCIAS
In:ta/ação (serviço el. 33), mine- Com exclusão de alavancas de camração (serviço) e pontos gigan- bio.
Laboratórios Trevifarrna S.A. tes (?).
N. 470.959 - Proquifer - classe No ped'do de transferência da mar50 - Proquifer Indústria, Comércio, ca no 234.388. Cumpra a exigênQuanto ao clichê publicado em Importação e Representações Ltda. cia.
6-12-61 para marca: Cebec, elas- - Com exclusão de envelopes,
DIVERSOS

EXPEDIENTE DAS DrVISOEs E
DAS SEÇÕES

,LEI DO INQUILINATO
LEI Ni , 1.240. DE 28- 6-1963
LEI D,19 1.300. DE 28-12-1950
LEI 149 L462. DE 26-10-1951
LE1 Na 3.912, DZ 14-1961

Ctr oor aa exiaênein.
N. 0 477.!+r) - .Perf n cta Publ'eldade I f el . . -- Cumpra a exi-Ao_
Ma .
-

N." 477.936 - Orlando Noguei•
ra. - CumnIti a exiaência.
N.° 477.037 - As"idec AsSistêncla Leal as Soc'eda.
des Alión;inas Ltda. - Cumpra
a exigência.
N. o 477.923 - SteliSoe, Téc.
nica ei Engenharia
Ltda.
- Cuolora a exigência.
N .° 177.940 - Soe. na..11Cadera S.A. Sofisa Crédito Finane Inve gtimentos. Ciam o nto
cumpra a cxigencia.
N.° 477.942 - Soc. Financiadera S.A. Sofia Crédito Financiam enti, e Investimentost . -

Setembro de

DIVULGAM) N' 663-A
11 4 edição
PREÇO CR$ 35,00

N. 443.478 - Nicola Gallucci Ferragens S.A. - Prossiga-se com sinal de propaganda na classe 11.
PRORROGAÇÃO DE TITULO DE
ESTABELECIMENTO
classea
N. 458.414 - Cesanova.
10 - 11 - 12 - 15 - 22 - 23 24 - 36 - 37 - Alexandre Flani &
Cia. - Prorrogue-se o registro nas
classes 12 - 15 - 22 - 24 - 25 :35 - 37 - 39.

NOTICIÁRIO
OPOSIÇÃO
Frigorif:to Ipirangq S.A. Incids.
Iria e Comércio (oposição ao tênue
no 632.041 - 632.041 - marca
'piranga - classe 50).
EXPEDIENTE DAS DIVLSOEs E
DAS SEÇÕES

ák VENDAI
SeVies 'de Vendas: A. Rodrigues Alves,
Agència 1;

Cumpra a exigência.
N. s) 477.943 - Jonoel Monoles• ett. - Cumpra a exigência
N. o 477.944 _ irap. e Com

Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReeínPól.so Postal

riais Cinernatográ.ficos

a

(Republicados por terem saído
com Incorreções)
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
W 4.048 ds 29-12-61 e mais Dez Dias
- para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a P.ste
'Departamento a fim de efetuarem
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a pagamento da taxa final concerTérE20 440.274 - Drogaria Ltda.
nente à expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de Ses- - Cumpra a exigência.
senta Dias - na forma do par:,
Termo 468.459
Feitosa & Cia.
grafo único do artigo 134 do Código Ltda. - Cumpra a exigência.
da Propriedade Industrial.
Te;mo 416.447 - Ps,e - Liniited
- Cumpra a exigência.
marcas deferidas
Termo 426.378 - Indust-ial AfieTermo n0 371.675 - Escória Com- fatos de Alumínio tLda. - Cumpra
posto - S.F.C. - classe 2 - re- exigência.
querente: - S.A. Cachoeirense de
Transferência e alteração de nome
Fertilizantes - sem direito ao uso
exclusivo cr.a expressão Escória ComTêm° 426.644 - 426.643 - Com.
posto.
sorte Cia. Nacional de Sorteio de
Têrmo W 414.903 - Brasil Mineral Bens e Hipotecas. - Cumpra as ex- c:asse 4 - de Lad - Comércio, ,néricies.
Exporta r. o e Importação de Bens
Minereis Ltda. - em face do artigo
N.° 426.696 - Rádio Eletrônica dia
95 nq 5, 7 e 16, do Código.
Brasil Ltda. - Cumpra a exigência.
Urino n0 414.004 - Brasil MiTermo 443.514 - Cita Cia. Itapeneral - classe 13 - requerente - cerica de Administração e Comércio
Led - Comércio, Exportação e Fmmeação cla Bens Minerais Ltda. - - Cumpra a exigência.
em face do artigo 95 no 5, s6 e 7 N.° 444.103 - Galeria Indústria e
do Codi:-.:o.
Comércio Ltda. - Cumpra a exigencie.
Transrênqia e alteração de nome
N ° 653.719 - Casa Bancária Mode titular de processos
ncr6 Ltda. - Cumpra a exigência.
Monta .:r ner, Casassola El Cia. Ltda,
- trarferencia para seu nome da
Diversos
u.,••;:s roa° Pólo Sul - número ...
Ada
Antonieta• - R al a Pi PPon IS 770 - Anota-se a transferencia.
Montagner, - Casassola £/ Cia. zi.
Ltda. - transferência para seu nome
Edda Antonieta Raia Nigro.
- Polo Sul - número 197.886 Pedra Raia Fernandes.
Anote-se a transferência.
Sir James Murray do Brasil 5, A.
Madga Antonieta Raia e Maria
- pede para ser anotada na marca Wanda Raia - no pedido de trans- Nutri] Xavier - número 156.868 ferencia do registro 174.763 - Ar.- a altaração. do nome da titular - qu:ve-se o pedido, por falta de cumstrote-se a alteração de nome.
primento da exigéncia.
Irlernp - Victor Inatas Ltda. Stic Scciedade Técnica de Indústria e Crenércio S. A. - transferên- no pedido c!o averbação de contrato
cia para seu nome da marca! Gluton no reg istro 216.855 - Arquive-se, por
.-- número 183.728 - Anote-se a falta de cumorimento da exigência.
transferência.
Têrtno 493.451 - /Vfacmatt S. A.
StanIird Kollsman - Industries Inc - Agudree-se o pedido de tran , fe- pede para ser anotada na marca fencia.
Firchall - número 294.570 - a aiTermo 427.397 - Sociedade /moterço de nome da t:tular - Anote-se biliária Recanto elos Lagos Ltda. a a!teraç.'io de nome.
1Nosaiga-se, sulsstitu:nc.lo-se a classe 50
'Telefurken elo Brasil 5. A. Indús- pele classe 33.
tria e Csmércio - trans ferência para
Termo 614.746 - Zeiss - Ikon seu nau'' da marca - Porte - termo 309.570 - Anote-se a transferên- A. G. - Aguarde-se a solução do
t&mo apontado.
cia.
Tenni° 654.274 - Ciba Societe
Exigéncia
Anonyme - Aguarde-se solução da
transferência.
Pcterco Cem. e Ind. de Eletricidade
Termo 654.270 - Ciba Societe
S. A. - no pedido de averbação de
costrata do registro 239.860 - Man- Anonyme - Aguarde-se solução da
transferência.
tenho a exigência. Paulo Souza Mello - na transVamo 654.491 - Balda Industrial
ferência - Co registro 149.383 - Man- S. A. - Aguarde-se o prazo.
tenho a exiaencia.
Prorrogaolo de Registros
Riss! - Industrial e Comercial Fartrace:a:cri Ltda. - na transferência
Termo 653.080 - Tônico - Kraed rc stro 2C6.210 - Cumpra a
mer - classe 3 - do requerei? ec.igihda.
A. Co-ta 6' Cia. - na transferên- Laboratôrio Kraemer Ltda - Prorrocia (1.) rea'stro 172.997 - Cumpra a gue-se O registro.
Termo 603.814 - Le-Paon - ciasItapira de Papel Fulgor .;c 8 - e3e Usines Bellevue - ProrLtcsi. - na retificação de nome do rogue-se o registro na classe 11 registro 28.844 - Cumpra a exi- de acôrdo cora o Código do D. N.
P, I.
ge:n/:a.
Termo 654.598 - Goldenberg Pris tal I bor S. A. Indústria Quinacs e Farmacêutica - na averbação classe 11 - de S. A. Anciens Etade csstrato d.) registro 795.174 - e dr;ssements Goldenberg & Cia. - Apresente os clichês para Rorrogue-se o registro, retificando-se
a data para 20 de Julho de 1954.
tõ4s as marcas.
Termo 654.596 - Laraniinha è:tno 413 002 - InAistria e Co.
c n 0 Isr..; de Salão Ltda. - Com. c:. 42 - de: Zair Pinto do Rego p
prorrogue-se o registro sem direito ao
eynênc":1.
n 113.071 - leão Correia tr. exclusivo da palavra Laranlinha
- . :n - Camara a exigência.
Termo n.° 654.685 - Primo - ci.
4 1 5.n 1 :,
Produ. 41 de: Suerdieck S. A. - Charutos
•
1:
'S S. A. - Cumpra a e Cigarrilhos - prorrogue-se o regia-

1 %h

o

PREVILÉGIO DE INVENÇÃO

4etembro de 1964
UPEC.40 N9 142.050

Era 25 de junho de 1962
Requerente: Alffonso Baccaro
1.1 12 de julho de 19e2
São Paulo.
Titulo: Nova e original ponteira paRegi:crente: CraYo Silveira pereira ra pés de móveis tubulares. - Mode- S!'-o
lo Induetrial,
Lm nevo mo:.-11c) de copo. Mod ,:, lo IEdustrial.
TE.P.3.1.0

140 943

7-1/4
10 - Rôvo e original ponteira para
Pés de móveis tubulares, caracteriza..
da pelo fato de ser constituída de
duas regiões tronco-cónicas unidas
pela base e de periferia ligeiramente
convexa, sendo que a região tronco.
cónica superior é de menor altura de
que o da região tronco-cónica Invertida inferior que possue no truncamento uma pequena secção cilíndrica
Total de 2 pontos.

1 0 - Um novo raodélo de copo, ca!aca•rizado pelo fato de ser constituido por um cena° repuxado ou fundido
de formato sulast3.nci.:tehente troncanico invertido cuja boca é formada
por uma porção anular de maior diametro e que se estende paralelamente
acima da circunterêrcia maior do dito
tronco de cena de medo a formar uni
ressalto anular entre a base do tr6nTERMO /40 144.616
co -de cena e a parção anular sendo
esta diferença pelo menos igual à esEm 1$ de novembro de 19e2
pessura do material cowititutivo do
Requerente: António da Costa
dito copo.
São Paulo.
Segu e m-se os pon t os característicos
Titulo: Nevo mode:lo de cofre. 1
de 2 até 3.
Modelo Industrial.
111111/0 No 147.818
nn 12 de
Paulo.
lbcquerente:
Titulo: Um
para cortinas
Industrial.

deinn5ro cie 1962
Erminio Magri - São
nãvo epo de grampo
e outios. - Mociélo

19 - NÕ-vo modélo de cofre caracterizado por ter a configuração de unia
bota de montaria, sendo o cano fecha.
do superiormente por uma parede
provida de fenda para a introduçã.
de deeheiro.
Total de 5 pontos.
'IMMO N° 145.111
- Nevo tipo de grampo para cortinas e outros, cujo grampo poderá
ser fa.bricado Oe metal, plástico, transparente ou não, madeira ou de qualçuer outro material apropriado para
esta fnalidade em ceras e tamanhos
desejados, caracteriza do pelo fato rio
dito grampo se- formado de duas peças do mesmo matQrial, sendo uma
recurvada na config eração exata a
letra U, COMO ilustrada na fig. 1, números 1 e 1: e outra peça também recurv e da, li geiramente na forma da /atra S, como podamo obeervar de per_
til na fig. 2, n0 2. porém, com pontas
along•ndas, as quais. expoe tas em linhas paralelas entre si, ao grampo, a
semelhança exata de um verdadeiro
garfo,
'retal de 2 pontos

Era 28 de dezembro de 19132
Amp Incorporator - Estados unidos da América.
Titulo: Novo modelo de coneefor
elétrico.
Patente de Modélo Industrial.

-NiSvo modelo de eonetor
ao, oaracterbado pelo fato de compreender una rprirneira parte de con.
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e
TUtrito N 9 149.50a
sentando listras horizontais, medindo tes, ciares, e outros trés também dl.
figuração, substancialmente retangu28 ou 23 mm., de largura, as m0.18 lar- fererstas porem escura, aparecondo
lar e de aspeto arqueado, com doia
gas formadas pelo, união de quadrados. as veeee outros pequenos galh a - com
bordas extremos dobrados, sucessivaEine 30 de maio de 1963
que se intercalatn, uns tendo em vol- felhas Je-ternpada.s on c& bem esmente, stgundo dois ângulos, Bui:is' tancialmente, retos, de quese seguem, Requerente: Roneon Dorporation ta riscos pretos de 3mm. de espessu- cura, chapado., todos, no entanto. for.
ra e outros quadrados estampados em medos por Minas de forma oval. dia.
em SeCeSrrt.0, duas Ontree partes, eubs- — Estados Unidos da América.
taricialmente ciendrices e terminada, Título; Nõr0 modelo de secador de uma c,ôr vira-clara, tendo no me o postas regelai-mente cai ambos es lacada qual, de ambos os lactes, por uma cabelo — Modelo Industrial.
outro quadrado menor de eôr diferen. dos de galhos finos e diminuindo na
aba rebativel.
te, no centro do qual há uru motivo proporção que se aproximam do ene'
em forma de coleção, de e& contras- do galho. Todo o conjunto executado
Seguem-se os pontos de 2 a 4.
tante, no qual aparece um oval na em seis cerce sebre fundo brame).
A requerente reivindica de acento
latal de 2 pontos.
parte superior e na parte inferior
com a Convenção Internacional e o
duas bolinhas estampadas em e& viArt. 21 do Decreto-lei no 7.903, de
va. Estas listras são alternadas com
27 de agesto de 1945, aprioridade do
outras formadas por meio de triânguTeRMO No 149.541
correspondente pedido depositado na
los, sendo que os triângulos de cor
Repartição de Patentes dos Estados
viva clara ficam voltados para cena
Em 31 de agoLto de 1965
Unidos da America, em 2 de julho de
enquanto os de c& escura estão vol1962, sob IV 70.778.
tado s para baixo, invertendo-se as
Requerente: S. A. inedestree Reu—
posições na listra seguinte. Os triân- nidas P. Materazzo São vd.L-o e
gulos que compõem as listras dascri- Filial no Estado da Guanabara.
TERMO N9 145.718
19 — Nôvo modelo de secador de tae, quando de cer viva, apresentam Titulo: NUO e original desenho or.
cabelo caracterizado por um corpo no centro pequena reserva de branco namental para tecidos — Modelo In.
Em 28 de dezembro de 1962
substancialmente prismático com uma do fundo e um tracinho de c45r viva dustrial.
Aum incorporated — Estados Uni- face maior provida de uma elevação na base e os de cer escura têm no
dos ea. Amerma.
cuja parede frontal forma plano in- centro outro pequeno triângulo preTitulo: Nevo modelo de conetor elé- clinado em relação ao pi fum da dita to. Todo o conjunto real:zoei° em seis
trico.
face maior, na dita parede frontal côro: eehie fundo branco.
Eutente de Modelo Ineu
dispondo-se uma pluralidade de fres- reei de 2 pontos.
Monsen, Leonardo: & Cia.
tas paralelas, outras frestas estando
dispostas na face superior da dita eleTERMO No 98.369
vação.
Total de 4 pontas. A prioridede
nn 11 de novembro de 1957
pedido depositado na Repartição de
Patentes norte-americana, cm 30 de Requerente: Penex S. A. Indietria
novembro de 1962, sob no 72 IM
e Cemércio — São Paulo.
Invenção: "Panela múltipla de
meta_prsesão" — Modelo de Utilidade
TÉRIVIO No 149 519
I" — 'Nevo e original desenho orlo -- Panela múltiplo, de meiaprees ão caracterizada por duas peças namental para tecidos" em ceees conEm 31 de maio de 1959
! com a fórma de cilindro de duas se- tratantes e variadas, caracterizado
i ções de diâmetros diferentes, uma P01' comnrrender motivas repreeen.
Modelo Industrial "Nôvo modelo
de
sendo proivela de projeção trceico- eine) t rampas erandes que lembram
—
Pente".
cônica interna, ditas peças sendo en- floree, cujas pétala , são !roladas 6
os:Mo modelo de concior elétrico, Plastkung Indústria e Comércio Li- caixáveis. per introdureo da seçeo de
form,i de rè..n^o tõelas elas
caracterizado pelo fato de comportar mitada, firena brasileira, estabelecida menor diâmetro, em uma panela ci- estampadas da mesma maneire, istO
uma primeira parte de configuração, na cidade de São Paulo.
líndrica de diâmetro ligeiramente me- é, cem uma côr clara. chepada. que
substancialmente, retanguier a de asnor do que diâmetro maior das cilta5 reserva na posta de cada pateia unl
peto arqueado, com dois bordos ex-1
peças, provida de uma tampa dupla pouco cir braero do lenido da peça em
tremes dobrados, sucessivamente, se-1
oapad de e eeegurar substancial reten- pequena mancha, e unia cal' mais esundo
does
ângulos,
substancialmen-I
g
ção do vapor proveniente do cozi- Curo., ttunW m f!'.1-`"•-,,R.
sobrepo.
te, retos, parte esra, prolongada por
mento dos alimentos.
ricão ap:nas na parte arredondade
duas tiras extremas que se reunem
To:al de 3 pontos.
pétala. pedindo desta parte r:•coS
numa parte transversal.
curtos e escuro, oue seerem na WreSeguem-se os pontos de 2 ate 4.
eão da ponta da pétala. O espaço
A requerente reivindica de acento
reRMO N9 149.540
evre entre os metem; é coberto nor
com a Convenção Intsnacional e o
uma cór clara, viva e charada, ceudO
Art. 21 do Decreto-lei no 7.903 da 27
Em 31 de mato de 1963
o conjunto estimando em tres côree
de agasto de 1945, a prioridade do
fundo branco.
correspondente pedido depositado na I° — Nevo modelo de pente, eart,C- Requerente: 5,. A, Indesixias Re u-,sóbre
nem de 2 pontoe.
Repartição de Patentes dos Estados t e rizado por apresentar-se na forma nicas P. elaearazzo — São Paulo
"Unidos da America, em 2 de julho de un revólver, sendo a asnal série de Filial no Estado da Guanabara.
dentes representando o cano e late- Titulo: Nevo e originei desenho or
de 1962. sob no 70.771.
ralmente prolonga-se em cabo, cujos namental
feete.TO No 98 553
para tecidos. — Medeio In
releve e contorno formam o gatilho,
alça
inferior
tambor
para
balas
e
ezi 19 de novembro de 1957
TERMO No 147.350
coronha com área central qundricula-`
da.
j Requerente: Atma Paulista S. A.
Em 4 de março de 1953
Segue mais um ponto caractereticoe
Indústria e Comércio — São pauto,
Requerente: 'lhe General Electric
Invenção: "Nerm modelo de válvula
Company Limited — Inglaterra,
de ar para bolas, câmaras de a r e
Titulo: Nevo moLielo ie torradeira.
T&R.mo No 149.5:e
similares". — Modelo de Utilidade.
-• Modelo Indu.•trial.
19 — Nen.° modelo de válvula de ar
Em 31 de maio de 1953
para bolas, cà.m.,.ras de ar e simula.
,
res, caracterizados per um corpo cie
Requerente: S. A. Indústrias- Reulindeco de ponta cônica vazada axe.
nidas P. Matarazzo — São Paulo e
elmente, provido no interior da pon.
Filial no Estado da Guanabara.
ta. de uma câmera onde. está alojaTitulo: Nevo e original desenho or_i
do um corpo de vedarão tronco-cent.
umente' para tecidos. — Modelo In'
co, sendo a parede formedora da cãclu.strial.
19 — e original desenho or- maca perfurada perpendicularmente
namental para tecidos". em atires rem- ao sesamento axial.
,•\
tras.antes e variadas, cnrecterizado Total de 2 pontos.
\
por compreender motivos represen.
tendo munipics" galhas com felha.s.
e e efle:-ese_._
•r elte10 No 99.403
dispostoe no sentido vertical, aseerie
t/4(7sj°
dente, inclinados para um ou para ou;
Fm 25 de eeeesubro de 1951
tro lado, ,unindo-se, por vezes, em
grupos. sendo os galhos, na sua maio— Nevo modelo de torradeira,
ria, estampados da mesma maneire, Requerente: Juana Szirmacker de
do tipo automático. caracterizado peou seja, tonde na base uma cer clara Litvin — Argecitina.
lo fato de compreender um corchapada a filetes grozsos que dão Titulo: Cone reubo de automéve.s
po, substancialmente, paraielepipedtco
formato às fõlhas, e.stas estampadas — Privilégio do Invenção.
com a côa- escura, havendo outras fb- 1g — Dispoeitivo de travamento
apresentando dois dos rasgos longitudinais e poralelos na face superior e
lhas em lujo inter.or os mesmos file. contra roubo de auteenévels, caracteriduas partes laterais inferiores es- 1° — eNóvo e original desenno 01- tes são realizados em ligeiro fume ou zado, por compreender uma peça de
tranguladas e êlereadas longitudinal- namental para tecidos", em cereJ. otrabalhads com a mesma cdr es- travamento que, por uma parte, tem
mente.
contrastantea e variadas. cerecterize- cura. Observa-se que os motivos são meloa de retenção de volante de diapreentecleN em três córes diferen- reção, enquanto, por atura parte. a
do por compreender Inotiyas
Total de 4 pontos.
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Setembro de 1964
••

Tfaig0 14° 115.845
dita peça Ide t'avemento tei um rebaixo onde, para tns de -.ancoragem,
Em 24 de dezembro de 1959
encaixa -um ferro'ho correipondente
a tuna, fechadura co-n cheve, achando-se esta iechadura e ferrolho de Requerente: Confecçbes T.uPan Ll
-mitedaEsoGunbr,
ancoragem num superte que se fixa
cern uma braçadeira à coluna do, eixo Titulo: . Ligação de abotoadura de
de direção.
Camisa — Privilégio de Invenção.
'retal de 3 pontas.
19 -- "Ligação de abotoadura de camisa, caracterizada pelo fato de consistir em uma haste dotada em seu
TERMO .N9 112.914
extremo de uma cabeça de maior diâmetro que o do corpo da haste ou que
é de um seu estrangulamento mija
EM. 31 de ageSto ,de .1959
cente a dita cabeça, e pelo fato de
Requerente: Imperial Chemical In- dita cabeça encaixar-ze removivelmente sob uma paca situada na fadu-tries Limitece — Inglaterra.
ce interna do botão da abotoadura,
Titulo:- Aarelbo e processo aper- num movimento substencialifiente pafeicoados para a produeão de tubos e raleio à- superfície da dita face, após
películas tubulares. — Privileg iai . de vencer ligeira resistência de flanges
Invenção.
bordas de um orifício na dita face,
que permite a passagem do corpo da
1 0 — processo para a produção de dita
haste de modo a ficar dito cortubos incluindo- reicules tubulares.
de material polimérice termonlástico pe ecn posição substancialmente perpendicular a dita face, ditos flanges
orgânico em que o tilara é 'projetado boedos
dito orifício constituindo
(snametieo a eatee se n) . .em estado de tambémdeRanges
de abertura
fusão, através . de um prefacio anular que interrompe, bordos
a periferia de dito
e. então ineineed n e llen dueto mie é orifício num ângulo
sub,aancialmente
in'eriormente barliaeo _vim* um línuldn
refrigerante, haver' n ema nreseão di- entre 609 e 120 0, abrindo-se para o
da dita chapa ou para um
ferencial de pe e <eeiesieeete , entre o in- exterior,
segundo orifício de diameteo substanterior e o exterior dó trho no senti- cialmente
maior que o diâmetro dg
,
nerte
do de mante-ao de P.e -ema-o
cabeça da haste.. ,
interior do meneine etio dueto. ceracteriem/leo-se o dite "avence° nelo fato Total de 5 pontos.
de que. pelo mero, (imante a norte
inicial "do meaen. fel tre a matriz de
extrueáo e o dueto, n illbe em fira()
TER-110. NQ 115.9e9
é solid ifice do eteeeee 'eisdrnente mediante Jatos de Void a o: refriee-ante
Em 29 de dezembro de 1959
• dirigidos interiormente no sentido do
m°
tubo.'
ince
Requerente: Franklin da Silva TeiTotal de . 16 contos. A nrioridadédo xeira — Estado da Guanabara.
nP olirl o dencr os A nva Renartiro de
Titulo: Aperfeiçoamentos em corPatentes na Togletarre, em 2 de se- tinas.
— Privilégio de Invenção.
tembro de 1958, Pnb n° 28.145.
19 — "Aperfeiçoamentos em cortines", aplicáveis a cortinas de telas,
TERMO N° 113:304
tais como panos, laminados e'materiais análiggs, com abertura vertical,
Em 16 de setembro de 1959.
caracterizado por apresentar a tela
•
orifícios een linha, aspestos vertical.;
-re- mente, paralelamente às margens, em
Reauerente: Walter Reiners
sidente em M. Gledba ch (Alemanha). duas ou mais séries, e por cabos de
vertical, presos a uma
Ponto característico: "Processo para sustentação
pesada inferior, que atravasearn
manter em tate ar) de me:tida° as ex. abera
tela passando sucessivamente Para
tranidades de fin. tex+e's.. em nart,- um e outro lado dos orifícios de cada
cular, em máruinee egnulsmietras,- - e série vertical, respectivamente,. até
dispositivo nora peaceeão • deese pro- roldanas livres / individuais, dispostas
c,eseo". — Privi legio de Trivenção.
ao alto, em torno das quais se curvam,
19 a-aProcesso oara manter em es- em direção a urna--outra roldana, em
tado' de -nrantftgo extremidedes torno da qual todos os cabos se reudoe fios textele. em particelar em má- nem, para descer. como unia unidade
em I nae canao eeine e. cara eterizado pe- de traçãO, passando por uni dispositilo fato de oue ume coerente de ar vo retentor, que os prende naposição
de succão atua, rinr>nte. a exeenr,50 vertical, e os libera na 'posição indo oroéesso, cri um aneal sueçao clinada, de modo a permitir as opeaperas oatsaeeireteente sabre o --fio rações de tração Conjunta de todos
os cabos de sua retenção na altura
ou os fios, resnecilvaer.ente.,
,.
ou sua liberação para o abL
Total de 10 pontes, A prioridade do desejada;
'comento posterior.
p?dfdo.
•
Total de 7 pontos.

Mmo N9 113.230
Em 14 de setembro de 1939

•

Requerente: Vinicio Soares- de Figueiredo — Estado da GuanabaraeTitulo: Aperfeiçoamentos em tecidos de gersey elásticos. -- Privilégio
de Invenção,
19 — Aperfeiçoamento em tecidos
elásticos de gersey mi malha, caracterizado pelo fato de se colocar entre
duas camadas dos ditos tecidos, unia
película de borracha, latex ou material elástico com características téciate
cas semelhantes, e remeter it5 três
peça a uma leve vulcanizacães até
se cbter a nelerência dos tecidos ao
me'erial elástico formando unta Peca
tinlco
•
To;eel de-.2 Pontes.
E

;

TER110 N9 116.660.
Dep. em 18 de setembro de 359
Requerente: :Romulus Rabin.
Titulo: Nõvo aparelhe de teste para -baterias de automóveis e outros
veículos. — Privilégio de Invenção. '
10 — Nervo aparelho de leste para
baterias de outomóveis e outros veículos" caractertzado essencialmente
por compreender um dispositivo luminoso de tias ou mais lâmpadas, insmiado no painel de contrôle do carro
e ligado a dois interruptores laterais
e, ao acumulador ou bateria do carro, correspondendo cada lâmpada ou
foco luminoso a uma clula do acamulador.
,
Totalede 4 pontoe.

nnn

: - TER110 N° 118 906 .
.
,
.. porção de-pelo -menos, 13 molécula3
de óxido de etilena por molécula de
Depositado 'em 27 de abril de 1960. fenol alquilado.
Total de 11 pontos. A prioridade de
Requerente; Eletrotécnica Havas pedido 'depositado na Repatiçeo de
Idda.
Patentes da Holanda em 30 de junho
Titulo: "Braçadeira e1ást16 para de l 1959 ' sob n° 240.770.
protEção de tubos de lâmpadas fioumcentes".
TERMO N9 120.619
1 9 — "Braçadeira elástica para pra.
teção de tubos de lâmpadas *flouresEM 27 de junho de ,1960
centú", caracterizada pelo fato de
rer constituída por peça única forma- Requerente: N. V. Philips' GloelHolanda,
formando dois ramos arqueados, com lampenfabrieken
da por to metálico ou similar, con- Titulo: Aperreiçonnentoe em ou reextremidades próximas e de topos vol- tcrentes a inversôres transistõres de
tados paro lados opostos, sende que amplificador simétrico.•• — Privilégio
entre os dois ramos o fio metálico de Invenção..
disp csta em plano perpendicular
19 — Um inversor transistor de amconforma parte mediana em zig-zag, plificador simétrico ou cotribir,ação de
do determinado pelos mencionados circuito gerador de onde quadra da
ramos, sendo que por parafuso paz- compreendendo em ' combinação um
eante pela part med ; ana da região par de transistores, um transformaem zig-zag, se dá a fixação da peça dor tendo um núcleo juntamente COas
ao .soquete de tubo flourescente,
um par - de enrolamentos-do coletor
ligados resfectivamente em „série nos
Total de 2 pontas,
circuitos coletores dos ditos transistores, um enrolamento de alimentação
de retõeno nodito ,núcleo, enrolamene
Tfain 10 120.054
to este que é ligados- aos eletrodos
base de atnbas os transistores através
Em 9_de junho de 1960
de um arco de alimentação de retterno que inclui "rabos os ditos eletrodos
Requerente: The, Farbsnfabrik Wol- base, e componente detemina dores de
fen — Alemanha.
tempo constituídos por uma capetatância e uma resistência ligadas em
Titulo: PrOcesso para fabricar ácido série
entre os ditos eletrodos base- no
silício) de partículas fixa. Previ. dito arco
de alimentação de retôrno
légio de Invenção.
com a finalidade de controlar a re19 — Processo para ¡abicar ácido gula Ção da operação de sistema.
etlicico de partículas finas, coloidalmente solúeel em um grande.-número
de, líquados orgânicos, com po des=MO N9 120.765
pejado muito baixo, caracterizado
pelo fa5) de que, de nardo com proEm 30 de junho de 1960 cessos conhecidos, precipitados gelatinosos de hidrogel de ácido silicieo The Singer Manufacturing Compade partículas finas, obtidos por adu- ny — Estados Unidos da América.
ção de ácido sulfúrico em solução de , Titulo: "Sistemas Reguladores de
vidro solúvel art temperaturas eleva- velocidade controlados por transisto.
das, são tratados coro solventes or- res para motores e; coletor em série"
gânicos hidrossolúveis, por exemplo — Privilégio de Invenção.
ácido acético cristalizável, até remo- 10 — Um circuito regulador de veção perdoai ou total da água, sendo locierde para -_otores a coletor tendepois efetuada a ,espiração. a seca- do enrolamentos, de campo e de ingem da torta residual da filtração e duzido ligados em série e alimentados por unia fonte de tensão alternatriturado o ácido silício°.
da e tendo um resistor fixo ligado em
"• Total de 3 pontos,
série com e entre os enrolamentos
de campo e induzido caracterizado
sistor tendo o seu circuito coletor..
1~0 N9 120.645
pelo fato de compreender um tranemissor ligado em derivação com o
' EM 28 de junho de 1960
resistor fixo; une circuito divieor de
"Requerente: Shell Internationale teneão de -resistência variável, ligado
Research Maatschappij N. — Ho- ..os extremo da dita foete de tensão
alternada e tendo uma derivação ajuslanda,
rirei: e um retificador diodo ligado
Titulo: Processo para preparar unia em série entre a derivação ajustável
composição líquida detergente. — Pri- e a base do transistor.
vilégio de Invenção.
Seguem os pontos de 2 a 3
— processo para a preparação
de composição liquidas detergentes
compreendendo benzeria sulfonatos
TIME) N',121.334
polLeteres
alquilicos
EM . 19 de julho de 1960
WS, Como .aqui se definiram antes,
caracterizado por os grupos alquilicos N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken
dos benzeria -sulfonatos alquilicos se.
Holanda,
ee
rem derivados de oleifinas obtidas Titulo: "Aperfeiçoameatos e em ou
pela decomposição de parafina sólida relacionados com o tubo de raios X
ou de materiais semelhante- constitui- contendo um anodo rotativo". —
dos por hidrocarbonetos com pesos vilégio de - InvençãO:
moleculares elevados, contendo os re- 19 — Aperfeiçoamento em ou relaferidos grupos alquilicos quantidades cionado com um. suporte de mar-chl
de átomos de carbono compreendidas de esferas pare o eixo de um enodo
entre 8 e 13 e caracterizados ainda por rotativo num 'tubo de raios X. caracos poli-ciares alquilo-fenolicos serem terizado pelo fato de que, pelo mederivados de fenois mono-alquilicos nos, um dos mancais para suportar
com uni grupo alquflico em que a dito eixo está conetado a um suporte
quantidade de atofaos de carbono está estacionário por urna ; plurelidade de
compreendida entre 7 e 10 ,ou-de fe- membros resillentes que se estendem
nois di-alquilicos com um grupo alquf- radialmente a partir do eixo de rolico como se acaba de definir e mais tação do dito eixo para sustentar o
um grupo 'metílico como segundo gru- raancal.
po alcildlico, tendo os citados poli- Seguem-se -os pontos de 2 a 6.
eteres alquilo-fenolicos sido prepara- A prioridade do ped.do desporitado
dos com os aludidos fen'ols mono-al- na Repartição de patentes na Alequilicos ou di-alquilicos por uma con- manha, em 22 de-julho de 1969, sob
denaelio com óxido de etllena em Pree n . M 42.213 VIII ci21e-.
'
a .5 ,
-
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DIÁRIO OFICIAL (Seção Hl)

TERMO N9 122.43.
'MIMO N9 123.582
chlinento, ao menos uma das Partes do
engate e da vitlruht que cooperam
Requerente: Par., Zquipment ComIrina coma outra durante o enchi.
Eui 19 de nah0 de 1080
Depositado em 5 de :Membro de pany
mento. sendo conformada de modo 1980.
Limited — Inglaterra.
para
• tRequerente: North Western Gae fechamento, caminhos distintos
Titulo:
Aperfeiçoarnented relativo*
board a The ClaetOn. a nilina Cone/. que determine, acima do ergãO de Requerente; Egidlo Botta — eão a manufatura de contraporea.s. —
O gás liquef eito penetrando no recipi- Paulo.
ny Lirnited. — Inglaterra.
Privilégio de Invenção,
Título: Aperfeiçoamentos relativos ente, e o gás se escapando deste.
Título:: "Dispositivo para a obten— Uma contraporca comprem.
à remoça() ee gás sultidrico. — Pri- Total de 15 pontos.
A prioridade cio pedido'depositado ção de trançados plásticos".
dendo um corpo de porca formado
vilégi o de Invenção.
cem um sulco anular estendido para
10 — Um prodesso para a absorção no Repartição de Patentes da Suíça.
19 — "Dispositivo para a Obtenção dentro numa dee
suas faces catre.
e subsequente remoção como enxofre em 8 de setembro de 1959.
de
trançados
plásticos',
caracterizado
mas, vendo o diâmetro médio do sul.
de gás suifedrico de gases ou misturas
pelo
fato de consistir na coloce450,
na sua raiz diferente do da sua
de gases, caracterizado pelo fato do
salda de máquina de extrusáo de peta. co
~C) N9 122.229
abertura na dita face extrema, um
gin ou misture de gases ser lavado
tico, disco provido de pluralidade de aro
compreendendo unia manga cilicie
com unia solução aquosa alcalina de
orifícios de conflguração apropriada,
Em 25 de agesto de 1960
sulfdnicos pelo que •o gás aulficirico é
acima do qual se encontram duas pe- &loa Oca da qual uma extremidade é
aia ou mais ácidos antraquinono,da
ças, uma delas central, tronco-cerne- dobrada sôbre si mesmo e alojada
Oxidado e o enxofre é liberado, e o Requerente; Herculee Powser Com- ca, com base Maior voltada para Cima mada com um flane dobrado para
ácido ou ácidos antramenono disul- pany . — Estados Unidos da América, e provida de sulcos e saliteicias al- sulco, e cuja a extremidade é for.
fenices ta) reduzido (s) é mi são reo. Titulo: Preparação de poliésteres — ternadas segundo suas geratrizes, sen- dentro, e um anel de material elástie
alojado no espaço definido pela
xidado (8) por Meio de oxigênio ou Privilégio de lerverieko.
tal peça associada a eixo voltado co
1° — No erocesso para produção de do
de um gás contçndo o mesmo.
face extrema do dito corpo de porca,
para
baixo
e
dotado
de
polia
que
lhe
poliésteres de peso molecular elevado confere rotação, ao paaeo que a se- a parede do dito aro e o flange viTotal de '12 pontos.
A prioridade do pedido depozitado onde um glexe akollónico é feito rea- gunda peça, envolvendo lateralmente rado para dentro.
ne. Repartição de Patentes da Ingla- gir sob condiç5es de intercámbio de a central, apresenta, Como esta, sul. Total de 4 pontos,
terra. em 21 de outubra de 1959, sob éster com um teieftalato dialconico cos e -saliências alternas cai confrone
inferior e o tereftalato glicelico re- to com as anteriores, estar.do a peça
no 35.651.
sultante é polimerizado com forma- externa dotada de polia que confere
TERMO N° 123.942
ção do eol,
en o aperfeiçoamento ca- movimento em sentido oposto ao imrealia
racterizado
por
compreender
121
50
TERMO Nç
Em 3 de novembro de 1960
à peça central, podendo, ainzação do intercâmbio de éster e poli- primido
da, uma das peças com canais e samerização
na
presença
de
uma
quanlen 28 dé julho de 1960
Requerente: Refrigeração Paraná
tidade catalítica de Um ante eenito de liências, permanecer imóvel.
8. A. — Paraná.
metal
divalentee.
Total
de
2
pontos,
Requerente; eociéte b•neeeeoeta_
Titulo: Um nevo modele de condensador para reflgere-dores domésticos.
mie D'Electrometallugle Et Dez Ace- 'faiai de 9 pontos.
nes inectriques D'Ugine. — França
— Modelo de Utilidade.
Título: Processo de fabricação do
'ISRMO No 122.505
10 — "Uni nevo modelo de conderr
metarcrilato de metila. — Privilégio
TERMO No 122.363
aador para refrigeradores domésticos",
de Invenção,
ema 8 de .setembro de 1960
caracterizado por consistir em painéis
Em 31 de agasto de 1960
cons t2taidos por chapas, nas quais
1° — Um processo de fabricaça0
Reqecrente: Diamond Alicali Com- são estampados e rertixacio.s uma Wiimetocrilato de metila por esterificalionn
pany — Estados Unidos da América. ralidade de respiros.,
ção em fase liquida de uma solução Requerente:: Shadan
.Japão.
Total de 2 pontos.
sulfúrica de metacrilamida obtida a hon plant K,yokai
".,Titulo:
Processo nevo e aperfeiços
partir de aenona canidina e do áci- Titulo: Processo para a síntese da do para preparação
de
dimetil
2,
3.5.6.
ureia.
—
privilégio de Invnção.
do sulfúrico, cerecterizado por conein
tetracleroteftalato. — Privilégio de
tir em •utilina quantidades determi- 19 — Uni procew,s paa a alnteee da Invenção.
I neMO el9 123.955
nadas e limeades de tenra e de me- ureia caracterizado por consistir na
tano'. de modo a produze*. ao lado do combinação do primei° processo, no 19 — O processo para preparação
Eu) 3 de novembro de .1960
rnetecenato de metiia, o ácido meta- qual a pressão de liquido de sintes.e de dimeta.1 2. 3. 5. 6 — tetracioroterecalico, decantando depois a fase or. da uréia é abaxiada para 1035 atm e, ftalato que se carateriza por compre- Reqtti.rente:
etieral Electric CompaMina e se parando diretamente por sendo éle, ao mesmo tempo, aquecido ender o reagir-se o bicioret0 2, 3, 5, 6
— Estados Unidos da América.
tetraclorotereftreato com um alcali ny'fitu:o:
enetinarão fracionado o enetacrilato para a temperatura especificada a
Aperfeiçoamento em treina
de metiln puro ali contido, do ácido fim de separá-lo numa teso liquida e cnetanol.
asear expansível. — Privilégio de
metecrilico que o acompanha, o qual e numa fase pasosa; do segundo pro- Total de 19 pontos. .i prioridade do de
pode ser raarculado ou extraído em cesso no qual a faee liquida é sepa- pedido, depositado na Repartição de Invenção,
— Uma grelha de asear caractequentidades ael neveis, para fina de rada pelo processa acima es conduzida Patentes dos Estados Unidos da Amé- reade
por compreender um par de
para unia coluna de destnnçâo tendo
real erc' a era ceo
uma construção tal que um gás inerte rica dO Norte sob n9 839.519 em 11 grades retangulares tendo cada uma
Total cie 2 pontos.
delas perneira e segunda bordas paA prioridade do pedido depontado tal como nitrogênio seja soprado a de setembro de 1952.
ralelas, ditas gradeis zeneo dispo.stas
tentes ria França pesar da parte inferior da coluna
rt panteão de
face a lace e geralmente paralelas
ce
em 31 de jullio de 1959 sob tn 801 6"33 que tem um dispas:e vo de aacimenTERMO N° 123.541
entre si. urna moia ensaie-direi -Presa
to nela instalado, tendo o gás inerte
articuladamente por uma ponta à.
cérea de 0,5-2 vezes a quantidade em
primara bofda da outra cie dita gra..
peo com relação ao gás destilado do
outubro
de
1960
19
cte
i
tãil
TeRern N 0 12: Mb
des, e um trinco montado na segunalto da dita coluna, estando a temdita gvade, dito trinco
peraturu de destilaçâo da parte liRoqUerentc: NariOnal Daillers And de. borda
rrn :"dc ago.; to de 19(iO
trave. cada
qteda ajustada ria coittni, da d2.t.1.1a- Chemtcal Corporation — Estados Una censo urna pluralidaae
(;a0 para 120 - 150°C, e sendo moa par- dos da Ameace.
nes sendo adaptada adjetiva.
leo- e - lente: a 1n1:;I:onale. S A
Limite para encaixa _a segunda borte maior do carbonato ni reado
Suiça.
rion , on Corpor. tion
•i,ecomposto e removida por destila- Titulo: Aperfe:çonclo procesos de da de dita outra graee, para que aseen
TV silo: con'o p rm:tindo o eu - vn..3 para obten•:::".o de :.olução aquosa pwimer:7.(;10 0
preeregio de inven- alimentas de varias espessuras poiesern
ser mantidos preos entre ditas grachini"ito de um rcceeente çiegásli. de uréia, não contendo quase
Cão .
des.
ui reservatório moto não ragidoi e do terceiro prano:' mn
ca1'
—
Um
processo
aperfeiçoado
de Invenção Icee .o no qual a fa,e gasosa do pri- eine°
Total de 5 pontos, A invenção de.
de recarga. —
peja polimerizar um hidro_ pantada na Repartição de Patentes
CO:1,t0 rt'"nl 1 tind0 o en- i nteiro procw0 e O gás decompoiito
1°
carboneto
o:cri/eco
mediante
contacto
Um rre.piente de ís 11 - ; de ç tiaGo produzido no segundo pro- co h;lrocarbon'to
c: ti:Incuto
numa
zona de
rea- dos Estado; Unidos da América do
n
ie,e1„;;Oriti ces.-o, são conduzidca para condena- çao, com uma quantidade definida. Norte, em 21 de dezembro de 1959,
de rrezr a. e.;:r:eeri7ado pelo fato cl" dores 1nd:1).-o:entes n s partes infe- neta de um eatans.ador
polimeri- sob o n° 861.041,
que o rue'o'ntz, conirre.ende urna vál- riOr e :uperior, respectivamente, exis- baseada sabre o peso doque
hidrocarbo.
vula de orinne
enaduzinclo ao ten.es dentro do. coluna cie condeneaheirocarboneto, compreendendo
re,_-piente. e wr-.!crio. condensatlos sob pres,são simliar re. oum
'IelsatO N o 124.371
" D ' rr!n r
•'
agente redutor e (2) um com,-; .c , n," ao gá;;; 11- cem uma pixtuna quantidade de água posto contendo
i
halogênio
de
um
meejlr".in O n - r no ree:ptente e a unvt que se escoa para baixo; de,de o Min tal de transição do rupo IV a VI da
au 'a de novembro de 1960
(e
.cr'' ' t•1 0 ra r– Ch%^nre da dita coluna, sendo ela recuperada Claselfiee rão Periódica, caracterizado
e ,'`' ' 'k " iir`n:' ,. fera (il-lante trano solução uquwa cc carbordato. elo fato de 8e misturar o coa posto
Requerente: J. Stoue & Company
en^l -,•.--..rt.to. a dito cri - .reCircuada para a coluna de síntese e pcontendo ha!Ogérli0 COM uma poreãe Titui o A , rfe.çoamentos referente'
—*e
;icei ieer,
ji:end0 gás inerte que sal do alto da
fração da quantidade teto./ do iDe ptford) Limited — Inglaterra.
to;nando d:ta coluna rec i roulaclo para a coluna ou
ereso ee
erree
redutor. e de se passa a mis- ao espristmento de dispositivos semi
reeen mora ;:m ca no 11:1e0. a COr : de dertiinçáo e lindo novomente pa- tura renIltante
dentro da zona de condutores. — privilégio de Invenção,
,
r'flte ene er.`"n e a (0-ren ..c que aai,r a sintre; de uréia. com uma relatei a disposição de montagem
contrndo
o hidrocoeboneto
""c'tY ,
rito e o (Sr- ett, molar de vits amoníaco para gás eleffnao
iesra
len
dispositivo :eml-conduior,
a
ser
polimerizado,
e
de
se
de c- '-- .... o
,
-Atóro de 'carbónico de 2— 2. 2: 1. com pressee
.,..eleiradmente, o restante do como uni reti ficador ou célula é cee
roa n %)" P •
d" maneira co- de seitese de 180-200 sim e tempera--a gente redutor
dentro da zona de rei- nica e recebda num recesso comelee
' ar ' de , ira rl'eftn fo rrn1110 engate tura de 180-210C.
mentar, »uni corpo de calor prOfundo
,
a ae r eeere o dito Cagar! Total de 2 pontos. As priorleadee 0°•
semelhante, ao qual é prés0.
-ee -v, ra ef,-;1.10 de seu dos carreasond sntes pedidos deposi- ,Totai de 7 pontos. A eine/Idade de- euTotal
.foa
de 7 pontos. A prioridade do
e neer) en
er
fôrca "xer- fados na Repartição de Patentes do dos Estadas Unidos da América em pedido depositado na Repartição de
por maio do e n. Japão, em 31 de agesto de 1959, sob pasitada na Repartição de Patntes Patentes da Inglaterra,
gate do re.iervatórIO, quando do en- /errem e ig de neste de 1960.
19 de outubro de 1959, sob n° ate7382. zembro de 1969 sob em 16 de deTOM» N9 121.337

•n•••n•n••n•n

•

n942.779.

•

3502 Segunda-feira 21
1.
,

TERMO N9 124.465
7..m 23 de novembro de 1960
Requerete; Canedian Industries Lineted — Canada.
Titulo; Reduao de desprendimento
de hidrogênio em ululas de catodo
de mercúrio. — privilégio de InvenÇão.
1 9 . — Um processo para reduzir O
desprendimento de hiarogenio em células de electrólase de salmoura, com
tuteado cl mércueio, caracterizado por
compreender sa incorporaçade ao electróli to de salmoura, de pelo menos um
fosfato de metal alcalino condensado,
outro que não um pirofosfato.
Total de 5 pontos. A prioriaade do
pedido depositado na Repartição de
Patentes do Canadá em 26 de novembro de 1959, sob n° 787.296.
T'ERM O N9 124.639

DIARIO

tagenico elástico e de.slisando 'em um
estojo atarrachado na citeda perfuração; uma massa porosa atrav;s
qual o gás liquefeito se evapora; uma
copela cuja concavidade é voltada
para o reaervatório, contendo dita
massa porosa e furada por um canal
que .secomunica com c assento do
obturador; um porta-mecha em-contato com a massa porosa e contendo
uma mecha que mergulha no reservatório; e órgãos destinados a exercer
uma pressão variável sabre a referida
massa porosa a fim de regular a velocidade de passagem do gás,. dita válvula sendo caracterizada pelo fato
dos citados órgãos comPreenderem um
mecanismo de compassas, que, no repouso da válvula, exerce uma pressão máxima sôbre a massa porosa,
correspondente a uma altura mínima
da chama, e um dispositivo de descompressão desta cria.ssa porosa para
aumentar a altura da chama.
Total de 4 pontos. A prioridade do
pedido, depositado na Repartição de
patentes da Holanda, em 8 de dezembro de 1959, sob •11 9 246,194.

Seitnskro de- 193,1

( . .‘cn"o III)

zinco ligada de modo substancialmentro ledo tem uma camada fina de
Total de 5 pontos. A prioridade do
te total com a base fersoea.
pedido depositado na Repartição de
eatentes nos Estados Unidos da América, ern 28 de dezembro de 1959, sob
ae 862.082.
•
TeRMO , N0 131.305
Em 31 de julho de 1961

Requerente; The Babcock & Wilcox
Company — Estados Unidos da América.
Titulo; Sinterizado. — Privilégio de
Invenção.
19 — Material Cerâmico Refratário sinterizado. — Privilégio de Insinterizado", compreendendo um molde refratário de croma-rnagne,sita, caracterizado por conter analiticamente
3.6 a 7.5 %Fe0; 4.0 a 7.0% A1.0.;
9.3 a 15.0% 01203 . 50aa 70% MgO
i Aans, 0r203 e
com a soma de FeO,
Mg0 sendo pelo menos 10%, e incluido não mais de 11.0% CaO; 8.6%
Fe204 e 8.7% 8:02.
TM1M0 N9 124.919
Total de 6 pontos, A prioridade depositada na Repartição de Patentes
Em12 de setembro de 1960
dos Estados Unidos da América do
de Janeiro, 27 de abril de 1964
Requerente: . Virgílio Villaronga deRio
1960,
Fontenelle Filho — São Paulo.
, sob n° 46.919, em 2 de agósto
Titulo: Nôvo modelo de equipamen- Norte
— Assinei e encerrei 87 laudas do exto completo de cozinhe. — 3,10delo pediente
deste Departamento, — Nilde Utilidade.
ton Alvim Xavier — Diretor do S. Do10 — Nôvo modelo de equipamento curnntação.
completo de casinha, caracterioado
por apresentar uma mesma unidade
padronizada para todos os seus comTERMO 1n1° 109.873
ponentes.
1
Total de 2. pontos,
Em 1.7 de abril de 1959

nadas paredes laterais, em protube.

rendas circunterencialmente distaralindo os dispositivos retentores da Melenas, previstas nessa parece, consis.
tra das mencionadas paredes laterais
em urna, nervura continua prevista
dita nervura distanciada, radialmen.
nessa parede; pelo fato. ae -ficar a
te, da lata, a partir de unia das citadas paredes laterais, p, fim de proa
porcionar espaços arqueados, para escoamento da tinta, entre as referidas
protuberâncias; a peio fato de ficarem todos os referidos dispositivos re-

tentores dispostos a meio da profundidade da dite porção de parede recuada eda tampa, a fim de proporcionar um espaço, circunferencialmente, livre tanto acima quanto abaixo
dos dispositivos retenteref, entre a
porção de parede recuada da tampa.
e a parede lateral oposta da lata.
Seauem-se os pontos de 2 a 3.
gm.n11nn•n

TERMO N9 119.196
Depositado em 6 de agósto de .1960.
Medeio de Utilidade.
Requerente; Bataner Qbs Cia. BraEm 5 d.e maio de 1960
sileira de Equipamentos — São Paulo.
Titulo: "Dispositivo re gulador de
Requerente; The Falir Corporation,
comprimento do suporte de pernas
em Milwaukee, Wisconsin, Estados
aplicáveis em cadeiras de rodas e ouUnidos da América do Norte.
tras".
Pontos característicos de; "Redutor
— a Dispositleo regulador de comde velocidade" — privilégio de Invenprimento do suporta de pernas aplicáção.
veis em cadeiras de rodas e outras"
constituído por suporte de pedal — 1
19
Redutor cia velocidade para
— utilizável em cadeiras de rodas ou
conexão ao eixo da maquina a ser
outras, caracterizado por tubo — 2
acionada, e tendo um Suporte esta— metálico tendo interiormente oucionário,' adjacente àquêle eixo, corne
tro tubo — 3 — de menor diâmetro
preendendo uma construção de cheze que telescopicamente -pode ser insie aberto, abrangendo membros entroduzido ou retirado do tubo exterteeeligados de painel para suporte dos
no fazendo com que o conjunto auelites, ' incluindo um membro-painel
mente ou diminua de tamanho; pelo
principal, urna pluralidade de eixos,
fato dotubo interior ter a rua extreContinental Can Company, Inc. — apoiados no referido chassis, incluindo
midade interna cortada obliquamenum eixo de entrada e engrenagens lie
TER,IVIO N° 125.199
Estadas Unidos da América.
te e onde se apoia ou encosta uma
Titulo:" Aperfeiçoamentos em reci- gando entre si os ditos eixos, caractepeça metálica — 4 — com obliquidade
piente, e tampa de lata de tinta" — rizado pelo fato ,de que um primeiro
Em 23 de - dezembro de 1960
_
invertida, de medo que O tubo — 3
e um segundo membros de painel auPrivilégio de Invenção.
— e a peça — 4 — como que se pro- Requerente; 'l'he Burns & Ruesell 1'— Aperfeiçoamentos em recipien- xiliares vão dispostos em ladosoposlongam apesar de separaoas por par- Company 01- Baltanore City, — Ea- te e tampa de lata de tinta, abrangeu. tos do membro-painel principal, e rica — 5 — que termina em cabeça tados Unidos da América.
do a lata uma base e uma parede ia- gidamente ligados ao mesmo, sendo
te oblíquo; peo fato da peça cilíndri- Titulo: Superfície de resina fundi- mencionada base, caracterizados pelo montados, no membro-painel princi.
ca — 4 — ter -furo roaque s do onde se da e processo de preparação da mu- terei vertical presa inferiormente, à pai e no primeiro membro-painel auconjuga longo parafuso — 5 — que ma. — Privilégio de Invenção.
fato de estar a extremidade superior xiliar, mancals,para o eixo de entra..
termina em cabeça seyeavada mi se- 19 — Uma superfície de resina fure. dessa pareea lateral provida de uma da, encluato o segundo membro auximelhante depois de "assar centrado dida que é dura, resistente á abrasão borda voltada para tara do interior liar Vai disposto para conexão rígida
por suporte ou enceixe cilíndrico
e reesistente à formação de manchas da lata, e uma tampa de eonf.gura- que um outro dos ditos eixos é une
6 — soldado ou eacravedo na outra lurante longos periodoe de uso, ca- ção ctooncavada rasa, apresentando com o suporte estacionário, e sendo
extremidade do tubo — 3 — de tal racterizada por ser uma composição unia parede lateral vertical e uma eixo de salda que se estende através
modo que deseteertando-se O parafuso resinosa cuada de uma resina poli- base ou fundo sendo a porção superior do segundo membro-painel auxiliar,
— 5 — e peça — 4 — f icará em pro- merizável etilenicamente insaturada da referida Parede lateral da tamda e possui um elemento de transmissão
longamento ao tubo — 3 — deslizan- de areia compreendendo pelo menos de configuração cilíndrica e ficando a montado no mesmo, sendo os mancais
dedo facilmente no interior do tubo a partículas de areia, essas partículas mesma em contateL com o lado interno para êsse ixo de salda suportados pe— 2 — como também todo o conjunto 50% em peeso da referida composi- da citada parede'e lateral da lata e neis auxiliares, enquanto o painel
Inferior onde se prende o pedal — 1 ção, na qual as partículas de areia e apresentando ela um flange, voltado
primeiro e segundo membros-pai:— e, apertando-se o parafuso — 5 — a resina curada estrio ligadas uam para fora, sobreposto 4 mencionada principal define uma abertura cuja
provocar-se-á o tracionamento da pe- outra por um agente de ligação dota- borda; pelo fato de ficar a porção margem, que a define, acha-se espala — 4 — a qual desliza graças à sua do pelo menos de dois grupos reati- terminal inferior da referida parede çada do aludido eixo de saída
obliquidade e a do tubo — 3 —, teor- vos, um dos quais reage seletivamente lateral de tampa recuada para dennando-ee excentrica e firmando-se na com ea partículas de areia, o outro re_ tro, em toda a sua periferia, a fim de Uni total de 3 pontos.
pare-de Interna do tubo — 2 — tor- agindo seletivamente com a resina proporcionar um espaço, entre a mesnando o conjunto rígido.
pol imerizáVel etilênicamente insatu- ma e a dita parede lateral da lata,
1. 11:11M0 N9 119.393
Total de 2 pontos,
rade.
profundidade da referida parede lateTotal de 17 pontos. A prioridade de- que se estende ao longo de Lerda a
Em 12 de maio de 1960
positado na Repartição de Patentes ral da tampa. para baixo até a base
TER,M0 N9 124.83u
nos Estados Unidos da América, em da tampa; pelo fato de que a referi- Otis Elevator Company — Estacara
• 22 de dezembro de 1959, sob número da porção terminal inferior recuada Unidos
da Amrlca.
Em 9 de dezembro de 1960
861.1e9.
•
para dentro, da citada parede lateral da tampa, se acha provida de dis- letivos a sistemas de seleção para
Requerente; Stanley Ilerbert Com.
positivo retentorea que penetram no Titulo: Aperfeiçoamentos em ou repany — Estados Unidos da América.
interior do mencionado spaço; pio elevadores.
• TeeeMO Nç' 125.200
Título: Válvula para acendedor a
fato de que Os ditos dispositivos re- 1° — Um sistema de elevadores tengas associada a um mecanismo de retentores se acham localizados em re- do três ou mais carros elevadores serEm 23 de dezembro de 1960 •
gulagem da altura da chama, — Prilação, distanciada com a aresta supe- vindo a urna pluralidade de andare.,
vilégio de Invenção.
Requerente: Armco Steel Cor Ora- rior dá referida porção terminal inat.:- contendo arranjos para cada carro
19 — Válvula para acendedor a gás tion
—
Unidos da América. rior recuada para dentro; Pelo fato jo operás-el em conseqüênciad da parassociado a usa• mecanismo de regeu Título:Estados
Tira galvanizada revestida de apresentar a mencionada parede dando partida ao dito carro, e arranlagera da altura da chama conapreen_ diferencialmente.
— Privilégio de In- lateral da lata, também, dispositivos tida de um carro selecionado de um'
dendo um corpo exterior fixável de venção.
Medo estanque ao reservatólo do acen- 19 — Um material em fólba. galva- retentores que penetram no interior dado andar para selecionar o próximo
referido espaço e estabelecem um carro a partir daquele andar, cai-acta.:
dedor e provido com uma perfuração atesado tendo em um de teus lados do
complacente com os referidos rizado porque o arranjo de seleçãa,
cilíndrica axial; uni pistão-válvula urna :amada de metal revestimento contato
dispositivos retentores da citada pa- Incluí arranjo operável, sob emita
formando, ao mesmo tempo,, obfura. consistindo principalmente, de zinco, redeslateral
da tampa a fim de pren- pões que quando a seleção deve, ser
der e queimador. capaz de ser aberto caracterizado por ter uma camada de
2, partir do exterior do .cendedor, so- liga interfacial que fica entre o zin- der amovivelmente, a tampa à lata; flete nnhum oqtro carro estar no dito,
brepujando a ação de um sistema an- co; p baep ferrosa. e noroue no Ou. pelo fato de consistirem' éSses ctispost. andar e está dentro de tune ~a "de,
tivos retentores em tuim das meneie- seleção pre aclelermineda estendendo-:
-,
e
1
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se a 'uma certa distancie do dito andar, para escolha o próximo doe ditos
carros para o dito andar, sem 0023x1,..
derar sua ordem anterior de partida
do dito andar.
°ornem-se os pontoe de fls. 2 a 15.
TÈRMO Na 120.663

Em 28 de junho de 1960
Requerente: Donald Dane Zebley,
norte-americano.
Pontos caracteristiaos: elastalaçao
transportadora". — privilégio de Invençao.
19 — Transportador, amarado
montagem móvel eôbre, • suspensão
em, um trilho superior, caracterizado
por incluir: um par de elementos de
cabo em alinhamento; botees ou engrossamentos cilinctoos, solidários com
ea extremidade* dos elementos de gabo; uma chapa porta-carga vertical,
pendendo suspensa no trilho, Provida
de uma abertura tias/amante trans.
versai horizontalmente alongada, recebendo CCo2 folga porções de um par
de botões existentes nas extremidades
adjacentes dos elementos de cabo. enes extremidades da abertura, e,stabelequanto partes da chapa, que definem
cem contato de retençáo com os extremidades externas dos botões; urna
chapa retentora, paralela à Chapa por-.
tsecarge, temi uma abertura transpascente transversal similar que re
dos aludidos-cebomflgaprç3
botões, enquanto que partes da chapa
retentora, que definem as extremidade* da sua abertura, fazem contato
de retenção com as extremidades externas dos botara; e meios. fixando
as chapas entre si, acima e abaixo
dos engrossamentos ou botões cilíndricos no cabo,
eon total de 6 pontos
TERMO 1415' 121.434
lan 26 de julho de 1960
Continental Motores Corporation —
Estados Unidos da América.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou relativos a sistema Para ineetar eotn
-bustivel.
19 — Um salema de injeção de
combustível por injeção de combustível direta e contínua para dentro do
sistema de indução de ar de motor
de combustão interna, tendo uma tubulação de ar e urna válvula de acelerador de ar associada com Uso para
variar a velocidade do motor, o dito
eLetema caracterizado por compreender unia fonte de suprimento d'e combustível. um conjunto de bomba de
preso do combustivel, tendo uma
entrada ligada com a dita fonte de
suprimento de ombustível euma salda de dercarga, uma estrutura de
válvula medidora de comaustivel tendo unia admissão ligada com a dita
salda de recalque da bomba e uma,
salda de recalque de combustível reguláml ligada com o dito motor, um
&apositivo de válvula medidora operativamente ligado com a dita válvula do acelerador para variar a abaresposta a operação da válvula do
tura da dita salda de recalque em
acelerador. uma válvula de descarga
aula de descarga estando conetruida
de prssão do combustível, a dita vta.
e dispesta para manter urna substancialmente máxima e uniforme preta
são de descarga da bomba de combustfvel independentemente das variações na mansão de entrada da bomba de combustível, e um orifício limitado de tamanho pré-determinado
disposto na frente da dita válvula de
decana para efetivatnente restringir o aumento do fluxo de combuktirei para a válvula de descarga em
UM aumento de recsalque da bomba
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Setembro de 1964 3503

dupla resolve livremente dentro da
TE:RaãO Ne 127.623
que unia engrenagem solar de corta%
caixa, entteligando operatireunente as
Em 14 de setembro de 1960
Um total de 7 pontos. A prioridade Requerente: Maria Thereza,
Piche.
delas engrenagens planetárias.
co Pereira, brasileira.
do pedido, depeattado na Repartição Pontos característica; de: "Novos
de Patentes da Dinamarca, em 6 de aperfeiçoamentos em fechos de cor.
agósto de 1939, sob o n9 2.8094.959. rer" — Privilégio de Invenção.
19 — Novos aperfeiçoamentos ene
• TER1VLO N9 121.514
emite* de correr, do tipo reivindicado
TÊMO Ne 121.980
no Termo ne 123.178, em que a ala.
Em 26 de julho de 1960
vanea--do fecho é provida na sua faca
Em 12 de ageato de 19641
externa, de um pino destinado a sez
Requerente: William Raymond O'
Introduzido em uni encaixe previsto
Day, norte americano, industrial.
Requerente: Telefunken G. M. B. 31., em uma das tiras de material testa
Pontos característicos de: °Apertei- em
Berlim República Federal Alma. onde se fixam as elementos do fecho,
çoamentos em vagões ferroviários" — Pontos
caracteristicos de; "Ampli- .àaa mantendo da mesma largura am.,
Privilégio de Invenção.
com transistores para altas halo as tiras, caracterizados pelo tato
19
perfeiçoamentos em vagões ficador
com regutagem automá- de que o encaixe para o pino da ala.
ferroviários destinados a torna-los freqüencias,
tica da amplificação. — privilégio de vazios do recuo, pena que pode ser, um
próprios ao transporte, alternado ou Invenção.
gancho ou um elemento macho de um
simultâneo, de cargas a granel, solibotão de pressão, é constituldo por
das ou liquidas, caracterizado pelo 19 — Amplificador sintonizado de uma
Pequena Peça, de preferência
fato de compreenderem o fechamen- transistores para altas freqtiênclea quadrangular
e que é fixada por uma
to estanque do espaço centra/ pra- com regulagem automática de ampli- de suas beiradas
na beirada interna
tico e de secção, substancialmente, re- ficação, no qual a regulagem da am- de urna das tiras de
textel,
tangular existente rio fundo dos va- plificação é efetuada, exclusiva ou peça essa provida de material
perfuração
g8es convencionais de minério, de des- principalmente, mediante um elemen- central em forma de uma
ou de uni
carga lateral por gravidade.
to um elemento tetrapolar de trans- elemento fêmea de umilhós
botão de presUm total de 2 pontos.
missão regulável o qual compreeende, são, perfuração essa que, no estado
no seu ramo longitudinal, um reti- tachado do fecho, fica no mesmo pia.
ficador comandado na dependência no vertical com relação ao dito pino
TieRMO N° 121.825
da tensão de regulagem, caracterizalavan•
total de 2 pontoe.
s) — entre o manancial da tensão dalem
m , 8 de meato de 1960
de eegulagem e o retificador, de preuma díodo com ponto de ger*Requerente: Blirge Martins, em Co.. terencia
mania encontra-se um tansistor de
rumo No 122.636
penhague, Dinamarca,
o qual, na ausência da voldos de engrenagens" — Privilégio de comando,
tagem drentrada de sinale, aplica ao
Pontos característicos de: "Agrega- retificador
liim 8 de junho de 196o
uma tensão contínua, caliInvenção.
de sorte que o retificador, na Fendo Guedes —
10 — Agregado de engrenagens pla- brada,
- São Paulo — Opa
ausência de voltagem de sinais de pitai.
netárias, compreendendo: uma caixa entrada,
M.
U.
para
nativo
tipo de fotocr0e sob pequenas tensões de
estacionária, um eixo acionado em sinais de entrada,
opere no âmbito de nômetro elétrico".
alinhamento coaziel com doia eixos passagem
da corerrite continua, ao 19 Nôvo tipo de foto.cronómetro
motores coaxiais, um dos quais Prete passo que, sob
crescimento da vol- elétrico, formado de um prato cone
-rentmublacodtr; tagem de sinaleode
entrada, o transis- velocidade variável semelhante aos
uma primeira roda de engrenagem. tor de comando, sob
influência da toca discos comuns, porém, caracteres
solidaria com um dos eixos =coes, tensão de reguiagem, ainverte
pola- zado por ter na sua brada um setesf
e entrosando com o mínimo uma pri- ridade da tensão continua noaretinrebaixado onde penetra um pequeno
meira engrenagem planeteria que remóvel para assim ligar, durante
solve livremente sobre o primeira eixo cador, deslocando mita seu ponto disco
da regalo de passagem da um certo tempo, o qual é prOporciOe
de engrenagem planetária, o qual por operativo,
corrente continua para a região de' nal a velocidade de prato, os conte",
sua vez é suportado por um disco por- bloqueio
da corrente continua;
tos elétricos da ~pada lnoandece26.,
tador, solidário com o referido eixo
cuja luz atuará sobra os suats ma.
acionsido, unta segunda roda de en- b a capacidade residual e de blo- te
fotográficos sensíveis.
grenagem, solidáriaceen o outro eixo na extremidade desta região de blo- talais
motor, e entresando cem no minimo queio do retificador, ainda disponível Total de 4 pontos.
uma segunda engrenagem planetária veio da corrente contínua, é compenque ~e livremente sobre um se- sada por um circuito de ponte, ou
TaR.300 Ne 122.697
gundo eixo de engrenagem planetá- por uma indutividade, ligada em pala, e meios para suporta este segundo ralelo com o retificador.
Ene 15 de setembro de 1960
eixo de engrenagem planetária, agre- Uni totalde 2 pontas. A prioridade
gado ease, cauterizado pio fato de do pedido, depositado n a Repartição Requerente: Alberto das Reis
que o dito segundo eixo de en grena- de Patente da Alemanha, em 14 de São Paulo.
gem planetária é afixado diretamente agasto de 1959, sob o n9 'I' 17.083 Titulo: Nova batedeira manual -.
Privilégio de Invenção.
à caixa estacionária, e pelo fato de VITI a 21a4.
10 — Nova matedeira manual ca.
racterizada por compreender um re.
cipiente ou oopo tronco-eónico, com
tampa circular superior provida de
furo central, prolongado atravé.s da
pescoço cilíndrico interno, e ainda
dotada superior e excentricamente
de um bico vertedor recurvado.
Consolidação baleada coa
Total de 4 pontoe.
o Decreto na 45.421, de 12 de
fevereiro de 1959-- Circular
'ERMO N9 122,731
a • 6, de 19 de fevereiro& 1959,
do Ministro da Pateada.
EM 10 de julho de 1900
de combustível era resposta ao aumento de velocidade do motor enqutínto a dita abertura de saída de
recalque medidora de combustivel
permanece substancialmente constante.
Seguem-se os pontos de na. 2 e 3.
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IMPÔSTO DE SÊLO
—
DIVULGAÇÃO. N.° 810
Preço: Cr$ 100,00
A VENDA:
Seção de Vendes: Av. Rodrigues Alves, 1
Agencia 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reentbólso Postal

Nilo Martins — São Paulo — cae
M. U. para -Nôm tipo de cortadag
de queijos, frios e outros".
— Nõvo tipo de cortador de quele
jos, frios e outros, formado de unia
caixa de engrenagens redutoras de
velocidade, adaptável ade motores doa
liquidificadoree comuns, e caructrrizaa;
tia da carcaça das engrenagens recheie,
do por ter duas plataformas integraine
toras da velocidade. A primeira
altura regulável onde se assenta
material a aer cortado, na espe
deseatda e a outra inclinada, por
de cal o material cortado e
de proteção Jatarei para a faca
cujas.
Total de 1 pontoe,

3534 Segunda-feira 21
TERMO N 9 119.317

!MARIO OFICIAL ' (te0in III)
TERMO Ng 120.087

Em 10 de junho de 1983
Depositante: Samuel Harry White
Rohin & Inas Company — Esta- (que também se assina; Samuel
'Melte), norte-americano.
dos Unidos da América.
Pontes característicos de: "MistuTítulo; Produtos fibrosos não teci- ra gasosa combustível para operarados ligados e processos de produze- ção com metais". — Privilégio de -InEm 10 de . maio de 1960

los.

i s — Um produto fibroso não-tecido
macio resistente à, limpesa a seco e
lavagem no qual as fibras são disttibuidas desordenadamente, caracteri.
lado por serem as citadas fibras ligadas, entre si, por um ligante que compreende, como seu prinçipal componente (1) um produto térmo-curado
de um co-polimero ledro-solúvel tendo unidades que consistem, essene'alMente, de cerca de 4% a 6 se, em peso,
de unidades de alcool vinilico, cerce
de 1 a 45%, em plso, de acetato de
Tinia, e cerca de 46 a 90%. em 1)530.
de um éster de ácido acrilico ou metacrilico com um alcanol conteido de
4 a 18 átomos de carbono, sendo o
Citado co-polímero usado como o único agente ligante ou em conjunte
Com (2) uni condensado de resina ter.
mo-endurecivel hidro-dispersivel, tal
como um amimo-pin g o ou um poliepoxido que é um componente facultativo de ligante.
Seguem-se os pontos de ns, 2 a 9.
A prioridade do pedido depositado
na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 15 de
inalo de 1959 sob o ag 812.802.
TERMO /e° 119.475
Em 16 de maio de 1960
Montecatini, società Generale per
L' Indústria Mineraria e Chimica —

Itália.
Titulo: "Proce.sos para preparar fie
bras terteis polilefinices tingivels".
Privilég io de Invenção.
1° — Um procesas para preparar,
por extrusão da massa fundida, seguido de estiramento, fibras tèxteis à
base essencialmente da poliolefinas
cristalinas tingiveis com corantes bátecos ou aZó:COS, ou ao costato. com
Obtenção de tonalidades intensas e
Sólidas, caracterizado pontue se extruSiam misturas de poliolefinas cristalinas com 1 a ;25% em' pèso de um
Composto orgehico que contém grupas hidroxila fendlicos em SUA moleCuia, ou um sal deste composto.
Seguem-se os pontos de 2 a 18e
_ A -prioridade do pedido depo-it,-.4o
ta Repartição de Patentes da Itere,
em 18 de maio de 1959, sob 117 8.572.

Tenção.
— Mistura gasosa cOmbustivel de

utilidade na soldudura e corte de metais, no aquecimento, no endurecimento e ene finalidades congênere;
caracterizada pelo fato de consistir
de uma mistura de um combustível
gasoso, selecionado entre o gruop
constituído por propano, propileno e
misturas dos meemos, contendo possíveis traços de buten°, cern um corta
posto químico volátil eseolhido entre
o grupo que consiste de óxido de pro'pileno e misturas de óxido de propi.
leno cem éter di-octílico.
Total de 2 pontos.
TERMO N° 120.370

Em 2,0 de junho _de 1960 •
Requerente; Whirlpool Corporation,
firma norte-amerleana.
Pontos característicos de: "Gaclaeta Magnéttca para porta". — Privilégio de Invenção.
10 — Estrutura de gacheta magnética para vedar o espaço entre um
membro de moldura e um membro
de porta, caracterizada 'por"eompreender: um magneto alongado flexível e -um meio flexível e extensível,
montando o magneto em forma móvel
sóbre um dos aludidos membros, para
permitir seu movimento de e para o
outro membro, para contato operativo
com o mesmo quando a porta estiver
fechada, e cujo outro membro inclui
um membro metálico que funciona
com uma amadura para o magneto.
Um total de 9 pontos.
A prioridade do pedido, depositado
na Repartição de Patentes dos Estados Unidas da América do Norte, em
17 de eget() de 1959, sob o n9 834.000.
TERMO N9 120.640
EM 28 de junho de 1960

Ao! Industries, Incorporated — Es-

tados Unidos da América.
Título: Bomba — privilégio de Invenção.
19 — Uma bomba auxiliar de dupla
ação, caracterizada por compreender
um alojamento, um membro de bom.
beamento movível instalado dentro do
referido alojamento, meios para prover movimento alternativo dO referido membro de bombeamento entre
posicõee espaçados, dentro do referido
alojamento para operação de bombeamento, meios formando uma passagem de suspiro para o ar, para dentro do referido alojamento em um
dos lados do referido membro de bomTesstmG N9 119.824
beettnento, e meios .fechados à referida passagem de susprio para o ar
durantee o movimento do referido
Era 31 de nudo de 1961
membro de bombeamento entre referidas posições espaçadas
Continental Can Company, Inc. — Seguem-se os pontos de ns. 2 a 18.
Iestados Unidos da AillériCa
A proiridade do tedido denosttado
Título: *Artigos tubulares soldados na Repartição de Patentes dos Estae) processo para fazer os mennOS". — das Unidos da América, em le de novembro de 1959, sob o ng 852.465.
Privilégio de Invenção.
'1 — Artigo tubular soldado. canteterizado pelo fato de que a respectiva
• • TERMO N9 120.973
Costura compreende um par de por.
"eXas de bordas de metal unidas por
Ein 8 de julho de 1960
:tuna entretece de tolda diagonal, a
eolda sendo isenta de peepitas de sol- Requerente: Caterpiliar Tractor sociedade Anónyma — Estados Unidos
da.
da emérica. •
- Seguem-se Os pontos d- 2 a 47.
Invenção; "Sistema de direção paA prioridade do pedido depositado ra tratores de esteiras", — Privilégio
ta Repartição de Pateentes dos Esta- de Invenção.
dos Unidos f:,a América, em 29 de fe- 1.0 — Processo de direção para tee.
teres de seteiras, caracterizados pelo
gereiro de 1960, sob o n9 11.666

fato que prevê uniaembreagem separada de des hidniulico para
cada esteira, consistindo de uma bomba de deslocamento variável, acionada pelo mecanismo de propulsão do
trator no lado de acionamento de
cada embreagem, e de encanamentos
ligando a admissão de cada bomba
com a salda da outra bomba para
circulação de fluído entre as bombas
de uma peça de conteôle ligada com
as betnbas para aumento do deslocamento, de uma das bombas enquanto
descrera o deslocamento da outra
bomba, a fim de aumentar de modo
selecionador a pressão em uni dos ditos encanamentos, de uma válvula
acionada pela -pressão que pode operar em duas direções para o desengate selecionador das ditas embreagens, e dispositivos ligado os ditos encanementos com a dita válvula. pelo
que a pressão em cada encanamento
acionará a válvula em uma das ditas
chies direções.
Total de 7 pontos, A prioridade do
pedido depositado na Repartição de
Patentes Norte-Americanas em 5 de
agesto de 1959, sob o n° 831.829.
• TERMO N° 121.313
Em 18 de julho de 1960
Requerente: Pichtel & Sacha A. G.,
Schweinfurt, Alemanha.
Pontos características de "Dispositivo para comandar o engate de acoplamentos automàtioamente acionados, próprio, em particular, para veículos motorizados". — Privilégio de
Invenção.
•
Dispositivo para comandar o engate de acoplamentos automàtiosurante
acionados, com emprego de um servomotor, solicitado por alta ou baixa
pressão através de unta Vávula reguladora e cuja ventilação- restante é
executada, de acôrdo com o termo de
patente número 107.364, após o processo de embreagem, em dependência
da baixa pressão produzida no funil
de ar do carburador, caracterizado
pelo fato de que, do encanamento de
ligação entre o funil de ar do carburador e a válvula reguladora, conduz
um tubo para O ar livre, sendo que
este tubo pode ser regulado em dependência da válvula de arranque do
motor.
Um nico ponto. A prioridade do pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 5 de agõsto
de 1959, sob o j19 F 29.103 11-630,
TERMO N9 124.864
Em g' de dezembro de 1960
Requerente: General Electric Company Estados unidos da América.
Titulo: Aperfeiçoamento eM processo para produzir material magnético.
19 — Um procesos para produzir
corpos magnéticos em fornis de chapas, constituídas de ligas consistindo
essencialmente entre casca de 2 e 5
por cento de silício, sendo o restante
composto pràticamente só de ferro,
em que a maioria dos grãos constituintes se acham orientados na orientação cristalina (110) 1 001 e processo esse que compreende laminar a
quente um lingote fundido da liga
para formar. uma fita quente da liga
assim a dita fita quente, depois dnso
do espessura Intermediária, recozendo
laminando a frio a fita recozida em
unia pluralidade de estágios de redação para produzir um sorpo em forma de chapa na espessura final, recozer a dita fita laminada a frio entre estágios e redução e sujeitar os
corpos em forma de chapa a uni recozimento final para orientar uma
maioria dos grãos constiuintes na
orientação cristalina (110) 1 001 1. caracterizado pelo fato de que o recozi-

Sc'èmbro'
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mento da fita-laminada a quente se
realiza entre 800 e 10009C.
Total de 4 Pontos. A presente invenção foi depositada na Repartição
de Patentes dos Estados tempos da
América do Norte em 4 de janeiro de
1960, sob o ng 58.
TERMO N° 125.058
Em 13 de dezembro de 1960 .
Requerente; Westinghouse BremsenGesellschaft — Alemanha.
Titulo: Sistema de contróle de pressão, com dispositivo de segurança a
operação com duas mãos. 7- Privilégio de Invenção.
— Um aparelho de contrle para
controlar o suprimento de fluido sob
pressão para uni dispositivo OPeraVel
o aparelho de contrôle, em combinapor pressão de fluído, compreendendo
do sob pressão poda fluir para o disção, um conduite através do qual fluí.
positivo operável por pressão de fluido; uns par de diepasitivos de válvula
tro, e • compreendendo • um par de
em relação, seriada de um para ou-,
de contrôle interposto no concluite,
membros de válvula respectivos 'fane
cionável em posições normais. respee..
alternadamente ou ao mesmo
tempo, para interromper a passagem
de fluido sob preessão em tal conduite, sendo os membros de válvula
alternada ou simulteneamente operáveis para posições de suprimento respectivas e servindo, quando simulteneamente operado para as posições de
Suprimento respectivas, para estabelecer comunicação através do condulte para a passagem do fluído sob pres.
são, e meios combinados com os membros de válvula e destinados, em res.
posta a uni imgulso de contrôle decorrente da operação de um dos membros de válvula para a' posição de
suprimento, e seguindo a expiração
de certo intervalo uniforme de temdo operado para a sua posição de su.
po, após o membro de válvula ter siprimento a fim de impedir a operação do outro membro de válvula fora
da sua posição normal, uma vez estendo o outro membro de válvula na
posição normal na expiração do referido intervalo de tempo.
Total de 9 pontos.
1=0 N° 123.068
Em 28 de setembro de 1960
Requerente: Sylvania Êlectrie Pio.
dileta Inc. — Privilégio de Invenção.
19 — Dispositivo electroluminescente para exibir visualmente sinais elétricos portadores de informação, compreendendo êsse dispositivo uma camada eleectroluminscente entre eiec.
tródios ou grupos de elementos-elec&ódio ativáveis seletivamente através de meles comutadores, conectando os referidos electródlos e elementos
a uma fonte de voltagem, caracterizado pelo fato de que um ninem de
electródios em forma de áreaz condutivas ou um número N de grupos de
mielementoseelectródio em uma primeira superfície da citada camada
electrolumineseente. está em coincidência com um correspondente número N de electródios ou grupos de
elementos-electródio em uma segunea superfície da referida camada electroluminescente; e de que um número M de elementoseelectródio forma
um grupo de electrodios cujos elementos estão mútuamente distanciados de maneira tal que uns escolh i
-dosemunagrposemlh-a
uma pluralidade de caracteres exibidos pelo mencionado grupo.
Seguem-se os pontes de 2 até 13
A priorfdade • do pedido depositado
na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da-América do Norte, em
le de outubro de 1959, sob o núme-
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Publicação feita de actirdo com o art. 130 do C6digo da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correu ak prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas on gslções ao Departamento
nacional da Propriedade Industrial aqueles que , se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
•
Termo n° 643.205, de 27-5-1964
Termo zrà 643.210, de 27-5-1961
robe de cbambre, .roupão, sobretudos,
Termo n° 643.199, de 27-5-1964
Vic — Ve.anistas Iate Clube de Praia
Orlando de Barros Silva
sie pensórios, saídas de banho, sandálias,.
Termo 9 643.200, de 27-5-1964
meteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
Seca
Ume S. A. Máquinas e Acessórios
Estado do Rio de janeiro
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniEstado do Rio de Janeiro
Estado da Guanabara
" formes e vestidos
*1 1 C‘
Ulmo 119 643.216, de 27-5-1964
Procir, Comercio e indústria S. A.
.Wermalalar late Clube - se trata noa
Estado da Guanabara
Classe 33
Classe 28
Titulo
Para distinguir: RebOlos, etc.
Termo
n°
643.206,
de 27-5-1961
•
Classe 46
PROCHLumata,
Laboratorios Sintofarma Limitada
Para distinguir: Rebõlos, etc.
São Paulo
Termo n° 613.201, de 27-5-1964
Classes: 8 — 6 — 11
Monacerium do Brasil Limitada
Titulo
Estado do Rio de Janeiro
• Termo n° 643.217, de 27-5-1964
•
Edições Musicais Leo Vilar Limitada
classe 33
Classe 3
Estado da Guanabara
Titulo
Para distinguir: Preparado farmacêutico
Termo n° 643.213, de 27-5-1961
Copamericana — Móveis Cromados
Termo n° 613.207, de 27-5-1964
Limitada
Comprove — Sociedade Comerciai e
São Paulo
INDÚSTRIA -BRASILEIRA
Promoções de Vendas Limitada
.
Estado da Guanabara
Classe 8
Parad istinguir: Alto-falantes, amplifice
dores' de sam, antenas para rádio e te.
Classe /4
levisão, aparelhas cine-fotográficas, apa.
Pare distinguir: Pedras para inceiros;
relhos de rádio, discos gravados, filmam
artigos para fumantes
dores, filmes revelados, fonógrafos, geClasse 50
ladeiras, gravadores de som. liquidifica.
Classe 11
Termo no 643.202, de 27 -5- 1964
rara distinguir: Impressos
dores, máquinas falantes, máquinq n de
Para distinguir: Tubos metálicos
Monacerium do Brasil Limitada
lavz: roupas, micro4ones„ televisures
Termo n° 613.208, de 27-5-1964
Terna° no 643.214, de 27-5-1964
transistores, troca-discos e válvulas ele.
Estado do Rio de Janeiro
"Cesal" Comercio, Engenharia e
Copamericana — Móveis Cromados
trónicas
Seamento Limitada
Limitada
Estado da Guanabara
Termo n 0 643.218, e 27-5-1964
São Paulo
Edições Musicais Leo Vilar Limitada
tngenharia
Classe 28
a CESAL Comércio,
Estado da Guanabara
Para distinguir: Laminados plásticos
1:1

KIG

PSICOSTENILE

LEO VIM

COMPROVE

e Saneamento Ltda.
Nome Comercial

Classe 11
Para distinguir: Pedras para isqueiros:
artigos para, fumantes
Termo n° 643.203, de 27-5-1964
Casa dos Para fusos & Acessórios
Limitada
Estado do Rio de janeiro

Termc.. n° 643.209, de 27-5-1964
"Cesal" Comércio, Engenharia e
Saneamento Limitada
Estado da Guanabara

CtS
Indústria Brasileira

Termo n° 643.215, de 27-5-1964
A. Bonniard Tecidos e Confecções
S. A.
Estado da Guanabara

PRORROGAÇO)

COFECÇÕES
BONNIARD

Classe 16
1INDUSTRIA BRASILEIRA,.
Para distinguir: Materiais de construção, saneamento e estudos, projeto, ins36
Casa dos Parafusos talações, administração e edificações da Para distinguir:Classe
Artigos de vestuários
construção civil
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
wo.ntais. alparcatas, anáguas, blusas.
Classe 11
Termo n 9 613.212, de 27-5-1964
douras, bonés, capacetes, cartolas, cara
Titulo
Termo n° 643.211, de 27-5-1964
onças, casação, coletes, capas. chalts,
Para distinguir: Artigos de parafusos
Orlando de Barros Silva
bolas, botinas, blusões, boinas, baba'em geral
Estado do Riod e Janeiro
cachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas. combinações. carpinhos, calçal.
Têm° n° 643.204, de 27-5.1964
de senhoras e de crianças, calções. calSanta Tereza Decorações Limitada
ças, camisas, camisolas, camisetas,
is
Estado da Guanabara
cutcas. ceroulas, colarinhos. cueiros,
salas, casacos, chinelos, dominós, echarIndústria Brasileira

aR

ai/4 j.e)teza•

0

W.S. REPRESENTAÇÃO,
E PRODUÇÃO
ÉNÈRÁFICIt
Classe 8
Titulo

'e

Termo
643.219, e 27-5-1964
Frigorifico Armour o Brasil S. A.
Estado da Guanabara

A

pes. fantasias, fardas para militares, colectia/s. fraldas. galochas, gravatas. gorClasse 32
ros logos de lingerie, jaquetas. lagtés,
rara distingeir: jornais, revistas e pu- luvas, ligas, lenços. mant6s. meias,
blicações em geral
rna .0s, mantas, mandrião. manilhas paClasse 50
Classe 50
letós. palas, penhoar. pulover, pelerinas,
Classe 41
Pard (1.7tiNuir: Decorações e estofa- Para distinguir: Impressos de Conta- peugas, ponches, polainas, pijamas, pu. Para istinguir: Carnes e p
rodutos de
mentos em geral
bilidade em Geral
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
carne; banha e toucinho

g
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Termo n° 643 .220, de 27-5-1964
Peter Kellemen
Estado da Guanabara

"Ude
Nacional
,
da Farttjra
Casses: 41 —42-43-50
Frase de Propaganda
Termo n° 643.221, de 27-5-1964
Kit Indústria e Comércio de Roupas
Limitada
Estado da Gcanabara

KT

...rARIO-

ra lápis, carimbos, carimbadóres, dila;
Termo n° 643.227, de 27-5-1964
para papéis, cola, colchetes, compassos, Invesco S. A. Investimentos, Créditos
cestas para papeis, crayons, datadores,
e Financiamentos
esquadros para desenhos, estojos escoEstado da Gcanabara
lares, 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, molhadores, painéis, penas,
pesos para papéis, percevejos, portacanetas, porta-carimbos, porta-papel,
Classe au
protetores para rápis, raspadeiras, ré- Para distinguir: Investimentos, créditos
guas para desenho, telas e tinteiros
e financiamentos

IMPUS

Termo n° 643.225, de 27-5-1964
Villasb8as S. A. Indústria de Papel
.
nstado da Gcanabara
Prorrogação
, PRORROGACÃn.

(Indústria Brasil"'

g

Classe
Para distinguir: Artigos- de vestuário
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botilaas, blusões, boinas, bahadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chales,
cachecols. calçados,. chapéus. dntos,
cintas, combinações, carpinhos, calças.
de senhoras e de cria,,eas, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, doi:ainda, achar'
pes, fantasias, fardas para militares, coClasse 17
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- Para distinguir: Papel carbono, pastas,
ros, logos de lingerie, jaquetas, laques,
arquivos e çlassificadores
luvas, 'ligas, lenços, mant8s, meias.
nmills, mantas, manerião, tnantlhas, paTêrmo n° 643.226, de 27-5-1964
letós, palas, penhoar, pulover. pelerinas, Indústria. e Comércio Vitronac S. A.
mamas, ponches, polainas, pijamas, puEstado da Gcanabara
nhos, perneiras, qutmonos, regalos,
Prorrogação
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saidaa de banho, sandálias,
sueteres, aborta, sungas, sto/as ou siacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniPRORROGACiin
formes e vestidos

brINIIRES

Termo no 643.222, de 27-5-1964
Lanchonete e Restaurante Orly
Limitada
Estado da Gcarrabara

R L, "
Indústria Brasileira .
Classe 41
Para distinguir: Refeições, lanches, sanduiches, pões, salsicrès, pizzas, churrascoa e salgadinhos
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Industria Brasilenret
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos e instrumentos de vidro, a saber: alambiques de
destilação, aparelhos femel, urinómetros,
»are/hos Soxhhlet, lentes cucavas,
convexas, de foco simples ou bi-focal
Termo n°' 643.228, de 27- 5 - 1964
Henrich Mack Nachl.
• Alemanha

Termo n° 643.223, de 27-5-1964
Villasbóas S. A. Indústria de Papel
Estado da Gcanabara

Termo n° 643.229, de 27-5-1964
Dentinox Gesellschaft FUI. Pharmazeutische Prãparate Lenk
Schuppan
Alemanha

DENTINOX
Classe 3
Para distingcir: Substâncias químicas,
produtos e preparados para serem usados na medicina ou na farmácia

Industrà Nacional
Classe 17
Para distinguir: Artigos, instalações e
snãquinas para escritório e descaiu> assim discriminados: abridores para car•
Glasse 3
tas, almofadas para carimbos, apontadores paa lápis, berço para mata-borrões, Para. distinguir: , Um pespainão farinaborracha . para apagar, caixas para cor- ceutko indicado no tratamento de perrespondência, canetas-tinteiro, clipe pa- turbações psíquicas

Termo n° 643.234, de 275-1961
Indástalat de Meias Duran Limitada
Minas Gerai"

Irndu'stria de Meias
tluran Ltda:
-

Nome Comercial
Termo no 643.235 de 27-5-1964
Gera/do José Moreira, Brasileiro
Minas Gerais

Su

are
••••

Indústria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Calçados em geral
Termo n°' 643.236, de 27-5-1964
Fábrica. de Calçadõs Solar Limitada
Minas Gerais

Termo n° 643.230, de 27-5-1964
Profacos — Importação e Comércio de
Produtos Farmacêuticos Limitada
São Paulo

NENELAX

Indústria Brasileira

Indústria Brasileira

Termo n° 643.237, de 27-5-1964
Indústrias de Meias Durais Limitada
Minas Gerais

Classe 3
Para distinguir: Um laxativo

Termo n° 643.231, de 27-5-1964
'Schweiz. Serum
Impfinstitut Bern.
Suíça

produtos

(4§4

eR

Classe 3
Para distinguir: Substâncias químicas,
produtos e preparados para serem usados na medicina ou na farmácia; 116ros
vacinas, especialidades farmacenticas e
para diagnósticos
Termo n° 643.232, de 27 -5- *64
Tinturaria Vila Nova Limitada
Eitado da Guanabara

Ela

Classe 36
-Para distinguir: Calçados

SERE Aries
Indústria Brasileira
Classe 36
Para disti
ir: Meias
nrano n° 643.2 8;de 27-5-1964
Tuia, Apoio Limitada
Minas Gerais

TEXTIL APOLO LTDÀ".
Nome Comercial

Termo o° 643.239. de 27-5-1964
Fábrica de Calçados Minueto Limitada
Minas Gerais

Nova

PRORROGAÇÃO

790'1

t.

Classe 50
Para distingcir: Tinturaria, lavagem a
seco em geral

Termo n° 643.233, de 27-5-1964
Comercial Pereira Barreto S. A.
São Paulo

COMERCIAL)
BARRETTO
14-11EIRA
Nome Com er ciai

Classe 36
Para distinguir: Calçados
Termo n° 643.240, de 27-5-1961
Fábrica de Calçados "DKV" Limita
Minas Gerais

Indústr:a Brasileira.
`. Classe 36
Para distinguir: Calçados em geral

t
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Termo n° 643.241, de 27-5-1964
Indústria de Meias Duran 'Limitada
Minas 'Gerais

Classe 36
Pa.a distinguir: Melas
Termo n° 643.242, de 27-5-1964
Muratore j Mcratore Limitada
Rio Grande do Sul

breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caiai.
nhonetes,, 'carros ambulantes, caminhõea
carros, tratores, carros-berços, carros.
tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos. ccbos de veicu.os
carrinhos para máquinas de escre nrer
corrediços, para veiculos, direção, deshgadeiras, estribos, escadas Talantes, elevadores para passageiros e para 'carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculo& guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, mulas,
motocicletas, motocargas, moto furgões
manivelas, navios, ónibus. para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais, pantbes,
rodas para bicicletas, raios para bicicie.
tas, reboques, radiadores para veictLos.
rodas para veículos. selins, tdcides, tarantas para veículos vagões, velocipe.
varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Termo na 643.247, de 27-5-1964
Domingos Marques da Silva Ayrosa
Barreto
Estado da Guanabara

indústria Brasileira
Classe 21
para distinguir: Assentos, encostos. paitronas, bancos e camas para uso em
veículos
Termo n° 643.243, de 27-54964
Indústria e Comércio Eberle S. A.
Pernambuco

CAPITÃO ATLAS
• •' e

Ind. Bro.alleira
Classe 32
Para distinguir: Revistas e jornais

Classe 41'
Para distinguir: Bolachas, maca
' rrao,
- massas alimentícias, pães e biscoitos
Termo n° 641.244, de 27-5-1964
Indústria e Comércio Eberie S. A.
_ Pernambuco

Indústria e Comércio
-£.1r;ille*Ltda.
Classe 41
Nome Comercial
,Térmo a° 643.245, de 27-5-1964
Cavalpeba, Engenharia Limitada
'
Pernambuco
E

Cavalpeba,
Engenharia Ltda.
Nome Comercial
Termo n° 643.246, de 27.5-1964
Auto Mecânica Nacninal Limitada
Estado da Guanabara

Indústria‘Ftragoeira
_ Classe 21
Para listinguir: Velculos e nuns partes
integrantes: Aros npara 14,, n1 , automóveis. auto-caminhões. avss-s, amorte.ce(lore%. alavancas .de câmbio. braços.
L.,.
•!

111) .

Tél.= n° 643.251. de 27-5-1961
Deere 6 Company
nstados Unidos da América
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Termo n° 643.254. de 27-5-1964
Subtil.! Sociedad Anonima Comerciai •
Industrial
a
Argentina
Prorrogação

Classe- 36
Para distinguir: Artigos de vestuário,
de toda sorte, inclusive de esporte, e para arianos (fraldas, aueiros, etc.)
Termo no 613.255, de 27-5-1964
Therachemie Chemisch Therapaakiaala
Gesellscraft Mbh.
Classe 7
Máquinas e uteasilios para serem usa.
Alemanha
dos exclusivamente na agricultura e
turticultura a saber: arados, abridores
de sulcos. adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados.
arrancadores mecânicos para agr ,cultura, batedeiras para cereais, banhas
paar adubar, ceiladeiras, carpideiras
. Classe 48
ceifados para arroz, charruas p ara agti. Para distinguir: Prepa:ados para Uca- .
cultura, cultivadores, debtilhadures peza, tratamento, preparo ou condiciodestecadores, desentegradores, esmaga namento, penteado, fixação, coloração
dores para a agricultura, escarrifkadu
ou tingimento de cabelo
res, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas, ferradeiras, gadanhos,
Termo n° 643.256, de 27-5-1964
;arras para arado, gradei de discos Therachemie C:hemisch fherapeutIscha
ou . dentes, máquinas batedeiras para
Gesellscraft Mbh.
agricultura, máquinas inseticidas, má•
Alemanha
quinas vaporizadoras, máquinas de
aungir, máquinas niveladoras de terra,
máq uinas perfuradoras para a agricultura, máquinas de plantar, alombarruas, máquinas regadeiras, maauinas de
roçar, de. semear, para sulfatar. de
torquir, de triturar, de esfareiar. terra,
Para irrigação, • para matar formigas e
Classe 48
outros insetos, para burrifar e pulveri- Para distinguir: Prepaados para
zar desinfetantes, para adubar para peza, tratamento, preparo ou condidoagitar e espalhai palha, para comer nemento, penteado, locaçào, coloração '
algociao, para colher cereais, máquinas
ou tiagimeatá de cabelo

POLYLOCK

POLYFAIR

Termo rx° 643.248, de 27-5-1964
Mecânica de Automóveis Aroldo Leal amassadoras para fins agrii.olas, de
cortar árvores, para espalhar, para caUrra° a° 643.257, de 27-5-1964
Limitada
pinar, máquinas combinadas oara se- The J. B. Williams Company, Inc
Estado da Guanabara
mear e cultivar, de desbastar, para enEstados Unidos da América
Miar, máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadoras mecânicos, raladores mecânicos. ro"GEL VELVA
los .compressores para a agricultura.
sachadeiras. &caseadeiras, secadeiras.
secadores de terra, tosadores de graClasse 48
ma, tratores agrícolas, válvulas para Para distinguir: Loção para o rosto e
máquinas agrícolas
preparados para cso depois do barbear
Termo ts° 643.252, de 273-1964
Terra° n° 643.258, de 27-5-1964
Therachemie Chemisch Therapeutische Therachemie Chemisch Therapeutische
Gesellschaft Mbh.
Gesellscraft Mbh,
c14'sistello33
Alemanha
Alemanha
Termo na 643.249, de 27-5-1964
WestInghouse Electric Corporation
Estados Unidos da América
Prorrogaçáo

„OFICINA\
MECÂNICA
ANA AURORA'

POLYT1NT;

STERILAMF
Classe 8
Para distinaulr: Lâmpadas ultra violeta

•Termo n° 643.250, e 27-5-1964
The Marlcy Cotnpany
Estados Unidos da América
Prorrogação

MARLEY

.POLYBLONDE,

Classe 48
- Classe 48
Para distinguir: Preparados para lim- Para distinguir: Preparados para limpeza, tratamento, preparo ou condicio- peza, tratamento, preparo ou condicionamento, penteado, fixaçao, coloração namento, penteado, fixação, coloração
ou fingimento de cabelo
ou tingiraento de cabelo
Termo a° 643.253, de 27-5-1964
Therachemie" Chemisch Therapeutische
Gesellschaat 15/1bh,
Alemanha

POLYTONE.

Termo na 64,.259, de 27-5-1964 Visirecord, Inc.
Estados Unidos da América

iSiposter
.

•
Classe 6
Classe 48 Classe 17
Para distinguir: Máqcinas com ventiladores a motor com dispositivos para Para distinguir: Preparados para lim- Para distinguir: , Maquinas registradoras,'
computadoras, -usadas pira ,fazer
dirigir jatos. cragua através das tor- peza, tratamento.' preparo ou condiciorentes de ar produzidos por esses ven- na mento, penteado, fixação, coloração 'registros' múltiplos de esdrituracão coatabu ou de comércio, , feita 'à .ntao
ou fingimento de cabelo
- tiladorcs
•-:
'
4,4
•
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• Termo n° 643.260, de 27-54964
dritisr — American Tobacco Company
Lirnited.
Inglaterra

BPRITE
Classc 44
Para distinguir: Tabaco ou fumo manufaturado ou não
Termo n 9 643.261, de 27-5-1961
Coalecções Zael Limitada
Estado da Guanabara

Indústria Brasileira

Termo n.° 643.266, de 29-5-1964
Quintino José de Sousa
.
.São Paulo.

-IMOBILIARIA
SOUZA MEDRADO
Classe 33
Título de Estabelecimento
Urino n.o 64a.267, de 29 -5- 1964
Bar, Lanches Macedo de Cavaleiros
Limitada
São #i-aulo
-

DE
CÁVALEIROS
Ind. Brasileira
WEDO

Classe 41
Café liquido, croquetes, empadas,
tortas e pizzas

(Seção 111)

setembro:

Termo is.° 643.275, de 29-5-1964
Restaurant eFortaleze Ltda.
São Paulo
•

FORTALUA
nd. Brasileira
Classe 50
Impresosa
Tèrmo n.° 643.276, de 29-5-1964
Melhourinhos
Socieade Melhoramento,- de Durinhos Ltda,
São Paulo

1.SL1OURINEOS
ind. Brasileira

Tênno a° 643.280, de 29-5-1964
Malhourinhos — Sociedade Mei/boi
mentos de durinho. Ltda.

São Paulo

nummarmos.

SOCIEDADE DE
MELRORAMNETOS
OCEINROS
NUA.
Nome Comercial

Termo 11. 0 643.281, de 29-5-1964
Melbourinhos — Sociedade Melhow
mentos de Durinhos Ltda.
São Paulo

Ind.-drasileira

Taxmo te° 643.269, de 29-5a1964
"Fizaaco" — Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo
-

Classe 16
Classe 50
Para distinguir: Materiais para constru.
IMpresoss
o:lett e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, gatentes. balaustres, bloTèrnso n.° 643.282, de 29-5-1961
cos de cimento, bloros para p avimentarumo
ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas Indústria e Acessórios Serra Grande
Ind. Brasileira
Limitada
isolantes, caibras, caixilhos: colunas;
São Paulo
chapas para coberturas, caixas agua,
Classe 16
Materiais para construção e decoração caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos. edifica'SERRA GRANDE
Termos ns. 643.268 e 643.271, de ções premoldadas, estuque, einulsoo de
Ind. Brasileira •
29-5-1961
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru"Escola de Pais Sociedade Civil
turas metálicas para construções, lameClasse 21
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
São Paulo,
Artigos da classe
de junção, 'ages, lageotas, material isonn••nn~
lante contra frio e calor, manilhas, mas'alarmo n al 643.284, de 29-5-1a64
PAIS
ESCOLA DE
sas para revestimentos de paredes, maDjerci Abbouri Nedjem lInd. Brasileira
deiras para construções, mosaicos, proSão Paulo
dutos de base as isaltico, produtos para
Classe 50
BADROFRON
tornar impermeabilizantes as argamasArtigos não incluídos em outras classes sas de cimento e cal, hidráulica, pedreInd. Brasileira
gulho, produtos betuminosos, impermeaClasse 50
Artigos não inchados em outras classes bilizante a líquidos ou sob outras formas
classe 8
para revestimentos e outros como nas
Discos gravados
Têrrno n. o 643.270, de 29-5-1964
construções, persianos, placas para pa"Escola de Pais $/C"
vimentação, eaas ornamentais de ciTermo n.° 643.235, de 29-5-1964
São Paulo
mento ou gesso ara tetos e paredes,
Metalúrgica 1.051 Ltda.
papel para forrar casas, massas antiTermo n° 643.262, de 27-5-1964
São Paulo
ESOOLA DE PAIS
reidoa para uso nas construções, parMoinho Atlantico S. A.
gutas, portas. podões. pisos, soleiras,
Estado do Rio da janeirc
1051
Classes: 33 e 50
para portas, tijolos subias de concreto,
P:orasa, :aão
Inà. Brp-skleíra
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanArtigos nas classes não incluidos
ques de cimento, vigas, vigamentos s
Termo n.° 643.272, de 29-5-1964
PRORROGACÂO
vitais
Classe 5
"Finiaco" — Indústria e Comércio
Aço cai beato, aço preparado, aço
Têntio
n.
o 643.277, de 29-5-1964
Limitada
doce, aço para tipos, aço fundido. aço
Djerct Abbottd Nadarei.
São Paulo
MOWO !adie° Sue
parcialmente trabalhado. aço pálio. aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
São Paulo
parcialmente trabalhado, bronze de
Nome Comercial
Ma/7X
manganês, bronze em pó. broaze em
mesmos
Ind. ffirasileira
Termo n. o 643.263, da 29-5-1961
barra, em fio, chumbo em bruto cm
ind.. Braaile3ra
parda imente p reparado, cimento meImportadora Comercial Paulista Ltda.
Classe 16
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
Materiais para construção e decoração
trabalhado. couraças. estanho buuto ou
PEILISTA
Classe 8
parcialmente trabalhado. ferro ene 'bruto,
Terra° n.o 643.273, de 29-5-1964
Discos gravados
em barra, ferro manganês. ferro velho,
Restaurante Ckte-La-La Ltda.
gusa em bruto au parcialmente trabaSão Paulo
Classe 11
Terzno n.° 643.278, de 29-5-1964
lhado, gusa temperado. gusa traleavel.
Bar
e
Restaurante
Mané
Ltda.
São l'aulo
lâminas de metal, lata em !Olha. latão
Ferragens, ferramentas e trem ou •
em fôlha, latas:, em chapas, latão eia
CRE-IA0-LA
São Paulo
utensilios de casinha
Vergalhões. ligas metálicas, limalhas.
Ind. Brasileira
magnésio, manganês, metais não trabaTermo n.° 643.264, de 29-5-1964
lhados ou parcialmente trabalhados, meClasse 41
WANÈ
Rimetal
Iviecanica de Precisão Ltda.
tais em massa. metais estIrop.i,los,
Pimentões e beringelas recheadas, bataInd.
São Paulo
metais. para unida. níquel, zinco
1
tas fritas, maionezes, rozotos, lasanhas,
macarranadas,
pizzas,
saladas
diversas,
TaNSTAL
'Urino ta o 643.286, de " 29-5-1964
Classe 50
feijoada, arroz, feijão, arroz de braga,
Katibloco Indústria e Comércio de
Impresosa
bift a milaneza, bife a cavalo, a portu_
Artefatos de Cimento Ltda.
Classe 21
guesa, ravioll, gnoccht e churrascos
nano n. 9 643.279, de 29-5-1964
Partes de veículos, não incitada( em
,S ,"- . ) Nulo
Antonio Cerezer
octraa classes
Tèrnio n.° 643.274, de 29-5-1964
Ceramica São João La l São Paula
Térmo n. o 643.265, de 29-5-1964
São Paulo
Artanjo — Estofados Ltda,
ANTONINHO
São Paalo
TRANSPORTE E
SIO JOIO
;
16
TURI
Ind. Brasileira
Para ai/st/agi:ir: Materiais para ..-,N.,‘Irtl.iRRANJO
ções e, decotações: Argamassas a lila.
areia. azulejos, garantes, balausa ea
Classe 40
Classe ia
Classe 33
:os daacimetto. bloroa para ia n • atilresidenciais, estofados ou não
Telhas
Titulo
am, .alha, cimento, cal, cr:

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e :caspas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, olusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolaa., carapuças, casação, coleou, capas, abalas,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, domines, acharpe., fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de !ingeria, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas, penhear, pulover. palatinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu,
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
sta teres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Brasileira

innWeirs
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tsclattes, • caibros, caixilhos: Ninas;
chapas para coberturas. caixas dagua,
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos. edificações premoldadas, estuque, emuisoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhos. Lambris luvas
junçaic, lagos, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, mas:ma para revestimentos de paredes, ma, deiras para construções. mosaicos, produtos de base as‘áltico, produtos para
tornar impermeabilirantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, unpermeabilizantes líquidos ou soa outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas:. placas, para paavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para fprrar casas, massas arairciclos para uso nas construções, parquetua, portas. po.tões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubo's de concreto,
telhas, tacos, tubas de ventilação, tanques de cimento. vigas, vigamentos e
vitnas
Tarino ri.° 643.287, da, 29-5-1964
lota Comercial e Importadora Ltda.
São Paulo

Jarã

Ind. Braakleira
Classe 50
Im_presoss

Trino n.• 643.288, de 29-5-1964
Sorveteria Chup Ltda,
São Paulo a

Ind.Rgagileirà
Class 41
Sorvetes
Tarrno n,° 643.289, de 29-5-1964
Walter da Costa Oliveira
Bahia
FLOR SANTAMARENSE:

Tnd.Brasileira
Classe 42
Por., distinguir: Aguardentes, aperiti-

vos, anis, bitter, brandy. conhaque, cervejas fernet, genebra. gira kumel, licores, acatar, punch, pimperrnint, dum
aucos de frutas em álcool, vinhos, verruoth vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
ramo n.° 643.291, de 29-5-1964
Prafecta Indústria e Comércio de
Balanças Ltda,
São Paulo

"PERFECTA"
Ind.Brasileira
Classe 11

Para distinguir ferragens e feiaatnentas:
Alicates. alavancas. arruelas arrebites,
argolas. aldraves, ananases de metal.
abridares de latas. arame a parelhos de
chá e caía. assadeiras. açucareiroa. aparelho!' Pa r a lavatórios. arandelas. arestas, aros. alrno fadarises amoladores.
amoladores ,de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas baixelas.
bandeias, bacias, bambonieras baldes.
borboletas baterias, bases de ,vai braçadeiras. bules, bisagra. buchas bainha
'para facas. baterias de casinha. colhede pedroirob cadeados. correntes. cabi-
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das, chaves de parafusos. conexões para
encanamentos, caixas • de metal para
portões, colunas, canos; chaves de 'tenda, chaves tuglêsas, cabeções. canecas.
copos. cachepots, centro de mesa, coaluateleiras . caixas para condiménto de
alimentos, cadeados, caldeirões. - caçarolas, chaleiras, cafeteiras, concnas, coadores, euscuseiads. cabides cie metal.
cabos, caixas de ferro, cruzetas. curvas.
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chave.
verias. cremones, cadinhos, crivos, chata
fradores, cassinetes, cabos, chaves. cio.
ves para porcas circulares, chaves toro
quimétrica, correntes para chaves.,:ol.
cbetes, chaves para porcas, distintivos,
dobradiças-. descanso para talheres, pratos e copos, ,enxadas. esferas, .engates,
etifeites de .metal, estribos, espatulas,
estojos de metal para carimbos, eixos,
expandidor para tubos, estruturas metaescarradeiras,. espremedores. espumadeiras, formões. foices, tarro para
cortar capim, ferrolhos. facas, facões
techaduás, fruteiras, funis. fôrmas para
doces, bolai, embadas e pudins. Ranges.
fivela, furadores, ferramentas cortantes
e perfurantes para marceneiros, fechos
de metal, ferraduras. torminhas. fitas
ae aça', - ganchos, guanições de metal.
garfos, ganchos para quadros, grampos.
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras. grelhas. galheteiros.
gonzos, grossas, , garrafas. ilhoses, Joelhos, furos, limas, lâminas licoreiros,
latas ivas, linuguetas. witeiras machadinhas, molas paar portas, martelos.
marretas, matrizes, marmitas, asacanerts
morsas, machetes, mantegueiras. malhos.
navalhas. alistes, puas. pás,' picaretas
pregos, Ponteiros. paratusos. porcas,
pratos, porta-galo, poseiras, porta-pão.
porta-lotas, paliteiros, panelas, puxadores, placas. pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas, perturadeiras:
pires, pinças,- panela. s, porta-copos e
garrafas, -passadores de roupa. presllhas, rastelos, roldanas; ralos, regadores.
rebites,- reduções, recipientes de metal.
rodízios. roscas de aço inoxidável, registros de aço. inoxidável, registros,
serras, serrotes, sifões. saleiros sacarrõ;
lhas, torquezes, trilhos, tubos, tubula-i
ceies. tampões, cavadeiras, telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras,
trancas, tramelas, talheres. talhadeiras.
tampas para. panelas e caldeirões. terrinas, tachos, trens de cosinha. torraadros, orinN, vasos, vasilhames, ver.
mas, mandril de • expansão. treza de
chanfrar, guia de freza de chantrar.
ventosas, maletas, haus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas. cravos. enfeites, ficho ,para pastas e para
malas, passadores de correias. 'pontalras, prendedores de papel. suportes,
torniquetes e tubos de extensão
Termo a.° 643.290, de 29-5-1964
Tecidos e Armarinhos ,Liane Ltda.
São Paulo

3
Classes: 23, 33, 36 e 37
Titulo de Estabelecimento
Térmo n.° 643.293, dea-29-5-1984
Indústria de Móveis" Estofados
"Bergami" Ltda.
São Paulo
,
-•

Ind. Braaileirs
Classe 40
Móveis em geral estofados ou não
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Termo n.9 643.292, de 29-5-1964
Perfecta Indústria a Comércio de
Aalanças Ltda. •
São Paulo

"PERFECTA"
Classe 33- Titclo

letós, palas, penhoar, pulover. Merinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas. pu
nhos, perneiras, quitnonos, matos
rcbe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saidas de banho, sandálias.
suateres, aborta sungas. atolas ou alacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Tenso n.9 643.298, de 29-5-64
Expresso Flexa do Oeste Limitada
Paraná

J

Tann° na, 643.294, de 29-5-1964
Horita Itiro
São Pauli)

PUXA mo opTs.
Ind. Brauleira'
'o timbre da sociedade a ser aplicado

sERG
Ind. Brad eira

em papéis de correspondência e contabilldade, bem como, nos seus aveiculos
Tains° n.° 643.299, de 29-5-64 .
Produtos Para Emagrecer Christlada
Ltda.
São Paulo

Classe 33
Contabilidade e assuntos fiscais
Tertno n.° 643.295, de 29-5-64.
Georges Assadour Garabedian
São Paulo .

CHRISTUNIS

s4go JOALRÉIRO

/neto- Brazil eira

Classe 3
Classe 13
Produtos para emagrece!
Abotoaduras para punhos, águas aia.
rinhas lapidadas, alfinetes para adoidai
Termo n.9 643.300, de 29-5-64
vestuários, de metal precioso, secai
S. P. Rapfaport & Cia.
precioso ou suas imitações, anéis de
São ,Paulo
adorno. balangandans, berloques •..micos, broches, colares, contas de metais
ou pedras reciosas ou semi-rectosas e
'CASA. FOB2R
suas imitações. usadas como adornos
ou na contecçáo de biJouterias. correntes de uso individual ara adorno, dia
Classes: 8 e
mares lapidados esmeraldas 'nadadas
' Titulo de estabelecimento
mealaihas com kanto, pulseiras. safiras
Termo n.° 643.301, de 29-5-64
'apiadas. topázios lapidadsts ter'. atinas
'Rochas" Esquadrias de Madeira Ltda,
lapidadas e turquesas lapidadas
São Paulo
Termo n.° 643.297, • de 29-5-64
Imobiliária Peduti Limitada
", ROCHAS
São Pauto
; Ind. zrasileirci
Classe 16
Esquadrias de madeira para construa
ções

1.1 E D
TI _
BRASILEI'itt

_
Classe 50
Prédios (imóveis)

Termo n' 643.302, de 29-5-64
Cemércio Ibirapuera de AdministraM
e Imóveis
São Paulo

2211172u

ADMINSITRAÇB
IMOVEIS.
.11/.

Termo n.9 643.296, de 29-5-64
Confecções de Roupas
Olaplatex
Ltda.
São Paulo

tndNgfffiri
Classe 36
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
e roupas feitas-em geral: Agasalhas.
Para distinguir: Artigos de vestuários
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas. cara
pacas, casação, coletes, capas, chatas
cachecols, calçados, chapéus. cintas
cintas, combinações. carpInhos. calças
de senhoras e de crianças, calções cai
çaa, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias. casacos, chinelos, dominós, acharpra. fantasiaí, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorra& logos de (ingeria, jaquetas, lumes.
luvas, ligas, lenços. manhãs, meias,
maltas, mantas, mandrião, mantlhas, pa•

Casse 33
Tittilo de estabelecimento
Urino ta°. 643.303, de 29-5-61
Adesivos Beppo Ltda.
São 'Paulo

BEPPO
INDUSTRIA BRASILEIRA

, Classe .39
Para- distinguir adesivos em geral.

3510 Segunda-felra 21
•
Térmo TO 643.304, de 29-544
tanofran Aparelhos Elétricos Ltda.
São Paulo

-"REMOFR Are
IND. BRASILEIRA

DIÁRIO OFICIAL (Seção
Termo n.° 613.366, de 29-5-64
Bar e Café Arapongas tLda.
São Paulo
ARAPONGA3
Indtistria Brasileira
Classe 41
Balas, bombons, bombocados, biscoitos, bolachas, bolos, bolos gelados,
balas de mascar, caramelos, chocolates. cacau, confeitos, crocantes, drops.
doces de leite simplea e compostos,
doces de frutas em conserveis preparadas era massa, em calda. em conservas, em compotas, e em geléias.
doces, doces gelados, doces de amêndoas, de amendoim, de nozes, de castanha, e de frutas secas coemos coo
chOcolates, frutas secas, passadas e
cristalizadas. geléias, goma de mascar,
pralinés, pastilhas. puxa-puxa pirulitos.
pudins.s.panetones. sorveres torrões
torradas

ui)

Setembro de 1964, ,.

deixas para construções. IlloSale03, produtos de base asfáltica produtos para
tornar impermeabilizantes as argesnair
nu de cimento e cal. hidráulica, pedra,
gulho. produtos betuminosos. inapermeabilizantes. liquidas ou sob outras formam
para revestimentos e outros usos D83
construções, persianas, placas para pavimentasào, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-rublos
para uso nas construções, parquetes.
portas. portões. Pisos. soleir as Para portas, tijolos, tubos de concreto., telhas, tacos tubos de ventilação. tanq ues de c/smento. ;algas. vi gamentos. vimas

Termo mo 643.319, de 29-5-64
J, Torres 8 Araújo
, Pernambuco

' Classe 8
Para distinguir: Acendedorss elétricos,
alarmas elétricos, alto-falantes, amperímetros, amplificadores para rádios.
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, apareams de ventilação para
Tétano n.9 643.313, de 29-5-64
edifícios, aparelhos elétricos para baFarmácia groga-Menino Ltdaa
nho, aparelhos e/atro-dinâmicos, apaSão Paulo
relhos para barbear, aparelhos para ias.
talações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
qoa"0
pasteurização de leite, aparelhos para
Classe 41
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiPara o uso. em torrefação e moagens
de café
radores de pá, benjamins, bobinas eléClasse 3
tricas. caixas de' derivação, campainhas
Térmo n.9 643.309. de 29-544
Termo n,° 643.320, de 29-5-64
elétricas, comutadores, condensadores Densa — Administração e Comércio Substâncias, produtos e preparaçes quíIndústria e Comércio aLfite Ltda.
micas para serem usadas na medicina
elétricos, conectores, enceradeiras, es
S. A.
ou na farmácia
Guanabara
tufas de aquecimento, estufas. para conSão Paulo
servar alimentos, estufas para secar rouTermo n..9 643.315, de 29-5-64
pas, ferros elétricos de engomar e de
Herculano Angusto de Abreu
soldar, filtros de água, fogareiros eléD
11
Minas Gerara
tricos, tegões, fõrnos, galvanómetros,
Ind. orarn.leira
hidrõmetros, indicadores automáticos se
silvei de água, instrumentos medidores
Classe 50
de energia elétrica, instrumentos telefóImpressos
em
geral,
propaganda, tapunicos. interruptoras, irradiadores, lâmmes,' tabuletas e anúncios
padas, liquidificadores, manômetros, miClasse 36
crofones, pick-ups, pilhas elétricas, reTermo n.° 643.310. de 29-5-64
Para assinalar sapatos. bedsaa e cinto?
Classe 3
ceptores de rádio, refrigeradores, retais, Drena — Administração e Comércio
Para proteger fabricação e venda de
relógios, reostatos, telefones, termostaS.A..
Termo n.9 643.321, de 29-5-64
aguardente de cana
tos tomadas, transformadores, válvulas
Laboratório Perini Ltda.
DL para rádio, válvclas para aparelhos de
Ternso re° 643.316, de 29-5-64
televisão, ventiladores e voltimetras
ADIECIISITRAÇIO Is
Santa Catarina
Miguel das Santos Veloso
COMMCIO
."r nas Ger. ' "
Tèrmo n. 613.305, de 29-544
Nome comercial
Construtotlle
Construbras Constrtutotra Brasileira
Termo n.9 643.311, de 29-5-64
Ltda.
Farmácia e Drogaria São Silvestre
São Paulo
Ltda.
indústria Brasilein
São Paulo

In a-Brasileira

Lagoinha
C_A F

'ICONSTRUBRAS"

sio amem

Ind. Brasileira

r

Pastillas Periii)

VÉLOSO

1312ASMEIRA

Classe 3
Substâncias, produtos e preparações
Classe 16
químicas para serem usadas na mediPara d stinguir: Materiais, para construcina ou na farmácia
ções e decorações: Argamassas, argila
Têrmo
n.° 643.318, de 29-5-64
areia, azulejos batentes, balaustres, blocas de cimento, blocos ara pavimenta- Discopesca — Distribuidora Comercial
' de Pescado Ltda.
ção, calhas cimento, ca/. cré, chapas
São Paulo
isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
DISCOIZCI
chapas para coberturas, caixas dágua,
Ind. ora /01ra
caixas para coberfuas, caixas dágua.
ca xas de descarga para etiraos, edificaClasse 41
ções rernokladas, estuqeu, emulsão de 3acalhau, lagosta, mariscd e peixes
base asfáltico estacas, esquadrias estruturas metálicas para construções, lameTermo n.° 643.314, de 29-5-64
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas Vaspal Projetos e Construçes Ltda.
de junção lages, lageotas, material IsoSão Paulo
lante contra frio e calor, manilhas, masVÁSRLIA
sas par revestimentos de paredes, maTata. Braalle.i.rek
deiras para construções, mosaicos, proClasse -16
dutos de base 'asfált.co, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas- Para dsstingurr: Materiais cara construsai de cimento e cal, hidráulica, pedra- ções e decorações: Argamassas. argila.
galho, produtos betuminosos, impermea- areia azulelos, batentes. balaustres. blobilizantes. liquidos ou sob outras formas co. de cimento, blocos para pavimentapara revestimentos e outros como nas eão. calhas' cimento. cal. cre. (+amo
construções. pers.anas, placas para pa- isoUntes, caibros. caixilhbs. colunas.
vimentação, peças ornamentais de ci- chapas para coberturas caixas d'água
oara,coberturas. caixas d'água
mento ou gesso para tetos, e paredes, caixas
catana de descarga pra fixos. ed5ficapapel para. forrar casas, .massas anta ceras premoldadaa estuque, emulsão de
ruidos para uso nas construções, par- base asfáltico. estacam ,esquadrias, estruquetas portas. portões, pisos, soleiras turas metálicas pira construções. lamm
para portas tijolos, tubos de concreto las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
telha, tacps. tubos de ventilação, tan- de Nação. laqes. lageotzu. 'material boques de cimento, v gas, vigamentos .e iantes contra frio e calor, manilhns. mas,
para revestimentos de paredes, ma-

Indústria Brasileira

Classe 41
Café
s..

Tisrmo n.1 643.317, de 29-5-64
António Barbosa Filho
Minas Gerais

Classe 3
Lha preparado farmacêutico indicado a* tratamento das faringo-laringo e ti-as
queites
Termo n.° 643:322. de 29-5-64
W. A. Simões, Dias 8 Cia. LtIzt,
Guanabara

GAFE

PIU-PIU

BARBOSA

O Ionico dos Pifitos
. Classe 2

Classe dl
Café torrado e moldo
Termo n.° 643.318. de 29-544
J. Torres G Araújo
Pernambuco
srlargam. a- a.

Frate de propaganda

Têrtno rt.° 643.324. de,29-5-64
João Cava/cante de Lima, Manoel Cava/cante de Lima. Antonio Guedes de
Scitrza e Salva> Pplonio
Guanabara ,

!nciti-stria Brasileira

Nome- comercial

Classe 21,
Para diatiaguizi Veículos e suas parto
integrantes: :Aros para bibicletan, automóveis, . auto-caminhões, aviões, amolas,
tecedoresa alavancas de cambiai braço*,
breques, braços para- veículos, bicada-,
••
. -1:„ •

tas, carrinho& de mão e carretas, cama
nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
tarsos, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veiculas, ccbos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção, dasligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choqUes,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veiculas, selins, tricicles, tirantes para veículos vagões, velocipedas, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleIbus, varam de
carros, toletes para carros

...etembro de 1964 3511'.

JIÁRIO OFICIAL (Seção III)

..dgrvocla-feira 21

Termo a.° 643.326, de 29-5-64
João Cavalcante de Lima, Manoel Cavalcante de Lima, Antonio Guedes de
Souza e Sylvio Polonio
Guanabara

indústria Brasileír",

nino n.° 643.329, de 29-5-64
Transportes Belo Horizonte Ltda,
São Palio

13.° 643.337, de 29-5-64
TY—,n ita Distribuidora de Materiais
Sanitários Ltda.
Guanabara

!fransportadora
,Belo Horizonte

!Indústria Brasileiril

Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas partes
-Classe 33
integrantes: Aros para bibicletas, autoTitulo de estabelecimento
móveis, auto-caminhões, aviões, amorTermo n.9 643.330, de 29-5-64
tecedores, alavancas de câmbio, braços,
Transportes Belo Horizonte Ltda,
breques, braços para veículos, bicicleSão Pulo
tas, carrinhas de mão e carretas, canalnlionetes„ carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, Carrostanques, carros-Irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, ccbos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
Termo a, 643.323, de 29-5-64
corrediços, para veículos. direção, desliW. A. Simões, Dias 8 Cia. Ltda. gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleClasse 33
vadores para passageiros e para carga,
Título de estabelecimento
Guanabara
engates para carros, eixos de direção.
freias, fronteiras para veículos, guidão • Termo n.° 643.331, de 294-64
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
Guanabara
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques. radiaeores para veículos.
indústria Brasileira,
rodas- para veiculas, selins, tricicles; tirante,' para veículos vagões, velocípeClasse 2
tr?
des, varetas de controle do afogador e
Tônico para pintos
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Termo n.9 643.325, de 29-5-64
João Cavalcante de Lima, Manoel CaTermo
n. 643.327, de 29-5-64
valcante de Lima, Antonio Guedes de
João Cavalcante de Lima, Manoel CaSouza e Sylvio Poicaavalcante de Lima, Antonio Guedes de
G ua naba ra
Souza e Sylvio Polonio
Guanabara
Nome comercial

Classe 15
Artigos da classe
Termo n.. 643.338. de 29-54.
Cuido MenIchelli
a Guanabara
•

Eziiresso
Belo

•

Ogr
Classe 4f
Título de estabelecimento
Ternao al. 9

613.339, de 29-5-6f
Gado Menichelli
Guanabara

C iloniai

•

Indiasstriek Braalleilis

TiLimoo n! 643.332, de 29-5-64

Terraplanagens flama Ltda.
Guanabara
-

1

Indústria brasileira

1Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, cami•
nhonetes., carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carClasse 21
Para distinguir: Veículos e suas partes roças, caroceriaa, chassis, chapas crIntegrantes: Aros para blbicletas, auto- colares para veículos, ccbos de veiculas
móveis, auto-caminhões, aviões, amor- carrinhos para máquinas de escrever
tecedores, alavancas de câmbio, braços, corrediços, para veículos, direção, deslibreques, braços para veículos, bicicle- gadeiras, estribos, escadas rolantes. eletas, carrinhos de mão e carretas, cami- vadores para passageiros e para carga,
nhonetes„ carros ambulantes, caminhões engates para carros, eixos de direção,
carros, tratores, carros-berços, carros- freios, fronteiras para veículos. guidão
tanques, carros-irrIgadores, carros, car- locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
niças, carocerias, chassis, chapas cir- motocicletas, motocargas, moto furgões,
culares para veículos, ccbos de veículos manivelas, navios, ónibus, para-choques,
carrinhos para máquinas de escrever para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
corrediços, para veículos, direçao, desli- rodas para bicicletas, raios para bicicle•
gadeiraa. elfrbos, escadas rolantes, ele- tas, reboques, radiadores para veículos.
vadores para passageiros e para carga, rodas para veículos, selins.-- tricicles, tiengates para carros, eixos de direção, rantes para veiculas vagões, velocípefreios, fronteiras para veiculas. guidão des, varetas de controle do afogador e
locomotivas, lanchas, motociclos, molas, acelerador, tróleis, tro/elbus, varaes de
carros, toletes para carros
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques.
n.4 643.328, de 29-5-64
•Termo
para-lamas. para-brisas, pedais, pantões,
Transportes Belo Horizonte Ltda.
rodas para bicicletas, raios para bicicleSão Paula
tas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veículos, selins, tacicies, ti-Transportes
rantes para veiculas vagões, velocipe:
des. varetas de controle do afogador e
Belo Horiiiinte MÓ)
acelerador, tróleis, troleibus, varaes
carros, toletes ara carros
Nome comerciai

Classe 19
Artigos da classe

,—..
.401"fimurej

Termos na. 643.340 a 613.316, de ) 1

29-5-64
F. P. Botelho Equitsamentos Agricolai
•

Classe 33
Título de estabelecimento
Termo n.° 643.333 a 643.335, de
29-5-64
Terraplanagens Fama Lida
Guanabara

Ltda.
Guanabara

'tf3-1:4-1301e1b`ej
Itidinitria Brasileira(

r -idiistria

rt

Classe 6
Artigos da classe
Classe 7

Brasileirie

Artigos da classe
classe 8
Artigos da classe

Classe 11
Artigos da classe
Classe 21
Arti gos da classe
Classe 39
'Artigos da classe
Classe 50
'Artigos da-classe

Classe 16
Artigos da classe,
Classe 25_
Artigos da classe
Classe 50
Artigos da classe
Termo n.9 643.336, de 29-5-64
Danasa Distribuidora de Materiais
Sanitários Ltda.
Guanabara

Teazeo 11.9 653.347. de 29-5-64
Indústria de óculos Focal S. A.:
Guanaharn
...nn•••

b1MASA Distribuiderà

de Materiais Samtário4

indústria Brasileiii.
Classe 15
T1hdo de

estabelecimento

1

Classe 28
.Artigos da classe
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Termo n.° 643.356, de 29-5-64
papel ou papelão). álcalis,. hactericidas.
Livraria Editôra Niãgara Ltda.,
banaticidas, carrapaticidas. creasa, creio.
mana, creosoto, desodorantes demiteSáo Pulo
cantes, detucriadoges. exterminadores de
pragas e bervas daninhas. esterilizaistea embrocações para &amam cozer.
LIVRARIA EDITORA
L
toa, farinhas de ossos. teCálizantes. tos•
VIAOARA LTDA.
tavas. formicidas, hanigaatea
glicose para fins veterinários gua.
ao. berbicidas. inseticidas. msetitugos.
para animais, aves e peixes óleos de•Nome comercial
sinfetantes e veterinários. ›eiróleos aa.
aostiários
e
desintetantesa
papei
fumega.
motastria Brasileira Termo na' 643.357; de 29-5-64
tórro, pós inseticidas. parasiticidas. tua Algamar — Indústria e Comércio Progicidas e desinfetantes. preparações e
dutos de Toucador iLda
Classe 8
produtos inseticidas. terinandaa, desin
íi
São Pulo
Artigos da classe
fetantes e veterinários. raticidas. reméClasse 28
•1
dios pare fins veterinários. sa pões vete.
Artigos da classe
rinarros e desinfetantes. sais para fitu
ALOAMKR
agricolas. horticulas. sanitarius e vete
Termo n.° 643.3f.0, de 2q-5-64
rimados,
sulfatos.
superfostatus
vacinar
Industrie.
Brasileira
Conselho Federa l da 0:•deni dos
para aves e animais, venenos contra .
Músicos da 11:as11
Insetos, animais e herva daninhas
Guanabara

Termos as. 643.348 a 643.319, de
29-5-64 •
'
Amônia Fernandes Moura Cus, Ltda.
Guanahara

Classe 32
Música
Termos na. 643.351 e 643.352, de
29-5-£4
Casa "32" Ltda.
São Pulo

32
Classe 13 .
Tbotoaduras para punhos, águas matinhas lapidadat ala:setes para ad ouar
Vestuários, de metal precioso, semiprecioso ou suas Imitações; anéis ne
adorno, balan,landans. berloques.- boa,
coa, broches, colares, contas de metais
ou pedras reciosas ou semi-reciosás
tuas imitações usadas como adornas
ou na confecção de bijouterias. correntes de uso Individual ara adorno diamantes lapidados ,-smeraldas !aplaudas.
medalhas com santo pulsaras 'afiras
!apiadas, topá: las lapidadas turmalinas
• lapidadas e •i-cruezas iaptclacias
Classe 36
Para distinguir: Ari gos de vestuários
# ' roupas feitas eia geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas:. baba
dOUTOS, bonés, capacetes, cartolas. cara
Ouças, casação, coletes. capas, chatas
oachecols, calçados, chapéus. cintos,
Cintas. combinações. carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças. calções calças, camisas, camisolas, 'camisetas,
suecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
Saias, casacos, chinelos. dominós. echarWat fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gors
'os, jogos de lingerie, lacmetas. 'actues,
luvas, ligas, lenços. mant3s. meias,
maiõs, mantas. mandrião. manilhas. paletós. palas, penhoar. nulover. pelerinas,
peugas, ponches. po' 2 inas. mimas. PujihOs, nerneiras, em:monos, regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos.
¡suspensórios. saldas de banho, sandálias.
atieteres, shorts. sungas. mias ou siadas,
talar, toucas, turbantes. ternos,. uniformes e vestidos

,

.1
%

'

“:•••%•
YO1y, n"••,••

5iLATO 3)!
-- Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, agua de lava
deira, agua sanitária, cera para soalhos
detergentes, esponja de aço, fóstoros
lixivia, lã .de aço, pomadas para cal
çados, palha de aço, preparados oan
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para lira.
pesa, panos de esmeril e material abra.
avo empregado na limpeza de metais o
objetos, sabões em geral e saponáceos
velas e velas a base de estearias
sabões em pó, m flocos, esponjas di
limpeza

LBA GARÇA

•

São Pulo

ORVAL,REPAESENTAOES
'fru.

)3011C0t
Nome comercial

-a

;

Termo n.° 643.360, de 29--64
Waldir •Rodrigues da Costa
São Paulo

Termo na 643.353, de 29-5-64
Classe 48
Cia. Ltda. Pata distinguir: Perfumes, essências, ex.,
Irmãos Santa Catharina
Termo n.9 643.361, de 29-5-61
tratos água de colônia, água de touca- Orval —. Representações Indústria
Rio Grande do Sul
dor, água de beleza, água de quina.
Comércio Ltda.
água de rosas, água de 'alfazema, água
" • Guanabara
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os ORVAL-REPRESENTAOES'
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpe,za da pe- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
le e "maquilage", depilarios, desodo- i LTDA.
rantes, vinagre aromático, pó de arroz
e tarei) pefumado ou não, lapis para
Nome comercial
pestana e sobrancelhas, preparados para
Termo
n.°
643.362, de 29-5-64
embelezar cílios e olhos, carmim para
Ferreira Campos Es Cia. tLda
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Minas Gerais
para barbear, sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pariaL U X'
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
Classe 23
Indústrie
Brasileira
e cílios, rum de louro, saquinho perfurecidos em geral. tecaios para coafec. mado, preparados em pó, pasta, liquições em geral. para tapeçarias e para do e tijolos ara o tratamento das unhas,
artigos de cama e mesa: Algodão. al. dissolventes e vernizes, removedores da
Classe 17
paca. cánhamo Ceia? caroã. casimi- cuticular; glicerina perfumada para os Para distinguir: Materiais para escritóras, fazendas e tecidos de ia em peças cabelos e preparados para dsecolo- rios em geral, papel carbono e fitas
luta. fersey, aylon, paco-paco. perca. rir unhas, cujos e pintas ou sinais artipara máquinas de escrever
tina, rami, raiou, seda natural. tecidos
ficiais, óleos para a pele
Termo n..
de 29-5-61
plássticos, tecidos Impermealizáveis e
Instrumentos de Medição Schaefer
Termo n.° 643.358, de 29-5-64
tecidos de pano couro •e veludos
OrvaI
Budenberg Ltda.
Representaces Ltda
Termo n.5 643.355, de 29-5-64
Pulo
São Pulo
Adolfo Bornholdt

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuárics
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, apáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas. chales.
cachecol.% calçados, charéus, cintos.
cintas, combinações, carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças. calções. caiças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, • ceroulas, colarinhos, cueiros,
Termo n.° 643.354, de 29-544
saias, casacos, chinelos, dominós. acharOrval — Representações Ltda.
pes fantasias, fardas para militares, coSão Pulo
legiais, fraldas, galochas. aravatas, gorros, fogos de lingerie, jaquetas, laques.
luvas, ligas, lenços, mantas, meias;
ORVA
snaiõs, mantas, mandeão, manilhas, pa• letós. palas, penhoar, pulover. pelerinas.
Massa ' 7 -- peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
aubstauciaa e preparações caitattcas assa olhos, perneiras, quimotass. regalos.
/as da agricultura na horticcatara na robe de chambre, roupão, sobretudos.
Veterinária e am.a Fins sanitárias. -a sus pensódos. saldas de banho, sandálias,
/Saber: adubos. ácidos, aanitarios águam suciares. shorts, sungas, atolas ou siadas,
'desinfetantes ' è para finta, sguatárloa tuteia toucas, turbantes, ternos, uniaputha.masai • Insetos (de goma 1
formes e vestidos •
.j

Setembro de 1964

Termo n.9 643.359; de 29-544
Orval — Representações Indústria e
C°G,mlé radnaobar-rta
ad
Indstria Brasileira

ORVAL
Indústria Brasileira

Classe 8
Para distinguir: Válvulas e Instruo-acros
tos de medição

Classe 46
Termo n.° 613.364, de 211[5-64
Alvejantes, amidos, anil, agua de lava. Algamar
Indústria e Comércio da
detra, água unitária, cera para soalhos.
Toucador Ltda.
detergentes, esponja de aço, fósforos,
... São Paulo
limaria lã de aço, pomadas para cal.
cados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras. vidros. matai, ALOAMAR -INDÚSTRIA E
e objetos, panos para polir e 'para
COMÉRCIO' PRODUTOS , DE
pesa, panos de esmeril ematerial abra TnlICADOP LTDA •
siva empregado na limpeza de metais e
obietos, sabões em geral e aaponaceas ' •
velas e velas a base de estearias.
sabões em pó, in flocos, eaponlas , de
le limpem
• Nome comercial

f
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t
5atembro de

1964- 3813À

para barba, loções e tamicos para ksi Têrmo n.° 643.377, de 95.1964
cabelos e para pele, brilhantina, Mn
(Prorrogação)
dolina, batons. cosméticos, Nadares
De sttiarla Ypiranga, Comércio 111
de penteados, petróleos, óleos para os
Indústria S.A.
cabelos, treme evanescente, Cremes gorSão Paulo
durosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilarias, desoakia
rantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefiimado ou não, lapls para
.1
7PRORRO6"Ae
Termo n.° 643.370, de 29-5-64
pestana e sobrancelhas, preparados para
PLICICO
'Saiam" — Companhia de Produtos embelezar cilios e olhos, carmim para
Para Fomento Agro Pecuário
o rosto e para os* lábios, sabão e creme
São Paula,
para barbear, sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em p6.
pasta ou líquido; sais perfumados para
PRORROGAÇA0
banhos, pentes, vaporizadores de perfcme; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cibos, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, líquido e tijolos ara o tratamento das unhaé,
INDUSTRIA BRASILEIRA
dissolventes e vernizes, removedores da
auricular; glicerina perfumada para os
Classe 2
cabelos e preparados para dsecoloSubstancias e reparaçóes quicai: as rir unhas, cílios e pintas ou sinais artiClasse 42
usadas na agricultura, na horticultura
ficiais, óleos para a pele
Kummel
na veterinária e para fins sanitários
a saber: adubos, ácidos sanitários,
Terino n.° 643.373, de 29-5-64
Tênia a.' 643.378, de 29-5-1964
Waldetnar Escocia
aguas desinfetantes e para fins sani(Prorrogaçáo)
tários, apanha-moscas e insetos (de
[Indústria e Comércio "Miguel Calfail
São Paulo
goma e pfapel ou papelão), álcalis,
Sociedade Anónima
bactericidas. baraticIdas, carrapaticklas,
Sáo Paulo
•
PRORROGAÇÃO
cresol. czeosotalina, creosoto, desodorante, desinfetantes, defumadores, exÓTICA "BOA VISTA"
éRORROGAÇAO.
termirradores de pragas e hervas danl.
abas, esterilizantes, embrocações para
CRISTAL
animais, enxertos, farinhas de ossos,
Classes: 1, 8 e 28
fertilizantes, fosfatas, 4ormicidas, fumlTítulo
ganias, fungicidas, glicose para fins
Termo n.° 643.374, de 29-5-61
veterinários, guano, herbicidas, inseticidas, insetifugos, larvicidas, microbial- Irdústria. e Comércio Farid Soubhia
Ltda.
das. medicamentos para animais, aves
e peixes, óleos desinfetantes e veteriSão Paulo
nários, petróleos sanitários 'e desinfesantas, papel funiegatórioa pós inseticidas, paraticidas, fungicidas e desirif
PRORROGAÇÃO*
INDUSTRIA SRA SILEIR A

tapeçarias 'e para arilgoa de cama e
TêTmo zt.9 643.365. de 29-5-64
Timor — Indústria e Comércio de mesa: Algodão, alpaca, aãiillaina cetim,
caroá, casemiras. fazendas e tec dos de
Produtos Químicos Lida,
Ia em peças, juta, iersey, linho nylon.
São Paulo
paco-paco, aercaline, rama rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos linpermeabilizantes e tecidos de pano couro
TIMOR-INDÚSTRIA E
e vestidos

COMÉRCIO DE PRODUTOS

químicos T.TnA,

-

Nome comercial
Termo n.° 613.366. de 29-5-64
Daniel Domingos Zuffo e Eloy
Gogliano
São Paulo

PRORROGA 00
AUTOMOBILISMO
Classe 32
presAlmanaques, anuários, álbuns
o% cartazes. catalogas. ;ornais nadotais e estrangeiros. publicações impressa% revistas. Propaganda em rádio.
televisa°, jornais. programas rachofõnia
roa; peças teatrais e cinematográfica*
e revistas
Termo raa 613.367, de 29-5-64
Garnbagorte S. A. Comércia e
Indústria
São Paulo
eRORRo6AçA0

SUISTAIR

tantes. preparacties e produtos Inseti-

Classe 42
Para distinguir aguardente de cana
Termo n.° 643.368, de 29-5-64
Casas Fausto — Roupas S. A.
São P.:u!o

PRORROGAÇÃO

Cevja

PRORROGAÇÃO
RADIOREL
Industria Brasileira
Classe ia
Para distinguir: Loçào para o tratamento da pele
Trino n.° 643.372e, de 293-64
Aristoteles Dellape Jardim
São Pulo

Casses • 12. 23 e 36
Titulo

NORTISTA

germicidas, desinfetantes e veteIn gstria Brasileira
rinários, raticidas, remédios para fins
veterinários, sabões veterinários e desinfetantea, sais para fins agricolax
Classe 46
horticula% sanitários e veterinários,
Para distinguir: Velas .
sulfatos, superfosfatos, vacinas para
aves e animais venenos contra insetos,
Termo n.' 643.375, de 29-5-64
animais e hervas dadinhas
Indústria e Comércio Farid Soubhla
LtcPa,
Térmo a.' 643.371, de 29-5-64
São Paulo
Instituto aLtino Americano de Raoon
S. A.
PRORROGAÇÃO
Gim ni-d)nra
cidas.

SERTANEJA
Indústria Brasileira
_
Classe 46
Para distinguir: Velas

Tênno ti.° 643.376, de 29-5-64
Timor — Indústria e Comércio de
Produtos Quirnicos Ltda,
São Pui lo

4
TIMOR
Indastria Brasileira

PRORROGAÇÃO

Tê: ino n.° 6-13.369. de 29-5-64
aLit'Ficio InJustrial 13-asileiro Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO
V 8 ,0 N
IndiSetria Brasileira
Classe 4g

Para distinguir: Perfumes, essências, exCl.isse 23
tratos água de colónia, água de toucaP.xr3 dktÀttpiii-: Tecidos em geral, tet
dor. água de beleza, água de quina,
&idos pa , a confecções em geral, para água de rosas, água de alfazema, água

Liasse 46
Alvejantes amidos, anil, água de lavadeira, água sanitária, cera para soalhais
detergentes. esponja de aço, fósforos,
lixívia, lá de aço. pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras vidros, metais
e objetos, panos para polir e para laza
peva,' panos de esmeril e mattaial abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral .e saponáceoa
velas e velas a base de estearia&
sabões eu* pó, In flocos, vsponjaa de
limpeza

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral,
&loa para confecções em geral,
tapeçarias e para artigos de cama2
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cethito
carpa, ceserniras, fazendas e tec.dos
lá em peças, luta, jersey, linho, nykal,
paco-paeo, perealine,
rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos ima
permeabilizantes e tecidos de pano amuai
e vestidea
Têrmo n.° 643 . 379, dt- 29-5-1964
(Prorrogação)
Sussex — Produtos Medicina Ltda.
Paulo

PRORROGAÇÃO
2 /G-ZAG
Industria Brasileira
Cl, • ',Se 10

Para distinguir: AbaixaMnguaa abrt.
eocas, adentkomos, afastadores, •grafo:R
madleo-eirergicos, a p arelhos para mas;
sagens, aparelhos de pressão arterial
aparelhos de diatermia. aparelhos d
raios ultra-violeta, aparelhos de raio
ap arelhos de Infra-vermelha aparelh
duras; bisturis, cadeiras para chnie4
enédrea, cambraia hidró tila. eanulaa.
nulas, cataplasmas de feltro catgut,
ra lambada, céra para Jarra:tad:5es t
articulações, eéra colante, cintas para
Mas clinieos, clama urnbeficais,
colheres cortantes, compi• ehsas de tecidos.
cost4tosios. curaras: dentes artificiais
dentaduras, depressores, dilatadores, dita
cilas,- drenas? êudas vaqInals elevado.,
res, espartilhas, espéculos vaginais, tia
ponjas atilam, estufas, espana:a% eei
capelos, escopros, extratores, mande*

35 • 4

S^

"-ira 21

res; fios de linho para lenidas, facas.
lanchoa para músculos celaaóraetros.
gazes. godivas. goivas gêsso, grampos
para saturas. guta-percha: histerâmemas, aparadores. aparadores para fins
*gratos para ossos, agulhas para tateção, algodão hidrófilo, alicates. amáiga.
Coa irrigadores, instrumentos cirúrgi.
O* para operações: ligaduras de cãnhamo liquidas e pós para limpeza e
polimento ara tins odontológicos. lixa.
1uyas e dedeiras de borracha. limas pata ossos lancetas. massas plásticas para
fins odontológicos. 'mascaras para anestesia. mesas de operações, mestas para
curativos, martelos ara lidais: perfuradores, pés e braços artificiais. placas
para obturações de canais. porcelanas
protetores para seios, pincéis para gar
ganta, pinças anatõmicas. protetores
rolos aloiramos de lá de pau, ruge e
rodas 'para desgaste dentário, retorce.)
pio bugia. rugirias: sarjadetras ondarara, seda e crina para souturas. esteais
• para gêlo e boisas para água quente
sondas, seringas para lavagens e injeções, - serras, ser:as para raquiotonals,
tampões higiénicos preservativos tira leite, termômetros tesouras, trepanas.
toalhas higiênicas; ventosas, verniz aso/ante para fins odontológicos
Térrao n.° 643.381, de 29-5-1954
lncorporadora — imaattiúria Integral
Limitada
São Paulo

-CUSTO VERDADEIRO
Classe 33
Expressão
Tétano n.o 643.380, de 29-5-1964
(Pr000gação)
Nilo Villa
São Paulo
'RORROGACAO

VILLA
I NDUSTRI A BRASILEIR

•

Classe 11
Para distinguir . Artefatos de metais:
arruelas, catracas. curvas dç rcçarço.
encanamentos. ferragens para capuz de
automóveis, ferragens para tectos de
cabine de caminhões levantados para
vidros de cam nhões. automóves e para
veicuass em geral luva para bombas
d'agua. mancaes para brocas, parras.
peças para amo-tecedores de choques.
parafusos especiais, peças para barra
de tensão, terminais peças para freios.
parafusos eseciais ara regulagem dos
freios, eças para mecanismo de partida, botões de metal ( start), parafusos
alongados para ai xar o motor de partida, peças de metal que protege e envolve o motor de partida. peças para
molas dianteiras e trazeiras, grampos.
folhes de metal que envolve as molas
, e protege contra o pó e ferrugem pinos excentricos para veículos (pivo)
pinos de direção, pinos de molas, calotas, peças para pontas de esto dianteiro, luvas de metal rosqueada para unir
OS partes laterais do eixo: retentores de
metal, suportes pa-a vidass alicaaes, ala.
vai:mas. arruelas arrebites, correras,
chave' de parafusos chaves de fenda.
' chave, ias:laza dobradiças . chaves, calotas. 'gradei. super calotas. „trizos, safei; - te,s-de metal, afim:aça esguichos, fesCi-
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boa, fechaduras, molas para portas, martelo, , pas-atusos, porcas, terminais de
dire aâo, cavadeiras trincos, matrizes,
',luzido expressamente' excluídos quaisquer artigos que sejam partes integrantes de veículos e máqu nas

•
eterribro de 1.9.4-

(composições quImicas). fermentos, parações para o aperfeiçoamento de
filmes sensibilizados, fixadores (sais), ferro, preparações para renovar os diz.
fluidos para endurecer metais, Muar, cos de fonógrafos, preparações parx
fluoreto de sódio. fluoridico, fixos para purificação do gaz. preparações preser.
soldas, formiatos, fórmico. fuligem para vativos de pedra, de madeira, dos tijo.
fins industriais, fulminato, fundentes; los dos metais e das paredes, preparai'
gaiatos, gálico, galvânicos (banhos ções para despolir o vidro, presaivatla
nono n.° 643.382, de 29 - 5 - 1961
—), galvanização (banhos para), ga- vos contra a congelação. presarvativoa
( Prorrogação)
zes, gelatina para emulsões Iprotegr.) contra a ferrugem, preservativos coas
Uto-Press Ltda
gema (sal — ), geramila (acetato) . tra ,a umidade das paredes, produtos
São Paulo
geraniol (acetato de —), gerador (me- desincrustantes, produtos fixadores para
tilato de — ), giz glicol, glicose (subs- per ratmaria, produtos fixadores para
tâncias para descorar — ) , glicosides, permaria, produtos iso' a ntes (químiPRORROGAÇÃO
gornelina, graxas preventivas contra a cos), produtos para conservação de
LITO - PRESS
oxidação, graxas ( ácidos — ); halogè- ovos, produtos para absorver a muinicos (Produtos), hidrato de aluminio, dade. produtos para a têmpera de fert
hidratas de carbono, hidrofugas, (solu- ro, produtos para a encolagem e correClasses: 25 e 50
ções — ), hicirocento liquefeito ou com- ção dos mortoe, produtos Para clarifiInsígnia
primido, hidrosulfito, hipoclorito de só- car e purificar águas, produtos para a
Ter s as. 643.38 1 a 643.386, de dio, hiposulfitos. ignifugas (matérias têmpera de ferro, produtos para a en-,
29-5-1964
—), ignição de cerveja, indico, iode- colagem e correção dos mostos, produCociedade Técnica de Materiais
tos, iódico, iodo (sais de --), índio tos para clataficas o açúcar, produtos
"Sotema" S.A.
para conservar alimentos (quimicos),
(cloreto de —); laga, latico,
São Paula
linoleico, 'líquidos quimicos, líquidos de produtos para 'conservar a madeira,
têmpera. litargirio, litina, litio magna produtos para evitar o vapor dágua
sio. malânicos, malatos, málico, manga sôbre o vidro, as vidraças. eu ., produPRGRROGACÃO
natos, manganico, massas eletroliticas tos para a indústria taxal. produtos
matéria filtrante, matéria à prova- de para melhorar, conservar, clarificar e
togo, matéria ignifuga. matérias para tratar bebidas, produtos para reavivat
enriquecer e purificar o gaz, matérias e refrescar pinturas, produtos fotogsáINDUSTRIA BRASILEIRA
corantes animais, matérias corntes mi ficas, produtos refratários. propilico,
nasais, matérias corantes, vegetais, ma. protóxido de azoto, prussiato amarelo,
térias decapantes, matérias para despo- prussiato de potássio, piridina e derivalir. matérias par perfurar metais, maté- dos, picoacético, pirolenhoso, piroforost
Classe 47
Óleos de qualquer espécie para ilumi- rias para 'tornar o vidro e o esmalte rádio-reativos químicos — redutores,
. Mames: saia
nação, aauecimento e lubrificação. Pe- opacos, 'Matérias primas químicas, mer- reveladores fotográficos ro
tróleo refinado, semi-refinado e não- cúrio, tnetilato de geranila metileno. salicilato de litina, saliecilico, sebácio,
refinado, com ou sem a mistura de
minio, misturas quirnicas ex sensibilizadores para prova de ácidos,
óleos minerais,, animais ou vegetais tintaras, misturas químicas frigiríficas. silicatos, soda, soda calcinada, solda
para a iluminação aquecime nto, luhri misturas químicas refrigerantes, mona cáustica. sódicos, solução antitefrigeficaçáo ou combustão, e graxas Pro zite, mordentes muriato de estanho santas. soluções para tornar incombuschoco e óleos combustIveis provani. amoniacal, na ftênicos. negro animal ne. tíveis, soluções hidró fug as. soluções
entes de petróleos
gro de fumo, negro de berlim, negro impermeabilizantes soluções para esta
de
eberlim para sapateiro, negro d tar a torrhaçâo de espuma nos acumulaClasse 1
dores, soluções para cópias pela ciaAbsorventes, aceleradores de vulcaniza brunswick, neutralizadores químicos pa- notipia. soluções de sais de prata para
ção, acetatos, acéticos, acetificadores. ra líquidos fermentados. nitrada. nitra pratear. soluções tituladas, saeações voacetona acetileno, ácidos, absorventes tos, nitricolulose, oleico óleo para coo lumétricas. solventes, substâncias (quíagentes químicos. água-acidulada para servaçâo de ovos, oxalatos, oxático micas para uso de indústria, nas fotoacumuladores,, água raz. albumina ioda oxidantes, óxido de antimónio. óxidos grafias). substâncias rádio-ativas, suda. albumina de malte, albuminas. afixa metálicos, oxigênio na indústria, oxigé cedâneos de :ânfora para a roaricaçao
minas vegetis, lbuminoides, alcalinos. nio liquefeito, paládio. palinitico, papel de celulóide, sucinico. sulf tos. sulfatos.
alcalino terrosos, álcalis, alcaloides albuminado, papel baritado papel lar sulfo-ácidos, sulfonados. sulfõnicos, sulálcool, alcoolatos. aldeidos, alizarina assai papel de platina (sé.pia ) , papei furoso, sulfúrico, talco, tanato de cálalumens, alvaiade. aminas, amonlacais gálico, papel heliocopista, papel helio. cio, tanato de mercúrio. tânicos, taniamoniacal, amoníaco amua, amtlico grá cico, papel para ensaios quimicos nos tártrico, tela sensível à luz, terpe(álcool), anilinas, antraceno, anti-cor papel para revelação automática, pape; nos, tetra cloretos, terebentina. tórica
rosivos, antadetonates, anti-incrustan. tosforescente, papel fotográfico (sensi tintas. Milano, toluol: urânio, urânio
tes, antimõnio, anti-axidantes, antitár vel ) , papel contra a ferrugem, pape; ( compostos de — ). urânio (sais de
taro, arsênico, azalina azótico, azotos. totoinétrio, papel transferotipo, papei — ) • vanaina, verde de bramem, verde
taro, arsanico. azalina azótico, azotos, pedra lipes, pedra pomes, películas ci. de cromo, verdegris verdete, verniz,
azul da prússia, azul ultramar, azul nematográficas (sensíveis), películas corretor. vernizes. viscosa. vitriclos,
ultramarino: bnhos para fixação e re- fotográficas ( sensíveis), percarbonato.
xarão. zalitos e zircônio
velação fotográfica, banhos galvanicos percloraftálico, pigmentos ou cores para
,,Classe 31
banhos de g alvanizaçao. bário, barita. zinco, potassa. potassios, preparaçãc
distinguir: Anéis de vedação pabenrina, benzólco, benzei betume, bi- a indústria, pó de aluminio. pó de Para
ra junções, arruelas, bujões, barbastes,
cloretos, bioxolatos, bismutos, bismuta- zinco, potassa, potássios, prepa raça,' bucras, cordoalhas, cordas, correias de
tos, branco de chumbo, branco de neu. para economia do assoai), preparações
canaletas. fitilhos, gacledon, branco de troyes, brometos, bro- hidrófugas pre a arações químicas para transmissão.
tas,
lonas,
lonas
para freios, mangueimo. cálcio, cânfora, caparosa, carbona a indústria, preparações diastâsicas de ras, rolhas tampas, tiras, tampões, tutos, carboreto de cálcio, carvões, car- maltes, preparações para diluir tintas.
bulações para vadações e tendas
vões ativos absorventes, catalisadores preparações antidetonantes, prepara.
çaes
para
'motores,
preparações
foto.
Classe 16
celukoe (acetato de — ). chapas emulsionadas, chapas fotográficas, chapas gráficas, preparações para bronzear Para d.stinguir: Materiais para construsensíveis à luz, cloratos, cloretos clo- preparações contendo matéria* rádio OCS e decorações: Argamassas, argila.
drato de amônia, cloridrico, cloro, aro- ativas, pre-arasões para eliminar a du areia, azulejos batentes. balaustres. blomatos, citrato de magnésio. cítrico de reza da água, preparações para decom. cos de cimento, blocos ara pavimentamunésio, rStrico, clarificadores, colas por ou dissolver gorduras e óleos. pre ção, calhas cimento, cal. cré. chapa*
para vinhos, adoides para fotografia prações para impedir a corrosão de isolantes, caibras, caixilhos, colunas,
composição com base de kieselgur, co- metais, preparações pa as inonrmaabili. chapas para coberturas caixr, . dágna.
pal, corrosivos (antl ), cópias (so- zaçáo do cimento, preparações cara caixas para cobertuas, caixas dãgna,
luções para —). corantes, cores a magnésio preparações para magnésio. ca sais de descarga para etixos. edificaálcool, cremar de tártaro. creosoto, cris- de crosta nas caldeiras, preparações de ales retnoldadas, estugeu, emulsão de
tais d • sofa, cianeto. cimo( decalami. liana, preparações par impedir r oxi base asfáltico estacas. esquadrias estruantes decapantes quimicosa-descorantes. dação da superfície metálica, prepara- !uras metálicas para const-uçõt , lamedesincrustante para caldeiras detersi- ções para lavar chapéus de palha. pre- las de metal. ladrilhos, lambris. lavas
vos quimicos, detonantes (Bati —) . prações para niquelar, preparações pare de junção lages. lageoras
n nasdissolventes: emulsões fotográficos, as- produzir espumas preparações pa.ra &e- 'ante contra hio e calor ir
parEca,-,
mamaleta, etilenos, extintores, extintores novar roupas e unapeua de palha, pre- os par revestimentos de
:.1

"SOTEMA

tatInda-feira
''s
*a -ta
deitas para (onst:iiições.
Ibitot de base a<hir co produtos pars
tornar imperme: ,izantcs as arg,nri -s
pedre
sias de cimento e
gulho, proiluto.s LA:11141).11c,:.,os. impermea.
bilizantes, liquido s ou sob outras ta: mas
para revestimentos e outros como nas
construções, pers .nas. placas para pavimentação, peças ornamentais de ci.
mento ou gesso para tetos, e paredes,
papel para forrar casas, massas antiruidos para uso naa construções. partinetas, portas. portões, pisos. soleiras
para portas, tijolos., tubos de concreto
telha, tacos, tubos de vent/ação, tanques de cimento. v gas. vigamentos e
vitrés
Ml rmos ns. 643.391 a 643.392, de
(Prorrogação)
S.A . Lanificios Minei. , a
São Paulo
Classe 34
Tapetes

014.R10 OFId!AL (See.•o III)
nturaI. t 1, )s i, á t: COS. tc elos Mipentneabil.:,intes e tecidos de pano couro
e. k'es1"1,105
•
CliAsse 34
Para ilstaigit.r . Os seguinte!, artigo.:
cOrtinades. cortinas. capaznos .enceraCios. estrados linóleos. o:eados, passadeiras, panos para soalhos. paredes e
tapetes
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas. ar
bertores, esfregões, fronhas. guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas.
lençóis, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa. toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhás para banquetas, guarnições para cama e mesa, toathinhas
(cobre páo)
Termo n.° 64.3.393, de 29-5-1964
(Prorrogação)
Refinadora de Óleos Brasil S.A .
São Paulo

PROFROCig AO

Termo n.° 643.395, de 29-5-1964

(1 -arrogação)
Marinangelo Angelo Mmla Clofff
Paulo

PRORROGAÇÃO
sTORTA00

-Termos as. 643.357 a 643.390. de
29-5-1964
(Prorroçjação)
S.AA. Lanificios Minerva São Paule

Classe 33
Titulo de Estabelecimsnto
Térmo n.° 643.396, de 29-5-1964
(Prorrogação)
Instituto Latino-Americano de Radon
Sociedade Anónima
Guanabara

C1sse 22
Para distinguir: Cânhamo em fio ou em
lipha, estambre de seda co de lã, fios
de algodão. celulose, juta, lã, linho;
plásticos. rami: rayon seda natural
para tecelagem ou uso CUIT11.1111. juta ern
fio ou em linha,
torcida, linhas em
meadas ounove ias. linhas brilhantes.
linhas para bordar, para costura, aos
chet ou tricotagen lInhas em meadas
o novelos, meadas, retrczes de sedas
terçai.

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para aitgos de cama e
mesa: Algodão. alpaca. cânhamo cetim.
cama, easemiras, fazendas e tec.dos de
ir, em peças, juta. jersev, linho nylon
paco-paco. percaline, rami, rayon, seda

Térmo n.5 643.100, de 2941961
Diário da Manhã Limitada
Santa Catarina

PRORROGAÇÃO
Classe 32
Um jornal impresso
Termo a.° 643.401, de 29-5-196d.
Amo Vontobei
Rio Grande do Sul

ifiRJp,,q1;41fti
12,142
5alrINADORA I• OLE05 105511.
5 A.

o:Zoa tuai=

Cio PAULO
545A5n.

PRORROGAÇÃO
Classe 41
Óleo para mesa
Termo n.0 643.394, de 29-5-1964
(Prorrogação)
Textil Madeirense "Goldrow - Ltda
São Paulo
PRORROGAÇÃO

Classe 41
e mel

Doces

Classe 3
Substâncias quimicas, produtos a preparados para serem usada, na medicina
ou na fumada

I NDUSTRIA e3R A5n.r. ta A
Classe 24
Alaniares, atacadores para espartilho:
e calçados, ataduras de algodáo para
diversos fins, exceto para fins medica
mas, bandeiras. bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, capas para móveis e
pianos, carapuças para cavalos. coo
ates. debruns, lá, fitas, forros, franjas,
festáo, feltro para órgão. bafos. galardoes, lamparinas, mochilas. mosquetei.
roa, nesgas. ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras.
panos para &cites de móveis, nác
fazendo parte dos mesmos. palmilhas,.
aaasamares. pavios. rédeas, rendas. redes sacas. sinhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não fazendo parte de móveis. artigos ates
feitos de algodão cãnhanio. linho juta
seda. mima lá pelo e fibras aso
,nclualos em outras classes

Termo a.° 613.402, de 29-5-196a
Amo Nilson 8 Filho,
Rio Grande do Sul

Termo ta° 643.397, de 29-5,1964
Indústria Máqcinas Penedo Ltda.
São Pau2o

MAQOINAS.PENEDOURANTIA,
QUALIDADE E PERFE I CÃO. A
SERVIÇO DA INDÚSTRIA
MADEIREIRA

PRORROGAÇÃO

SÃO muJizi

ANIMO
Clame 11
Artigos da classe

nOn
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas. colchas, cobertores, esfregões. fronhas, guardanapos, jogos bordados. jogos de toalhas,
lençol& mantas para camas, panos para
casinha e panos de pratos, toalhas de
rosto, e banho, toalhas de mesa. toa,
lhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, guarniOea para cama e mesa toalhiahas
(cobre pão)

Térnto n.° 643.399, de 29-5-19641
Aurichio S.A. — Indústria e CorOrik!
Importação e Exportaçã,
São Paulo

IND. ERASILEIRA

PRORROGAÇÃO

IfiDust k; essss.tiss

Setembro de 1964 351—ek

Classe 6
Frase de propaganda
Termo n.o 643.398, de 29-5-1961
Irmãos Zen Ltda.
Sfáo Paulo

Industriai 8ra/saciai

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, apere
vos, anis, bitter, brandi', conhaque, ca.i!
vejas fernet, genebra, gin, kumel, ficai
res, nectar, punch, pimpertnint, rhwlk
sucos de frutas em álcool, vinhos, v
muth, vint,ss espumantes, vinhos
quIÂ
nados, whisky
Termo n.° 643.403, de 29-5-1964
Presentes e Novidades Magriffe Ltdral
Guanabara
e

ganeoiaa,
Irdústria Brasiletra.

BRASILEIRA

Classe 11
Artigos da classe

Classe 8
Para distinga r: A p arelhos totográfiC
e ci nematográficos p
ara tomar vistas
de projeção; trinques de r evelação roeiSil,
pertences; banheiras de lavagem;
enzad'
gadelras para secar filmes:
prensas cola'
piadeiras ampliadores; lámpadas para'
terna escura: aparelhos examl
de córeat , aparelhos; visores nadorel;
para elliN.;
minar filmes miniatures;
cor
tadelrae ..,W,

1,7
I.

Setembro de 194
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3516 Segunda-feira 21

Termo a.9 643.416, de 29-5-64
Temo is. 643.410, de 29 - 5 -64
Ni fotografias; prensas para esmaltar;
Confecções Jolimode Ltda.
irdogios signaleios para aunara escura; Indústrias Químicas Anhembi S. A.
Guanabara
São
Paulo
de
luz
fotograSicos
para
°Nati'Illtros
>as e iluminação de camara escura; paMoi para objetivas; objetivas fotograPRORROGAÇÃO
ficas; obturadores fotográficos, telémetros e fotómetros fotográficos; lampa.
Da ma se se teve
PM flash; quadros para dispositiva;
_ -"tripés para fotografias; aparelhos e pro•
A vida cue 3e leva. com "O ha"
COMUA IRANIZAN
¡dores sonoros cine; altofalantes, perClasse 36
Classes: 2 e 46
' ces de ilummação para aparelhos
Para distinguir: Artigos de vestuários
óticos
Expressão de propaganda
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Termo n.9 643.411, de 29-5-64 - aventais, alparcatas. anáguas, blusas.
Termo n.9 643.404, de 29-5,1964
Indústrias Químicas Anhembi S. A. botas, botinas, blusões, boinas, babaTransistel Rádio Ltda.
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraSão Paulo
Guanabara
puças, casação, coletes, capas, abales,
cachecols, calçados, chapéus. - cintos,
PRORROGAÇÃO
ciaras, combinações, carpinhos. calças.
iJra nsistei
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
Rádb-5"O Bôa" a mais fiel cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar, Nome Comercial
pra. fantasias, fardas para militares, co•
Amiga da mulher
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor" Termo n.° 643.405, de 29-5,1964
roa. jogos de largaria, jaquetas, inces,
Palrai Spuma Indústria e Cometei°
Classes: 2 e 46
luvas, ligas, , lenços, mantõs, meias,.
Limitada
Expressão de propaganda
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paSão Paulo
któs, palas, penhoar, pulover. Olerinas.
Termo n.° 643.412, de 29-5-64
Indústrias Químicas Anhernbi S, A. peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
^NU 'OBRE AS NUVENS USANDO R53
nhos, perneiras, quanonos, regalos,
São Paulo
tal TIMRS PALMILHRS PALt41ZPUt\tit
rolx de chambre, roupão. sobretudos.
sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks,
PRORROGAÇÃO
it..iasse 35
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniFrase de propaganda
rormes e vestidos
Termo n-0 643.406, de 29-5,1964
"O Bôa" alveja sem corar Termo n.° 643.417, de 29-5-64
Palrai Spuma Indústria e Comércio
Antonio Bordia
Limitada
E
lava
sem
estrecar
São -Paulo
São Paulo
4

rímerert o tcnoux ro ouro ata asais:MO
SPUri
f ktainnas PM.MII.HRS PM"

Termo n.° 643.307, de 29-5-1964
Palrai Spuma Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo
.17

PRORROGAÇÃO

Classe 36
Para distitnguir: Calçados

"O Bôa" empregada

Termo n.9 643.418. de 29-541
Fumagalli S. A. — Indústria e Comércio
São Paulo

canseira acabada
Classes: 2 e 46 .
Expressão de propagancK

FUMAGALLI rioNIIRA

tadswia ernakatar

Classe 35
- Palmilhas, sapatilhas e sandalaa
•

Termo n.9 643.408, de 29-5-1964

Palmt Spuma Indústria e Comércio

DU BARRY
O SOUTIEN DE CLASSE

Limitada
São Paulo

Classe 36
Expressão de propaganda

:PRI.M1 SPLIMPI

Termo n.° 643.415, de 29-5-64
Confecções jolimode Ltda.
Guanabara

ItIDUSTRIR oRRSIA.Gtan
Classe 35
Palmilhas, sapatilhas e sandálias
Termo n.9 643.409, de 29-5-6:4
Indústrias Químicas Anhembi S. A.
São Paulo

Gotas que vaiem

Uh%

'IA ha dez vezes mais ecoaram .
Classes: 2 e 46
Expressão de propaganda

DA AMÉRIOA 00 ALA.

Ã O Da RODAS PA1A AVTOli.

"ALCATRAZ;
111-Fl BAR"

CETR1ZOIlI-ndu""t rs

PRORROGAÇÃO
Classe 36
Soutien

PPEÇO DO NÚMERO

,VERACARDINI
.Indústria Brasileira'
Classe 3
Um produto farmacêutico cartiotónIco
Termo n.9 643.431, de 29-5-€14
Helbra S. A. — Indústria Farmacebtica
São Paulo
PRORROGAÇÃO

IVERID[RO
,Classe

3

Um produto farmacêutico (vermífugo)

Termo n.° 643.432, de 29-5-61
(Prorrogação)
Farbarerke Hoechst Akttiengesellschaft
vorm. Meister Lucius
Bruning
Alemanha

PRORROGAÇÃO

IM

Classe 3'
Pn_parações farmacêuticas e terapêuticas
remar n.9 643.433, de 29-5-64
WhIrlpool C,orporat.ion
Estados Unidos da América

TECT OL

Classe 8
Para distinguir: Aquecedores, aquecedores automáticos, aparelhos para moer
carne, aspiradores de pá, aparelhos eléClasse 21
tricos para lavar, acendedores elétricos,
- Expressão de propaganda
aparelhos picadores de carne e legumes,
Termo n.° 843.428, de 29-5-64
aparelhos fotográficos, amplificadores
Alcatraz, Hi-Pi Bar Limitada
de som, aparelhos acústicos. aparelhos
Guanabara
de rádio receptores, aparelhos de radio
receptores conjugados com fonógrafos
e receptores de televisão, aparelhos receptores de televisão, antenas, acumuladores elétricos, aparelhos de iluminação, batedeiras elétricas, baterias, ba‘
lanças, bules e cafeteiras elétricas. bobinas, campainhas elétricas, acumuladores de ar, condicionadores de ar. chuClasses: 41, 42. 43 e 41
veiros elétricos, diais, enxugadores eléTitulo
tricos, enceradeiras elétricas, estufas,
Termo n.9 643.429, de 29-5-64
evaporadores, exaustores elétricos, SoS., A. Instituto Bioterápico America° gareiros elétricos e automáticos. ferroe
"Saiba"
elétricos, de passar e engomar, frigalet.
raa elétricas, fonógrafos, geladeiras elé,PRORROGAÇÃO
tricas, interruptores, lavadores e aquidificadores elétricos, leiteiras automáticas. lustradearas, lanternas elétricas, lâmpadas, misturadores elétricos automáti.- ia" Brasileira
cos, microfones, mostradores, pilhas elé•
•
tricas, refrigeradores, resistências elétri
cas, panelas automáticas de pressão, reaClasse 3
toras, sorveteiras elétricas, sirenes elétriUm preparado ginecológico
cas. sirenes elétricas, torradeiras elétrr
cas transfcnnadores. tomadas elétricas
válvulas elétricas e ventiladores
DE HOJE: CR$ 10,00
FAIR/05Ç

Termo n.9 643.414, de 29-5-64
Confecções Jolirnode Ltda.
Guanabara ,

'PRORROGACZO)

13 O F? DIN

Classes: 2 e 46
Expressão de propaganda

r
Termo n. • 643 . 413. de 29-5-64
Indústrias Químicas Anhembi S. A. I IndUSt ria Brasileira
São Paulo

Classe 35
Frase de propaganda

Termo n.° 643.430, de 29-544
Medicamentos Alopáticos Nacionais
S. A.
- São Paulo

