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SEÇÃO III
ANO XXII - N.° 183

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-TEIRA. 25 DE SETEMBRO DE 1964

N. V. Philips Gioeilampenfabries
ken.
N.0 120.891 - Dispositivo variador
e fixador da distância Para
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
a !inça° de peças de obra em .- -.DIVISÃO DE PATENTES
de usinagem Comércio e
N.o 114.169 - Aperfeicoamen- N.o 124.033 - Tecidos e artigos quina('
Indústria
Sularnar Ltda.
De 21 de setembro de 1954
tos em corrediças para elevadorea tinteis feitos com fios de filamenN.o 121.282 - Aperfeiçoamentos encorpados - Imperial Chemi- Dr. Luiz Dumont ViIlares. Notificação:
tos em terminai para aquecedor
N.o 114.362 - Aperfeiçoamen- cal Industries Limited .
N.o 97.448 - Circuitos para o tubular revestido e método de faUma vez decorrido O prazo de tos em purificadores de ar - Mascontróle de freqüilnela de resso- brioção - General Electric Co.
.
recurso previsto pelo art. 14 da sey Ferguson Inc.
N.o 121.372 - Acumulador de
nando de um circuito oscilatório
mais
e
4.048
de
29-12-61
Lei n.o
N.o 115.651 - Rotor para ba!O dias para eventuais juntadas de lanceamentos de rodas - Stewart •- N. V. Philips Gloeilampenfa- fio é processo para fazê-lo funcionar - Birs Beteiliguns Und
brieken.
recursos, e do mesmo não se tenclo Warner Corp.
valido nenhuni interessado, ficam
N.o
118.861 - Banho e processo Verwaltungsgesellscbaft,
N.o 115.802 - Ilirocielone N.o 121.797 - Dispositivo de
notificados os requerentes abaixo Th e Bauer Bros CO.
para a douração química - Phileo circuito
num sistema telefônico au
mencionados a comparecer a éste
N.o 116.091 - Dispositivo de Corp.
tomátleo para tornar, o número do
Departamento a fim, de efetuarem parada automática em teares meN.o 119.528 - Aperfeiçoamen- assinante
independente da sua loo pagaménto da taxa final concer- cânicos com garfos de centro - tos em armações para isoladores
calização
no 'multiplo ou quadro
nentes a expedição dos respectivos Kyugoro Sakamoto.
de eletricidade de tipo multiplo e seletor - Telefonaktiebolaget
L.
certificados dentro do P razo de .60
desmonstrável destinadas a simpliNP 116.375 - Processo de pro- ficação dos atuais sistemas quanto M. Ericsson.
dias na forma do parágrafo único
N. 121.927 - Circuito Acoplado art. 134 do Código da Proprie- dução de uma estrutura isolada houver necessidade de substituir
por vácuo e estrutura isolada por isoladores quebrados - Morivalde dor Para Antena Duplamente Sindado Industrial.
tonizada - The Bend Cxpro.i..
vácuo resultante - Union, Carbide Lopo da Costa Jr.
Cor.
Ionizada - The Bendiz Corp.
Privilégio de invençãO
N.o 119.587 - Eletrodo duplex
N.o 116.839 - Sistema aperfeiN. 122.405 - Processo de Fusão
N.o 71.110 - Armação composta çoado de combustível para noto" processo para fazê-los e uma cons- Zonal Sem Cadinho de Material
trução
de
elementos
de
bateria
emde
turbina
a
gás
Bons
Royce
de barras curvadas - Rud Furpilhados contendo pelo menos um Semi Condutor - Slemens SchuLimited.
rer Soline Ag.
N.o 116.954 - Bomba 'giratória elemento duplex - Union Carbide ckertwerke Aktiengesellschaft.
N.9. 94.939 - Recipiente aperN. 122.451 - Dispositivos de
feiçoado para o transporte de pooigradual - Klein Schanzlin St Corp.
Controle de Lançamentos de ' Máquaisquer mercadorias - Jean Becker Aktiengesellschaft.
N.o 119.592 - Aperfeiçoamenz
N.o 118.305 - Dispositivo doa- tos em ou relativos a dispositives quinas de Contabilidade - The
Lion.
National Cash Register Co.
elétrico - Cory Corp.
Indicadores visuais - N. V. PhiN.o 107.109 - Preparado para, dorante
N.o 118.615 - Pastas de impres- los Gloeilanipenfabrieken.
N. 122.455 - Aperfeiçoamentos
impregnação em banho único de são ou estampagem para o proRel&cionados Com Controladores
recidos para torná-los resistentes cesso
N.o 119.649 - Aperfeiçoamen- Separadores e Contadores de Pode impressão direta ou com
ta mofo e ao apodrecimento -- mordente
tos em lua-minaria - General Elec- to Comuta a Transistor - Wei
Badische
Anilin
&
Chemische Werke Witten Gesells-/ Soda Fahrik Aktiengesellschaft.
tric Co.
Kung HSU.
chaft Mit Reschrankter Ilaftung.
N.o 119.833 - AperfeiçoamenN. 122.528 - Aparelho AqueN.°
118.622
Arruela
de
as-.
ve- sento substituível em válvula de tos em ou referentes a um poten-,
N.°
cido a Gás - Junkers & Co. neziana - Edward C. Hallock.
bujão egforica
Hornostoad Val 'e cinmetro - Testa Narodni Podnik. G M B H.
NP 119.852 - Solenoide com
N.o 113.007 - Volante para au- Manufacturing CO,
N. 122.580 - Aperfeiçoamentos
tomóveis removível da coluna de • N.o 118.696 . - Truque estabili- embolo - Alberto Boton.
em ou Relativos a Elementos de
direção - Lenkradwerk Gustav saio pára vagão - Standard Car
N.o 120.211 - Processo para Circuito - N V Philips G/o p ilamTruck Co.
Petri.
instaladar a prova de umidade penfabrieken.
N.? 119.385 - Processo para a condensadores elétricos ou out•as
N.o 113.078 - AperfeiçoamenN. 122.576 - Extrraor de Amos
tos em ou relativos a mecanismos obtenção de ;ominados texteis não e rztruturas - Siemens & Ila/ske tras Para Líquidos em Movimento
tochinq
e
aparelho
necessário
para
Aktiengesellschapt.
dc direção com servomotor para
Processo de Extração de Amostras
dito processo - Emitiam Bobveículost Dewandre Co. kowcz
N.o 120.454 - nvo modelo de o Processo de- Controlar um Soo
.
Talher].
para aparelhos eletrônicos em turador nP qual se faz uso do 'reN.° 113.132 - Aperfeiçoamen- ! N°120.916 - Mecanismo de dial
geral - Elnabra S. A.. Eletrônica ferido Extrator. de Amostras
orjonomento
para
fusos
tos em placas para pinças .1 processo de extração de smo:itras
Kugellagerfabrieken Gesellschaft Nacional Brasileira.
moo Wiehiman S. A. Indiistr!a e MII
NP 120.517 - Novo dl stical
- Stamicorbon N V.
Pesehrankter
Traftung.
Comrcio.
.
I N. o 121.555 - Tear em minha- Ei l vard Luis Raposo de Magalhães.
N. 122.570 - Aperfeiçoamentos
i
NP 120.086 - Aperfeiçoamen- era
N.° 113.100 - Dispositivos de . tura - Tean
,
Drugan.
ou relativos a válvulas de
tas
em
ou
r
deseompres .,. ão para motores de
elativos
a
dispositivos
N.o
descarga
elétrica dotadas de ca121.933
Fechadura
e
propara
trai:olhar
metais
N.
V.
Vembn s tão inferna - Yanmar re esh para a sua' fabricação todo de aquecimento indireto Gloeilampenfabrieken.
En g. ino Co. Ltda.
C t ooilin
Garcia.
N V Philips Gloeilampenfabrieken.
N. o 114.110 - AperfeiçoamenN.o 122.074
Dispositivo para
N.o 120.742 - AperfeiçoamenN 122.615 - Aperfeiçoamentos
tos int roduzi . los em máqu1nas de a lubrificação automática do tri- tos em ou referentes a processos
em
ou relativos a processos de faembobinor fins r c somo- 11-2 - D'Amico &
de fabricação de um material semi
lhanini; em espu1e4 tubos e con- ! N o 123.41? - Aparelho auto-- condutor ou uni corpo semi con- bricação do dispositivos semi con• genems - Irmrfmit r0l do Barbantes , má' '''n a br!dr , r de fim paul _teares dutor ou um dispositivo semi con- dutores compreendendo eletrodos
de alumínio - N V Philips Oloeio Máquinas Jasão Ltda. I - Rubens Costa.
dutor tendo um semi condutor - lampenfabrieken.
DEPARTAMENTO NACIONAL
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•n- As Repartições _Públicas

Setembro de 1964

•

EXPEDIENTE

deverão re.meter o eiPidiente
destinado à publicação nos jorDEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
nais. diariamente. até às 15 horas.
DIRETOR • DEDAL
- As reclamações pert4-14!tALBERTO DE BRITO PEREIRA
tes à matéria retribuida, noS caceia" DA naçÂo os stsoA0o
sos de erros ou omissões. deverão cmawr oo ~viço o* ouoticAções
MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES
ser formult:das por escrito,
Seção de Redação, das .9 ás 17,30
horas, no rnaximo até 72 linras
DIÁRIO OFICIAL
após a saida dos órgãos oficiais.
SEÇÃO ed
dada* de pbdeedad•
u
do expediente do Oopmestneee•
Os originais deverão ser
Nuelonwl 4. Pregar,.
Industrial de lellehatérld
dactilografados e autenticados.
4. Ind.:41~1e • Cemérela
ressalvadas, por quem de direito.
impresso nss oficinas cio Depertemtnto de Impreass Nacional
rasuras e emendas.
ASSINATURAS
- Excvtuadas as para o exterior. que serão sempre anuais, as
FUNCIONÁRIOS
assinaturas Poder-se-ão toniar. REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital e Interior:
em qualquer época, por seis .meCapital e tremor:
ses ou um ano.
Semestre
.... Cr$ 600.00 Semestre .
Cr$
450.00
Cr$ 1.200.00 Ano .
As assinaturas vencidas Ano .
Cr$ 900,00
poderão ser suspensas sem aviso
Exterior:
Exterior:
prévio.
Cr$ 1.300.00 Ano .
Ano •
Cr$ 1.000,00
Para facilitar aos assinant,-,
a verificação do prazo de vali- registro. o mês e o ano em que jornais, devem os assinantes prodade de suas assinaturas, na lindará.
videnciar a respectiva renovação
parte superior do enderêço vão
A fim de evitar solução de com antecedência minim.a de
impressos o número do talão de continuidade no recebimen to_ dos trinta (30) dias.

As Repartições Públicas
cinglr-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em qual,
quer época, pelos órgãos compe4
tentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valõres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os
teressados preferencialmente che-i
que ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público tederal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assina:ara.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na- venda avulsa, acrescido de Cr$- 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido

•
N. 122.824 - Aparelho para
medir quantidades de gases Cari Giumar Daniel Engstrem.
N. 122.831 - Aperfeiçoamento
era sistema de refrigeração In.
cluindo meios de descongelam,nto de gás quente - General Electric Co.
N. 122.945 - Aperfeiçoamentos em medidores volumétricos de
líquidos - Daniel da Silva Costa.
N. 123.046 - Aquecedor eletri
co passante - Alfred Eckerfled.
N. 123.056 - Dispositivo doslocador para fuso rotativo - Por
tage Double Quick Inc.
N. 123.442 - Aperfeiçoamencâmara para imagens de televisão
tos em ou relativos a tubos
do tipo vidicon e processo para
maraufaturar estes tubos - N V
Philips Gloellampenfabricken.
N. 123.588 Máquina de galvanostegia mult4cilindrica - The
Udylite Research Corp,
N. 123.620 - Dispositivo adaptável a plaina amadora para a
obtenção de engrenagens - Leiz
Antônio Cerveira de Mello Ribeiro Pinto.
N. 123.801 - Macaco hidráulico aperfeiçoado - Lightburn
Co. Limited.
N. 123.831 - AperfeienameAvos
em registor de coeficiente positivo de temperatura versus resistividade - General Electric CO.
N. 123.840 - Instalações de
alarme - Teleetronie S.A.
N. 123.877 - Aperfeiçoamento:,
em ou relativos a processe/ de
fabricar corpos magnéticamcnte
anisotropos - N V Philips Gloeilampenfabrieken.
N. 123.879 - Aperfeiçoamentos
era ou relacionados com um ali a -

relho compreendendo um s:sterna
de eletrod.os semi eoneuttres N V Philips Gloeilampcmabrieken.
N. 123.893 - Dispositivo eurnu
tador para passar automaticamente da conexão em estrela pira a conexão em triângulo e vice
versa dependendo da carga PM
motores elétricos - Umberto Barera e Rodolfo Rosso
N. 123.902 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a sistema de, si.
nalização - General Preeisien
Inc.
N. 123.945 - Aperfeiçoam?ntos em ou relativos a interruptoautomáticos - Westinghouse Electric Corp.
N. 123.956 - Aperfeiçoamentos
em placa de circuitos impressos
- General Electric Co.
N. 124.045 - Aperfeiçoamentos em apsa-elho elétrico e método

de fabricação do mesmo - General Electric Co.
N. 124.089 - Aperfeiçoamentos em ou referentes a conversores de voltagem de transistores N V Philips Gloeilampenfabrie-.
ken.
N. 124.257 - Aperfeiçoamentos
em antenas receptoras de ondas
hertezia.naA Julio Cesar Silva
Lavignasse.
N. 124.339 2- Aperfeiçoamentos
em ou referpntes a limitadores de
voltagem -2 N V Philips Gloeilampenfabriejen.
N. 124.552 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a dispositivos de
ajustagem automática do espaçamento entre a cabeça de gravação
ou reprodução de um aparelho
magnético de gravação e ou re-

produção e o transportador do reN V Phigistrador magnético
lips Gloeilampenfabrieken.

N.° 124.689 - Dispositivo reagenN.° 119.193 - Indutor pa-a máte a pres.;ão - International Basic qu:nas elétricas giratórias - NormaEconomy Corp.
gem.
N.° 124.692 - Apc:leiçoamentos em
N.° 122.076 - Dispositivo parê
bombas de gasolina - Pau'o de 13:-ey- trabalhar matéria sôbre o solo Pa.
ne Silveira.
tent Concern N. V.
N.° 124.737 - Dispositivo posiN.° 122.970 - Processo de meta.
c:onador ou centrador - Preformed lização a jato para fab ricação de traiaLine Products Co.
sistores de micro liga - Philco Corp.
N.° 124.740 - Células-para a eleNo 124.110 - Processo para a
trolise de sais fundidos Ciba So- fabricação de compostos de alquila.
cieté Anonyme.
monio e compos'ções para combater
animais
daninhos - FarbenfabPiken
N° 124.850 - Aperfeiçoamentos em
bicos para maçaricos oxidricos - Bayer Aktiengeselschaft.
Cia. B ..asileira de Gás.
N.° 124.895 - Processo para
N. 124.856 - Aperfeiçoamento em extração de azeites e graxas das semotor sincrono de relutância - Ge- mentes e frutos - Antonio Hector Demarco.
neral E:ectric Co.
N.° 123.289 - Bomba pulverisadora
N.° 124.953 - Aperfeiçoamento em
hidráulica
- H. D. Hudson Manunovo tipo de amarração de núcleos
facturing
Co.
magnéticos, enrolados para equipamento - elétrico - General Ekctric.
N.° 123.764 - Processo de prepa.
N.° 125.051 - Aperfeiçoamentos em ração de dimetilditioca-bamento utili.
ou relaticos a amplificadores de faixa zável especialmente como fungicida ampla - Marconi's Wireless Tele- Roussel Uclaf.
graph Co Limited.
N.° 154.643 - Uma direção hidráuN° 125.131 - Aperfeiçoamento em lica semi automática para máquinas
amp'ificador e conversor de rádio fre- estacionárias e veículos - Minerva
quéncia - General Electric Co.
iSociedade Anónima Direção blidráuN.° 131.851 - Novo sistema de
audio amplificador - John Patra.
N.° 123.383 - Composições hingiN.o 132.600 .- -Nova disposição
construtiva em meios para regular a cidas para proteção . de plantas - Farfaixar no potencionamento selecionado benfabriken Bayer Aktiengesellschaft.
as correias de transmissão da fórça N.° 123.700 - Mecanismo de redo motor aplicável em tõrnos mecani- gulação para sistema de irrigação secos e em máquinas Operatrizes - In- quecial - F. M. C. Corp.
dústrias Roml S.A.
N.° 123.782 - Aperfeiçoamentos
N.° 110.362 - Composição Herbicida a base de 2,4 bicloro fenoxi ace- em aparelhos para comando automátemida e o seu emprego contra o pa- tico de regras de instalações agrícolas
nicum crus gallis e outras ervas que - Sergio Augusto Marques da Silva.
N.° 123.053 - Máquina cortadcra
os arrozais - Mo itecatini Soc. Gen.
Per L'Industria Mineraria de Chimica. de verduras, legumes e outros - 1-1;N.° 119.058 - Novo tipo de co- roshi Arasaki.
N° 123.720 - Isca para peixe lhedeira e ensacadaira para cereais em
Charles P. Helin.
geral - Ckero Marques.

•
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N. 125.820 - Colhedor de esp:gas
de *Anho - International Harvester
Co.
N.° 125.837 - Aparelho fitohidromatrico Casar Augusto Lourenço.
N.° 126.019 - Uma palheta defletora de falido ou conjunto de grade
para em dispositivo de aquecimento ou
condicionamento de ar ou similares Eaton Manufacturing Co.
N.° 131.130 --- Processo para prepa-ar compostos ciclo pentad:enlcos e
uso dos mesmos como pregnicidas Monsanto Chemical Co.
IV' 145.301 - Composições herbicidas, processo de sua preparação e
aplicação - E. I. du Pont de 'Nemours and Co.
Modêlo de utilidade deferido:
N.° 122.679 - Novo modelo de
coletor de lixxo - Takayoshi Hassuo.
Privilégio de invenção indeferido:
N.° 117.597 - Apeifeiçoamentos
ou relativos a revestimento de pisos
- Sipa! Soc. Imunizadora de Postas
de Eucaliptos Ltda.
Exigências:

•

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)
EXPEDIENTE DA BEÇA° DE
PESQUISAS

Dia 20 de setembro de 1984
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n. 4.048 de 29-12-61 e mais
Dez Dias - para eventuais juntadas de reclusos, e do mesma
não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados 03 requerentes abaixo mencionados a
comparecerem a êste Departamento, a fim de efetuarem o papatente da taxa final eoncernentes a exposição dos respectivos
certificados dentro do prazo de
Sessenta Dias - na forma do parágrafo único do art. 134 do C6di to da Propriedade Industrial.
MARCAS DEFERIDAS
N. 413.951 -, Valvair - classe
8 - International Basic Economy
Corporation.
N. 419.499-Maçã
Maçã do Amem -classe 41 Consuelo Martinez
Carrascosa.-N. 423.206 - Borrachudo classe 39 - B.F. Goodrieh do
Brasil S.A. Produtos de Bora
racha.
N. 42.4499 - Conoco - classe
1 Continental 011 Company.
N. 425..270 - Norvic - classe
36 - Dallegrave & Costa.
N. 429.515 - Gorator - Ouse
6- Georg
s N. 431.614 - Perante - classe
39 - Borrachas Parauto Ltda.. Com -exclusão de caneletas mangueiras e tapetes de borracha.
N. 432.673 - Su.spar - classe
21 - Suspar Importadora- Ltda.
- Com exclusão de alavancas de
câmbio e carrinhos para máqui
nas de escrever.
N. 435.945 - Sorafil - class s
22- Soraru Filhos & CIa. Ltda
N. 441.522 - Fulgurante classe 38 - José Uno de Camago.
N. 441.922 - adelaqiia - classe 1 - American Cyanamid Company.
N. 443.187 - "G A B" classe 8 - "GAB" Gravações Artísticas Brasileiras Ltda.
N. 444.888 - Senis - clasas 17
- Sacrates & Nissimoif Ltda.
N. 446.486 - Pi1c(t - classe 48
- Comércio Indústria "Grafer

N.° 119.452 - Comércio e Indústria Iaurense Ltda. - Satisfaça exigência.
N° 122 983 - Mol:ns Machine Co
Litnited
Satisfaça exigência.
•
N.° 123.233 - The Dow Chemical
Co -- Satisfaça exigência.
•
N.° 126.167 - Amadeu Baptista
de Mio - Satisfaça exigência.
N.° 132.653 - Antonio Guinda:ai
- Satisfaça exigência.
N.° 150.512 - Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Mip arais do Estado de São •Paulo Satisfaça exigência.
N° 151.714 - Chiang Kung Wang
Saasfaça exigência.
N.° 152.908 - Erwin Hans Becker
-- Satisfaça exigência.
N.° 153.985 -- Obras Ind. e Comércio Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° • 103.998 - Pedro Pavalli Satisfaça exigência.
N.° 119.015 - Ind. Villates S.A.
- Satisfaça exigênc:a.
N° 123.435 - General Electric Co
- Satisfaça exigência.
N.° 123.834 - Harvey Hubbeil Incoro - Satisfaça exigência.
N° 128.511 - E. D. Jones Corp
- Satisfaça exigência. .
N.° 188.920 --- Iaús Pires Corrêa Ltda.
Sat'sfaça ex:Oncia:
N. 446.829 - Pinela classe
N.° 108.394 - P. Hoffmann La 41 - Bar e Mercearia Pinela Li.
Rocha El Cie. Societé Anonyme
mitada.
Satisfaça exigência.
N. 448.852 - Orestes - classe
N° 109.319 - N. V. Philips Glo- 3- Farmácia Orestes Ltda. .
eilampenfabrieken Sat:sfaça exigênN. 447.569 - Medeia - classe
cia.
36 - Medeira Comercial Ltda.
N. 448.472 - Serosbra - 'fiasse
N.° 108 029 - Becton Clckinson.
Industries Cirurgicas S.A. - Satis- 50 - Serosbra Serviços e et ,mérfaça 'exigência.
N. 484.938 - Jesus Está Cha
N.° 121.405 - Lovens Kemiske Pa cio Ltda.;
brik Ved A. Kongsted - Satisfaça mando - classe 32 - Legião da
exigência.
Bea Vontade.
N: 468.093 - Ajax - classe 40
.1\1. 0 124.951 - F. M. C. Corp
- Satisfaça exigancia.
- CoIgate Palmnlive Company
N.° 126.785 - Stanislav Osblnik • N. 468.094 - Ajax - classe 48
- Satisfaça exig?ncia.
N. 468.094 - Ajax*-- classe 48
Colgate Palmnliate GnmiSany.
N.° .128.690 - Ahic Chemical LaN. 468.504 - Luide - class- 41
ho-ator i es Ltd e Dr. Ra'rá G. Haher
- Satisfaça ex i g:tteid. •
- Luiz Rodrigues Lima.

Setembro de 1954 359.

N. ,468.769 - Nené - classe à
N. 473.237 - Voz, da Constru- Byk Gulden Lomberg Crais- ção Civil - classe 32 - Sind. doi
ehe Fabrik G.M.B.H.
Trabailhadores nas Indústrias da
N. 488.770 - Nené Pel - clas- Construção Civil de Olaria de Co
se 3 - 3 Byk •Gulden Lomberg râmica Para Construção de LaFabrik G.M.B.li.
drilhos Hidráulicos Produtos de
N. 468.771 - Logamel - chia- Cimento e Oficiais Eletricistas de
'se 3 - J.R. Geigy 8.A.
São Paulo.
N. 488.904 - S.A. I.R.P.M.
N. 473.702 - Transbrasil - classe 41 - S.A. Indústrias classe
39 - Pirelli S.A. ConipaReunidas F. Mataram°.
Industrial Brasileira - Com
N. 468.417 - La Tour Blanche nhia
de laminas do borracha
- classe 41 - Chocolate Dizioli exclusão
para
degraus.
S.A.
.
N. 473.805 - Barriga Verde N. 470.090 - Oxylin - classe classe
17 - Oxylin Indústria de Tintas Ltda. 32 - Gráfica Santa Crus
Técnicas Ltda.
N. 273.934 - Radio Pernão Dia
N. 470 ..624 Alveocid - classe 10 - A.S. Corréa & Cia. Li- - classe 32 - Sociedade Radio
Perrillo Dias Ltda.
mitada.
473.948 - Dekavet - classe
N. 471.977 - Pimega - classe 6-N.
Mato
Union G.M.B.H.
1 - Dr. Eça de Mesquita.
473.948 - Dekavette - elas
N. 472.080 - Itacar - classe seN.
6 - Auto Union G.M.B.H.
21 - Itacar S.A. Comércio Automóveis e Representações - Cem
N. 473.950 - Decavet - classe
exclusão de alas tancas de câmbio 6 - Auto Union G.M.B.H.
e calotas.
•
N. 473.973 - Chacur - classe
.N. 472.177 - Gentry - classe 11 - Molas Chacur S.A. - Com
44 - Cigarettenfabrik Muratti exclusão de molas para assentos
veículos.
A.G. - Cum exclusão de papéis deN.
474.047 - Pirralho - claspara cigarros.
N. 472.411 - Noineles - clas- se 36 - João Alvaro Penna & Cia.
se 8 - Importador% e Comercial Ltda.
Moineles Ltda. - Com exclusão
N. 474.049 - Pirelpav
ciasde mimeógrafos.
se 39 - Pirelli S.A. Indústrial
•
N. 473.444 Revesco - clas- Brasileira.
se 21 - Revesco Importação de
N. 474.638 - Calmem) - classe
Peças Autos Ltda. - Com exclu- 48W- S.A. Pirelli Indústrias Reua.) de alavanca de câmbio caixas nidas F. Mataram°. - Oam exds câmbio e embreagens.
clusão de limas para unhas e Ni.
N. 472.541 - Jôgo da Velha - tõjos para limpesa e tratamento
classe 32 - Standard Propaganda de unhas.
S.A.
N. 474,837 - 'Perfumaria ChiN. 473.039 - Hellar - alasse 18
- classe 48 - S.A. Indús- Saturnia S.A. Acumuladores mene
trias Reunidas F. Matarazzo.
Elétricos.
N. 474.744 - Lolo-Bella N. 473.074 - Heliar - classe 37
- Saturnia S.A. Acumuladores classe 38 - Stanley Vanca
N. 474.745 - Lolo-Bella Elétricos.
39 - Stanley Vanca,
N. 473.076 - Heitor - classe classe
N.
474.761
- Baytex - classe
40 - Saturnia S.A. Acumulado- 2 - Farbenfabrieken
Bayer Akres Elétricos - Com exclusão de tiengesellschaft.
bandejas domiciliares e, porta-retratos.
N. 474.782 - Lebaycid - ciasN. 473.078 -- Hellar - classe se 2 - Farbenfabriken Bayer Ale42 - Saturnia S.A. Acumulado- ti engesellschaf t.
.
res Elétricos.
DE PROPAGANDA
N. 473.080 - Heliar - cisme EXPRESSA°
DEFERIDA
44 - Saturnia 8.A. Acumuladores Elétricos.
N. 466.280 -„Verdade em NoN. 473.081 - Belize - clame
- classe 32- Alfredo Fran45 - Saturnia S.A. Acumulado- ticia
cisco
Martins Marques - Artires Elétricos.
go 121.
N. 473.084 - Heliar - classe
SINAL DE PROPAGANDA
49 - Saturnia S.A. AcumuladoDEFERIDO
res Elétricos.
N. 473.085 - licitar - classe
N. 468.510 - Pronto de 82enr.,
50 - Saturnia S.A. Acumuladores Elétricos - Com exclusão de ro do Comerciante classe $3
Hélio da Cunha Fernandes cartões de visitas.
Art. 121.
N. 473.111 - Madrigal - clasN. 473.820- Figura de Galo
se 36 - Drastosa S.A. Comércio classes
32-33 - Editorial Pala
e Indústria de Meias.
- Talhot Brasil Ltda.
N. 473.112 - Ilanox - classe Americana
3 - Laboratórios And:nanico - Art. 121.
S. A .
IINSIGNIA COMERCIAL
N. 473.116 - Cima - classe 4
DEFERIDA
- Companhia Industrial e Comercial de Britas Ltda.
N. 489.510 - Três Triângulo
N. 473.179 - Tracer - classe - classes 21, $2 e 50 - Indústria
8 - General Precision Inc.
de Electro-Aços Plangg S.A. N 173 'Eli
94,:aetiam - J. Art. 114 - Com exclusão de g&
se 16 - Materiais Para Constru- riem() de comércio de clichês.
ção Ferragens e Louças Casa MiN. 473.751.- Marketing S e rvi cedam Ltda. - Com exclusão de Coa - classe 33 - Mamo Redrie
refeatárins.
gues Nogueira - Art. 114.
•

.
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NOME COMERCIAL DEFERIDO
N. 433.225 - Indústria Resegua
de óleos Vegetait S.A. - Indústria Resegue de óleos Vegetais
S.A. - Art. 109 n. 2.
N. 440.533 - Morro do Miguel
S.A. Mineração Indústria e Comércio - Morro do Miguel
Mineração Indústria e Comércio
- Art. 109 n. 2.
N. 472.094 - Instituto Brasileiro do Estudos de Higienç e Segurança do Trabalho - Instituto
Brasileiro do Estados e Higiene e
Segurança do Trabalho - Art.
109 n. 2.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
DEFERIDO
N. 428.012 - Pronto Socorro
Santa Meinha - classe 33 Pronto Socorro Santa Msrtha
Ltda. - Art. 117 n. 1.
N. 431.197 - A.C.T.R. Agência Central de Transportes Coda
viários - classe 33 - Flavio
Eduardo Brandão Catuby e Benedito Sampaio de Barros - Artigo
117 n. 1.
N. 443.751 - Indústria de
Meias Olsan - classes 24, $6 e 50
- Indústria de Meias Olsan S.A.
- Art. 117 n. 1.
N. 445.398 - Casas Postuguêsas de Rinlândia - classes a - 4
- 10-17-20-21-.22-24
- 26 -- 27 - 28 -- 32 - João
Pereira - Art. 117 n. 1.
N. 461.213 - Oficina Mecânica
236.0 Miguel - classes 21 e 33 Oficina Mecânica São Miguel Li
-mitadAr.17n
N. 468.509 - Pronto Snaorro
do Comerciante - classe 33- aleito da Cunha Fernandes Art. 117 n. 1.
N. ' 471.942 - Clinica Dehtária
Santa Rosa - classe 33 - Maria
Stuart Rabello Bello -- Art. 117
n. 1.
1 N. 473.822 - Nouvelle Vague
Boutique - classes 13 - 22 - 23
- 24-25-26-- 27 - 35 36 41 42 43 48 Isau
ra Barata Ribeiro & Cia. 'fada.
a- Art. 117 n. 1.
EXIGÊNCIAS
N. 418.132 -. Hotéis Prima
S.A. - Cumpra a exigência.
N. 426.981 - Bioco Importadora e Exportadora Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 430.797 - Copa.n Engenharia Construção e Comércia Ltda
- Cumpra a exigência.
N. 442.742 - F. Lobato -Cumpra a exi gência.
N. 484.461 - Gavião Editora e
Livraria S.A. - Cumpra a exiOnda. •
N. 467.037 - Onir Cheenicharo
- Cumpra a exigência.
N. 467.525 - Transportes Santa Maria Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 472.140 - João Goldenstein
- Cumpra a exigência.
N. '472.398 - Ortia & Mara
Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 472.417 - Máquinas e Equipei-lentos Meio Ltda. a-- Cumpra
a exigência

DIÁRIO OFIC(AL (Seção III)

N. 472.425 - Máquinas. e Equipamentos Mello Ltda. - Cumpra
a exigência.
N. 474.070" - Pirelli S.A. Cia.
Industrial Brasileira - Cumpra
a exigência.
N. 474.413 - Transmissora de
Música do, Sul Musissul Ltda. Cumpra a exigeia
N. 474.423 - Comércio e Comissões Esarva Ltda. - Cumpra
a exigência.
N. 474.425 Piratini Publicidade Representações Ltda. Cumpra a exigência .
N. 474.426 - Comercial Triângulo Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 474.427 - Jaime Fontana &
Cia. Ltda. - Cumpra a exigência.
•
N. 474.638 - S. A . Indústrias
Reunidas F. Matrrazzo - Cumpra a exigência.
N. 474.640 - S.A. Indústrias
Reunidas F. Matarazaa - Cumpra a exigência.
N. 474.640 - S.A. Indústrias
Reunidas F. Matarazzo. - Cumpra a exigência.
N. 474.801 - José Donatelli Cumpra a exigência.
DIVERSOS
N. 441.983 - Safaris Sul Americanos S.A. - Prossiga-se com
os exemplares de fls. 8-10.
N. 442.080 - Miag Muhlenbau
Und Industrie G.M.B.H.
Aguaree-se.
N. 449.353 - P.S. Produções
Sonoras Ltda. - Aguarde-se.
N. 456.804 - Magnebras S.A.
Isolantes. TérnAcos - Prossiga-se
na classe 11.
N. 456.805 - Magnebras S.A.
Isolantes Térmicos - Prossiga-se
ntl classe 11.
N. 461.875 - Lunart Engenharia Indústria e Comércio Ltda.
- Aguarde-se.
N. 472.047 - Tecnoagro S.A.
Administração .e Comércio Aguarde-se.
•N. 472.098 - Indústrias Luiz
Carlos de Faria - Prossiga-se o
pedido também na classe 33
(moagem) considerando para a
Indústria os produtos químicos.
N. 473.731 - Oauntry Laboratortas Limited - Aguarde-se.
N. 474.420 - Administradora
Piratini Ltda. - Prossiga-se substituindo-.sa a classe 16 pela 33.
N. 474.738 - São Paulo Alpargatas S.A. - AguNrde-se.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
DAS SEÇÕES REPUBLICADO
POR TEREM SAIDO COM
INCORREÇÕES

Dia 20 de setembro de 1964
Notificação:
Lma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei ri. 4.048 da 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 abaixa) mencionados a
comparecere:ti a êste Departamento, a fim de efetuarra o pagamut° da taxa final concernentes

a expedição'dos respectivos certificados dentro do prazo de Sessenta Dia's - na forma do parágrafo único do artigo 134 do Codigo da Propriedade Industrial.
MARCAS DEFERIDAS

Setembro de 1964

N. 471.005 - Brosol
cias*
6 a- Indústria e Comércio de Peças Para Automóveis Brosol Limitada - Com exclusão do combustíveis e óleo de cilindro.
N. 471.071 - Selvatmar - classe 7 - Cia. Florestal Marítima
Selvama,r - Sem o direito ao uso
da côr vermelha na cruz constante das etiquetas.
N. 471.074 - Selvamar - classe 19 - Cia. Florestal Maritima
Selvamar - Sem direito ao uso
da côr vermelha na cruz constante das etiquetas.
N. 471.075 - Selvamar -classe 24 - Cia. Florestal Marítima
Sella liar • Sem direito no uva
da côr vermelha na cruz constane do clichê.
N. 471.082 - Penso em Ti Bem Mequer Mal Me Quer classe '41 - Fábrica de Café e
Chocolate Moinho de Ouro S.A.
•N. 471.294 - Micronemático classe 39 - Síia Paulo Alpargatas
S.A. - Com exclusão de bulbos
de borracha cápsulra para centro
de mesa, paninhos para cama e,
tampos para forrar mesas.
N. 471.523 - Trançaf ix classe 23 - Indústria Trança fix
Ltda. -- Com exclusão do fitas e
franjas.
N. 471.736 - A Anaconda
classe 4 - Anaconda Industrial
e Agrícola de Cereais S.A.
Com exclusão de xisto betuminoso.
N. 471.754 - A Anacendà alasse 39 - Anaeonda Indust int
e Agrícola de Cereais S A. Com exclusão de chapas e centros de mesa, cápsulas e diseac
para mesa e lâminas de barrava:a
para dgráus.
N. 471.757 - A Anaconda class 45 - Anaconda Industr ial a
Agrícola de Cereais S.A.
N. 471.874 - Eutonon - clag.
se 3 - Chimiea Baruel Ltda.
N. 472.212 Juntite - cla e
-se38Tratp mentoT:,.
nico de Papéis Ltda.
EX..ETA0 ETAO SHRD AOIN-

N. 412.815 - Clearasite - elas
se 8 - Clearasito Ltda.
N. 413.272 - E.smaltarte classe 11 - Indústrias Esmaltrate Ltda. - Considerando-se que
além da taça os distintivos reivindicados são sómente os de metal.
N. 414.193 - Jambras - classe 6 - Tetsuo Minashima Yassuo Takeara - Amaro Ienaga.
N. 26.086 - Incopal - classe
20 - Inuapal Indústria e Comércio de Peças e Acessórios Ltda
N. 427.359 - Replast - classe
28 - Replast Revendedora e Apla
cariara de Plásticos Ltla.
N. 428.579 - Dulcora - classe
41 - Chocolate Dulcora S.A.
N. 429.513 - Chang classe
41 - Indústria Alimentícia Prosperidade do Sul Ltda.
N. 445.540 - Braailpec - elasse 7 - Brasilpec Sociedade Comercial de Fomento Agro-Pecuário Ltda.
N. 463.314 - Efiropec - classe 32 - Eficopee Publicidade Limitada - Com exclusão de crônicas e agendas.
N. 469.789 - Kokuryu - classe
48 - Kokuryu do Co. Ltda.
N. 471.080 - Naipe - classe 41
- Fábrica de Café e Chocolate
Moinho de Ouro S.A.
N. 471.738 - A Anaconda classe 9 - Anaeonda Industrial e
Agrícola de Cereais 13.A. - Com
exclusão de estiajos para instrumentos musicais e gonzos.
N.. 471.761 - Quemodun classe 3 - A.S. Corrêa & Cia.
Ltda.
N. 472.099 - A.A.A.'- elasae
21- Auto Locadora A.A.A. Ltda.
- Com exclusão de grades e eixos para movimento central.
N. 472.145 - Fazendeiro classe 39 - Pirelli S.A. Cia. Industrial Brasileira - Com exclusão d.! abapas centros capsulas EXPRESSA° DE PROPAGANDA
DEFERIDA
e disco para.mesa e lâminas de
e disco para mesa e lâminas de
X. 425.137 - A Fera da Rua
borracha.
Larga - classes 2 - 6 - 8 - 2
• N. 472.148 - Pevepress elas- - 11-12-13-14-15se 31 - Pirelli S.A. Cia Indus- - 21
22
trial Brasileira.
31-39-46- 49 -- O
N. 472.230 - MG Fábrica de Dragão, Louças e Ferragens 8
Rendas - classe 24 - Fábrica de - Art. 121.
Rendas - classe 24 - Fábrica
deRendas MG Ltda. - Com ex- NOME COMERCIAL DEFFP,TDO
clusão de mortalhas e panos paN. 469.271 - Organizaely) d.,
ra enfeites de móveis.
Fraterno O.A.F. - 0,
N. 472.251 - Eseatoni - elas- Auxilio
gimização
de Auxilio Frat e n
se 41 -- Escatoni Comestíveis InO.A.F. - Art. 109 n. 4
dustrializados Ltda.
N. 472.432 - Dolomiti - elas
FRASE DE PROPAGANDA
. DEFERIDA
se 41 - Pizzaria polomiti Ltda.
N. 469.356 - Gold Bird classe 41 - Gold Bird Lanches
N. 414.320 - Barraca daLtda. - Como marca geral.
Oportunidades -- classes I -- 2 N. 469.493 - Viragex - clas- 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 17 - 1.;
se 3 - The J.B. Williams Com- - 21-36-39-47 - 4n
pany Inc. - Como marca geral. Mesbla S.A. - Art. 121.
N. 469.447 - Novas Idéias DiA
N. 489.949 - Dayna - classe
36 - Eltex S.A. Tecidos e Fitas tinguem os Produtos Inpala classe 8- - Inpala Indústria PauEláSticos.
N. 470.816 •- • 131ue Night
lista de Aparelhos Elétricos Ltda.
ria a A Fabril Scavon& - Art. 121

- -24-25-26- 2-
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N.° 429.383 - .Título: Vidro&dal Sociedade Distribuidora
de Aguardente Ltda. - Transfe- nort - Requerente: Bronislau
fência para seu nome da malta: Thomal. - Foi mandado prosseA. 468.931 - V B - classe 33 Sucurana, termo 398.082. - Ano- guir nas classes 14 e 25, titulo,
clichê publicado e m10 de feverei- Microbiologia Industrial Vital. te-se a lransferncia.
ro de 1960.
Brasil Ltda. - Art. 114.
Exigências:
N.o 469.629 - Química Delfino
NOME COMERCIAL DEFERIDO
Inbasa Indústria Brasileira de Ltda. - Aguarde-se.
S.A. - Na alteração N.° 472.579 - Indústrias York
N. 468.782 - Piragui Agra Alimentos
de
nome
do
trmo 428.816. • -a- S.A. Produtos Cirúrgicos. - ProsMercantil S.A. Pirajui Agro Mer- Cumpra . a exigência.
.
siga-se substituindo-se a classe 8
•
cantil S.A. - Art. 109 n. 2.
pela classe 37.
Termos:
N. o 473.165 - Adão Gonçalves.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
Prossiga-se incluindo-se tamN.°
414.645
-•
Indanthren
WaDEFERIDO
renzeichnverband E. V. - Cum- bém a classe 24 em face de armarinhos em geral.
N. 417.961 - Serracheria Uva- pra a exigência.
ranas Ltda. - claese 16 - SerN. 0-457.50 - Leib Bratid• - N.° 473.166 - Adão Gonçalves.
ralheria Uvaranas Ltda. - Arti- Cumpra a exigência.
- Prossiga-se, incluindo-se, tamgo 117 n. 1.
N.O 461.481 - Sznelwar & Raw bém a classe 24 em face de armarinhos em geral.
N. o 468.690 - Alvorada, classe Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 0 473.212 - Editôra Lar Feliz
33 - Curso Alvorada -- Art. 117 N. o 470.903 - Garage Caramu- S.A.
- Prossiga-se, com os novos
n.o 1, sem direito ao uso do títu- rú Ltda. - Cumpra a exigência.
exemplares substituindo a classe
lo em uniformes.
N. o 477.887 - Recolar Ltda. 50 pela classe 33.
N.° 470.754 - Auto Elétrico - Apresente procurarão. - Fica
O 473.775 - João Bento Dias
Enzo, classe 8-33 - Vicenzo Se- retificado o clichê publicado em .._N.
p
rossiga-se
de acôrdo com o pa28 de março de 1961, para o nome
natore - Art. 117 n.o 1.•
recer da Seção.
do
requerente:
Recolar
Ltda.,
esN. o 470.726 - Casa Lealdade tabelecido em São - Na
N.° 654.853 - Studart S.A. Inde Tecidos, classe 23 - Compa- classe
8,
para
distinguir
artigos
dústria
e Comércio. - Aguarde
nhia Nacional de Tecidos - Ar.. na classe.
se o prazo.
tigo 117 n.o 1.
.
N.° 477.895 - Soda Sociedade
N. o 654.871 - Laboratório ViComércio, Indústria e Administra- tex Ltda. - Aguarde-se o prazo.
Marca Indeferida:
Ltda. - Cumpra a exigência,
N. o 449.919 - Morena, classe ção
Prorrogação de Registros:
clichê
publicado em 28 de março
.41 - Companhia Produtos Conde 1961, para o trio 477.895, marfiança S.A.
Termos:
ca Socia na classe 50, artigos na
N.° 527.591 a- Johnson & JohnFrase de Propaganda Indefe- classe.
N. o 477.896 - Soda Sociedade son do Brasil, classe 3 do reqaerida:
Comércio, Indústria e Administra rente: Cia. Johnson & Johnson
N. o 412.433 Carnet de Natal ção Ltda. - Cumpra a exignêcia. do Brasil, Produtos Cirúrgicos. da Lojas Garbo, classe 36 - Lo.. Korodur Westphal Hartbeton K Prorrogue-se
o registro.
jas Garbo Roupas S.A.
G. - Na alteração ele nome no
631.026
- Leoform, classe
o
.
N.
têrmo 474,758. - Preste esclareTransferência e Alteração de cimentos.
46, de Indústrias Químicas Anhembí S.A. - Prorrogue-se o renome da titular de processos:
gistro.
. Cliag Chemie S.A. - Pede , Diversos:
para ser anotada na marca Vis- Link Belt Piratininga Transpor- N. o 631.747 - Salkinol, classe
nacil n.o 156.727 a alteração de tadores Industriais Ltda. - Na 3, de Sir James Murray do Brasil
nome. - Anote-se a alteranão de" autorização de uso do registro nú- S.A. Produtos Farmacêuticos. nome..
mero 148.940. - Arquive-se o pe. Prorrogue-se o registro-.
634.136 - Rexsport, classe
• Laboratório Orbisflora Ltda. - clido por falta de cumprimento 23,N.ode,
Malhas Tecsport S.A. Transferência para seu nome da da exigência.
'
•
Prorrogue-se
o registro.
marca: Quinocitin n.° 194.367. - Martini & Rossi S.A. Indústria
Anote-se a transferência.
.
o Comércio de Bebidas. - No pe- N.° 637.198 - Sirgue, classe 42
Luporinl Comércio e Indústria dido de apostile do registro nú- de Vva. H. Underberg Albrecht &
S.A. - Transferência para seu mero 285.548. -- Anote-se, medi- Cia. Ltda. - Prorrogue-se o renome da marca: Dois Homens ante apostila, o contrato de ex- gistro.
.,
Metalúrgicos n.o 199.834. - Ano- ploração, já averbado no registro
N.°
637.200
Umunderberg,
te-se a transferência.
anterior número 135.922.
classe 42, de Vva. H. Unclerberg
ProrroLuporini Comércio e Indústria
Produtos Químicos Dail'Ovo Li- Albrecht & Cia. Ltda.
S.A. - Transferência para seu mitada. Na transferência do gue-se o registro.
nome dlt marca: Fundição Lupo- termo 295.198 e dos artigos nu.: N.° 637.204 - Urraerberg,
rini n.° 204.978. - Anote-se a meros 88. 923 - 70.780 - 121.095 Se 43, de Vva. H. Underberg Altransferência.
- Arquivem-se os pedidos, por
& Cia. Ltda., classe 43, de
:relefunken do Brasil S.A. In- falta de cumprimento das exi- brecht
Vva. H. Underberg Albrecht &
dústria e Comércio. - Transfe- gências.
Cia. Ltda. - Prorrogue-se o rerência para seu nome da marca:
Variação n.o 213.027. - Anote-se N. 0 234.970 - Orram G.M:S. gistro.
H. • KomMandititgesenschaft
N.° 637.205 - H. Underbeeg
a transferência.
Aguarde-se o pedido "do trarisfe- Albrecht, classe 42, do requerente:
Vva. H. Underberg Albrecht as
Transferência. e alteração de rêcia.
nome de titular de processos: N.° 413.805 -, Paulo Aiirens.' Cia. Ltda. - Prorrogue-se o re•
- Aguarde-se os .têrmos aponta. gistro.
Laboratório Orbisflóra Ltda
Transferência para seu. nomeda dos.
N. o 654.862 - Progetest, classe
marca: Amidiodo n.o 213.247. - N. o 420.145 - Hemble 011 & 3, de Laboratório /aura Brasel
Refining
Company,
clichê
publiAnote-se a transferência.
Orlando Rangel S.A. - ProrroLuporini Comércio e Indústria cado em 31 de agôsto de 1959, mar- gue-se o registro. .
ca
Bucron,
classe
28,
artigos
na
S. A. - Transferência para seu
N.° 654.895 - Lavasol,. classe
nome da marca: Luporini núme- classe 1. - Artigo na classe.
ro 267.871. - Anote-se a trans- N.° 423.875 - Título Taciasa, 46, de The Procter & Gamble
ferência .
na classe 33, para o requerente: Company. - Prorrogue-se o reCalçados Heck Ltda. - Pede Taclása Comércio, Indústria e Ad- gistro.
para ser anotada na marca: La ministração S.A., clichê publica- N.° 655.137 - Bifacton, classe
Femme n.0 210.253, a alteração do em 23 de setembro de 1959, foi 3, de 'requerente: Laboratórios Ordo nome dá titular. - Anote-se a mandado . prosseguir como título ganon do Brasil Ltda.. - Prorroalteração de nome.
de estabelecimento.
gue-se o registro.
INSIGNIA COMERCIAL
DEFERIDA

Setembro de

3:Z1

NOTíCIASIO

OPOSIÇÕES
Grandes Marcas Internacionais
S.A. Indústria e Comércio. Oposição a marca: Luccachofrã,
termo 634041, classe 42.
Sociedade União de Lacticínios
Ltda. - Oposição ao termo nu.,
mero 633.472, titulo: Granja
União.
Indústrias Kappaz S.A. - Oposição ao termo 637.186 marca
Cristina; classe 48.
Ubatuba Empreendimentos Imobiliárias Ltda. - Oposição ate. termo 637.915, título: Hotel Clube
Uba tuba .
Associação r375si1eira de Indústria de Hotels - Oposição ao termo 636.838, título: Exposição de
Fornecedores da Hatelaria.
Associação Brasileira da Indústria, de Hotéis. - Oposição ao
têrmo 636.839, título: Exposição
de Fornecedores da Hotelaria, cl.
ao 33.
Colgate Palmolive Company. --.
Oposião ao têrmo 636.487, marca: Wonni, classe 48.
Trabasa Transportes da Bahia
Ltda. - Oposição ao termo número 632.310, sinal de propaganda:.
Canguru, classe 32 e 50.
Lever Brothers, Port Sunlight,
Limited. - Oposição ao termo
mero 634.114, marca: Pintolux„,
classe 50.
Hélio Nicolay. - Oposição ao termo Bonanza, classe 21, têrmo
637.414.
Sociedade União de Lacticínios
Ltda. - Oposição ao termo nú.
mero 637.475, marca: União, classe 41.
Metalforma Indústria Mecânica
Ltda. - Oposição ao termo numa.
ro 632.504, marca: Metalforja.
Indústria Mecânica Micron Li."
mitada. - Oposição ao termo número 632.973, marca Micron.
Panificadora Maracaná Ltda. -a
Oposição ao termo 631.414, mar.
ea: Maracanã, classe 41.
Cia. Brasileira de Material Ferroviário Cobrasma. - Oposição
ao têrmo 635.229, classe 11, marca: Cobrapa.
Fábrica do Enceradeiras Lustrene S.A. (oposição ao termo número 123.148, mod. industrial).
Walita S.A. Eletro Industrial
(oposição ao termo 123.148. mod.
industrial).
Indústria e Comércio Win Ltda.
(oposição ao termo 152.766, priv.
invenção).
•
De Millus Comércio de Roupas
S.A. (oposição ao têrmo .116 359,
mod. industrial).
- ' Retificação de Pontos
. O termo 122.954, priv. inveneât
para "Processo de preparação dk
compeatos químicos, de Dr. Her.
cliel 6`Intth, pontos publicados era
17 do setembro de' 1964.
O termo 124.863, priv. envençãc
para 'Aparelho ou dispositivo para
Iluminação", de Raymond L.

9'
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Setembro de 1964
,
Strawick, pontos publicados em 17 normaimente carregado ao valor de de taco de borracha (11) ou outro ma- placa esta aindk,dotada de orelhas
de setembro de19134, para um to. Carga :Mamai da pressão do encana- terial amortecedor; a parede externa ortogonais extremas,. entre as quais se
mento de freios e uma válvula, que do salto, pode ser revestida ou não fixa um eixo horizontal; e em torno
tal de 19 pontos.
O têrmo 124.962 ,priv. invenção reage a unia redução da preasã.o do can cobertura de couro ou outro ma- ao citado eixo sendo montada uma
• 3562

'para "Aperfeiaoamentos em poços
artesianos de Poços, Artezianes
Comer S.A. e mal Pontes de Carvalho, pontos. publicados em 17 de
ss'amnbro de 1964.
O têrmo 125.173, priv.' invene:o para Polidores de Assoalho, de
The floover Co. Pontos publ.
esdus em 17 de setembro de 1961,
eeasoaitado em 21 de dezembro de
1r,^0.
O têrmo 125.592, mod. Industrial; Mv° modelo de chinela. de
Paschoal Amaden, pontos 'publicados em 17 de setembro de 1964.
para um total de 2 pontos.
O tênue '125.616, mod. Industrial para Nôvo tipo de junção
para corroia em "V", de Antônio
011er Saanif ler, pontos publicados
em 17 de 'setembro de 1964.

encnarnento de freios em uma escala
ou taxa de serviço inferior à pressão
do volume seletor, a fim de aliviar
localmente o fluido comprimido do encanamento de freios em certa, escala,
e que reage a uma redução da prssão
do' necanamento de freios a uma taxa de enrugando, inferior à pressão do
volume seletor. a fim -de aliviar localmente o fluido comprimido do encanamento tift: freios em . escala mais rápida.
a Total de 15 pontos. Prioridade: Estados Unidos da América, em 12 de outubro de 1957, sob
o a° 683.661 ..
•

terial. ••
Total de 2 pontos.

pluralidade de pequenas placas livres
vertical; providas todas dé rasgo /loa'
rizontal anterior, delimitador de estreito braço extremo inferior, com
, TERMO N 9 116.240
ponta-ligeiramente recurvada para cis
ma bem como pequena orelha iaEm 15 de janeiro de 1960
fero-posterior, ao nível imediatamente abaixo da referida placa-suporte.
Requerente: Movas de Aço Fiel Total de 2 pontos.
S•-a, São Paulo.
•Titulo:-NOvo fecho para armários de
Tramo N° 116.394
aço e outros, — Privilégio de Inven-

lo Novo fecho para armários de
aço e outros, caracterizado por compreender inicialmente uma peça tubular, 'feita era plástico ou material
equivalente, provida de aba extrema
contornante, e ainda dotada de dois
chanfros planos de tópn, paralelos,
simétricos e avançados para o interior da peça até pouco mais da metade de sua extensão longitudinal, chanfres êstes que a subdividem em uma
região central, interna a eles, e duas
outras laterais, a eles externas.
Total de 5 pontos.
.

Em 22 de janeiro de 1960

Requerente; Accuraulatoren — Febras Aktiengesilachaft, firma 'adm.
triai e comercial aleniã, estabelecida
_
em Ilagen (Westfalia) Alemanha.
• a TERMO 1,i9 112.153
Pontas característicos de: "Metal
estrirado, próprio, em particular, para
- Em 30 de julho de 1959
os electódicos de pilhas elétricas". -Privilégio de Invenção.
ReqUerente: Regie Nationale Das
19 -aMetal estirado, próprio, em parNsines Renault — França.
ticular; para os eletaódios de pilhas
elétricas, ccmo, por exemplo, de
Titulo: Aperfeiçoamentos na auPREVILÉSIO DE INVENÇÃO
acumuladores elétricos, caracterizado
Mentação das montagens de acionapelo fato de que o metal é submetido
mento
hidráulico.
—
Privilégio
de
InTIMM° N9- 104.695
a um estiramento prévio com aplica- •
venção.
ção de pequenos entalhes, recebendo,
Tn.Mb NQ 116.277
19 — Dispositivo para a alimenta:Em 26 de agasto de 1958
em seguida, no estiramento subseção das embreagem ou freios de coquente com aplicação de entalhes mefleauerente: Robert I.: 'Morse e Ju- mando hidráulico de tozios os tipos,
Em 18 de janelró de 1960
nores, ao mesmo tempo uma estrutullua • ULck.. — • Estados Unidos da e notadamente do tipo de aperto por
ra fina e outra grossa.
Araerica.,.
cinta exterior ou do aerragenaxial, Requerente: Francisco Gobbi — São Total de 2 pontos.
aitulo. Reboque basculante sem caracterizado pelo' fato-de que um dos Pátrio.
Prioridade: Alemanha, em 24 de Ja
a--ale — ?ri, vilégió de -Invenção.
elementos da tu) U r: agem, ou elemento Titulo: Conjunto de Peças Para fa
de 1959, sob o no A 31.192 IV-neiro
19 — Um reboque basculante para habitualmente ligado ao carter fixo
-bricaçãodemóvs.—Pilégode a/21b.
se: empregado em combinaçáo com no caso de um freio, é suscetível de Invenção.
uni veiculo trator tendo -uma placa certa oscilação angular* em relação a 19 — Conjunto de peças para fa;ligaste de quinta roda, caracterizado peça a qual está habitualmente liga- bricação de móveis, tais cano poltro°ERMO IS° 116.643
•
pct carpreender: uma carrosearia do em rotação, a dita oscilação an- nas, sofás, mesas, banqutas, etc., cabasculante; uma armação de reboque gular fazendo comunicar o interior do racterizado por ser 'constituído por
ffin 2 de fevereiro de 1960
Ligada de 'modo pivotante na sua ex- macaco a. pressão de óleo, encarrega- seis peças, que serão repetidas tantas
•
tr:midade posteaor à parte posterior do de aplicar o e.sfôrço da embreagem vêzes quantas forem necessárias, sen- Requerente:
Liatz Korn & Cia. Lida referida carrassaria basculante em ou de Trenação com uma ou outra do uma ou mais placas retangulares;
— São Paulo. .tua primeiro eixo horizontal tran.sver- das duas. canalizações de adução de molduras, também retangulares, mon- mitadaTitulo: Aperfe.:çcamento na Fabrica..
sa1 tia mesma; uma montagem de ro- óleo sob pressão, conforme o elemen- tantes em 11 invertido provido de tra- çãção
de dominó e produto
das suatentadoras da armação e 'um to previamente citado seja solicitado vessa; laterais semelhantes aos ditos obrido.de—pedras
privilégio de Invenção.
dispositivo de suspensão ligado à 're- num sentido de rotação ou no outro. montantes, mas de maior altura; la- 19 — Arierfiçoame_ntos
na fabrica*.
ferida armação; ficando- dita arma- Total-de 4 pontos.
terais Idênticos aos acima menciona- ção de pedras. de dominó e produto
ção montada para girar em torno de
dos,
porém,
providas
de
um
proloncaracterizados pelo fato de a
um segundo eixo horizontal paralelo Prioridade: França em 12 de agis- gamento _em L, disposto em um de obtido,
dita pedra ser obtida em três partes
PV 772.403.
a e paçado para frente do citado' pri- to de 1958, sob o
seus cantos superiores; e • por fim, sar- separadas, quais sejam uma caixa
meiro eixo horizontal; uma placa -gi•
rafos de ligação.
prismática retangular, feita em islãsratória montada.-na referida placa
Total de 2 pontos.
tico injetado, de_ preferência opaco e
mamo
N5
113.876
Si' :ode de quinta roda; uma ligação
colorido, apana3 provida intednamen- •
de tração ligada de modo pivotante
te , de dois ou- mais batót% salientes
na sua, extremidade anterior à refe- Depositada. ' em: 9 de outubro de
TLILMO 1(0'116.348
ou um equivalente qualquer determirida placa glratória e ligada de modo 1859. (Modelo de Utilidade).
nando uni plano de apoio para um
pivadante na sua extremidade poste- Requerentes: Carlos Verzellesi e
Em 20 de Sanear° de 1960
cartão retangular, contendo impresso,
_ •
rior a uma parte intermediária da re- Frederico Barbato -- São Paulo.
pintado ou desenhado a gravação disferida carrossaria, basculante; um disRequerente: Plásticos *Idalex" Li- criminativa da pedra; e o conjunto
positivo de elevação para elevar dita Rentes característicos de: "Nova mitada — S,ão Paulo.
sendo completado por uma tampa,
carrossaria basculante; e um dispo disposição em salto para tamancos e Titulo: Escóva portátil pára roupas*. também
prismática retangular, feita
sitiVO 1q retenção ligado a.urn dos re- calçados de uso feminino". — ModePrivilégio de Invenção,
em plástico . injetado. de -preferência
',
feridas membros e' á citada armação lo de Utilidade.
, 19
Escôva portátil para roupas, transparente e incolor, tampa esta
cio reboque adiante do referido se- 1* — "Nova dis:posicão em salto pa- caracterizada
por compreender LIMO, ou apenas dotada de uma botão saliente
grudo eixo horizontal: exercendo dito ra tamancos e calçados de uso femi- duas carreiras de cerdas, fixadas por central
superior, bem como de abas
diapositivo de retenção um esforço só- nino", em que o mesmo pode ter as meio de' grampos, cola e outros, em lateraiseinferiores.,
encaixe junto
_ bre a armação do reboque, à marida mais variadas alturas, e se caracteri- orifícios previstos em uasa, base alon- aos bordos da caixade
com /1que carrossaria basculante é elevada 2a por ser constituído duma única pe.. gada,- de pequena espessura.' sendo o seção por colagem oucitada.,
de modo a impedir que o referido vi- ça inteiriça, era metal, cuja parte su- comprimento da mestria. coreaporiden- Total de 4 pontos. - equivalente. '
meiro eixo horizontal * seja baixado perior constituí-se de uni friso (1) se- te, aproximadamente, à metade das
tu'stanc'altnente durante a descarga. mi-eilptico, com ampla abertura in- escSaas comuns, base esta que podeterna (2); nos dois lados. contrapos- rá ser executada con qualquer mate‘• Total de 5 pontoe.
TERMO N9 116.95o
tos da superfície_ superior do friso, rial adequado; tais como plástico, madeira,
etc.
s
tem incorporadas duas projeções (3)
iam 19 de fevereiro de 1960
•TERMO N9 105.123
•
aproximadamente perpendiculares, e Total de 2 . pontos.. •
que se introauzan no solado do calRequer:lite; Tnterplan Decorações
Em 12 da outubro ,de 1958
• '
a
.
çado 'ou-na madeira do tamanco; ainLtda. — São Paulo.
da , na parede dianteira (4) do friso,
: TERMO N5116.372
Titulo: Nova armação expositora de
Requerente: Westmghouse Air Era- há dois ou mais furos (5). P a ra aiomercadorias 'em eral. — Privilégio de
ke Company — atados Unidos da lar parafusos ou pregos .(6) a se fixaEm 22 de janeiro de 1960
Invenção.
América. .
.
rem na calçado ou tamanco; na pa10 — Nora armação expositora dè
, Titulo: Equipamentos de freio a flui- rede anterior retiltcea, asem assim na Requerente; iDan Bodhiu •— 'São merco-Sortes em geral, caracterizada
do comprimido dotados de clispositl- parte curva traseira .do friso, tem in- Paulo.
por ter constituída por dois- laterais
Vos seletivas de alivio gradual e dl- corporadas na respectiva' região infeTitulo: "Mv° cabide para gravatas. tubulares. paralelos, em II invertido
retor. — Privilégio de Invenção.
• rior, trés paredes delgadas (7), com — Privilégio de Invenção.
providos de trave ss as dispostas pró• 1 9 ---. Equipamento de freios a flui- amplas aberturas (8) de permeio, e
19 — Nóvo cabi
de para gravatas. ximo co extremo inferior do mesmo,
do comprimido dotado de dispositivos estas paredes se encurvam e conver- canazterizado por compreender iniciais laterais êstes ligados entre si por barde alivio gradual e direto, caractari- gem piá-AI baixo e após relativa exten- mente uma placa-Suporte retangular, ras tubulares dotadas em suas extretad° pela combinação-de um encana- são elas se encontrem, compondo a ou de outro' formato qualquer, provi- midades de uma peça an T invertido,
ou tubulação de freios normal- coluna inferior (9) do solto, em erija da de furas, ganchos, alças Ou outros barras estas por sua vez ligadas en1 mento
mente
carreada, um volume seletor base há uma cavidade (10) aloJadora dispositivos similares para suspensão, tre ai por travessas e fixadas central
,.

Sexta-ft:1'a 25
e perpendicularmente aos &toá laterais, por meio de pararmos, através
das reler:das peças em T ineerticlo.
pcaendo as meuckinadas barras, nama outra forma de execução serem
providas em suas extremidades,
uma chapa perpcnalcular, na qual
elo previsto; paina extremos que atra
vessam os mancOnados laterais e recatam parafusos .d.e fixação do conjunto.
Total de 3 pontos.
TERMO N9 117.956
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zado por compreender ai/encheias rigidas alafgadas, providas de meios de
sujeição ao prato da máquinas, sendo
um dos bardas longitudinais das ditas
plancha:es substancialmente curvo, e
provido de unia pestana de fixação
para a base dos segmentos, cocperan.
te cola uma gasta prevista Me bardo
longitudinal oposto; sendo ditas pos.
tara e aleta projetantes em relação
a uma das faces da planchet% e guardando entre si uma orientação converfents para definir an calço de detençeo para o semento.
Total de 8 pontos.
•

Em 9 de março de 1960
Requerente: Jorge Nassán — São
Paulo.
Titulo: Nevo suporteanostruario para gravatas. — Privilégio de Invenção.
19 — Ndvo suporte-mostruano para
gravatas, earácterizado por compreend:rs inicialmente uma placa de hase, de qualquer formato, da qual salienta-se central e superiormente um
longo eixo vertical tubular, eixo este
de suporta para um pequeno disco
horizontal superior, provido de uma
pluralidade de braços horizontais radiais, com pontas esfericas, e ainda
dotado de dois curtos prolongamentos axiais opostos, o inferior, meaiirado na extremidade superior e aberta de dito eixo, e o superior, de suporte para uma armação com placa
substituivel.
Total de 3 pontoe.

TERMO No 118.646
Em 13 de abril de 1960

Setembro de 1.£`34* ::3553

Tomo rr 119.185

providas de cordas e alncla de pinos
«primos, os quais se articulam ex.
ian 5 de maio de 195,
centsicamente entre os trilhos acima
referidos.
Requerente: Trol S. A. — Inddstria Total de 2 Pontoe.
e Comércio — São Paulo,
Titulo: Nova garrafa. — Privilégio
de Invenção,
TERMO /49 119.585
19 — Nova garrafa, feita preferenEm 20 de maio de 1980
temente em material plástico mole, e
mia qualquer configuração, caracter!Requerente; Ubaldo Ortega °nega,
cada por apresentar o gargalo provi- e Francisco Garcia Garcia — são
do de um curto pescoço revirado para Paulo.
dentro, em superfície tronco-cônico Titulo: Neivo processo de revestiInvertida, de paredes levementes re- mentia de vasilhames em geral e pro•
cluto resultante. — Privilégio de Incurvadas, e aberto inferiormente.
venção.
Total de 2 pontos.
19 — Nevo processo de revestimento de vasilhames em geral o produto
TERMO N9 119.301
resultante, caracterizados, o processo, por compreender a utilização de
Era 10 de maio de 1960
um molde, feito em duas metades,
aplicadas envolvendo Inferior e inteRequerente: Metalúrgica Irmãos rvi/mente o garrafão ou similar, até
unia certa altura do gargalo deste,
-Sato Ltda. — São Paulo.
Titulo: Dispositivo para ensacar ce- com limitação superior dada por alarpimento anelar do dito' gargalo, anel
reais. — Privilégio de Invenção.
ou equivalente, molde éste
— N6ro dispositivo para ensacar envoltbrio
com paredes Internas lisas ou com
cereais, caracterizado por ser consti- relevos
decorativos quaisquer, e ainda
tuído por um fundo de configuração dotadas de pequenas sallancies, late.
trapezoidal. sendo os laterais levemen- rala e de fundo, posicionadores do garte Inclinados para cima em direção rafão e dolimitadons de um espaçaao lado menor, que é fechado o pro- mento intermediário, onde é Injetado
vido em ambas as faces de placas de material plástico, através de uma ou
refõrço. podentto ainda, cá laterais mais aberturas de entrada nèle pr.
acima mencionados serem providos de vistas.
alam.
Total de 3 pontoe.
Tafel de 3 pontos.

Requerente: Norton Tool Company
Iamited — Inglaterra.
Título: Aperfeiçoamentos relativos
a bombas, compressores e motores. —
Privilégio de Invenção.
19 — Uma máquina caracterizada
por ociraprcender um eixo giravel, pelo menos um pistão capaz de realizar
um movimento alternado de aproximação e afastamento do dite eia" e
uma conexão de acionamento entre
O eixo e o pistão, a dita conexão de
acionamento compreendendo um ex.
cantata° sabre o dito eixo, o excêntrico tendo uma periferia. circular cujo
eixo central é paralelo is mas deslocado lateralmente da, linha de rotas5o
do dito eixo, um anel circundando o
excentrico, o excántrico sendo capaz
de girar no dito anel, o dito anel tendo pelo menos uma superficie cordel
TERMO N9 119.331
licámo Ne 115.301
voltada para fora, e o pistão tendo
uma superftele transversal voltada paEm 11 de maio de 1980
Em 31 de março de 1960
ra dentro, paralela it dita suPerfleie
corda/, e dispositivo de apoio de rolaRequerente — Robertehaas-Fluton mento, situando entre, e roblvel ao Reouerentes Nelson de Menezea —
Contr8/e Company — Estados Unidos longo, de ambas as citadas superfi- São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamento; em tampas
da América. cies.
de vidro pam tramas e outros. PriTitulo; Aperfelçoaccentos em válvuTotal de 4 pontos.
las de contrõle termostáticas. PriviPrioridade: nig/aterra em. 16 de ?Régio de rneeneflo.
legio de Invenção.
abril de 1959 sob o n* 13.014.
10 Aperfeicoamentos em tampas
19 — Em uma válvula de controle
de vidro para frascos e outra, tamtermostático, a combinação compreenbém de vidro. caracterizados peto fato
dendo dispositivos de válvulas. dispa
TERMO 249 118.669
de as ditas tampas terem as respecti-.sitvaení mprualigdos
vas superficies laterais providas de
noa ditos dispositivos para controlar
Em 18 de abra de 1960
doei co mais sulcos anelares. paraletermostaticamente o escoamento atraRequerente: Química Induítrial In. la; entre ai ma quais são dispostas
vés a válvula decontrõle, dispositivos
guarieçaies amure; feitas em matede válvula de disco retatõrio adapta- dela Ltda. — Rio Grande do Sul.
Revivei.
dos para controlar e escoamento li ga- Título: Nõvo sistema de molas para rialTotal
de 3 pontes.
do-deeligado através a válvula de con- discos de embreagens em geral. —
trole e inchando dispositivos limita- Modelo de Utilidade.
dores, e dtapositivos acionadores em lo — Nôvo sistema' de molas para
TERMO 240 119.482
de embreagens em geral, ca.
posição para acoplamento de movi- discos
racterizado
por
estar
composto
de
mento perdido com os ditos dispositi- duas partes, sendo sana delas, o corEm 16 de inalo de 1980
vos limitadores e para acoplamento po, está .fabricado de borracha mudcontinuo cem as ditas peças das vál- eis limitado por deis terminais de Requerente: Provepa Cias Paulisvulas, os ditos dispositivos acionado- ferro.
ta de promoções e Vendas — São
res sendo operei/eis por movimento Total de 3
Paulo.
~ta&
para rodar a dita válvula de disco seTitulo: Aperfeiçoamentos eia
Ce as poeições ligada e desligada e
— Privilégio se Invenção.
para variar e contreae termostático
TERMO No 118.911
dos ditos dispositivos de válvulas.
19 — Aperfeiçoamentos em fillmu.
Total de 9 pontos.
las. caracterizada; pelei fato de serem
Em 28 de abril de 1980
enraiados na barra prevista nas mesPrioridade: Estados Unidos da América em 19 de abril de 1959, sob o nú- Requerente: oTankauto".do Brasil mas, um ou mais blocos de metal
mero 803.404.
Ind. e Com. de Auto Peças Ltda. — imantado, de pequeno tamanho.
São Pau/o.
Traia de 2 pentes.
•
Ap erfeiçoamentos em tan" offt.M0 N9 118.364
ques de oomlmstrver. — Privilégio de
•
Invenção.
TERMO No 119.504
10 — Aperfleçoamentos em tanques
Em 4 de abril de 1960
de corabuativel, caracterizados pelo
Em 17 de inalo de 1960
Patente de Invenção.
fato de ser fixado Por me lo de ParaRequerente: Dum Agentina S. R. I. fusos, nos bordas da usual abertura Requerente: Marcel Cutrcna e Jaypara a salda de liquido, dotada de pes- me Preiden.son — São Paulo.
- Estado de São Paulo.
coço onde é prevista uma tampa, um Título: Nova escava de Nal go. —
Pontos Caracterieticos:
"Um dispositivo do montagem para anel que mantém em posição' uma pe- Privafgio de 'nye/sebo.
tubular provida de paredes inter.
segmentos de maquinas pondera., de ça
19 — Nova eseOva de balsas caracsuperfícies, do tipo norma/mente uti- nas tronco-cônicas, sendo introdtudact terizada
por ser constituída por uma
lizado para o tratamento de superfi- na peça tubular acana referida, uma caixa prismática
de pequecial .planas 'em eral". — Privilégio de outra peça tubular tronco-cônica de na alura, providaretangular,
de tampa corrediborracha ou outro meteria/ adequado
Invenção.
qualquer dotada em seu extremo su- ça em trilhos, previstos em tens lalo — Um dispositivo de ~tapei perior do Range. Range esta que dos maiores, caixa esta provida ainda,
para segmentos de máquinas polido. quando do recipiente fechado se apoia de trilhos paralelos aos citados, disna de superficies, do tipo nannednen- do do .aciplente fechado, se apoia postos rentes ao fundo da mesma,
ati utilizado para o tratamento de su- Mi ei bordas internes do !afeleia anel. sendo prevista no interior da, citada
marfadas Mana orn aeraL caracter!- Total de 2 pontes
caixa uma pluralidade de travessas

TERMO Ne 119.958
Em 7 de junho de 1980
Requerente: Luiz Compagno —
Paulo.
Titulo: Nevo auporter para exposição de produtos. — privilegio de Invenção.
g
19 — Nevo esporte para exposição
de produtos, caracterizado por com.
preender inicialmente um par de co.
limas verticais paralelas e interliga.
das por travemos inferiores e zupe.
rios', e ainda dotadas de placa frontal superior, de qualquer configura.
00, tara impresseas quaisquer roamvoe ao produto a ser exibido
-Total de 2 pontos.
TERMO e10.120.356
Em 17 de junho de 1960
Reei "Tente; Rolls
Royce Liml.
ted — Inglaterra.
Aperfelcoamentos em, ou
referentes à motoren de turbina a gás.
— Privilégio de Invenção.
19 — Um motor de desvio, caracte.
Tszado pelo fato cume ele tem uma esa
trutura de parede anular fazendo
',arte da parede externa do condutor
ris Kg d. exauntão e da parede inter.
114 de um condutor de desvio anular
na sua extremidade a tosante, a entrafino da wirede tendo dentro dela
ema dr!e ri . furo/ cireunferencialmella
'e ema /actos constituindo entradas
afira Pontas de canos de fornecimento
de ar de desvio projetando-se numa
amare distancia radial da estrutura
da parede para dentro do condutor de
"4" de exaustão.
Total de 10 pontos.
Prana lede: Inglaterra. em 23 de junho de 1959. sob o no 21.573759.
TERMO NO 120.577

-

Era 24 de junho. de 1960
.
Requerente — Xaile Aktiengeaelliichaft, sociedade alemã — Alemanha.
Pontos caracteristicca — Camadas
foto-condutores para fins eletro-foto.
gráficos", — Privilég10 de invenção.
19 — Camadas foto-condutores, es.
imaaalmente para fins eletro-fotográ.
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ficos, caracterizadas pelo fato de consistirem pelo menos parcialmente de
pelo menos um produto de pdamerização ou polinierizado misto de hidrocarbonetos aromáticos poll-nucleares, contedo grupos vinílicos, e ou de
produto; de substituição com radicais
quenicos inertes.
To t al de 2 pontos.
Prioridade: Aleamanha de 25 Cie juthe de 193, sob o número K 38.062
IV a-57b.
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rico, contendo grupos de ãlcool se..

cundário, e

de

10% a 15% por pêso,

l'ERMO N9 122.912

tomando por base o pêso do álcool poEm 16 de setembro de 1960
limérico, de um polissacáride oxidado
Requerente:
Dionisio de Souza Si
por periodato.
Irmãos — São Paulo.
Total de 9 pontos.
Titulo: Máquina para enrolar solas.
Privilégio de Invenção.
Prioridade: Estados Unidos da Amé19 — 'Máquina para enrolar solas",
rica do Norte, cm n 7 de agetsto de 1959,
caracterizada pelo fato de consistir
sob o n9 832.139.
em estrado alongado, com região oscilante, sob a qual atuam molas, sendo
que sôbre a extremidade livre da ciTERMO N9 121.'737
tada região se encontram dois eixos,
removíveis, uma vez que seus suporTERMO N9 121.537
Em 3 ecleagôsto de 1960
tes extremos se apresentam com tranquetas, cada um dos suportes coligaEm 27 de julho de 1960
Skf Kugellagerfabriken Gesellschaft do a engrenagem ligada a outras meMit Beschrãnkter Haftung — Alema- nores correspondentes, estas dispostas
Requerente: — Bõlime Fettchemie nha.
e
em eixo provido de polia acionada por
G. M. B. II., firma alemã.
Título: "Máquina, de fiar ou torcer correia ligada a motor, sendo que éese
. Pontos característicos: — "Processo
por alavanca lateral, poderá ser
para a obtenção de produtos de adi- provida de fusos acionados por dife- eixo,
evitando a transmissão de
ção de óxido alquilênico". — Privilé- rentes fitas ou cordões do tipo sem deslocado,
movimento aos eixos te-movíveis.
fim", — Privilégio de Invenção.
gio de Invenção.
Total de 2 pontos.
19 — Processo para a obtenção de
10 — Máquina de torcer ou de fiar
produtos de adição de óxido de 1- provida de fusos acionados por difequileno, dotados de pequeno poder es- rentes fitas ou cordões do tipo sem
TERMO N9 123.145
pumante, caracterizado pelo fato de fim que envolvem discos de acione'se adicionar óxido de propileno a pro- Mento, caracterizada pelo fato de que,
• Em 20 de setembro de 1960
duto; da adição de óxido de ctileno a cada um dos referidos fusos. se steha
a compostos de elevado pêso mole- associado um disco de acionamento
Privileics de Invenção de "Mesa de
cular os quais contenham átomos de com uma coroa de atrito — ou even- desenho",
blerogenio permutáveis, ligados atre- tualmente um disco de atrito — coDa. Maria 'Else Meyer — Capitão
ves de oxigênio, enx.efre ou nitrogê- axial com o mesmo e com ela, filme- do Estado de São Paulo.
nio.
10 — mesa de desenho, compreenmente, conjugado; e pelo fato de que
Total de 2 pontos.
•
as referidas rodas de atrito são acio- dendo uma plancha, ou plano de traPrioridade; Alemanha, em 31 de
nadas por intermédio de discos de balho, caracterizada pelo fato do mesde 1959, sob o n9 B 54.255 IV atrito dispostos sôbre um eixo de acio- mo ser móvel para cima e para baixo
b '39c.
namento orientado no sentido longitu- em duas colunas paralelas e devidadinal da máquina e situados a unia mente contrabalançado por contradistância, um do outro, corresponden- pêso, sendo ditas colunas unidas no
TETterVII0 1519 121.628
tôpo por uma travessa e suas extrete a desses discos de acionamento.
midades inferiores articuladamente
Seguem-se os pontos de 2 a 21.
presas a uma base ou armação proEm 29 de julho de 1960
jetada- para traz e provida de meios
que p'imitern dar a uma escóra cenRequerente: Ciba Société Anonyme
~10 No 121.956
tral ou duas escóras laterais articula(em alemão: Ciba Aktlengesellschaft),
•
das superiormente a dita travessa e
firma, industrial e comercial suíça, esErn 12 de agessto de 1960
inclinadas para traz assumir posição
tabelecida em Baseie:a, Suíça.
•
Pontos característicos de Proces- Requerente: Vassil Vassileff — São diferente de modo a dar 0,o conjunto
de colunas e plano de trabalho posiso para a fabricacão de .neivo éter", — Paulo,
ção vertical ou mais ou meno-. !nenPrivilégio de Invenção.
Titulo:
Afiador
para
lápis
ou
lapinada para traz, sçndo dita escóra ou
1 0 — Processo para a fabricação do
escóras Inteiriços ou extensíveis telesnóvo éster metílico de ácido 18-0-me- seira. — Modêlo de Utilidade.
tilresérpice e de seus sais, caracteri19 Afiador para lápis ou lapisei- cópicamente.
Total de e pontos. zado pelo fato de se converter o áci- ra, caracterizado por estar constituído 18-0-metilresérpico ou um seu sal do de duas partes principais, sendo
no éster metilico, ou se desquaterni- uma a •carcasa externa que comnorta
TERMO No 122.060
zar um sal quaternário do éster me- com movimento livre uma peça de forMico de ácido 18_0-metilresérnico, ou mato Peculiar , e uma outra interna
Em 18 de agôsto de 1960
se reduzir o éster metilico de ácido cuja base apresenta uma protuberânPhillips petrol e mn
Requerente:
delta 3-desidro-18-0-metilreeérpico
cia em forma de cone, e uma outra
uni seu sal no composto de eni-aloio- eme possuí o formato de cone trunca- Company.
Local: Estados Unidos da América.
imbana, ou se epimirizar o éster me- do, de basca praticáveis.Titulo: Purificação de furfural. — •
tílico de ácido 18-0-metil_lscreserpico
Total de 5 pontos.
rrivilégio de Invenção.
ou um seu sal, na posição_3, ou se
19 — Um processo para purificar
transestMficar um éster de ácido
uma corrente de carga de furfural
le_O-ine.tilreséraico ou um seu a1 com
.17111S,M0 al° 122:107
ma +e ssol, ou se reduzir o N-óxido do
contendo, também, polímero de furfurai, água e óleos solúveis, caracteriéster metílice de ácido 18-0-metilreEm 22 de agersto de 1980
zado por introduzir a citada corrensérpico ou um seu sal e, se desejado,
te numa zona de evaporação e remose converter a reailtante base livre
Requerente: tule Galinbert e Ro- 7er
num sal Oa me-ma ou se converter dolfo
o polímero de furfural como um
Savia — São Paulo.
produto, introduzir o vapor provenium sal resultante na base livre.
Titulo: Extintor automático para ente da citada zona de evaporacão,
Total de 13 pontos.
Prioridade: wtados Unidos da Amé- suco de frutas. Privilégio de In- nuiaa zona de secagem e remover tur.
furai de sua parte inferior, como ourica do Norte, cm r9 d julho de julho venção.
19 — "Extrator automático para tro produto, remover ume mistura
de 195e. 19 de setembro de 1959 e 20
de junho de 1980. sob os n as. 830.187, suco de frutas", dotado de conjunto azeotropica de furfural e água da
de motor e redutor de velocidade, ca- Parte superior da zona de secagem.
837.357 e 37.097.
racterizado pelo fato de que tal con- e introduzir um meio evaporador na
junto aciona eixo horizoatal portador zona de evaporação.
em suas extremidades de polias, hs Prioridade: Estados Unidos da AméTERMO N9 121.732
quais s encontram ligados os extre- rica, em 8 -de setembro de 19:9 sob
mos inferiores de par de bielas, as o n° 838.739.
EM 3 de agósto -de 1966
quais, superiormente se ligam a uma Seguem-se os pontos de 2 a 9.
Requerente — Meles Laboratories. travessa móvel, segundo guias vertiInc., uma eorporação norte-america. cais fixas, travessa essa provida de
na, organização de acôrdo com as leis dois braços suportes de duas carrináTERMO N9 122.256
do Estado de Indiana, estabelecida v.u1r.- de borracha, regulados com uma
em Eklhart, Indiana, Estados Unidos mola interna, sendo que tais câmpliEm 26 de agesbe de 1960
da América do Norte.
nulas por suas bordas flealveis rodem Requerente: Cilaa Société Anonyme,
Pontos característicos de — "Pell- atuar contra uma base perfurada, sob :asneia, Sulça.
cuias insolúveis em água". — priviguiri Se encontram den6litos, um Pontos característicos de "Processo
légio de invezição.
nreferivelmerte dotado de refri- pesa tingir e estampar materiais fi19— P e lícula impermeável a água g
eração, sendo que por diafrágnin, ou brosos". — Privilégio de Invenção.
de nova composição de matéria, ca- ralar. , móvel o líquido é
1* — Processo para tingir ou estamracterizada p orcompreende r de 83 um ou outra dos depósitos.enviado a par
materiais têxteis com corantes de
a 90% por pêso de um álcool polimé- Total de 3 tentos.
cuba, nos quais, pelo menos, um áto*

'setembro de 1964
mo de hidrogênio ativo foi aubstituid9
par um radical acta orgânico, coa.
tendo, pelo menos, um grupo comum*
cando hidro-solubilidade, caracteriza-.
do pelo fato de, antes ou durante a
operação de tingimento ou estampagem, se reduzir o'corante para a leu..
co-forma, na presença de um agente
redutor e um álcali, se dissociar o
radical acta orgânico ' e se oxidar o
icuco-composto fixado na fibra.
Total de 14 Pontos.
Prioridade: sulca em 27 de ag5sta
de 1059, sob o n9 77.431.
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TERMO N9 122.496
Em 8 de setembro de. 1960
Requerente: Farbnefabriken 13ayer
Aktieragesellschaft, sociedade alierná„,
estabelecida em Leverkusen-13as-erwerk, República Federal Alemã.
Pontos característicos de "Processo
para a produção de polímeros flourescentes". — Privilégio de Invenção.
. 1 0 — Processo para a produção de
polímeros, respectivamente de misturas polimeras, flourescentes, caracterizado pelo fato de polimerizar compostos fluorescentes olefinicamente
insaturados, s quais contêm um sistema fluorescente e pelo menos lona
&rola ligação olefinicamente insatui ia, como tais ou em mistura com
outros compostos vinflicos tnonômeros ou polímeros e de em seguido, misturar, eventualmente. êstes polímeros
fluorescentes com polímeros não fluorescentes.
Total de 4 pontos.
Prioridade: Alemanha, em 30 de setembro de 1959, sob o n° P 29.497
IN/a/39e.
TERMO NO 122.515
Em 9 de setembro* de 196o
Requerente: F. Hoffmann — La
Roche 8z Cie. Société Anonyrne —
Suíça.
Título: "Processo para a estabilização de vitamina A". — Privilégio de
Invenção.
1 -- Processo para a estabilização
de vitamina A. caracterizado pelo fato
de que se transforma a vitamina A,
ou um de seus derivados; em seu éter
com o ácido benzóico substituído por
um ou vários átomos de halogeno,
um grupo nitro em posições orto ou
meta, ou por váeios grupos nitro.
Seguem-se os pontos de 2 a 10.
Prioridade: Suíça, em 15 de setembro de 1959, sob o n9 78.225.
TÉRMO N9 122.602
Em 14 de setembro de 1960
Reqte .,e Phillips Petroleum Company.
Local: Estados Unidos da América,
Titulo: Convenção pirolltica de parafina. — Privilégio de Invenção.
1' — Num processo que consiate em
pré-aquecer uma carga de hidrocarbonetos•e passá-la em forma de vapor, axialmenta, para uma zona de
reação cÁlindrica de diâmetro maior
do que seu comprimento, contigua e
co-axial com uma segunda zona de
reação cilíndrica de. menor . diâmetro
e maior comprimento; injetar urna
mistura combustível de combustível
gasoso e exIdante, tangencialmente,
dentro da primeira zona de reação
citada; queimar a citada mistura para
formar gazes de combustão quentes
para' aquecer a citada carga; passar

•
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citada Carga, Inicialmente, circulapor uma atmosfera anular que
ie move helicoidalmente, constituída
belos &todos gases de combustão, para
lima segunda zona de reação; aguader a citada carga por meio dos cita.
dos gases de combustão até uma tem.
• perattard de ordem de 815,5° a 1928,6°C,
wa*a levar o mesmo a reagir e formar
hatroearbonetos predominantemente
insaturadoe; arrefecer o efluente da
Citada segunda zona de reacão, numa
zona de arrefecimento, até uma temperatura inferior a temperatura de
reação; e recuperar os citados hidrocarbonetos insaturadas; os aperfeiçoamentos caracterizados por aquecer a
citada . carga no estágio de pré-aquecimento de mistura com vapor dágua,
na proporção de 10 a 125 volumes %
da carga de hidrocarbonetos, de modo
que a quantidade de insaturados
citado efluente seja aumentada e a
deposição de carbono na citada segunda zona de reação e na citada zona
de arrefecimento seja reduzida.
Seguem-se os pontos de 2 a 7.
Prioridade; Estadas Unidos da América, em 21 de setembro de 1959.
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nha de ligação à terra de Intensidade
superior à da corrente direta de defeito t, terra atravée do corpo humano, o transformador que alimenta o
r:lé, possuir ttm enrolamento primário suplementar ligado em série na
linha de ligação à terra, possuindo
éste enrolamento primário suplementar ura número de espiras diferent%
do dos enrolamentos primários de fase
e de neutro, de modo a produzir no
transformador, para o valor máximo
limite tolerado pare, a corrente de
terra, o mesmo fluxo que para o valor máximo da corrente direta de defeito à terra através do corpo humano.
Total de 3 pontos.
Prioridade: Franca em 2 de outubro de 1959, sob o n° 808.618.
-IdeFOORO N° 12:1.585
Em 19 de dezembro de 1960

..leternbro de 1964 3565

TrItI\13 N9 123.871

I cru nitrobenzeno a tuna temperatura
rie pelo ognos 180°C., até se formar a
sntraquinona.
Em 31 de outubro de 1960
Toial de 11 pontos.
Requerente; Vidros Corling Roso,
S. A.
Priori :lede: Suiça, de 1° de dezembro
de 1959. e 5 de outubro de 1980, sob
Local: Sã o Paulo (Brasil).
Os e as. 81.342 e 11.185-80.
Titulo: Processo de fabricaçãe de (
corpo:, cerâmica; Semi-cristalinos.
=AVIO N° 125.C46
19 _._ O procesto de fabricação de
um carpo cerâmico semi-cristalino por
Em 15 de dezembro de 1900
tratamento térmico de corpos de vidro
que con.eistem, essencialmente, em base molar percentual, de 50-63 ne Requerente: Siemens & Ralske Aksia, 16-34 % de Al203, 7-34 % de tongesellachaft, em Berlim e MuniNa,O, 0-15 % de CaO, 0-8 clo de que, Aletnanha.
sendo o total de Na20, e KW
Pontos característicos de: sCondende, pelo menos, 15% mas não swge- ador
cerâmico com camadas bloquesdor a 34%, não excedendo 1,7 a prodealta resistência dieletrica",
porção molar de .4%0 iFP:'• dores,
-- Privilégio de Invenção.,
Al20a, caracterizado por incluir aa
composição de vidro, como agente
1 9 — Condensador com camadas
nucleante, constituintes de ruir com- bloqueadoras, tendo alta resistência
nos proporções baseadas numa d'alstrica, e consistindo de materiais
Patente de Invenção de "Publicida- posto,
percentagem
molar, ale • de compodieletrioos, de cerâmica doo
de em Cadernos". — privilégio ,de In- sição de vidro de base, escolhido no altamente
tad- de pontos de perturbação no invenção.
grupo que consiste de 0.08-0.50% de
de dieletrico mediante redução
Jarbas Pinto de Paria — Capital do Cr,03 e um titenatis de pelo meios terior
ou adições, confinante com os revesEstedo de São Nulo.
um óxido de metal escolhido no g-moo 'mentos metálicos e funcionando soTIMM° N9 123.047
19 — Publicidade em cadernos, co- que consiste de óxido de ferro e Oxido mo camada bloqueadora, por exemplo,
Em 27 de setembro de 1960
mo por, exemplo cadernos escolares de zinco, no eual a proporção de cone. re-ox!dada, caracterizado pelo fato
para apontamentos e quatequer outros tituinte Tio, é de entre 2,9% e 12%, que na camada externa estão contifile Nutional Caeh Registem Oorapa- encadernados por 'qualquer processo. e a. porporção de constituinte.óxiao das zor..es restritas no espaço, com
oy — Estados Unidos da América.
Caracterizada pelo fato de se coloca- metálico é de entre 1.9 e 10%. sendo pontos de perturbações fornecedoras
Titulo; Aparêlho e processo para rem anúncios constituídos de dizeres o total do • Maneta de. pelo mente, le eletrões.
manipulação de informação ótica. — e ou figuras, dispostos de qualquer 6%; e aquecer, em seguida, o corpo
Privilégio de Invenção.
modo apropriado e aplicados por qual- de vidro, moldado na forma de' Moda Total de 8 pontos,
1° - Um sistema de processamen- quer processo e em quaisquer cores e a partir do vidro fundi 'do
b por Penosa Prioridade: Alemanha de 29 de
to de infermação ótica caracterizado comtinaç5os -de cerres, na face inter- cão do corpo de vidro a am tempera abril de 1960. sob o n9 8 68.273 VIII
por um primeiro dispositivo, que in- na ou verso da capa frontal. em am-' tura de entre 800° e 1150°C por Um c/21g.
clui uma fonte de luz, capaz de pro- baa as faces da capa traseira e em tempo suficiente para levar e ma'nr
duzir um raio de luz que contêm in- urna ou mais fõlhas !quais ou menores s.rte do vidro a cristalizar.
formações; um segundo dispositivo que as falhas do caderno. de papel Prioridade; Estados Unidos da AméTearer0 ar° 125.124.
incluindo Ws-positivos de imagens óti- Ou cartolina, intercaladas entre ror rica. era 23 de novembro de 1959, sob
cas, capazes de produzir uma ima- fõlhae do caderno, e ainda. eventual- o no 852 159.
Em 20 de dezembro de 1980
gem ótica representativa de informa- mente, no rodapé de ^!.,.rtas ot de to,
Seguem-se os pontos de 2
ção contida num letxo de luz forneci- das as ftelhas de caderno.
19.
Requerente; Cooper Mcd0Ogall &
do a ele; e um terceiro dispositivo
lacibertson Limited Inglaterra.
Incluindo dispositioos óticos metacro- Total de 2 pontos.
Tramo N9 124.194
mátieos. oticamente interpostos entre
'Mulo: Composições à prova de osos primeiros e segundo dispositivos e
netos. -- privilégio de Invenção.
capaz de modificar. variavelmente, o
11:113(10S an, 123.589
Em 14 de novembro de .960
citado raio de luz que cont-m infor1 9 — Uma composição adequada
mações e modificar, assim, variavelEm 19 de outubro de 1980
Requerente: Joaquim de Paula Gui- para aplicar e mmaterirds fibrosos,
mente, a informação néle contida,
caracterizado por conter um sol que
sendo o terceiro dispositivo citado Requerente: -Standard 1911terraU - inarlies -- Minas Gerais.
é fracamente solilvelem água e é
construído e instalado de modo a Cseaellechaft Mit Beschrlinkter
Titulo:
Procesos
de
revestimento
transmitir luz do citado raio que con- tone, Mlinster/Westfalia, Alemanha. abrasivo inteiriço para cilindros. amo- formado de uma ou mais ensines de
tém informações modificado pelo cialto pèso molecular e um ou mala
Pontos caracteristicos; "Dispositivo ladores. — Privilégio de Invenção
tado segundo dispositivo.
poUméricoe, coloidals e hidrópara separar material granular era
1° — Processo de reyestimento abra_ ácidas
Prioridade: E. Ull. da América, diversas classes de grawalaçâo com o sivo
filos, e um inseticida competivel.
inteiriço
para
Cilindros
amolada
em 12-10-59, rob o 119 845.781.
auxilio de uma corrente de ar ou gás" res caracterizado pelo emprêgo de uma Total de 12 pontos,
tira de algodão crú ou similar enrola
Seguem-se os pontos de na. 2 e ' 24. — Privilégio de Invenção.
10 — Dispositivo paro separar ma- da e colada com cola de nervo na su- Prioridade; anglatera, em 22 de deterial sranular em diversas classes perfície do cilindro, tira ema que re- zembro de 1959 e 7 de novembro de
mamo N9 123.152
de granulação com o auxílio de uma cebe uma camada da referida cola e 1960, sob os tos. 43.552 i 38.133, rescorrente de ar ou gás, caracterizado outra de seemril (Cosido de aluminio) pectiva mente.
Em 30 de reternbro de 1980
pelo feto de que o material é intro- sendo compactada por meio de um Ona extremidade superior ,de linche e concomitantemente tornes da
Requerente; Robert Moser. suiço, duzidosuoerficie
TERMO N° 133.143
inclinada posta em para em seguida ser oosta a secar <10
técnico, residente em Saint-Gall. Buf- unos
ar.
frep
Non
aberturas.
idacaes
e
provida
o, e Jacques Morei, francês, técnico, e que constitui o teto de uma cimaSm 18 de agaSto de 1951
residente em Paris, França.
-a deitaea. na aual existe certo nú- Total de 3 pontos.
Nome; Alvaro Vieira da Rocha —
Pontos caracteristice de einterrue- mero de superfícies igualmente inSão
Paulo.
tor de segurança para a proteção coa- clinadas e igualmente providas com
=RAIO N9 124.545
ir as correntes elétricas de fuga". — oberturas, sendo aue, no fundo da nEnderêço: Rua Barão de atapetaPrivilégio de Invenção.
otara, estão previstas várias abertuEm 30 de novema de 1960
ningan9 88 — 1° andar — Capital —
Eatedo- de São Paulo.
Pd— Interruptor de segurança para ras para o escoamento do material, e
a proteção contra as correntes elétri- acontecendo ainda que A clamara é Requerente; Oba Société Anonyme
Invento: "Nevo tipo de combinado
cas, utilizando um relé de disparo ali. oercorrida, em todo o seu comtelmen- — Ba.slléla, Suiça.
montado pelo secundário de um trans- to, pela corrente de ar cl .:! separação Pontos característicos* Processo de utilidade várias".
formador que possui enrolamentos que entra na extremidade frontal in19 — Némo tipo do combinado de
primários, produzindo fluxos que se ferior mais baixa, a fim d escapar da para a fabricação de antraquinona" utilidades
várias,• constituído de uma
adicionam vectorialmente e percorri- -xtremidede frontal superior através —Privilégio de Invenção.
dos pelas correntes de fase e de neu- de urna tubuladura, sendn eneami- 19 — PrOcesos para a fabriaaello de peça na fome de meia espera, carece
terizado pelo fato de ter internamentro, e produzindo, para . Intensidade nh q dn ventaiosamente para urn
antraquinona, caracterizado pelo fato te uma região também em forma de
máxima admitida para uma corrente -rw ttvo da extração de pó.
de
se
amiecer
114-naftoquinona
com
direta de defeito à aerar através do
butadieno em nitrobenzen0 a uma meia circunferência onde ficam excorpo humano, um fluxo suficiente Total de 4 pontos.
sinais que qualificam se quatro
para fazer disparar o relé, caracteri- Prioridade: Alemanha, 27 de no- temperatura na escola de. 7090. a 120° postos
zado pelo fato de, a fim de autorizar vembro de 1959, sob o n9 St 15.849 C., até se formar tetrahldroantseepal- operações aritimética.
nona e, depois, se aquecer o último Ittal de 2 pontos
lima corrente de fuga normal pela li- VI/la.
nnn•••n••••
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CERTIFICADOS

DIÁRIO OFICIAL
EXPEDIDOS

(Seção

Setembro de 19,51,

CERTIFICADOS EXPZDIDOs EM 20 DE AGOSTO DE 1064

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 18 DE AGOSTO DE 1964
Térmos
Têrrnos

398.957
402.069
403.945
403..946
405.186
405.208
405.853
405.859
405.862
407.422
407.328
407,429
407.874
407.875
4/3.303
413.304
414.327
414.564
414.616
414.617
549.012
559.463
559,723
560.386
570:013
582.558
532.559
532.560
596_459
596.640
598 552
605,901
-603.331
609.235.
610.317
613.557
618.439
619.562
621.765

Marcas

303.470
003;471
303 472
303.473
. 503:474
303.475
303.476
303.477
303.478
303.479
303.480
-333.431
303.482
303.483
393 434
7103.485
303.486
303.437
303.488
304.489
303.509
383.510
302.511
303.512
303.513
203.514
-303.515
203.516
303.517
. 303.518
303 519
303.520
303.521
303 522
303.523
303.524
.303.525
303.526
303.527

Térmos

414.703
449 619
483.464
484.738
484.789
491.958
494.590
496.581
496.582
502.355
503,758
516:435
516.864
519.039
534.815
537.952
537.953
542.702
542.703
-622.053
_623.039
623.213
626.688
628.369
632.265
634.785
634.979
635.488 4
637.545
638.085
638.087
640.757
641.469
641.820
646.464
647.404
649,227
650.754

' Marcas.

Têrmos

306 713
379.362
386.006
386.007
386.008
386.009
386.010
386.013
386.014
386.247
400.988
406.947
407.467
407.734
409.097
410.001
410.415
411.443
419.111
421:426
440.120

$03.547
303.548 303.549
303.550
303.551
303.552
.303.333
303.554
303.555 .
• 203.556
303.557
303 558
303 5593
203 sea .
103 56/
303 582
303 463
. aoR, 564 .
303.565.
303.566.
303.587
•

441.564
441.709
449.046
.452.250
453.036455.493
455.790
456.034
456035
456.040
456.744
457.531
457.532
457.533
458.961
459.015
460.075
460.200
460.247

460.26.5
461.509.

313rcas

Tèrm'os

303.589
303.590
303.591
303.592
303.593
303.594
303.595
303.596
303.597
303.598
333.599
303.600
303.601
303.602
:303.603
303.604
303.605
303.606
303.607
303.608
303.609
303.610
303.611
303.634
303.635
303.636
303.637
303.638
303.639
303:640
303.641
303.642
3303.643
303.644
303.645
303.648
303.647
303.648
303.649
303.650
303.651
303.652
303.653
303.654
303.655
303.677
303.678
'303.679
303.680
303.681
303.682
303.683
303.684
303.685
303.686
303.687
303.688
303.689
303.690
303.691
303.692
303.693
303.694
303.695
303.696
303.697
303.720
S03..721
303.722
303.723
303.724
303.725
303 726
303.727
303.728
303.729.
303.730
303 731
303.732
303.733

442.507
.444.710
447.149
452.099
452.627
454.806
455.997
457.132
459.997
457.977
457.999
458.257
453.378
458.467
458.616
459.042459.918
460.125
461.670
462.175
462.509
462.695
-580.758
583.101
586.609589.616
597.389
600.728
602.763
602.776
606.644
607.384
611.706
612.524
612.68/
,613.028
613.067
615.426
615.428
615.430
620.264
620.849
620.916
-636.534
636.546
636.685
636.686.
637.830
637.853
637.950
639.115
640.136
640.493
640.656
640.806
641.833
642.808
642.811
642.812
643.056
643.607
644.213
644.214
644.215
648.198
649.572
650.224
65/.269
651.288
651.313
651.314
651.315
651.316
651 317
651.318
651.418
651.425
651.318

li

M3reas

Marcas

303.490
392 491
393.492
303:493
302.494
303,495
303.496
303.497
533 493
303.499
303.500
302.501
•303.502
302.503
303504
303.505
303 506
303.507
301.508
-303 528
303.529
393.530
303.531
303 532
303.533
305.534
303.535
303.536
303 537
303.538
303.539
803.540
303 541
-303 542
303.543
293.544
303.545
393M6

CERTIFICA DOS EXPEDIDOS EM 19 DE AGOSTO DE 1964

Térnios

II

Marcas

303.568
. 303.569
303 570
301.371
303 572
203.573
303.574
303 575
303.536
303.577
'- 303.578
303.579
Bw..580
-303.581
303 582
303 583
:303.584
203.585.
• 303.588
303 587
. 303.588

238.801
304.532
384.333
398.628
359.990
403.250
407.145 407.402
408.634
409.044
409.728:
409.729
409.730
409.731'
409.895
409.902
409.917
409.996
410.051
410.152
410.445
410,670
415.590
318.991 •
412.790
413.724
413.733
414.068
414,359 .
414.536
414.537
414.538
414.546
414.552
414.553
414,554
414.614
470.000
488.519
530.183
532.419
656.567
559.722
565.033
566.092
623:749
625.713
626.008
626.535
626.687
627.417
628.359
630.121.
630.309
631.005
631.025
631.027 .
632.324
632.878
633.491
633.929 .
634.353
.634.705
634.987
.634.989
633.992
644.376
644.520
644.675
644.982
645.699
645.726
645./57
645.759
645.760
646.984
647.011
647.012
647.013
647 552

li

303.612
303.613
303.614
303.615
303.616
303.617
303.618
303.619
303.620
303.621
303.622
303.623
303.624
303.625
303.626
303.627
303.628
303.629
303.630
303.631
303.632
303.633
-303.656
303.657
303.568
303.659
303.660
303.661
303.662.
303.663
303.664
303.665
303.666
303:667
303.668
303.669
303.670
303.671
303.672
303.673
303.674
303.675
303.676
303.699
303.700
303.701
303.702
303.703
303.704
303.705
303.706
303.707
303.708
303.709
303.710,
303.711,
303.712
303.713
303.714
303.715
303.718
303.717
303.718
303.719
303.742
303 743
303.744
303.745
302.746
303.747
303.748
303.749
303.750
303.751
303.752
303.753
303.754
303.755

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Sexta-feira 25

Se/imbro de 1954 35ti7

MARCAS DEPOSITADAS
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Publicação feita de acerdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
corres o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposiçõec ao Departamento
Kacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a conce.wdo c registro re;terido
Termo n.° 643.696, de 2-6-64
Indústria de Móveis Estofados Bergami
Ltda .

PRINCEZA,
Ind. Brasileira

Termo n.° 643.702, de 2-6-64
Confecções Trainha Ltda.
São Paulo

'PRAINHA
' Ind. Brasileira

Classe 40
Móveis elo geral, colchões e colchões
• de molas

1 pas, cabos para ferramentas e utens1Termo rs° 643.708, de 2 - 6 - 64
Pin — Aparelhos Para Parque Infantil 'lus. colheres, cestas para pão, descanso
para pratos, guarnições de material
tLda.
plástics para automóveis, jarros, pires,
São Paulo
pratos e saleiros

CARNETPIN1921INIRÚ S
PUBLICJ

Classe 36
Classes: 32 e 49
Aventais, blusas, blusões, camisas, caExpressão de propaganda
misetas, calças, calções, Cuecas, casaTermo n.° 643.697, de 2-6-64
cos, calças de enhoras e de crianças,
Boutiq°ue e Instituto de Beleza Chanel
Termo n.° 643.711. de 2-6-64
camisolas, dominós, fraldas, gravatas,
Ltda.
Araguaia Indústrtia e Comércio Ltda .
ligas, meias, manteaux, soutiens, tallSão Paulo
São Paulo
leurs e vestidos

C H,, A N E 1
Ind. Brasileira

Termo n.° 643.703, de 2.6-64
Comércio de Redes Elétricas Osasco
Ltda.
São Paulo

Classe 13
Anéis, alianças, broches, braceletes,
brincos, carnafeos, correntinhas para
medalhas, diademas, medalhas pedras
preciosas e semi-preciosas, colares. Artigos esses de metal precioso e semiprecioso e suas imitações
Termo n.° 643.698. de 2-6-64
Sociedade Comercial Moneclor Ltda .

• In OA
B 3a°
r uai leira
Classe 50
Impressos
Termos as. 643.704 e 643 707, de
2-6-64
Irdústria Metalúrgica Albaga Lida.

ARAGUAi£
Inc. Brasileira
Classe 13
Anéis, abotoaduras, alfinetes, gravatas,
boi-coa, broches, braceletes, fios de
ouro fios de prata, medalhas • pulseiras
Termo o° 643.712, de 2-6-64
S:elga niveis e Decorações tLda ,
São Paulo

SIEL021

Ind.. Brasileira

Termo n.° 643.717, de 2-6-64
S. A. Pirajui Comércio de Automóveis
São Paulo

laRAJUI
End. Brasileira
Casse 50

Impressos
Têm° n.° 643 718, de 2-6.64
Antherni — Imóveis e Administração
S/C
Selo Paulo

jue
11.; .

-IMOVEZU
NISTRAÇzp
Classe 33
Titulo

Teimo o. 9 643.722, de 2-6-64
Pes Lida. — Produção de. Espetáculos
de Cinema. Televiso e Teatro
São Paulo

PECIT

Ind.. tira ei leira
Cuasse 90
São Paulo
Acolchoados, armários, bancos, balClasse 32
LIONEDOR. „
cões, camas, camdeiras giratórios, 'con- A iManagiseS. agendas. boletins. boletins
Bra 83. leira
juntos de sala de visita, conjuntos de impressos, crônicas, folhetos, iornals e
ALBACA
dormitórios, armários, estantes. divans.
revistas
4.nd. Brasileira
colchões, guarda-roupas, mesas, mesi
Classe 50
Termo n.° 643.725, de 2-6-64
ribas. móveis para rádios, porta-chapéus
Para distinguir: bilhetes, passagens • e
Classe 13
R 17 Importadora, Exportadora •
•
poltronas e travesseiros
_
_
títulos
Aséis, abotoaduras, alfinetes de graComércio Ltda .
Termo n.° 613.713, da 2-6-64
vatas, brincos, broches, braceletes, coSão Paulo
Termo ne 643.699, de 2-6-64
Helio Continha
Sociedade Comercial Monedur Ltda. lares, fios de ouro e fios de prata, meSão Paulo
dalhas e pulseiras
Sio Paulo
LWRI1.0,
Classe 44
Ind. Brasileiro
Ind. Draea.101.ra
Isqueiros
SOCIEDADE
Classs 50
COIERCiAL
Termo n.° 643.705, de 2-6-64
Impressos
Classe 14
MONEDOR
A rned Modas Ltd?
Vidro comum, vidro la.rn :nado. vidro
Termo- n.° 643.726,• de 2-6-64
São Paulo
ristal, copos, bandejas. cântaros. cá1 erra Nova S. A. Agro Pecuária
ts,
centro
de,
mesa,
licoreiros
manteClasses: 33 e 50
São Paulo
queiras, pratos, pires, saladeiras, vidros
Titulo
•
ABBED
para relógios e xícaras
Ind. Brasileira
Termo n.° 643.700, de 2-6-64
Termo
n." 643.715. de 2-6-64
Sociedade Comercial Monedor Ltda,
Indústria Gráfica Sorcibra Lida.
Classe 36
São Paulo
São Paulo
Classe 2
Aventais, blusas, blusões, catjaisas, caPara distinguir: Substâncias quImIcaa
misetas, calças, calções, camisolas, calSORCIBB4,
usadas na agricultura, veterinária e
,as de senhoras e de crianças, casacos,
•
ara fins sanitários, adubos, baratici,r
cuecas, dominós, fraldas, ligas, meias,
Classe 38 das. carrapaticidas, desinfetantes, de.
menteaux, soutiens, tailleurs e vestidos Papel almaço, álbuns
MONEDOR "(RDA.
ern branco, blocos fat.adores, fertitlizantes de solo, fungide papeis para cartas e outros fins. cidas, formicidas, genmicldas,
Tenmo n° 643.706, de 2-6-64
Nome cctnercial
Pin — Aparelhos Para Parque Infantil cartolina, cadernos escolares, caixas de rias inseticidas, microbicidas, óleos para
prpelão e cartolina, papel de tóda es- fins veterinários, raticidas, remédios.
tLda .
Termo n.° 643.701. de 2-6-64
pécie para desenho, papel de itspressào,
desinfetantet, vacinas. unguentos
Suo
Paulo
Cernmica 1. G. P. Ltda.
livros em branco, mata-borrão, papelão
Termo n.o 643.727, de 2 -6 - 1964
São Paulo
pastas de papeis() e cartões em branco
Companhia Bandeirante de Loteamento
CARNET—FIN.
Teimo n.° 643.716. de 2-6-64
e Comércio
4
MIGO DA
Fu.sko-Plas Indústria e Comércio de
1.1.;•1•
Cão Paulo
INPANCIA, O
Plásticos Ltda .
Ind.. Brasileira
CARNET DE
São Paulo
UTILIDADE
ar se 15
Ind.Braelleira
ni.A.SKO-PLLS
PUBLICA
Assadeiras, banias. bel)edourOs. copos.
Ind. BrPtrileira
cántaros. com701eira5, jarras, licoreiros,
lavatórios, ma:st:s i:insiras. rires, pratos.
Classe 16
Classe 28
sopeiras, pias. porta -joias. saladeiras,
Argolas, açucareiros, bandejas. caixas Para distinguir: materiais de constreClasses! 32 e 49
talhas. tijelas, vasos e x rias
Expressão de propaganda
4: material' plástico para baterias, chã- ção, argila, areia, azulejos, argamal%-io Paulo

E8WHE

BANDEIRANTE
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sas, batentes, balalistres, calhas, cimento, cal, cré, caixas de descarga, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para cobertura, caixas dágua,
edificação pré-moldadas estacas, esquadrias, fôrros, frisos, gesso, grades, janelas, lamelas de metal, ladrilhos, Iam,
• bris, luvas de junção, lages, lageotaa,
material isolante contra frio e calor.
manilhas, madeiras para constrcções,
mosaicos, produtos , de base asfáltica,
produtos para tornar irnpermeabilizantes de argamassas de cimento e cal hidráulico, pedregulhos, plaeas de pavimentação, peças ornamentaic de cimen
to ou gesso para tetos e paredes. par quetes, portas, portões, persianas, pisas
papel para forrar casas, soladeiras para
porta, tijolos, tubos de concreto, telhas,
tacos, tubos de ventilação, tanques de
• cimento, vigamento, venezianas e
vitraux

Setembro de 1964

quinas fotográficas e cinematográficas,
Classe 16
semeadeiras, ensacadeiras; grades is
fogões e fornos elétricos, fôrmas elétri- Para distinguir: materiais de cou.strc- discos ou dentes, arados, rolos comcas, filmes revelados, geladeiras, inter- ção, argila, areia, azulejos, argamassas, pressores para esfarelar terra, escorria
ruptores, liquidificadores„ lustres, maça- batentes, balaustres, calcas, cimente, ficadores, cultivadores, carpideiras, ard
ricos. micrómetros, medidores de roscas, cal, caixas de descarga, chapas isolan- rancadores de tocos, máquinas para
medidores e intervalos, microfOnes, mos- tes, 'caibras, caixilhos, colunas, chapas iffigação, máquinas debulhadoras, facas
tradores, manômetros, Miras de qual- para coberturas, caixas dágua, edifica- para máquinas agr1colas, moinhos ru.
quer gsaduação, níveis , clágua para cal ção, pré-moldadas, estacas esquadrias, reis para forragem, máquinas para tladeixas; nivel- de ferro, óculos, 'pilhas se- fôrros, frisos, gesso, grades, janelas, la- ta—, formigas e outros insetos, enxofra.
cas ,elétricas, para ráios, prumos, piugs melas de metal, ladrilhos, lambris, lu- cidras. lança chamas, máquinas para
pantômetros, rádios, reSistencias, rega- vas -de junção 'ages,- lajeotas, material pulverizar e borrifar desinfetantes, e
dores automáticos, registros para Vapor isolante contra frio e .calor, manilhas, tratores para serem usados em trabalhos de fazendas
réguas de aço, relays, reatores para luz madeiras pa-a construções, mosaicos,
fluorescentes, receptores, aparelros
produtos de base asfáltica, produtos de
Tertno n.° 643.738, de 2-6.64
soldar, sorveteiras, soquetes, sereas, base as çaltica, produtos para tornar imDr. Percy George Robert Savith
transmisoores, tomadas, trans4o:madores permeabilizantcs as argamassas de ciSão Paulo
torneiras de compressão, televiaores, mento e cal hidráulico, pedregulhos,
terminais acústicos, termómetros, teles- placas de pavimentação, peças ornaPOLICLUICA,
cópios, torradores de cereais, voltime- mentais de cimento ou gêsso pata tetros, válvulas de redução, ventiladores, tos e paredes, parqiietes, ortas, portões,
Brasileira'
relógios de pulso de parede, de pontos persianas, pisos, papel para forrar caelétricos
sas, soladeiras para porta, tijolos, tebos de concreto, telhas tacos, tubos de
Classe 33
Classe 10
Termos ns. 643.728 a 643.734, de
ventilação, tanques de cimento, vigaTítulo de estabelecimento
Para
distinguir:
aparelhos
para
baixai
2-6-1964
mento, venezianas e vitraux
Ernplas Indústria de Plásticos Ltda. línguas, afastar lábios e gengivas; agu-•
643.739, de 2-6-64
Têrmo
lha
para
seringas,
atonizadores,
alarClasse 29
São Paulo
Recuperadora Brasileira de Virabrequing
gadores, de canais, algodão, hidrófilo, Para distinguir: espaaadores comuns,
n°
.7
Lt3da.39
.
alavancas para extração de dentes, arlampazes, vassouras e-, escovas
São Paulo
gamassas para obturações, amianto,
Termo n.9 643.735, de 2-6-64
dentários, anéis e aparelhos para fundiEditora Mitdi Ltda.
,
ção e escrutação, aparelhos eletro-den
"Xl
. ' Bra
lflU
leira\t
.
São Paulo
tários, cirurgico c eletro-diagnóstico,
aparelhos , para gabinetes de clinicas e
MITOS
Classe 6
prótese dentária, arcos para serrar de
,Ind.
Zra si lei ra
Máquinas industriais
ouro, articuladores, bombas de borra-Classe 3
alia -para fins cirúrgicos e roteicos, baTermo n.° 643.740, de 2-6-64
Para distinguir: produtos farmacêuticos cias para cuspideiras, bicos para serinClasse 32
"Pinhal" — S. A. Comércio çit
em geral, remédios, alcoolatos. alcola- gas de ar. e água quente e Iria, botijões.
Automóveis
turas, bioculturas. cremes, pastilhas braços para canetas e'. brocas, braços Revistas impressas, livros impressos e
jornais impressos
São Paulo
cápsulas, comprimidos, drágeas, elixi- para mesas auxiliares, brocas para clires, extratos, einclsões, esse:idas,. grã nicas e prtese, bragueiros, cautérios, caTermo n.° 643.736; • de 2-6-64
PINHAL
nulos, linimentos °trilos, óleos, pomadas. netas para brocas para fins dentários,
Georges Pantelis Paulistas
"Ind. Brasileira
pastas. pós, pílulas, sõros. soluções , in • aparelhos de correrção para dentes, 'coSão Paulo
jatáveis, soluções em geral, solutos, va- pos para cuspideiras, cubetas, cadeiras
cinas. xaropes e outros preparador a para desistas, ceras prparadas e comClasse 21
substâncias para serem irados na - posições de cera para uso de clinica e
Título de estattele.cimento
farmácias e medicina
prótese, cimento em geral para obturaTermos ns. 643.741 a 643.752, de
ções, compressores de ar, comer contraClasse 4
2-6-64
Para distinguir: substâncias minerais e plasas, canetas para 'brocas para os fins
'Pinhal" — S. A. Comércio de
vegetais em bruto ou parcialmente p:e. dentários, corôas, estampadas ou não
Automóveis
IND. BRASILEIRA
. .
paradas para serem usadas nas indús-• de qualquer material, cuspideiras de
tilas, argila, refratárias, algodão, em tontas, copos elétricos, discos para fins
PINHAL
bruto, asfalto em bruto, borracha em cirúrgicos e protéticos, discos de fel.
bruto. bauxile, benjoim, breu, caolini tros para polir dentes, artificiais em
Classe 6
,
cascas, vegetais, xistos, cri'res, Ceras de geral, de canos para seringas, discos
Para distinguir máquinas e suas partes
São Paulo
plantas, cortiças em bruto, hervas' me- para separar e , desgastar os dentes, ex- para fins Industriais, motores elétricos,
Classe 39
dicinais, extratos oleosos, extrato de tirpadores ide nervos, egtianervos e alternadores, geradores para corrente
Artefatos de borracha
plantas, enxofre, Rilhas, libras, "vegetais equarissoirea, espelhos para exames de continua e alternada transformadores,
Titulo
grafites, gômas em bruto, pixe, magna bôca, espigões simples e duplos para plainas limadoras, plainas de mesa,
fica, liquidos de plantas, madeira serra pivots, esterilizadores, álcool e elétricos mecânicos, tornos revolver, placas e Classes: 5, 8, 11, 14. 20, 21, 28, 33
35, 39, 47 e 50
da, leos de cascas vegetais, óleos em para fins dentários, extratores de espi- máquinas phra furar e centrar, tornos
Artigos das classes
bruto ou parcialmente preparadas, pis, gões, pás, para proótese, estufas para ferramentas para tortios,:máquinas para
cirúrgicos, funis para cuspideiras, cortar e serrar, fresas, retificas, esmeem bruto, pedra calcária, plantas medi
• Classe '5 ,
ciciais, guebracho, resina e raiz-ve.ge fileiras para motores dentários, gessos ris, politrizes, raandrilhadeiras: máqui- Metais não trabalhados ou parclannAnte
tais, madeira em bruto, ...nada ea. para Nóteses ,instrumentos para baixar na:, de abrir chavetas, bombas centritrabalhados
línguas, afastar lábios e. hengibás, jun- fugas, rotativas e a pistão e de deslotoras ou parcialuiente trabalhadas
Classe 14
tas corrediças para canetas de brocas, •
• Classe 8
camento
Vidro,
cristal
e
seus
artefatos
Para oistinguir: • aparelhos para fina Lamparinas, laminadores para prótese,
Ternici n.' 643.737, de' 2-6-64
Classe 28
úteis, instrumentos científicos e apare- ligas - para paótese, lixa em Ralhas, e
Cea — Comércio e Equipamentos
Artefatos de origem animal, vege-tal
lhos didáticos, aparelhos elétricos ein em discos, mercúrios para obturações.
Agricolas Ltda,
ou mineral, inclusive plásticos
geral, .acessórios de aparalisos eletriaoa. mandril para canetas de brocas, mate_
São Paulo
rial para polimentos e moldes
amperõmetros, amplificadores, apare- '
Classe 8
lhos de alta tensão, anemómetros, anteClasse 15
Instrumentos e aparelhos científicos
nas, alto-falantes, acumuladores, aspi- Para distinguir: artefatos de porcelana,
para fins Citeis e caseiros
radores, aquecedores, abat-jour, bules barro, terra cota, louças, vidraças para
Classe 33
material isola netcontarGáe
uso caseiro, adorno, fins artísticos, insTitulo de estabelecirneufas
deiras para líquidos e massas, cafetessas talações sanitárias, artefatos de cerâmiClasse 35
elétricas, chaves auSomáticas, chuveiroa ca para almofarizes, assadeiras, bidês,
Couros, peles e seus artefatos
binóculos, barômetros, balanças, bate- bacias, bebedouros, bandejas, caldeirões,
elétricos, bobinas: balcões frigoríficos, cântaros, cadinhos, cofres, cubas, com;
Classe 50
elétricos, compassos, câmaras frigorífi- poteiras descansa talheres,' escarrada:Krtigos não incluídos nas classes
cas, câmaras cinematográficas, campai- ras, filtro, formas, graus, globos, jarras,
Classe 47
nhas elétricas, chassis, chaves para ar,- ',i ctareiros, lavatórios, mantegueiras, mo.
Combustíveis . e lubrifica. ates
tenas, chaves de alavancas, diais, ente ' rtngas, nicho, pires, pratos, pilões, praClasse 7
radeiras esterilizadores, ascii:adros de tos para ornamentos pias, portasióias, Para distinguir as seguintes máquinas
Classe 20 agrimensor, fios terras, ,i.os para e/ctri- sopeiras, saladeiras, serviçopara - frios, aa utensílios para serem usados excluPetrechos navais e aeronáuticos
cidade de ferros elétricos para engomar chã e jantar, travessas, talhas, tijelas, sivamente na agricultura: Máquinas
Classe II
e passar, ferro elétricos para solda, mávasos sanitários e xícaras
oolvilhadeiras. ceifadeiras, adu'oadeiras,
Ferragens, ferrdmentas, cut .!aria

em pias

Ind.Brasileira
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-ida-feira 25
Termo n.• 643.753, de 2464
-pinhal" — S. A. Comércio de
Automóveis

Termo a.° 643 .760, de 2-6-64
Bar Sta . Rita de Cássia' Ltda.
Sáo Paulo

Silo Paulo

E/21z 11.1T A

irii.

elei rgi;'

g
r r
• Classe 42
Para distinguir: Aguardente, aperitivos,
az monas
anizetes, anis, bitter, cervej ps, conhaque, fernet, genebra, gin, licores, viNome comercial
nhos, vermoutes, vodka e whisky
Temo n•° 643.761 de 2-6-64
Termo n.° 643 .754, de 2-6-64
Casa Império de Calçados Finos Ltda. Indústria e Comércio de Móveis Itapé
Ltda.
'
Siio Paulo
São Paulo
•

::
..trJt: ciBek

Ind.igr
Efar1eirit,4

ITLF
Ind. rasiloir

detembro, de 1964 3569
Termo n° 643,772, de 2-6-1964
Cerqueira, Carelli & Cia. Limitadai
Estado da Guanabara

puas, pregos metálicos, rosetas, sacarrolhas, serras, serrotes, te.touras, terçados, trinchantes, tachos, torquezas, ci. lhos, verrumas
Termo n° 643.766, de 2-6-1964
*.uminosol FOzneon LitnitaAa
São Paulo

roz

a

Indústria Brasileira

NEON"

Classe 36
Artigos da classe

na BRASIL EIRA

Termo no 643.773, de 2-6-1964
Gociedade Autoviária Brasileira
Limitada
Estado do Rio de Janeiro

Classe 8
Letreiros luminosos
Terno n' 643.767, de 2-6-1964
José Jacome Machado

Classe 36
Classe 40
Alpercatas, botas, chinelos, sucinta e Para distinguir: Móveis de tõoas as
" sapatos
espécies, de metal, de *Vidro, de aço ou ,tijuscho Jecorhe
de madeira, estofados ou não, móveis
Termo n.° 643.755, de 2-6-64
de quarto, sala e cosinha
Comércio de Bebidas Santa Angélica
Classe 50
Ltda.
Termo no 643.762, de 2-6-1964
Estado da Guana'dara
Rio Dalva Panificadora Limitada
Esguichos para mangueiras de bdos os
São Paulo
'Indústria e Comércio
tipos •
São Paulo
Termo
no
SANTA ANCISUCA
643.768, de 2-6-1964
Indústria e Comércio Imporei
Ind. Brasileira
A.
Estado da Guanabara
12.
1fj
a
lártleira'
Classe 42
Aguardente, aperitivos, batidas, cerveClasse 41
jas. cognaque, jirn, licores. p l .tga, rum,
• Para distinguir: Substâncias alimentívinhos e vodca
Industria e Co-mordo
cias panificadas, notadamente: pães,
biscoitos, bolachas, bOlos, dôces, brõas,
` Termo n.9 643.756, de 2 -6 -64
bala e confeitos
Pelcher — Comércio, -Importação e
Exportação Ltda.
Termo no 643.763, de 2-6-1964
São Paulo
Hotel Vieira Dias Limitada
Nome Comercial
São Paulo

Sociedade Autoviãria
Brasileira Ltda,
Nome Comercial
Termo no 643.774, de 2-6-1964
Sociedade Autoviaria Brasileira
Limitada
Estado 'do Rio de Janeiro

IMPOREL S. A.

Indli.nglateleirap
.

• VIEIRA, DI4.3-

bratnieirt

Classe 6
equipamentos
gás liquefeito de peClasse 41
tr6leo para motores de combustão . Para dittinguir: Pratos rápidos variaInterna
— dcis, lanches em geral, frios de tdclas as
espécies, petiscos e 'petisqueiras
Termo n.° 643.757. de 2.6-64.'
Churrascaria Castanho tf.ria.
Termo 9 643.764, de 2-6-1964
São Paulo
Indústria de Calçados 'B. D. Mil "Limitada

Têrmo n° 643.769, de 2-6-1964
- Indústria e Comércio Imporei S. A.
Estado da Guanabara

Classe 33
Insignia Comercial
Termo n° 643.775, de 2.6-1964
Eduardo Costa Exportação Limitada
Estado da Guanabara

n

Aaf: ELI N130

'*nd.. Brasileira
Classe 41
Refeições
Vim n.° 643.758, de 2-664
Panil zcadora Seixense LtJa.
São Paulo
W5.1.211,1ib4
na,

Brasileira

Classe 41
Para n lstinatiir: Sustâncias alimentícia<
panil caers, notadamente: pães.
co'tos. bolachas, bolos, doces, ',roas e
confeitos
.
_
Tirrino n.° 641.759. de 2-5-64
Padaria e Confeitaria Padre Raposo
It da . •
S-No Paulo

Br.).e.S.ra

Brasileira

São Paulo

Ind. Bras11eir

Classe 8
Artigos da ele sse

Termo n° 643.770, de 2-6-1964
Destilaria Old Scotla S. A. Indústria
Classe 36
e Comércio
Para distinguir: Calçados de Calas as
Estado da Guanabz.,ta
espécies para homens, senhoras e crianças
Termo n° 643.765, de 2-6-1964
Terbrasina — Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo

"TERBRASMA1
IND. BRASILEIRA
Classe 11
Abridores de latas, abraçadeiras, alavancas de ferro, alicates, anzcies, ara-

me, arrebites, arruela, atiçadores, batideljas. brocas, baldes de metais comuns,
basse de metais, bigornas, bisagras, bules de metais comuns, canivetes, cadeados, caldeirões, canos, cunhas, cuspi..
Classe 41
Para xli g inguir• Substr10c3.a.,, alimenti, deiras, dormentes, enxós, enxadas, fadas p anificacias, notaddawnte pões. cas, facões, formões, 4echaduras, ferroh.sroitnn. b olacha,. ',roas,. tIO.x, e con- lhos, goivas laminas meta'icas, limas
•
feitos .
latas. machados molas, plainas, podões.

l'A.DF.F. KAP OS::

Inaústriet

ualidade
é %Osso Neáácid
Classe 42
Frase de Propaganda
Têrmo n° 643.771, de 241964
Ca r,... aira, Caiai & Cia . Limitada
• Estado da Guanabara

DepOsiio de Armazenagem
_ JAMANTA
'

Classe 33
Titulo de Estabèlecimento
Termo n° 643.776, de 2-6-1964
Rádio Car Acessórios Limitada
Estado da Guanabara

Classe 8
Titulo de Estabelecimento
Termo n° 643.777, de 2-6-1964
Termo n' 643.778, de 2-6-1964
Indústria e Comércio Incosa S. A.
Estado do Ceará

Fábrica de Calçados
NELM
Classe 36
Titulo de Estabelecimentso

Inèxistria

R.rasileir&

Classe lt,
Artigos da classe
Classe 25
Artigos da classe

337 3
•

feira ::"3

-IP 643.779, de 2-6-1964
José D,.„srte Macedo
Estado da Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 50
Artigos da classe
Termo n° 643.780, de 2-6-1964
José de Ramos Ferreira
Estado da Guanabara

•
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nis, fôrmas Para doces, bolos, empadas
e pedias, ilanges; fivelas, áuradores,
gões, fogareiros, fechos para pastas e
para malas, ferramentas cortantes e per.
turantes para marceneiros, fechos de
metal, ferraduras, ' frezas de chanfrar,
•
UIRAPURU
•
.
.
tormiuhas, litas de aço,- fios de arame,
Industrie. Brasileira
ganchos, guarnições, de metal, garos,
ganchos para quadros, grampos para
' Classe
emendas de . correia, grades para iogões
Classe 29
Para distinguir: Máquinas elétricas, gee geladeiras, grelhas, galheteiros, geaiArtigos da classe
radores elétricos e suas partes integraneus, grosas, guia para freza de chantes
• Termo e 643.792, de 2-6-1964
frar, ..garratas, Lhozes, joelhos, ja ITU.%
Union Carbide Corporation lanternas a carbureto, limas, lâminas,
Termo n° 43.787, de 2-6-1964
Estados Unidos da América
licoreiros, latas, luvas, linguetas, leiteiDr. Rodolpho Luiz Manés
ras, machadinhas, molas, maletas, moSão Paulo
las para Portas, martelos, marretas, matrize.s, marmitas, maçanetas,— morsas,
machetes, .mantegueiras, malhos, manCIPALAR-PAULISTA
tira de expansão, navalhas, niples, puas,
Classe 1
HABITAÇÃO POPULAR
Composições quimicas para uso como pás, picaNtas, pregos, pições, pontei' São Paulo -_. Capitai
ras ponteiros, preuJedores de papel,
inibidores de mofos e de Sermentos
pasSadoies de correia, parafusos, por.
• Tèrmo •1°' 643.793, de 2-6-1964
cãs,' 'pratos, porta gelos, poseiras, porta
Waldes koh-I-Noor, Inc.
Classes: 16 — 33 —50
pão, porta lulas, porta esponjas, porta,
Para distinguir: Compra e venda de
. Estados Unidos da América
copos e 'garrafas, paliteiros, panelas,
Prorrogação
imóveis, administração predial, engepuxadores, placas, pregadores, peneiras,.
nharia, financiamentos, terraplanagem,
pinos, plainas, •perturadeiras perfuratriloteamentos, construções, urbanização.
zes, pires, pinças, panelões, passadores
pavimentação, arruamentos, arquitetura,
de 'roupas, presilhas, rastelos, roldanas,
projetos e planejamentos, imobiliária,
ralo, regadores, registros, rebites, reconstrutora, administração, incorporaduções, recipiente de metal, rodízios,
ções; investimentos, plano de habitação
rõscas, registros, serras, serrotes, sifões,
•
• Classe 12
de casa própria, impressos em geral,
saleiros, sacarõlha, uportes, torquezas,
Fechos de correr
materiais exclusivamente para construtrilhos, cavadeiras, telas de arame, tor.
ção e adórno de prédios, estradas
miras, tubos, tcbutações, trincos, taças,
Termo n° 643.794, de 2-6-1964
travessas, tesouras, trancas, tramelas,
Importadora Alvorada Limitada
Termo n° 643.788, de 2-6-1964
talheres, tubos de extensão, torniquetes
São Paulo
Cartografica F. Dei Nero S. A.
talhadeiras, tampas para panelas e calSão Paulo
deirões, tampões, terrinas, tampões pa•
ra água e gasolina com ou sem chaves,
•
tachos, trens de cozinha, tórradeiras,
EXCELSIOR
orinóis, vasos, , vasilhames, vermas.. venIndústria Brasileira INDUSTRIA BRASILEIRA
. tonas
Termo n° 643.786, e 2.-6-1964
C.annos S. A. de Máquinas e Material
,
Elétrico
São Paulo

Termo i 643.791, de 2-6-1964
,Guelfo Fulvio Cappato.
São Paulo

EN RY

indústria Brasileira
Classe 41
Artigos da classe
Termo n9 643.781, de 2-6-1964
Acrimetal Indústria e Comércio Limitada
São Paulo

ACRIMETAL
IndUtria Brasileira

Classe 5
Para distinguir: Metal branco, metais
anti-fricções e metal patentes, aço, alumínio, alpaca, bronze, chumbo, cobre,
estanho, ferro, gaza, níquel, latão, zinco, metais para ligas; tôdos Os metais
acima são em bruto ou parcialmente trabalhados, usados nas indústrias, poden
cio ser em barras, em chapas, em 'Olhas,
em massa, em lingótes, em fio, e verias,
Classe 49
em tiras estampados, forjados, modelaPara
distinguir
como marca genérica,
dos, torneados, e perfilados, eletrodos
brinquedos, jogos e passatempos de tõda a espécie, inclusive apetrechos para
Termo n° 643.782, de 2-6-1964
Acrimetal Indústria e Comércio Limitada fins exclusivamente desportivos, figuras de aves e animais, miniaturas de
São Paulo
utensílios domésticos, petrechos para
Classe 28
pesca
Para distinguir: Plásticos planificados
Termo n° 643.789, de 2-6-1964
(chapas)
Unidos S. A. Veículos e Máquinas
Termo n° 643.783, de 2-6-1964
Rio Grande do Sul
Tobias Muzalel
s São paulo
TRIBUNA DE

JUNDIAt

Classe 32
Para distinguir: Jornal
"nano n° 643.784, de 2-6-1964
Antonio Carlos Avalone
São Paulo
O PREGRESSO DE
JUNDIAI •

Cise 32
Para distinguir: Jornal
Térato no 643.785,. d. 2-6-1964
Çome-zia./. Brigadeiro Limitada
2, :In Paulo'•
BR IG:.::22:RO

PORTO ALE C.IRt=- RIO GITANP1 P0 SUL
Classes: 21 — SO •
Para distinguir a insígnia de comércio
da requerente, como representada no
desenho caracteristico acima, e ser usada era papéis de correspondência, contabilidade, impréstimos, bem como em
veículos, edifícios, taboletas, letreiros e
outros locais
Termo n9 643.790, de 2-6-1964
“Oleoquimica" --. Indústrias Reunidas
Goianiense S. A.
Estado de Goiás
Prorrogação do Registro n° 167.925

eln 09
PRORROGAÇAO

INDÚSTRIA BRASILE RA

Ci. se 21
Classe 48
-rase t- -(tagutt: -orici marca genérica.
t u",veiralos em geral e suas Sabonete, baton, pó de arroz e—água cie
Colónia
int"grza` 2 , lac,Ltzlve /ratures

ALVORADA

Termo.n° 643.795, de 2-6-1964
- Classe 11
União Mechanica Limitada
Para distinguir: alicates, alavancas, .ar. São Paulo
sucias, arrebites, argolas, aldravas, armações de metal, abridores de latas
arame, aparelhos de chá e caf&, assadeiras, açucareiros, aparelhos para Ia:PRORROGAÇÃO
vatórios, arandelas, arestas, aros, almofarizes, amoladores de ferramentas, alças para malas, ancinhos, brocas, bigornas. baixelas, bandejas, balmazes, bacias, 1 ombonieres, baldes, borboletas.
baús para sacos de viagem, baterias.
bases de metal, braçadeiras, borbulhadores, bules, bisagra, buchas, bainha
para facas, baterias de cozinha, colheres de pedreiros, cadeados, córrentes.
cabides, chaves de parafcsos, 'COlICXÕCS
para encanamentos. caixas de metal para portões, colunas, canos, chaves de
tlittanss asisautraa
fenda, chaves inglesas, cabeções, cana
cas, copos, cachepots, centro de mesa.
coqueteleiras, caixas para condimento
Classe 11
de alimentos, conchas, caldeirões, caça
Prorrogação
rolas, chaleiras, cafeteiras, coadores;
Termo no 643.797. de 2-6-1964
cuscuzeiros, cabides .de metal, cabos.
Lessa fiCia.
caixas de ferro, cruzetas, curvas, canEstado do Rio de Janeiro
toneiras, cravos, colchetes para malas
cantos para estojos, chaveiros, canive
tes, chavenas, cremonas, cadinhos,' crivos, chanfrados, eassinetes, cabos, chaves, correntes, correntes para chaves
colchetes, cantos para pastas,. chaveN
para porcas, circulares, chave tosque
métrica, distintivos, dobradiças, descan
so para talheres, pratos e copos, ensa
das, desviador de ^na para chuveiros
esferas, engates, enfeites de metal, estribos, espátulas, estojos de metal para
, Classe 32
carimbos, eixos, expandidos para tubos,
estruturas metálicas, escarradeiras, as- Tornais. revistas, .livros e publicaçõeS
o-atm-dores, espumadeiras, formões, foi- • r se.3 • Album Programas radioier
eeS, ferro para cortar capim, ferrolhos nlcos. 'Peças teatrais e cinematográ•
ficas
rucas, fanes, fechaduras, fruteiras, fu-

Sst rri)re
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Sexta-feira 25
Termo no 643.796, de 2-6-1964
Lassa 6 Cia.
rastado do Rio de Janeiro

Termo no 643.809, de 2-6-1964
Peter-Uhrea Gesellschaft M. B. H.
Alemanha
Prorrogação do registro a9 72.470

Termo n° 643.802. de * 2-6-1964
Instituto de Medicamentos e Alergia
IMA Limitada
Estado da Guanabara
-Prorrogação

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO
-

NEUTROSUIrAS
lattltato dt Maluca:1n e L

I4 UUOI
Classe 32
•
leldestria
Jornais, revistas, livros e publicações
13,sal.te,,f•
em geral. Albuna. Programas radiofôClasse
3
nicos. Peças teatrais e cinematográUma especialidade farmacêutica indicaficas
•
,
da nas infecções em geral, germes piogenos, pneumococos, meningococos, etc. Relógios de parede, relógios de pé, reTermo n° 643.798, de 2-6-1964
Cia.
guladores e despertadores,
Lassa
Termo no 643.803, de 2-6-1964
Termo n° 643.804, de 2.6-1961
• Estado ao Rio de Janeiro
' Termo n° 643.810, de 2-6-1964
• Termo n° 643.805, de 2-6-1964
Lingner Werke G.m.b.H.
Vilcos S. A. Produtos Químicos
Alemanha
Estado da Guanabara
Prorrogação do registro n° 164.370

VILCOSA

Frase de Proppganda
Têrmo n° 643.800, .de 2-6-1964
Sidaline MetalurgIca Limitada
Estado da Guanabara

$ I D .A

LINE

Classe 50
Marca: Sicialine
•

Termo n" 643.801, de 2-6-1964
Instituto de Medicamentos e Alergia
IMA Limitada
Estado da Guanabara
Prorrogação
.
.
.

PRORROGAÇÃO

ESPASMO IRA 1
elEDIERS•110ntraBlingtfl
inSubtrm; 2ms4ttra-

dt Janeira

Classe 3
Uma especialidade farmacêutica Indicada como antl-espasmódico, analgésico,
hipotensor, sedativo .geral contra crises
dolorosas inflamatórias e espasmódicas;
cólicas hepáticas, renais, intestinais; angieapasmos, hipertensão aretrial, estados de excitação psicomotora

São Paulo

oss.4S'

,.0.5.*Ç2)

O

Alf

Indústria Brasileira

Classe 42

Termo n° 643.813, de 2-6-1964
Adelino Pereira

PRORROGACÃO

Classe .32
jorruits, revistas, livros e publicações
Classe 1
Classe 46
eia geral. Albuns. Programas radiofó- Substâncias e preparações químicas csa-•
nicos. Peças teatrais e cinematográ- das nas indústrias, na fotogra fia e nas Sabões comuns e preparados para lavar e limpar
ficas
análises químicas. Substâncias e prepa.
rações quimicas anti-corrosivas e antiTêrmo a' 643.811, de 24-1964
Termo n° 643.799, de 2-6-1964
• oxidantes
Schachenmayer, Mann & Cie.
Destilaria Old Scotia S. A. Indústria
Classe 2
Alemanha
•
. e Comércio
Substâncias e preparações quimicas usa- Prorrogação do registro n° 165.651
das na agricultura, na horticultura, na
Estado da Guanabara
veterinária e para fins sanitários
PRORROGAÇÃO
Classe 3
Ácidos e seus derivados • (sais); produA.Razao
tos oficinais, produtos químicos, probiológicos para serem usados nas
de Uma Preferência dutos
farmácias e na indústria farmacêutica

-

de agrülha, chapas frontais; chapas !ia
frisar, chapas frisantes, calcadores,
lindros, caixas de bobinas, cabaças de
máquinas. debruadores ajustáveis, embainhadores de ponto-a-jour, ranziclores, folhas franzidoras, folhas separadores de vieses, pregueadores, pés e caras, ganchos oscilantes, gulas de ourelinguetas e isoladores de pedal, medidolas, impelentes, isoladores de volantes,
bainhadores, pedais, pés serzidoris, reguladores do ponto, rodas e isoladores
de correias, tampas do carril, volantes

•

e•

t59'
Classe 41
Mos, pães, biscoitos, panetone
- Termo n° 643.814, de 2-6-1964
Laboratório Ducto S. A. Indústria
'
Farmacêutica
São Paulo

• PRORROGAÇÃO,

Termo n° 643.806, de 2-6-1964
Cia. de Carbonos Coloidais
C.C.C.
Estado da . Guanabara

NERV1ASÇ
Industria Brasileira

cc

Classe 3
Um preparado farmacêutico, indicado
como medicação calmante

•
Indústria Brasileira

Classe 22
Fios era geral para tecelagem e .para
uso comum, linhas de costura, para
bordar e para tricotagem, a saber: fios
de algodão, de lã, de linho, de seda e
de raion; linhas de alinhavar, linhas de
algodão para- crochê, cânhamo em fio,
cânhamo em linha, fios de linha para
crochê, juta em fia-juta erci linha, linhas, lã torcidas, meadas de seda, retroz e torçal

Classe 1
Negro de fumo
Termo n°,643.807, de 2-6-1964
Fabrique Nationale D'Armes de
Guerra.
Bélgica

PRORROGAÇÃO

•

PRORROGAÇÃO'

NERV-ONAL,

Industria • Brasileira
Termo n° 643.812, de 2-6-1964 •
Gritzner -Kayser Aktiengesellschaft.
Alemanha
Classe 3
Para assinalar um preparado farmacêtsProrrogação do registro n° 165.663
tico indicado medicação calmante

BROWNING
Classe 18
Armas e munições

PRORRoGgio

Termo no 643.808, de 2-6-1964
Larsul Intermediária de Imóveis
Limitada
Rio Grande do Sul

Rossmand

Termo no 643. 816, de 2-6-1964
Osmose Wood Preserving Co. Of.
Canada Limitada
•
Canadá
PRORROGAÇÃO

Larsul Intermediária

Classe 6
Máquinas de costura. ‘i suas ',cates.

I6éi Lida..
Classe 8
Nome. Comercial

Termo n° 643.815, de 2-6-1964
Ltboratório Ducto S. A. Indústria
Farmacêutica
São Paulo

1

COP-R-NAO,

saber: alavancas marcadoras, alavancas
protetoras, ala Pancas de ajuste, acolchiadores, arruelas, Sanas de agulha, barClasse l •
ras de calcador, bases, bielas, bobinas, Tintas, vernizes e esmaltes; um prcidutd
braços. boidadores - a soutache, diapas qcimico para a preservaçâo da madog

3572 Sex.ta.feirr. 25

DIÁRIO OFICIAL (Ev::o

Termo n0 643.817, de 2-6-1961
Osmose Wood Preserving Co. Of.
'Canada Limitada
Cana.la
Prorrog Iça°

PRORRÇCACÃO

OSNO-CREO

Termo ri° 643.824, de 2-6-1964
James B. Beam Distilling CO.
Estados Unidos . clà América

gM JR4
Classe 42
Uisque

Classe 1
fintas, vernizes e esmaltes; um produto
qcimico para a preservação da madeira
Tèrmo n 9 643.818, de 2-6-1964
Nilo Santos Pinto.
Estado da Guanabara
Prorrogação

MUSID151

Termos os. 643.825 a 643.828, de
2-6-64
Costa Cabral & Cia. Ltda,
Guanabara

Indústria Brazileira^

Indústria Brasileira

1:4

ou mineral e artefatos de substâncias
Termo n.° 643.836, de 2-6-64
quimicas: Argolas, arrebites, açucareiLes LaboraCoires Roussel
ros, bandejas, bacias, baldes, bõlsas,
França
carteiras, caixas, chapas, cabos para
ferramentas e utetnsilios, cruzetas, caitos, capas para álbuns e para livros,
caixas de material plástico para .baterias, coadores, copos, canecas, colhexas para acondicionamento de ai:aleires, conchas, cestinhas, cestas para
pães, descanso para pratos, estojos, esteiras, enfeitei para automóveis, es- Les Laboratcires Rouuel
coadores de pratos, estojos para ócuParis
França
los, funis. fôrmas para doces e fitas
isolantes, guarnições, garfos, guarnições para blocos, jarros, urinós, monteClasse 3
queiras, prendedores de roupas, puxa- Un produto farmacêutico indicado na
dores para móveis, pires, pratos, patratamento de tõ:las as formas de
liteiros, porta-pão, pulseiras para relóobesidade
gios, porta-niqueis, porta-notas, portadocumentos, porta-blocos, protetores
Termo n.° 643.837, de 2-6-64
para documentos, roclinhas, accipientes,
Prolane Prata-loções. Lançamentos e
saleiros, tubos tijelas, vasilhames, vaEngenharia Ltda.
sos e xícaras
Guanabara
Termo n.° 643.833, de 2-6-64
Les Laboratoires Roussel
França

Classe 23
Tecidos cm geral
Classe 28
Classe 8
Artefatos de produtos acabados de
Classe 50
Discos gravados
origem animal, vegetal ou mineral, não
Serviço de representações, engenharia,
incluídos em outras classes, artefatos de
promoções e corretagem de imóveis
Termo n° 643.819, de 2-6-1964
Ed. José de Medeiros — (Pão Kent) substâncias químicas não incluídas em
outras classes
Termo n. 9 643.838, de 2-6-64
Santa Catarina
Classe 36
Laboratório Pedro Santos Ltda.
Artigos de vestuário, de roda sorte, in- Les Laboratoires Rousse!
Rio de Janeiro
clusive de esporte, e para crianças
d. José de kiedoirOS - ( Pão KM)
(fraldas, cuciros, etc.)
Paris
Franca
ENERGIOL
Classe 37
Nome Comercial
Roupas de cama e mesa, inclusive co=i1
bertores. Toalhas de usopessoal, panos
•
Termo n° 643.820, de 2-6-1964
de prato e análogos
Classe 3
Remaprax — Representações de
Uni produto farmacêutico indicado no
Termo n. 9 643.829, de 2-6-64
Madeira S. A.
tratamento de tõdas as formas de
Sula
.
jaffe
Zacharias
São Paulo
•
obesidade
• •
Guanabara
• Termo n.° 643.834, de 2-6-64
MAPRAX - R e p resentações Nolinha de Recreação
Les Laboratoires Rousse]
Nd.o.aemma,s
França
de Madeira S. A.
Socio- Cultural «LEMI»
•
Nome Comercial
Classe 3
Classe 33
Medicamento indicado na astenia naus*.
Titulo de estabelecimento
Termo n° 643.821, de 2-6-1964
muscular e nas convalescenças
Termo n° 643.822, de 2-6-1964
Termo n.° 643.830, de 2-6-64
Fábrica de Bebidas Esperança Limitada
Elias Ibrahim & Cia.
Termo n.° 643.839, ele 2-6-64
Estado do Rio de janeiro
São Paulo .•
Banco Ribeiro Carvalho
Les
Laboratoires
Rousse!
•
São Paulo

tUNR..

Sédipmança.
Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas, não
incluídas na classe 3
Classe 43
Refrescos

c águas naturais e artificiais,

1.0JA DAS BANCAS
• Classes: 23 e 3b
Titulo
Termo n.° 643.831, de 2-6-64
Triger Galvánica Ltda.
São Paulo

TRIGER

usadas como bebidas, não incluídas na
classe .3
Ilidustria Brasileira
Termo n° 643.823, de 2-6-1964
Costa Narciso & Cia. Limitada
Classe 33
Estado da Guanabara
Serviços de galvanização em geral
para terceiros
I/MELHO
AZUL,
Termo
643.832, de 2-6-64
VELAS
Plastitécnica Ltda.
São Paulo

"ORION"

•tG,ISTI,o4

COSTA NAnC,ZO tc CIA. LTDA
utr-ct. Cl Ta.
ot n‘ •ofy•

155 IMA

VERMELHO

Classe ;.
'Velas

.

11 2171 • MON
• nn

AZUL

VLASTITECNICA
Indústria .Brasileira

Paris

França

Classe 3
produto farmacêutico indicado no
tratamento de tôdas as formas de

Um

obesidade
Termo n, 9 643.835, de 2-644
Les Laboratoires Roussel
França

Les Laboraloires Rousse!
França
Paris

Classe 3
Classe 28
Um produto farmacêutico indicado no
Pa„:. distinguir plásticos em geral, ar- tratamento de tôdas
formas de
tefatos e produtos de origem vegetal
obesidacle
-

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

Classe 50
Impressos para uso em: chAues, dt
plicatas, envelopes, faturas, notas prt
missórias, papel de correspondência
recibos, impressos em cartazes, placai
tabuletas e veículos, bilhetes impresso
Termo n.' 643.840, de 2-6-64
Soerei Sociedade de Cimentos Refrati
rios Especiais Ltda.
São Paulo

Prorrogaç

ao

" Z íRCRETE's
IND. SP '\PII_EIRA
Classe 16
Concreto refratário

