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SECÂO III
ANO XXII

-

N .° 196

DEPARTAMEWTO NAMNAL

DA PEOPPIIF..D.-:

EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL SUBSTITUTO
Reconszaeroção de Despacnos
Rio, 8 de outubro de 1984
Indústrias Romi S.A. -- No pedido de reconsideração do despacho de deferimento do tênno

n.o 110.655, privilégio de invenção para Aparfeiçoam,titos em
tornos mecânicos e outros - Requerente: Gottfried Winzen. Pague a taxa de recurso no pedido de reconsideração, e prove que
os advogados referentes ao su'ostabelecimento são inscritos na
Ordem dos Advogados.

Walita S.A. Eletro Indústria.
-L No pedido de reconsideração
do despacho de deferimento do
têrmo 78.982, privilégio de invenção - Aperfeiçoamentos em ferro de engomar, do reouerente:
Malcolm Peter Advin Baker.
Mantenho o despacho publicado aos 1 de setembro de 1964.
vista que o pedido está sem fundamento, e por iro é arquivado
de acôrdo com o artSgo 198, alínea "B" do Código.
Têrmo:
N.° 131.515 - Privilégio de invenção - Uni processo de produzir concentrados flavorizanfes
e arornatizantes com amêndoas
de cacau - Requerente Adelino
dos Santos e Ellas Quinto de
Souza.
Em face das razõa a• egadas, e

considerando o fato de serem os
requerentes reivindintes fora
desta Cidade. reconsiderando o
despacho que arquivou o proc ,sso, de modo a possibilitar aos inventariantes o atendia ento
exigência.
Autonac S.A. Distribuidora de
Automóveis Naciona i s - No re•
curso interposto ao rinferimento
do termo 457 811, marca: Tutolack. .45, registrada numero
303.425, do rquer .rte Condorotk
Tinias s,A.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
bro de 1984. Nóvo pedido fora do
prazo.
E A U de Cologne & Parftunerle
Fabrik Glockengasse n. o 4.711 Gegenuber Der Pferdepost Voei
Ferd, Mulhens. - No recurso Intesposto ao deferimento do têrmo 427.499, marca: Sinfonia de
Indústria e Comércio Dunorta
S.A.

Reconsidero o despacho que deferiu o pedido de registro de
marca: Simfonia, para o fim de
indeferir em face do registro número 299.047, referente a marca
sinfonia.
Serelepe Creações Infânto Juvenis Ltda. - No pedido de re-

consideração do d r•spachu de deferimento do têrmo 169.818, marca Serelepe da Cia. Nacional de
Tecidos. - Recorrendo o despacho que deferiu o pedido de registro da marca Serelepe, para o
fim de ordenar que se aguarde
solução do tênno 467.128, pedido
de registro da marca Serelepe
Criações Infanta Juvenin • Ltda.

EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
Dia 8 de outubro 'de 1964
Notificação:
Uma vez decorido o prai,6 de recurso revisto pelo artgc 14 da Lei número 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
- para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado, ficam notificados
os requerentes abaixo mencionados a
comparecer a êste Departamento a fira,
deefetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo
de sessenta dias - na forma do parágrafo único do artigo 134 do C.4143igc
da Propriedade Industrial.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDO

N. 122.160 - Aperfeiçoamentos em
Ciu relativos a gabaMos da amalgamação para amalgamar contatos com corpos semi-condutores - N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken.
N. 111.844 - Processo para preparar um composto izoxazol - Sterling Drug lu. (republicado).
R e consideração de despacho re,
N. 120.363 - Estrutura de mulo.
publzcado par ter safai, com Inria de necleo magnetico e processo para
correções.
faze-la - The National Cash Registr
Eliner Laszlo Barsali - No pe- Company - (republicado).

dido de recons1deraçáo

do des-

pacho que mandou anotar a
transferência do têrmo 420.264,
marca: Capotas E. L. Basall.
Fica retificado além do nome
da marca a patente seguinte.
Deverá pedir a anotação da desistência do processo térmo número 420.264 etc., etc. e não deverá pedir amptação de desisência
etc. etc. etc.
•
Expediente da Seção de Recursos:
Rio, 8 de outubro de 1984

Exigência:
Epa Equipamentos para Automóveis Ltda. - No pedido de reconsideração do despacho de deferimento do têrmo 417.435, sinal de propaganda Epa S.A. Tt'rne eonive!mente tio des'pa- Apree2nte cópia citada no pedicin
cho publicado aos 24 de retem- de reconsideração.

Modèlo de utilidade deferido
N. 123.240 - Nôvo tipode ralador manual para queijos - Juvenal
Garofalo - (Republicado).
Exigências
Associação Nacional dos fabricantes
de viaturas Industriais anafavi Opoente junto ao tèrmo: 148.959 Cumpra a exigência - Plástico Elter
Ltda. - Opoente junto ao tèrmo
Cumpra a exigência.
148.235
N. 87.890 Microlite do Brasil
S.A. Indústria e Comércio - Cumpra
a exigência.
N. 94.619 Inelbras Indústria Eletrônica Brasileira Ltda. - Cumpra a
exigência.
N. 106.263 - Chemische Werke
Huls Aktiengesellschaft - Cumpra a
exigência.
N. 108.602 - Montecatini Societa
Generale Per L'Indústria Mineria e

Chimica e Karl Ziegler - Cumpra a
exigência.
N. 117.255 - Cora Products Company - Cumpraa exigência.
N. 121.976 - Dunlop Robber Cotapany Limited - Cumpra a exigência.
N. 122.840 - Carlos Cirilo
denzoph Salazar - Cumpra a exigên.
cia.
N. 122.852 - Vinicius de Araújo
Moreira - Cumpra a exigência.
N. 122.921 - Atnerican Marreitta
Company - Cumpra a exigência (te..
publicada).
N. 123.542 - N. V. Plillips'Gloeilampenfabrieken - Cumpra a exigência.
N. 125.481
Heinz Fimrnel
Cumpra a exigência.
N. 129.719 - Heberlein & Co.
A. G. - Cumpra a exigência.
N. 129.945 - Rádio Corporation
Of. America - Cumpra a exigência.
N. 130.426 - Escher Wysa
G.M.B.H. - Cumpra a exigência.
N. 130.969 - Untou 011 Company
Of California - Cumpra a exigência.
N. 131.027 - Shell Internationale
Research Maatschapin N.V. - Cumpra a exigência.
N. 131.303 - Industrial e Comercial I.N.C. Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 131.403 - Berhard Kaiser Cumpra a exigência.
N. 131.782 - Annamaria Cafulli e
Exio Moriondo - Cumpra a exigência.
N. 131.785 - Fleischereimarchinen
M.B.H.
Cumora a exigência.
N. 131.980 - Panam Propaganda
S.A.
Cumpraa exigência.
N. 133.382 - Sandoz S.A. Cumpra a exigência.
N. 134.652 - Heinz Kunath
Cumpra a exigência.
N. 145.261 - Milton Chaves Cumpra a exigência.
N. 151.954 - Rima: Poulenc S.A.
- Cumpra a exigência,
N. 152.204 - Esquadrias
Ferraretto Ltda. - Cumpra a exigência.
Ns. 153.125 - 153.126 - Willya
Overland do Brasil S.A. Indústria e
Comércio - Cumpra as exigências.
N. 153.136 - Mercantil e Expor.
tadora Serfina Ltda. - Cumpra a exió

N. 153.170 - jayme Carlos Moreira - Cumpra a exigência.
N. 153.300
Wilbur Raymond
Koehn - Cumpra a exigência.
N. 133.328 Yawata Iron Steel
Co. Ltd. e Yokoyama Engineering Co.
Ltda. - Cumpra a exigência.
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- As Repartiçtie Pttbi'icas
deverão remeter o ,expedtennz
' 'destinado à publicaçãe' nos jornais, diàriamente. até às, 15 horas
- As reclamações . pertinenles à matéria retribWa, nos- casos de erros ou omissões. deuerão
, ser formuladas por escri:o,
Seção de Redação, das 9 às 17,30
horas, no máximo até 72 horas
após a salda dos Órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
tessaluadas, por quem de direito.
rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o extetior. que serão sempre anuais. as
assinaturas poder-se-ão tornar.
em qualquer época, por .seis meses 044 CM ano
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem aviso
prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
parte superior do enderEço vá-o
impressos o número do talão de
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As Repartições Públicall
cingir-se-lio às assinaturas anuaii
renovadas até 29 Cie- fevereiro del:
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
cada ano e às iniciadas, em qualmi'
01123TOR • GERAL
quer época. pelos órgãos comped
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
tentes.
- A fim de possibilitar a reg
C14"411> .C•PANÇA-011 "MIL eC44;6111
CREPE DA azoo norenaçáo
MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÂES massa de vaiares acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação. solicitamos usem os ir:.
DIÁRIO OFICIAL.
teressados preftrencialmente che-i
sgÇÃO
que ou vale postal, emitidos 0
li•gri• da pubdeidacm da •ximedlant• is 13~•••••
dimalonal d• Pro mrledado, ersdaustrlad a. lilint•térl•
favor do Tesoureiro do Deportar
da Indústria • Comércio
o mento de Imprensa Nacional.
Impresso noa oficina. do Depsrtarnento do Imprensa Nacional
- Os suplementos A3 edições
dos
Órgãos oficiais só se forneceASSINATURAS
rão aos assinantes que os soaim
tarem no ato da assinatura.
REPARTIOES E PARTICULARES
FUNCIONÃR103
- O funcionário público feem
Capital f Interior:
Capitat e Interiori
.
deral, para fazer jus ao dem
Semestre • ..(
Cr$ 600,00 Semestre ..... Cr$ 450.00 conto indicado, deverá provar
Cr$ 1.200.00 Ano.....um Cr$ 900,00 esta condição no ato da assiAno
natura.
Exterior:
Exterior:
O custo de cada exemplas
Cr$
1.300.00
Ano.
Ano
C4 1.000,00
atrasado dos órgãos oficiais
registro, o más e o ano em que jornais, devera os assinantes pro- será, na venda avulsa, acresci.,
findará.
videnciar a respectiva renovaç'ão do de Cr$ 0,50, se do mesmd
A fim de evitar solução de com antecedência adaima de eiso, e de Cr$ 1,00. por and
continzr4ade no recebimento dos trinta (301 dias.
decorrido

:5) E D I EN I" E

N. 415.412 - Plantão Imobiliário
N. 418.985 - São Pedro classe N. 419.587 - Pari:
classe 21
N. 153.330 .-- M.R.S. Manufacturing Company - Cumpra a exigência. - classe 32 - Décio Geraldo Bran- 4 - Depósito de Madeiras São Pedro Peças para Caminhões Alfa Mercedee
(Par," Ltda.
Ltda. •
N. 153.384 - Indústria Mecânica co Lefevre - como marca.
N. 418.595 Aahanguera - clasN. 419.649 - Vamp - classe 32
N. 415.459 - Incofama - classe
Santa Cruz Ltda. - Cumpra a exigên16 - Incofama Indústria e Comércio se 32 - Cinematográfica Anhanguera - Bozzano S.A. Comercial Ladustrial
cia.
e Importadora.
N. 153.389 - ossamu Ochrai - Fabril de Artefatos de Ma:feira Ltda. Ltda. - na classe 8.

N. 415.586 - Goodsport - classe
Cumpra a exigência.
N, 419.246 - Vital - classe 1 N. 153.392 - Ameropa Indústrias 36 - João Bapósta
The Goodyear Tire 8 Rubber ComPlástica Ltda. - Cumpra a exigênN. 416.836 - Multipeças - clas- pany.
cia.
N. 419.284 - Nossa Gente - classe 6 - Multipeças Comercial de Auto
se 52 - Antônio I. de Aragão.
Peças S.A.
Diversos
•
N. - 419.289 - Ocean Siar - clasN. 418.220 - Café Moreno ClasLaureano José La:dens - No pedido se 41 - Nadres A. Asconavieta o:- se 8 - SocZété Anonyrne Mido.
N. 419.302
Lage - classe 5
de prorrogação da Patente 119 4.030 para café.
Lage Laminaçáo Geral de São Paulo
• Aguarcle-se prazo (republicado).
clas.se 41 S.A.
N. 418.665 - Bancii
Garcia Dantas.
N. 419.313 - Henna - classe 1 EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N. 418.794 - Cardeal - classe 46 Produtos Quimicos Henna Ltda. INTERFERENCLA
- Companhia &asneira de Fósforo.
Como requerida.
N. 418.797 - Ber-te-vi - .classe 46
N. 419.317 -- Gunp:ra - classe
Dia, 8 de outubro de 1964
- Companhia Brasileira de Fósforos. 16 - Depós::a Je Materiais de CoasN. 418.799 - Imatrex - classe 18 trações Guapira Ltda.
Notificação:
- Companhia Brasileira de Fósforo.
N. 419.321 - Electra - classe 15
N. 418.801 - Total - classe 44
Uma vez decorido o prazo de recur- • Companhia Lopes Sá Industrial de - Electra Indústroia Metro Porcelana
Ltda.
so revisto pelo art . go 14 da Iel núme- -Fumos.
N. 419.335 o- CariJos - classe 11
ro 4.048 de 29-12•61 e mais dez dias
- para eventuais juntadas de recur- N. 418.817 - 1Vlotospark - classe - Jaime jofra Mas.
N. 419.361 - Café Funil - classe
sos, e do mesmo não se tendo valido 8 Peigenson S.A. Indústria e Co-

nenhum interessado, ficam notificados
os requerentes abaixo mencionados a
comparecer a êste. Departamento a Em.
de efetuarem o pagamento da taxa finai concernentes a expedição dos respectivos certificados . dentro do prazo
de sessenta dias - na forma do parãgrafo único do artigo 134 do Código
da Propriedade Industrial.
' MARCAS DEFERIDAS
N. 362.123 - Bower - classe 6
Federa/ Mog:d Bower &minas beN. 413.118 Lt %datis - clasge 3 --- Laboratdrios Tostes S.A.
classe: 40
N. 415.368 - Coiro
Ricardo Amanha Cairo a, Irmãos
Can:padrinho -N. 415.410
43 Md* Afim* jarcitieLJii.

mércio.
N. 418.823 - Benzefos - classe
2 Benzenex Companhia Brasileira
de Inseticidas.
N. 418.837 - Cen-Calot - classe
15 - Cerâmica San1tãrla Porcelite
S.A. - Sem exclusividade de uso
para a expressão Color isoladamente.
N. 418.895 - En1ze - classe 36
- ConEeeçõe.s Enizé Ltda.
N. 418.902 - Prelude - classe' 34
- CotonifIdo Nossa Senhora dos Re»
médios S.A.
N. 418.915 - Radar - classe 32
- Livraria Editara Radar Ltda.
N. 418.939 - Odilon - classe 41
- Omoplatas Chilloa Ltda.
• N. 418.942 - Sopi classe 16 Sopi Indústria de Massas Finas Cobridas U.
N. 418.955 -- japiins Brasil -classe 41 - Padaria e Confeitaria Jar•
dim Brasil Ltda.

-

N. 419.672 - Taurus - classe 23

Representações Comércio Taurul

Ltda.
•
N. '419.729 - Luar - classe 1
Nivaldo Ribas 6 Cia. Ltda.
N. 419.805 - Nono Quidex
classe 3 - Malar Mayer S.A.
N. 420.145 - Bucron - classe 28
Refining Corepanj
- Humbie Oil
- Na classe 28.
N. 421.856 - Néve
classe 41 - •
Fecularia Rio Molha S.A.
Lumiere - classe 34
N. 422.634
- Casimiro Silveira S.A. Indústria 4
Comércio.
N. 435.163 - Cimp - classe 1
anp Comercial Importadora de Matarias Primas Ltda.
N. 437.739 - Danny - classe 23
- Daniel Vega de La Torre.
N. 431.917 - Patriarca - classe

16 - Depósito de Materiais para
Construções Patriarca Ltda.
41 -- Francisco Antunes.
456.878 - Bethel ,- classe 41
N. 119.333 -- Pecasus- classe 16 - N.
Rodrigues Lima.
Arquitetura e Construções Pegasus
N. 466.155 - Rangette - classe 8
Ltda.
Metalurgica Wallig S.A.
N. 419.460 - Pirineus
classe 16 N.
classe 3
466.743 Cia. Cimento Portland Brasilia.
Wilbians de Matots.
N. 419.489 - Sochno - classe 16 - N-.
clas,e 49
473.971 - Penalty
- Socimo Sociedade Incorporadora e
- Eg Equipamentos Gerais Ltda.
Comercial de Imóveis Ltda.
N. 419.571 - Profitex - classe 36
Insignia Comercial Deferida
- Prontas Confecções Profissionais
Ti Ltda.
418.845 - tI Ba - classe 33
N. 419.536 - Sibral - classe 6 - N.Imobiliaria
Berna Ltda. - ArtiSebral Soc. Industrial Brasileira /à- -go 114.
saltada - Exceto para escada& rolan- N. 419.518 - Silvestre - c1ac ih
tes e pontes rolantes, excluindo-se a - Tatsuzo Enda -- Art. 114.
expressia em gera/.
N. 419.540 - joter - dane 6 Nome Comercial rieferidb
Metalsogica jota' Lida.
classe N. 318.949 - Teleunião S.A. InN. 419.553 - Afaristeis
41 - Ary Afagnnssos.
dústria de Rádios e Televisão - TeN. 419.592 - Dacolin
classe 16 lma° S.A. Indústria de Rádios e
Televisão - Art. 109 ng 2.
CondoroiI Tintas S.A.
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N. 415.334 - Companhia Text11 N. 419.555 - A Televisão SociedaCat,L;na - Companhia Textil de Comercial Ltda. -- Cumpra a er.1-.
gentia.
Santa Catar;na -- Art. 109.
N. 419.646 - São Paulo AlpargaTitulo de Estabe? . cimento Deferido tas S.A. - Cumpra a exigência.
classes
Valery
N 413.951
46 - 43 - Valcry Perfumes do Brasil
S.A.
Art. 117 n° 1. •
N. 418.807 - Elmar - classe 33
- Condominio do Edifido Elmar Art. 117.
N. 418.481 -- Vestex - classe 36
--Trdcflaria Silveira Ltda. - Artigo 117.
N. 419.310 - Starpavi - classe 33
- Sta Rpavi Engznharia Comércio e
Pavimentaçáo Ltda. - Art. 117.
N..419.440 - Panificadora Curitibana - classe 41 - Panificadora
Curltibana - Art. 117.'
dasCine Brasília
N. 419.357
se 33 - Empresa Paulista de Chiemas Ltda. - Art. 117.
N. 419.490 Serviço de Locações
Comerciais Pan-Americana - classe 33
- 50 - Serviços de Locações Comerdais Pan-Americana S.A. - Artigo
117.
N. 419.580 - Esvasia Fossa a Preferida - classe 33 - Transportez Tomaselli Ltda. - Art. 117.
N. 447.909 - Nipal - classe 33
Nipal Negócios Imobiliários São
Paulo Ltda. - Art. 117 a° 1.
N.. 468.074 - Atelier Gildex classes: 8 - 25 - 33 -- 38 - Hiram
Lemos - Art. 117 ri° 1.
MARCAS INDEFERIDAS •
N. 415.579
São Francisco classe 41 - David Pedro.
N. 416.894 - Tatuense - classe
42 - Battistella S.A. Aguardente e
Cereais.
N. 418.917 - Motex - classe 36
-- Calçados Motex Ltda.
N. 418.928 - Ipanema - classe 6
- Fundição Santa Izabel Ltda.
N. 418.929 - Guerrard - classe
36 - Calçados Guerrard Ltda.
'N. 418.935 - Osnipe - classe 21
Osnipe Auto Peças Ltda.
N. 418.945 halo Brasileira classe 8 - Companhia Italo Brasileira
de Tratamento D'Agua S.A. Indústria e Comércio.
N. 418.956 - Elite - classe 29 Leonardo Zacarias.
N. 418.976 - Popular - classe 11
- Soc. Mercantil Popular Ltda.
N. 419.480 - Dacino - dasse 42
- J. A. Alvares.
N. 419.481 - Inda - classe 42 L. Moura Amorim.
N. 419.483 - Fig. de Condor e
Desenho - classe 6- Máquinas Condor S.A.
N. 419.517 - Serrana - classe 23
- Monteiro 8 Carvalho.
•
N. 419.625 - Jacques Griffe
dane 36 - Sacie* Jacques Grafe.

mino DE ESTABELECIMENTO
INDEFERIDO

N. 418.8.36 - Cine Nippon elasas 33- Gilberto Gonzaga de Oliveira.
•Exigèncias

N. 413.451 - Costa 8 Cia. Ltda.

•••• Cumpra a exigência.
N. 418.850 - Société Monsavon
L'Oreal - Cumpra a 'exigência.
N. 418.940 - Pastelaria Quarta
Parada Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 419.512 - Fabrica de Doces
Maleta Ltda. - Cumpra a exigência.

marca: Vaeinilln n.o 162.346. Anote-se a transgerncia.
Fábrica de Fios e Linhas Marte
S.A. - Pede para ser anotada
na marca n. o 165.454 a alteração
do
nome da titular., - Anote-se
Diverso.
a alteração de nome.
N. 415.311 - J. Pedro *Nehme 6 Indústrias Danta Hamenzoni
S.A. - Pede para ser anotada
Qa. Ltda. - Aguarde-se.
nas marcas:
N. 415.369 -- Gad David Achar
Aguarde-se.
Qualidade XX 11.0 167.540.

N. 415.406 - Engesa Engenharia
de Construções e Saneamentos Ltda.
- Aguarde-se termo anterior.
N. 415.600
S.A. Real de Ferragens - Aguarde-se termo anterior.
N. 415.623 - Trion Inc. - Aguarde-se termo anterior.
N. 416.716 - Angelo Raphaelle
Ziccardi - Aguarde-se termo anterior.
N. 418.808 - Mis Eletromedinica
Ltda. - Aguarde-se termo anterior.
N. 418.810 - Indústria
das Pramar Ltda. - Aguarde-se termo anterior.
N. 418.864 - The NIPPorl"rolcuslau
Togyo Kaisha Limited - Aguarde-se
termo anterior.
•
N. 418.897 - E. Serodio Aguarde-se.
N. 418.948 - Ardonplast Indústria
de Aparelhos Cinirgicos Ltda. guarde-se.
N. 418.982 - Ind. de Artefatos
Aguarde-se.
Eietronicos Snark Ltda.
N. 419.671 Indústria de Malhas
Firenze Ltda. - Aguarde-se termo
anterior.
N. 456.881 - Fernandes 8 Cia.
Ltda. --'Aguarde-se termo anterior.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
INTERFERÊNCIA
Rio 8 de outubro de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido.° 'prazo da recurso previsto pelo artigo 14 da Lei minero .4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
- para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado, ficam notificados
os requerentes abaixo mencionados a
comparecer a este Departamento a fim,
deefetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo
de sessenta dias - na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código
da ProRiedade Industrial.
• Nene Comercial deferido
Termo 418.733 - Una Usina Nova
.America de Produtos Químicos Sociedade Ano:ri:na - Requerente.
Una Usina Nova América de Produtos Químicos S.A. - De soando
coma o artigo 109 do Código.
Expediente da Seede d•
Transferência e Licença
Transferência e licença detl-

tular de processos:

Rio, 8 de outubro de 1984
Laboratório Saúde Ltda. Transferência para seu nome das
marca:
Ponpreson n.o 203.330
Enterobane n.o 227.602. Anotem-se as transferências.
Quando ao pado de registro número 291.320. - Aguardes°.
Laboran Farmacèutica S.A Transferência para seu nome da

Qualidade XXX 11.0 167.541.
Qualidade X nP 187.543 as al-

Diversoj:

Indústria e Comércio Tror/on
S. A. - Na alteração de uso no
registro 181.944. - Arqu1Ve-Se o
pedido de averbação por falta
de cumprimento da exigência.
A Ordem do Grani na Terra.
- Na transferência do registro
171.858, nome civil. - Tratandose de registro de nome civil, indefiro o pedido.
Montelima Comércio e Indris.
Iria de Materiais Agrícolas S. Age
- Na alteração de nome do registro 181.034. Arquive-se o
pedido por falta de cumprimento
da exigência.
Montelima Comércio e Indústria de Materiais Agrinelen S.A
-Nalterçãodnmergia.
Co 189.873. - Arquive-se o pe.
dido por falta de cumprimento
da exigência.

terações de nome da titular. Anotem-se as alterações de nome.
Hélio Nicolay - Transferência
para seu nome da marca Supres% n.0 170.895. - Anote-se
transferência. A Ordem de Geral na Terra.
- Pede para ser anatada na
marca O Mundo do Geral mimenome da titular. - AnotemA-se
as alterações de nome.
EXPEDIENTE DA BEÇA() DE
1 de o Santo Gral Congregação Brasileira para o Santo TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Grui Congreção Brasileira e dês-

te para o requerente.
The Associated Octel Company Limited. - Pede para ser
anotada nas marcas:
Cotei n.o 184.389.
Octel n.o 184.390.
Figura de dezenho geométrico
n.0 214.637 as alterações do
nome da titular. - Anotem-se a3
alterações de nome.
Ludovina Surreura Marques
Sanches. - Transferência para
seu nome da marca: Sacha nis.
macro 213.753. -- Anote-se a
transferência.

Transferência e alteração dó
nome de titular de processos:

Exigências:
Cia. Supergaz engarrafado e
distribuidora- Na. transferncia
ro registro 123.343 - Cumpra a
exigência.
.r
Distribuidora Matonense de Bebidas Ltda. - Na taansferênela
do registro 156.560. - Cumpra a
exigência.
Laboratório Dueto S.A. Indústria Farmacutica. - Na transferência do registro 164.780. Cumpra a exigência. - •
Lanifício Sultiogrurdense S.A.
-• Na transferncia do registro
n.• 165.055. - Cumpra a exigência.
Edson Menezes dos Anjos - Na
transferência do registro número 187.072. - Cumpra a exigência.
•
Montelima Comércio e Indústria de Materiais Agricalas S. A.
- Na alteração de nome do registro 181.035. - Cumpra a exigência.
,Eutectic Soldas e Soatagens
- No pedido de averbação de
contrato no registro 192.913. -

eia para seu nome da marca:
drostop n. o 299.874 - Anote-se

•

Cumpra a exigência.
-Mead Johnson Endochimica
Indústria Farmacêutica 8.A. -

Na alteração de nome do registro
199.883. - Cumpra a exigência.
Irmãos Mendonça Indústria e
Comáre'o S.A. - Na transferência do registro ii10.498. Cmnpra a exigancia

Dia 8 de outubro da 1964
UBC (Union Chimique Chemts.
che Bedrijven). Transferèn.

eia para seu nome da marca
Ecexol n.o 293.711. - Anote-se a
transferência.
Tintas International S.A. Pede para ser anotada na marca
Intercor n.° 294.852 a alteração
do nome. - Anote-se a alteração
de nome.
UBC (Union Chimiche Chemin.
une

Bedrliven)

Tranaferèn"

a transferência.

Exigências:
B.ik Gulden Lornnerg anemia-

che Fabrik G.M.B.H. - Junto
a marca n. o 448.385. - cumpra
a exigncia.
Tecidos MM Ltda. - Junto a
marca n.0 439.928. - Cumpra a

exigência.

Veb Buchungsraaschinenwerke
Karl Marx Stadt. Junto a
marca 351 084. - Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
DAS SEÇÕES REPUBLICADO
POR TEREM SAIDO com &
INCORREÇÕES
Dia 8 de outubro de 1964
Notificação:
Unia vez decorido o prazo de remia
ao previsto pelo artigo 14 da Lei mimes
ro 4.048 de 29-12-61 e mala dez dia*
- para eventuais juntadas de recaem
aos, e do mesmo alio se tendo valida
nenhum Interessado, ficara notificados
os requerentes abaixo mencionados a
comparecer a este Departamento. • ata
de efetuares . o pagamento da taxa fia
sal concernente à expedição dos resè
pectivos certificados dentro do praxe
de sessenta dias - na foram do pardo
grafo' único do artigo 134 do Código
da Propriedade Industrial.
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N. 416.221 -- Edifício Lisboa classe 33 - Abrahão Herrnano - RiN. 413.034 - Darnartex - classe benboim, -Mário Ribenboim, José Ma10 - Damarca Distribuidora de Pro- chlach e Oswaldo Hugo Cinelli
Art. 117.
dutos Farmacêuticos Ltda.
N. 443.753 - Olsan - classe 24
TITULO DE ESTABELECIMENTO
- Ind. de Meias Olsan S.A.
INDEFERIDO
claise 41 __
N. 45.009 --- Sac
Soc. Açucareira de Com. Sac. Ltt:a.
N. 472.380 - Instituto Brasileiro
N. 449.263 - Quinictal - classe
25 - Quimetal Quimiogrdvura de Me- de Pesquisas Fiscais - classe 33 tais Ltda. - Com exclusão de bolas Nélson Beaumont de Abreu Mattos.
para enfeites de arvores de natal, festões mostruáwio de mercadorias diver- TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
DE NOME DE TITULAR DE
sas e suportes artísticos.
PROCESSOS
N. 450.231 .-- Wasim
classe 50
- Wasim S.A. Comércio e FinanHayden Newport Cheraical Corporaças.
tion - Transferência para seu nome
N. 465.724 - Poder - classe 8 - da marca: Hayden Newport número
Union Carbide Corporation.
291.479 - Anate-se a transferência.
N. 471.342 - Borogikini - classe
D' Alice David Maalouf - Trans42 - Sociedade Agro Industrial tioferência para seu nome do titulo: Insrogikini Ltda.
tituto de Inglês Abraham Lincoln N. 471.642 - Botonê Santista - N° 298.583 - Anote-se a transferênclasse 22 - S.A. Moinho Santista cia Cerâmica Bienal S.A. - Pede
Industrias Gerais - Sem direito ao para ser anotada na marca Bienal núseu exclusivo do nome aBotoné» do mero 395.975 - a alteração de nome
clichê.
- Anote-se a alteração de nome.
N. 472.315 - Vemaguet - classe 6
Champion Papers Inc. Pede para
Vemag S.A. Veículos e Máquinas
ser anotada na marca Champion núAgricolas.
mero 406.890 a alteração de nome N. 472.327 - Cibafasol - classe Anote-se a alteração de nome.
1 - Produtos Químicos Ciba S.A.
Indústria de Tabacos Goldbeck S.A.
N. 472.332 - CCF - classe 33 - Pede para ser anotada na marca
Jorge de Carvalho Britto Davis.
N.473.529
Bucancas - classe 6 Sissi - Têrmo-440.439 - as alterações de nome - Antera-se as seguintes
- Mecânica Bueancas Lida;
altetações de nome - de Indústria de
N. 474.126
Arreda - classe 23 Tabacos Santa Cruz Ltda. - Para
•-• Tecidos Custódio Fernandes S.A. Indústaas de Tabacos Gald Bcck Ltda.
N. 475.075 - Nel-Son - classe :S0
2) d:sta para Indústria de Tabacos
- Nel-Son Representações Ltda. - Goldmeck S.A.
Com exclusão de cartas, envelopes cartões comerciais e de visita.
EXIGÊNCIAS
N. 475.197 - Parabens Para Você
Cari Zeiss Junto a marca Tes.
- classe 6 - Arlindo Nunes Rodrisar n° 81.054 - Cumpra a exigência.
gues.
António Bonagura Neto - na
N. 475.198 - Parabens Para Você
- classe 20 - .‘rlindo Nunes Rodri- Transferência da marca n° 152.916 Cumpra a exigência.
gues.
N. 475.107 - Acre - classe 50
Frigorifico de Itapecirica S.A. Comercial e Industrial Acre Ltda. - Transferência da marca n° 152.916 Com exclusão de cartas, envelopes 'ar- Cumpra a exigência.
iões comerciais e de visita.
N. 472.717 - Padaria Rio Branco
- classe 39 N. 470.682 .Ltda.
- Cumpra a exigência.
Lab. Levrier Lida.
N. 472.717 - Padaria Rio Branco
, N. 439.276 - Tungsram - classe Ltda. - Cumpra a exigência.
f5
Egyesult Izzolampa es
N. 472.736 - Banco Nacional
lagi R. T. - Com exclusão de lentes
de cerâmica e pontes de ceránica para Transatlântico S.A. - Cumpra a exigência.
uso na fabricação de lâmpada,.
N. 473.976 - Gioielli - classe 17
DIVERSOS
- Indústria de Estendi aGie:ellia Limitada.
N. 472.725 - Irmandade de Misericórdia
de Campinas Santa Casa SINAL DE PROPAGANDA
Prossiga-se com exclusão da classe 50.
DEFERIDO
MARCAS DEFERIDAS

N. 412.727 - Pedido... Atendido... Ping Pong Goma Bola - Mas-

NOTICIÁRIO
tigue be ma goma até amolecer. ColoOPOSIÇÃO
que-a na ponta da lingua. Empurre-a
contra os dentes e... sopre lentamente,
Companhia Mineira de Tecidos (opofazendo linda . bola - classe 41 Companhia Brasileira de Novidades sição ao termo: 475.202 Titulo:
Casa Mineira de Tecidos - classe 23)
Doceiras - Art. 121.
NOME COMERCIAL DEFERIDO

PRORROGAÇÃO DE MARCAS

N. 356.422 - Vermicanis - clasN. 381.770 - Luminosos Rainbow
do Brasil S.A. - Luminosos Rainbow se 2 - Laboratório Procampo Ltda.
- Prorrogue-se o registro.
do Brasil S.A. -- Art. 109 n° 2.
N. 659.555
Malariotrat - clasTITULO DE ESTABELECIMENTO se 3 - S.A. Instituto Terapêuticos
Reunidos Labofarma - Prorrogue-se o
DEFERIDO
registro.
N. 640.841 - Adaequan - claue
N. 474.088 - Idea Instituto de Di/tisk e Ensino Artistico - classe 33 3 - Luitpold-Werk Chemisch PharAr- mazeutische Fabrik - Prorrogue-se o
Francisco Baptista Esteve'
registro.
tigo /1Z os• 1.

III)

Vulcan Artefatos de Borracha
S.A. - Oposição ao têrmo número 131.892 - Privilégio do Invenção de Dunlop Rubber Company
Liznited.
Willys Overland do Brasil S.A.
Indústria e Comércio. - Oposição oa têrmo 148.663 - Modblo
de Utilidade de ibrocar S.A. Produtos de Lã de Vidro.

Outubro de 1964
conjugados - Requerente: Merisete Pires Antunes de Oliveira.
Final do primeiro ponto fica ra.,
tificado e a terceira seção

guarda-casacas. - Total de 4

pontos.
N. 0 138.903 - Modêlo indus-

trial: Mv° modêlo de frasco para

e: malte de unhas - Requerente:
Rizzi & Cia. Ldta.
Os pontos acima mencionados
foram publicados com incorreRetificações
ções no Boletim do dia sete de
Ficam retificados os pontos outubro de 1964.
publicados em sete de outubro de
.Acessórios João S.A. Importação e
1964 com incorreções.
Comércio (oposição ao têrmo: 637..628
Têrmos:
Nome Comercial).
(Ooposição ao têrmo: 635.555
N. 0 113.888 - Privilégio de In- -Ltda.
marca: Liso-Cloranfenicol - clasvenção: Distribuidor manocorpo se 3).
de várias secções, com grupo de
Kaiser Jeep Corporation (oposição
regulagem, contrôle e depuração ao taram: 639,532 - Nome Comerdestinado, em particular, a veí- cial).
culos - Requerente: Fábrica
Serralheria Moxilar Ltda. (oposição
Italiana Magneti MreU1 S.P.A. ao Muno: 635.491 - marca: Movelar
N. 0 116.090 - Privilégio de in- classe 40).
Laboratório Americano de Fiirmacovenção: Aperfeiçoamentos em ou
referentes a conjuntos de susten- terapia S.A. (oposição ao termo:
tação da obra para u.so em apa- 635.312 Nome Comercial).
São Paulo Alpargatas S.A. wposirelhos transportadores - Requerente: The Udylite Rezearch Cor- çâo ao tétano: 639.498 -- Nome Comercial).
poration.
Kartro S.A. Impo 1dora e DistriN. 0 118.674 - Privilégio de in(oposição ao termo: 635.153
venção: Dispositivo de resfria- buidora
marca: Karbongraf).
mento, por vaporização dos sisteAlamo Comercial e Incorporadora
mas de dissipação calorífica ele- Ltda. (Oposição ao Urino: 638.650
vada, tais como, tubos eletrôni- - Nome Comercial).
cos - Requerente: Compagnie
Companhia de Cigarros Souza Cruz
Française Thomson Housten Dara
(oposição
ao termo 636.807 - Sara!:
total de oito pontos.
Bela - classes 1 a 50).
N. 0 118.796 - Privilégio de inRoberto Elias (oposição ao termo:
venção: Aperfeiçoamentos refe- 640.321 - marca: Robert's Bouticitte
rentes e sistemas para carregai classe 36).
baterias - Requerente: J. Stone
Jorge Dolabane - (oposição ao ter& Company (Deptford) Limited. mo: 643.031 - marca: Serra -- ciasN. 0 118.979 - Privilégio de in- se 41). venção: :Uma capa piara encaderSociedade Agrícola e Comercial Sinação - Requerente: Editorial 640.766 marca: Ot.ro-Velho - classe
Codex S.A.
41).
N. 0 120.930 - Modêlo de utiliArtefatos de Boriacha Latex e P
dade: Nôvo tipo de interruptor tico Ltda. (oposição ao termo: 1)11:11C.
de corrente elétrica, adptável em ro: 637.909 Titulo: Indústria Nordescampanhias elétricas, transfor- tina de Elasticos sIrvi).
mando-as em instrumento de
Cerâmica São Judas Tadeu Ltda.
alarme ou adaptável em qualquer (oposição
ao
63S .883 nylr.
sistema acionador ou interruptor ca: São Judastêrrno:
Tadeu -.
16) .
de corrente elétrica para ligação
Cerâmica São Judas Tadeu Laia.
ou desligação indireta e automá- (oposição ao têrmo; 638.882 - Tia,
tica - Requerente: Romano Ma- lo: Fábrica de EsguacLias Me t,durijiteriais para Construções Ltda. - ca São Judas Tadeu - classes 5 - 11
Total de dois pontos.
- 16 - 33 - 40 - 50).
Cerâmica São Judas Tadeu Ltda.
N. 0 120.933 - Privilégio de in(oposição ao trmo. 638.876 - Nme
venção: Processo e dispositivo comercial).
para homogenizar massas coranCerâmica São Judas Tadeu Laia.
tes e materlaL9 termoplásticos na
estampagem por infeção - Re- (oposição ao têrnio: 638.875 - Tiquerente: Solvay & Cie In. Acc. tulo: Cerãmica São Judas Tadeu Limitada)
Semplice.
La boratório
1;
Lutada S.A. (opos:ção
N. 0 120.943 - Aperfeiçoamen- ao térmo: 636.551 -- marca ;
tos em chaves elétricas - Re- - classe 3).
Thomns de La Rue S.A. ladustri.is
querente: Alfio Marone.
Graficas
(oposi ç ão ao tarmo: 637.415
N. 0 121.199 - Modêlo de utilimarca: Novidade de La Rue .
dade: Nôvo tipo de tomada - - Thomas de La Rue S.A. Indústrias
Requerente: Promelétrica Ltda. Gráficas (oposição ao têrmo: 637.415
- Para total de quatro pontos. - marca: Novidades de La Rue).
N. 0 122.119 - Privilégio de inCompanhia Lupo Agrícola Comervenção: Aperfeiçoamentos em ou cial e Industrial (oposição ao térrno:
relativos a caixas de moldagem 639.657
Nome Comercial).
para fundição - Requerente:
Companhia Lupo Agrícola ComerSterling Foundry Specialities Li- cial e Industrial (oposição ao tarmoi
mited. 639.658 - Meia Lua - classe 36).
N. 0 122.683 - Privilégio de InJ. Junkes 6 Cia. Consórcio e Indúsvençao: Aperfeiçoamentos em e tria (oposição ao térmo: 635.030 - relativos a móveis domiciliares marca Leila).
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Itusebo Neugthaster lad~! Companhia Calçados Foz (oposição imanar uma mistea de Dano-celulose
diferente da maddra e uma solução
Reuckiaa (*pulgão ao temo: 639.346 ao Som 638.522
marca: Pai
aquosa contendo um sulfite enorgaMarca: Cauchos - alam 41).
clame 37),.

• Sociedade União de Lacticinios Ltda.
;(oposição ao termo: 641.966 - Titulo
- Adega União - classes 33 -41
- 43).
Moinho Paranaense Ltda. (oposição
termo: 637.373 - mama: Paraná classe 41).
Martini Rossi S.P.A. (oposição
ao tkrmo: 638.079 - marca: Bananada
1%MM - classe 41).
Martlni Rossi S.P.A. - (oposição ao termo: 638.078 - marca: Mar-

tini
classe 41).
Mareai 8 Raul S.P.A. - (oposição ao termo; 638.077 - marca: Pu.

aegada Martini - classe 41).
Martini 8 Rossi S.P.A. (oposição
ao termo: 638.076 - marca: Marmelada Martini - classe 41).
Martini 8 Rossi S.P.A. (oposição
ao termo: 638.075 - marca: Goiabada
Martini - classe 41).
S.A. Moinho Santista Industrias Gerais - (oposição ao termo: 598.954
marca: Vanguarda - classe 36):
Projeção Propaganda Ltda. (oposi01) ao to: 636.609 marca: Alvorada ciéise 8).
Sociedade Industrial Rotex Ltda.
:(oposição ao termo: 632.572 marca Rotex - classe 8).
Sociedade Industrial Rotex Ltda.
:(oposição ao termo:_ 632.572 - marca: Rotex - ci. 8).
Projeção Propaganda Ltda. (oposição ao termo: 632.572 - marca: Rotas - classe 8).
Projeção Propaganda Ltda. (oposição ao termo: 636.148 - marca: Alvorada classe 8).
Rei das Tintas Ltda. - (oposição
no termo: 640.198 -- marca: Fhd -alasse 2).
Moinho da Lapa S.A'. (oposição aa
tézmo: 636.688 Insignia: Figura de
Moinho - classe 41).
Fartura Agro Industrial Ltda. ;(oposição ao têmio. 637.382 - marca: Fartura - classe 41).
Produtos Alimentícios Abaete Ltda.
"(oposição ao tèraio: 637.883 - Nome
comercial).
Produtos Alimentícios Abaete Ltda.
(oposição ao térmo: 637.899 - marca: Abastece - classe 41).
Produtos Alimentícios Abaete Ltda.
loposiçao ao termo 637.90 0- marca:

Abastece - classe 42).
Produtos Alimenticios Abaete Ltda.
(oposição ao tèrmo. 637.901
marca: Abastece
classe 43).
Fccularia Rio Molha S.A. (oposição ao térmo: 638.013 - marta Neve
- classe 41).
Promaio Produtos e Materiais de
Construção Ltda. (oposição ao termo
638.444 - marca: Bromaco - classe 50).
Indústria de Moldes Mecemica e Estamparia Cometa Ltda. (oposição ao
termo: 638.473 - marca: Socomet classe 11).
M G L Minas Gravações Ltda.
:(oposição ao rrmo: 643.018 - marca -- Palladium - classe 8).
Fuskas Limitada (oposição ao
térmü: 641.690 - Titulo: Auto Fuskas - classes 6 - 8 - 11 - 21 -.39).
Fuàkas Ltda. (oposição ao térmo:
641.691 - marca: Fiskas - classe
21).
So.:tété Phodiaceta (oposição ao
Vrrao: (12.860 - marca: In-Tegral
c;
.
-

3721

TERMO 149 118.144
Em 25 de mano de 1980

João Ribeiro de Souza Filho (oposi- Moo hidro-aohlvel e tendo um p11 de
Requerente; Parbenfabriken Baio
ção ao termo: 638.925 - marca: Far- 5-11, tendo a mistura uma proporção
de solução ligno-celulase seca, de 2:1 Aktiengesellschaft, sociedade alem
tura classe 50).
100:1, manter a mistura numa Leverkusen - Bayerwerk, República
Companhia Calçados Foz - (oposi- até
temperatura entre 10 0C • 12190, es- Federal Alemã.
ção ao térreo: 638.521 - marca: triar, mecanicamente, a 14:n0-celulose
Pontos caracteriaticos de "Disazo
Faz - classe 23)
para formar uma polpa de fabricação corantes, seus compostorl complexoS
Companhia Calçados Foz (oposição de papel de tipo mecânico, formar metálicos e processos de fabricação•
ao termo: 638.519 - Nome Comer- uma mistura de polpas compreen- dos meamos" - Privilégio de Trivela.
dendo uma polpa de fabricação quí- Sito•
ciai),
19 - Processo de fabricação de dlCompanhia Calçados Foz (oposição mica e de 30 a 90% em peso, em base
ao termo: 638.523 - marca: Fax - de peto seco, da polpa de fabricação uso corantes e seus compostos comde papel de tipo mecânico, e apl!car plexos metálicos, caracterizado pelo
classe 36).
mistura de polpas na fabricação de fato de se copular, em ceio acido, a
Brasileira de Vinhos S.A. Indústria a
papel; caracterizado pelo fato de moi de uma aril-amina diazotada com
e Comércio (oposição ao termo:
manter a mistura de ligue celulose 1 moi de 1-amido-7-oxi-naftaleno ou
638.897 - marca: Touro Branco - diferente de madeira com a solução ácido 1-am1no-7frox1-naftaIeno sulf0classe 42).
aquosa a uma temperatura entre 109C nico, unir, em meio alcalino e corais- João Ribeiro 'de Souza Filho (oposi- e 1219C até que a ligno-celulose tenha te moncazóloo obtido com 1 moi da
ção ao termo: 638.924 Nome Co- consumido de 0,1% a 4% de seu pró-, urna aril-amina diazotada que apreprio peso seco, em estufa, do sulfito, senta, em posição orto em relação ao
mercial).
Hotéis Reunidos S.A. «Horsas - amolecendo assim a lIgno-celulose grupo (Uno, um substituinte capas
sem deslignifica-la substancialmente. de formar complexos matálloos ou
(oposição ao termo: 639.881 Prioridade: Estados Unidos da Amé. um substituinte trarusformável, sob as
Marabá -.classe 50).
condiçóes de rnetalização, em grupo
Hotels Reunidos S.A. *Morsa» rica, em 19 de fevereiro de 1957, sob capaz de formar
doinplexas metálicos
n°
637.827.
(oposição ao termo: 639.760 - Titu(sendo os componentes escolhidas de
lo. Condomínio Edificio Excelsior Seguem-se os pontos de 2 a 12.
modo que pelo menos um dos tias°
classe 33).
componentes empregados apresenta
. Borbonite S.A. Indústria de Borrapelo menos um grupamento de fôr,
TERMO N9 105.548
mula.
cha (oposição ao termo: 640.405 marca: Alpino - classe 36).
Malharia Santa Isabel Ltda. (opoEm 30 de setembro de 1958
é uma ponte colit 2 ou 3 átomos a,
sição ao tèrmo: 639.898 - marca:
carbono
- e - W; R4
Mansa - classe 36).
Requerente: Chikaji Miyairi - Lo- represente umentre
radical olcolleno
Indústria de Meias Aço S.A. (opo- cal: Japão,
cicioalcolleno ligado, diretamente ou
sição ao térmo: 638.730 marca:
Titulo: Aperfeiçoamentos na fabri- através de uma ponte, ao diazo comA G O -- classe 36).
cação de desinfetante intestinal com- ponente; a., um radical alcolleno cora
A Economica Comercial Ltda. (opo- posto principalmente de bacilli buty- até 3 átomos de carbono entre os rasição ao têrmo: 638.170 - marca: A ricus antisseptico.
dicais -R - e - W; R2, é um átomo
Económica - classe 36).
de oxigênio ou de enxbfre ou um gruA Económica Comercial Ltda. -(opoProcesso de preparar uma cultura pamento -N-; Y é hidrogénio ou uni
sição ao térmo: 639.009 - Título: do bacilo de Miyairt para uso na fa- substituinte alifátioo, aril-alifático ou
bricação de um desinfetante, caracte- ciclo-alifático, que pode ser parta
Loja Econômica - classe 36).
Itap S.A. Indústria Técnica de Ar- rizado por ajustar a um p11 de 5 a 9 constituinte de um anel heterocf alirepresenta um substituinte ca..
tefatos Plásticos (oposição ao térmo: um caldo misto de pequenos pedaços co; W
de clivar Mn hm negativo) e de
637.397 - marca: Kim - classe 38). de substancias vegetais ricas em car- paz
se
transformar,
os corantes assim obItap S.A. Indústria Técnica de Ar- bohldratos, tais coíbo batatas, bata- tidos, em substancia
ou Ente um subs.
tefatos Plásticos (oposição ao têrmo: tas dooea e semelhantes, esterilizar trato por ação de agentes doadores
637.395 - marca: KIT - classe 28). o dito caldo mim antcclave sem da- de metais, em seus compostos com.
nificar os tecidos vegetais no mes- plexos metálicos.

mo e, quando a temperatura baixar Total de 17 pontas.
a 30-4000, introduzir no caldo uma
Prioridade: Alemanha, em 25 de
cepa do bacilo de Miyairi, agitar o março _de 1959, sob o ne P 28.038
mesmo sem danificar os tecidos ve- IVb-22a,
• TÉRMO N0 124.029
getais, efetuar a cultura anaeracica.
Deposítada em 7 de novembro de mente a uma temperatura dentro da
1960.
TENRO N9 119.043
faixa de 30-4000, e, em seguida, reRequerente: Indústrias Brasileiras cuperar o bacilo de Miyairi • seus alde maio de 1980
Eletrometalúrgicas B. A. - são Pau- perce.
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO

lo

Titulo; "Nova disposição construtiva em soquete baioneta".
Procuradora: Cometa Marcas e Patpstea Ltda.
10 - "Nova disposição construtiva
em soquete' baioneta", dotado de luva interna com canal vertical com ra.
miticaçao inferior horizontal, percorrido pelos pinos diametralmente opostos situados no soquete sem rosca da
lâmpada, caracterizadas pelo fato de
que em correspondência A posição final dos contatos da lâmpada, serem
dispostas paralelamente duas molas
laminara, arqueadas, com convexidade voltada para cima, molas essas
que são ligadas aos condutores ou
aba elétrica.
Total de 2 ponto,.
TERMO N9 100.180
Em 3 de fevereiro de 1968
Requerente: Hawailan Development
Company Limited e °roam Zellerraoh
Corporation.
Local: Estados Unidos da América.
Titulo: Papel de impressão e proeaSSO de fabricá-lo.
19 - Procesos de fabricação de papei de imprensa, o qual compreende

Ponto único.
ab•n•n•nn

TERMO N9 109.009
Em 10 d• março de 1958
- trong Cork ComRequerente: Arhis
Pene'.
Local: 15sta4os Unidos da América.
Titule: Rimem da revestir uma pe.
Ça411pOrta com uma composição ter-

me-plástica.
le - Um processo de revestir um

com uma composição termoP8 lIeZt, caraoterizedo por ,depositar
uma camada de cordposição em estado granular, atibm o suporte, enquanto se move, continuktents, o suporte, numa direção; amolecer, depois,
a camada de compsgiçeo granular e
consolidar a citada camada sabre o
euporte, por meio de um Mo de aplicação de pressa° não elástico, trabalhando em frente de um rOlo de aplicação de pressão elástica.
Prioridade: Estados Unidos da América, em 13 de março de 1959 sob o
ne 721.120 e 721.143.
Seguem-se os pontos de 2 a -3

Requerente: Roussel-Uclaf, firma
industrial e comercial francesa, estabelecido em Paris, França.
Ponto característico: "Processo de
obtenção de nova cetone previ/Moia
metilada" - Privilégio de Invenção.
„Roxo= t),,, Foi:utile de uma
nova. cetona pregnAncia, metilada, caracterizado pelo fato de se oxidar a
18-alfametil 3-alia, 17-alfa-dihidroxi
delta -a-tregneno 20-ona e se obter a
18-alfa-metil 17-alfa-hidroxi delta 9
- pregnono 3,20-diona.
Total de 3 pontos.
Prioridade: França, em 15 de maio
de 1959, sob o n9-794.722.
TERMO N9 119.831
Em 23 de maio de 1980
Privilégio de Invenção.
"Troces& e dispositivo para a obtenção de costuras impernreáveia aza
artigos tais como encerados".
Requerente: Société Rhodiaceta
lesança - Pontoe caracteriaticos.
19 - Processo ,ara a obtenção
costuras impermeaVeis em artigos
têxteis tais como enceradosi caracter!.
zado pelo fato de se depositar no 'ligar da costura, entre as duas cama.
dos de tecido e, vantajosas:unta ao
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pelo tato de
curso mesmo de sua reunião na má- cloro - feria - acético, ácido 2
; quina de costura, uma pasta laidrófuga metil - 3 - cloro - 6 - metoxi - da fórmula:
. it base de siliconss, cuja consistencia
tio penetrametro (medida segundo o
-ensaio ASTM D 217-48) é de 250 a
500.
Total de 5 pontos.
TERMO 319 111.659
De 10 de julho de 1959
r. Requerente: Farbeniabriken Sayer

nktiengesellsclaaft, Leverkusen-Bayer' everk, República Federal Alemã.
Pontos característicos de "Composições Praguicidas e Processo de Produtos compostos triciclicos usados
Inas mesmas". (Privilégio de inven•
. -ção).
1. Coenposições praguicidas, caracterizadas por conterem, como
sUbstencia ativa, um ou vários bici-alo- -g, 2, 2] - hepteno (5) -dioxepanos da fórmula geral:

Be

etR.
aVi o

10

na qual R1 - 11, significam hidrogênio, halogênio ou grupos alcollicos,
podendo R, e R, também ser grupos - O - alcatlicos ou - 8 alcollicos • R, e Ra eignificam hidrogénio, iialogênio, grupos alcoilicos,
alcoxi-alcollicos, ciclo-alcollicos; are.
licos ou ara/coflicos q ue também Po
-demstarubiídosu, qais
R, e R„ conjuntamente podem tairew
bém formar um anel que pode ainda
conter hetero-átornos e mais outros
substituintes.
=MO DE PATENTE N9 112.306

fenil - acético, ácido 3 - metoxl - 2,6 - dicioro - leni! - acético,- ácido 2 - metoxi - 3,6 .dielozo - Meail - acético, ácido 2 metoxi - 3,6 - diclero - fenil cloro - lenil z- acético, ácido aliaceto - 2,, 3, 6 - tricloro - leni! acético, ácido alfa, alfa-dimetoxi 2, 3, 8 - Ciciou/ - fenli - acético,
o -5
ácido 2 - metoxi - 3 - nitr
- cloro-benzóico, ácido 2 - metoxi - 3, 5, 6 - tric.loro - fenil acético, ftc.clo 2,5 - dirnetoxi - 6 cloro - fenil - acético, ácido 2 metoxi - 5 - nitro - 3,6 - dicloro
benzóico, ácido 2 - metoxi - 5 nitro - 3,6 - dicloro - fenil acético, ácido 2 - meterei .- 3 inetil - 5,6 - dicloro-benzeico, ácido 2 - metoxi 3 - metil --- 5 cloro - 6 - nitro-benzóico, ácido
2 - metoxi - 3,5 - dicloro - 8 nitro-benzóico, ácido 2,6 - dimatoxi
- 3,5 - dicloro-benzóico, ácido 2 inetoxi - 3 - cloro - 5 - meti!
fenil - acético, ácido 2 - inetoxl 3,5 - dieloro - 6 - bromo-benzólco e ácido 2 - metoxi - 3 - cloro - 6 - metil-benzóico, o dito
composto estando sob a forma do
ácido livre do anidrido, de uma anilda, de um éster ou de um sal.
acético, ácido 2,5 - dirrretoxi - 3 Seguem-se os pontos de 2 a 6.
TERMO DE PATMYTE N9 118.359
De 21 de janeiro de 1959
Ledoga S.p.A. Titulo; "Processo para aperfeiçoar
a côr, a homogeneidade e a maciez
de couros e de peles".
Privilégio de Invenção.

Pontos earacteristicos
1. Processo para aperfeiçoar a dir,

a homogeneidade e a maciez do couro ou de pelas, caracterizado pelo
uso de um sal de um mono-ésier de
um ácido dicarboxLico de fórmula
geral

De 4 de agôsto de 1959
Velsicce Chernical Corporation Estados Unidos da América.
Titulo: "Processo de preparaçíici de

novos compostos tendo atieldade hesWeide e composições contendo os
mesmos".

-‘cors.

latamo 149 119.006
De 29 de abril de 1960
The Upjohn Company
Estados
mo-2)y
Unidos da América.
Titulo: Processo para preparar
a..
novos compostos de pregneno-diona.
na qual X é cloro ou bromo, a é Privilégio de Invenção.
1. Processo para a produção de
um numero inteiro de 1 a 3, I& é o
radial metoxl ou etoxi, z é um nú- novos compostos de pregneno-diona
mero inteiro de O a 2, y é O ou 1. e da Remela:
R é um radical- COOH ou - CZx
00011, em que Z é hidrogênio, cloro, ' o radical metoxi ou um grupo
cebo, x é 1 ou 2, o dito composto sen..
do, especificamente, um dos seguintes: ácido 3•Inetoxi - 3,8-diclorobenzõleo, ácido 2-meteu.- 3, 5, Gtriclora-beapzõlco, ácido 2-etoxl -

1,3 5- tableOloro fenil-acétle0,
ácido alfa, Ws, 3, 3, 5 - pentaclore
- fent' - acético, &lido a/ta-metoxl -- 2 2, 5 -. tricum
ftwill .~4t400, ácido 1 inetogl
3-

se reagir um ~podo tir a ligação silenciosa de um tece>

e
.0n
Ou um 3-cetal do mesmo, com ura
ácido, e, se desejado,. hlei rolisar o
Galra - fluoro - 21 - achato, assim obtido, para produzir o correu
pondente 6alfa-fluoro4lcool.
nagUern-se oa pontos de 3 a 25.
TERMO N9 120.047
De 9 de junho de 1960
Requerente: R,oussel-Uclaf, firma
francesa.
Pontos característicos de: "Processo de obtenção de novos androstenos
18-cetônicos". (Privilégio de invenção).
1 9 ) Processo de obtenção de novos
androstenos 16 -eeteiniCos, particularmente dos 16-ceto androstenos, de

ter de televisão, caracterizados Pe14
fato desses circuitos compreendereni
uma válvula de descarga na qual
quando o receptor é ligado, uma v014
tagera alternativa, obtida da fontj
de energia principal, é alimentada,
através, de um capacitor, e, grande c14
contrôle e diretamente ao seu estado,
enquanto que a placa é galvinica.
mente ligada com a grade de contra,
le de, pelo menos, unia válvula aca,
plificadora de arra-freqüência e ou 4
grade de contróle de pelo menos uma
válvula amplificadora de freqüência
Intermediária e a cuja placa é allmen.
tado, através de um resistes, uma po..
tencial continue positivo, obtido cilç
circunito de salda de linha do receie
tor, assim que as válvulas emprega.
das nesse circuito de salda atliagere
sua temperatura de funcionamentq
enquanto que e, grade de contróle de
válvula de descarga é ligada, por 1W
termédio de outro resistor, a um tal
do resister através do qual é aplica,
da a voltagem continua positiva •
placa da válvula de descarga. •
A requerente reelvindica de odor&
com a Convenção Internacional e
art. 21 do Decreto-lei n°7.902, de
de agósto de 1945, aprioridade
correspondente pedido depositado
Repartição de Patentes na Holande
em 20 de janeiro de 1960 sob miam
ro 247.560,
Total de 5 pontos.
•n••••n•••••

Traum N9 148.383

Ieda 24 de janeiro de 1983
Onoe & Cia. Ltda. - São Paulo
Privilégio de Invenção para wAper.
felçoamentos em irrigadores pari
piantaçoes, .
10 - Aperfeiçoamentos em irrigado.
res para plantações, do tipo que compreende uma poça tubular em V bem
aberto, com 'bicos distribuidores ex.
trernos, um des. quais chandrado lon.
gitudinalmente. e provida de alça superior em IS invertido, atravessada
centralmente cor eixo vertical, ezia
1"..011,
torno do qual é montada uma. capa
por mola helicoidal
caracterizado pelo cato de se hidro- tubular, envolvida
e :Mictaria a do' a braços laterais eTY
lizar o 3-éter etílico enólico de 3,18 - V,
dispostos um de cada lado da refe.
diceto 11beta- hiciroxi deite-endrosteno. depois se oxidar o 3,16-diceto rlda alça em U. caracterizados pó;
llbeta-hidroxi delta'-androsteno, as- compreenderem um dispositivo de re
sim formado, para obter o 3, 11, 18- gulagem para a velocidade de rotaçU
da peça tubular em V, formado Mi
triceto delta9-androsteno.
cialmente por um cabeçote circular
Um total de 3 pontos.
com face lateral serriniada para ca
mando manual, e montado livre w
extremidade superior do eixo vertice
TER1VIO. N9 125.856 da dita peça, nciroa da referida ele
em te ai sendo apertado por porc:
Em 13 de Janeiro de 1961
perlar cluseferfla mola helicÕidaI, qu
Requerente; Indústria e Comércio do qual ancora-se a extremidade su
borboleta. cabeçote dite no interio
Ajax Ltda. - São Paulo.
Titulo: Processo de auto-rebitagem é ancorada inferiormente nos braço
curto pino. saliente orto0onalmenle
- Privilégio de Invenção.
- Processo de auto-rehitagem, laterais citadas, e tendo ainda rir
caracterizado pela união Intima de ,u1 face inferior: próximo a pente
duas peças através da prensagem de ria.
urna pequena área de uma delas sere Total de pontos 3.
noutra, em grau suficiente para que O
•n••~~..
material da premeies penetre no da
segunda.
TERMO N9 158.948
Total de 2 pontos.
Nee•

2
Privilégio de invençao.
1. O uso como herbicida, de um
em que R. é um radical parafIldco
composto caracterizado por ter a eu elefínico, linear ou ramificado,
'Cumula estrutural geral
aromático, ciclo-alifético ou eteroclclico, enquanto R, e um radical al3
quilico, saturado. ou insaturado, de
C„ a C„".
seguem-se os pontos de 2 a 18.

11,5, dieloro-benzéleo, ácido 2-metext 6 - meti/ - 3,5 - dieloro-ben951co, áendo 2,8 - dimetoxi - 3 cloro-bens:deo, ácido 3,5 - dImeto.
xl - 6 - Cloro-bensólco, ácido alta,

Outubro de 1964

LTii. 19 de fevereiro de 190,

TIMO N° 125.9.
Em 17 de janeiro de 1961

Molas No-Sag S. A..
Ruo, São Jorge n9 374 - bairro riu
Vatuape - São Paulo,
"Aperretçoainentcs em molas e cora-

Requerente: N. V. Phiens'
lampenfabrieken - Holanda.
junto cie molas para a.aentos e aturo,
Titulo: Aperfeiçoamentos .ecn ou re- USOS" - rPatent da Invenç50 1 lativas a circuitos destinados a per- Privilegie) de Inveraeo.
mitir a ligação silenciosa de um re1 0 - "Aperfele.e.'1, eivo cm ino:a;
ceptor de televisão. - Privilégio de e conjunto de mola" para -a , sento, e
Invenção,
outros uso,". caracterizado por um:i
na _ qual Ac é o rad'ell ecine
1• - Aperfeiçoamentos em ou rela- mola laminaea formada por um peuni
ácido carbotIlleo. 'ocra:aerizado tivos a circuitos destinados a pernit daeo único de material de mola loa-
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gitudinalmente cortado em parte de porte de trabalho, chapas de fricção
'• TERMO N9 112.312
TlealVIO N9 113.289
Iseu ceerajerimento pelo menos numa para movimentos no sentido da alextremidade para proporcionar uma tura de urna fôrma do sapato e para
Era 4 de apesto de 1959
Depositada em 15 de setembro d
pluralidade de dentes espaçados, em movimentos de avançamento 'e le1959.
que um de tais dentes é moldado para chaxnento no sentido da externe() da
Rcbereshaw — Pulton ControLs
Requerente: Manoel da Silva CU
tormar uma parte de apoio, sendo que fdrma - para montagem da biqueira e Company — Estado., Unidos da Amé- eselbeiro.
pelo menos mais um outro dente para comprimir a margem das fôr- rica.
Residente e: Sãõ Paulo (Capital
Constitui um apoio intermediário mol- mas da • porte superior contra o fun.
característicos de: eConjum
dado em formato eincoso, compreen- do do sapato, e um pedal e Uma alaTitulo: e Aperfeiçoarnentoe em vee. toPontos
de freio de emergência, para. vel,
deado urra parte arnueada começan- vanca manual para efetuar, respecti- vulas de eontreee de fluxo" --Culos automotores". — Privilégio de
do , na extremidade do corte da refe- varaente, os movinrento3 da chapa de
de Invenção.
Invenção.
rida mola, prosseguindo em baixo e
progreeedvaniente divergente de dita fricção, caracterizada pelo fato que 19 — Aperfeiçoamentos em válvulas
1 0 — "Conjunto de freio de enleai
mola e acentuadamente encurvada os dispositivos acionada a força mo- de conirõle de fluxo, caracterizados gência, para veículo., automotores, ca.
pelo
fato
de
compreenderem
um
memmima parte em formato de 2, sendo triz (372), 102) estão ligados com as
racteriza-se pelo fato de o elemento
que o referido formato sinuoso pro- peças para transmitir os movimento3 bro de tuporte perfurado, dotado de que gera a ferça e que faz as sapauma
sede
de
válvula
e
abrangendo
porcione, unia convergência provas- num plano vertical e os movimentos
tas se expandir, ser constituído por
eiva da referida parle arqueada, ofe- de avançamento e feChemento num unia caixa ou esteeo provido de uma unia caixa de fórça hidráulica (Ca);
gula
de
Válvula
circular;
uma
válvurecendo dita mola uma aplicactio proauxiliar da trenagem a qual atreves
horizontal às chapas de fricção la de luva cilíndrico suscetível de de
gressiva da reatistencia cia dita par- eplano
uma alavanca (9a) aciona, um ti..
são
acionados
pela
manobra
de
um
um
movimento
de
deslizamento
alte arq ueada e da referida parte do
rente ou Ceares te) existentes nO
formato de 2 sob irrn paso crescente dispositivo de contrèle (202) em qual- ternativo por sôbre a guia de válvula veículo, articulados em braços (8) que
e o restante de dita mola moldado quer ocasião durante a operação de do ettõjo, para entrar eu não em con- movimentam os eixos (7) transmissocomo um suporte em sua extremidade moldagem para suplementar a Orça tato com a referida sede de válvula res do movimento expansor das sapooposta.
aplicada às chapas de fricção ($0) no referido suporte; um termostato tas das fianges das rodas traseiras e
eortador. numa de suas extremidedes dianteiras.
pelo operário por meio do pedal (34) da
Total de 9 pontos.
referida válvula dê luva; e dispoTotal de 10 pontos.
e a alavanca manual -(54).
sitivos elásticos que mantém a outra
eztremidade do referido termostato
Seguem mais g pontos caracterts- de encontro a uma parede interna
TERMO N o 102.432
TÉRMO N o 114.386
ticas.
do ceai°, com a. referida válvula de
Een 143 de maio de 1958
luva assente iam a sede prevista
rm 30 deoutubro de 1959
A requerente reivindica a prioridade no referido suporte; e pelo fato de
Compagnie Prançaise deis /Viatieres de i gual pedido depositado na Repar- que uma predeterminada temperatu.
Unilever N, V. — Holanda.
tição de patentes . dos Estados Uni- ra no fluido controlado pela referiColora ntes — França,
Título;
°Procesos para prepa.,_
da
Amér!ca
sob
dos
n
o
731.688
em
29
da
válvula
e
eipande
o
referido
terTitulo: e Mesturador Cónico". -e de abril de 1958.
mostato para movimentar a válvula composições para limpeza dos deu.
Privilégio de Invenção.
privilégio de Invenção,
no mesmo, prevista para longe de se- tes".
1 9 — Aparelho aperfeiçoado 'para
de de válvula no referido membro de
19 — Um Processo para preparar
misturar substancias sólidas em pó.
suporte.
TitEeleto No 111.387
composições para limpeza de dentar
compreendendo um envoltório ou cai•
para uso sem uma escova de dentes
xa de forma essencialmente oôn!oo
Seruem os pontos de 2.a 10
caracterizados pelo fato de a combi.
e um disnositivo de agitação com- Dep. em 29 de junho de 1959
nação de: um ingrediente de sabor
preeendendo uma érvore que se esdoce, hidro-solúvel, que- é predomitende co longo do eixo do envoltório
=MO No 113.998
Requerente:
Dr.
António
retrk•zra
nantemente constituído de urna suba,
cónico. vários braços ou hastes dirigi- Gandra — São Paulo.
das para o exterior a partir dessa ár&n hl de outubro de 1959
- temia doce, hidrosolelvel, relativamente não fermentável, com -(b), urna
vore e, pelo menos, uma hélice sustenTitulo: Aperfeiçoamentos introdutada por asses braços, caracterizado zidos na moeimentação das lançadeiRequerente: Citytex S. A. — In- zubsteuacia ácida, hidroesolenel, e comprimir a mistura em forma de.. um
pelo fato de que a superfiete interna ras em teares,
dústria e Comércio — São Paulo.
comprimido persistente.
do envoltório doeu e a Pá dm héliAperfeiçoamentes em camas mas e
ce formam um ângulo indo de, te- 1 0 —* "APerfeiçoamentoa introduzi mas
e cengêneres Privilégio de In-. Seguem-se os pontos de 2 a 31,
clusere afê, exclusive. 09. cujo vér- dos na movimentação das lançadei- venção.
tice esta dirimido para baixo. sendo ras em teares", aracteriza-se pelo
A requerente reivindica de acôrdi
— ApeRelçoamentos em camas com e. Convenção Internaclonal e
que as sup erficies superiores da envol- fato de a propulsão da lançadeira
e
congêneres,
caracterizados
por
comArt. 21 do Decreto-lel, n o 7.903, de
tório, da hélice e dos braços, em con- dos teares, realizar-se por magnetis• , preenderem mu jõgo de ferragens de 27 de meato de 1945, a prioridade de
tato com u substancias a misturar, mo.
1w/inação, composto de quatro ala- correspondente pedido depositado na
forrnem, com o plano horfzont ql. ân- Total de e pontos.
vancas em L bem aberto, dispostas Repartição de Patentes da Ingleterra,
guloR .pelo menos leiais a 45°.
articuladas, um par • de cada lado, it em 31 ceie outubro de 1958, sob nomeSeguem-se os pontos de 2 a 3 ponbase da cama coehilm, sofa ou simi- rø 35.052.
tos.
T7MO N9 112.705
lar, em posições próximas dos extreA requerente reivindica de acbrdo
mos da mesma, e cada alavanca sencom a Convenção Internacional e o
Em. 20 de agasto de 1959
do equipada com um ou mais tiran'IRMO N9 118.987
art. 21 do Decreto-lei, no 7.903, de
tes de armação, bem como podendo
27 de ageeto de 1945, a prioridade do
Em 22 de janeiro de 1980
corresp ondente pedido depositado na Requerente: sveremo ' Aktiebolag — ser provida de rodízio inferior ou um
outro dispositivo dê suporte e calço
Repartirão de Patentes da França, Suécia.
Perfect Circle COrporation —
em 18 de maio de 1957, sob núme- Invenção: "Construção de teto e qualquer.
dados Unidos da América.
ro PV 738.687.
processo para montar o mesmo". :— Total de 2 pontos.
Titulo; "Anel de pistão", — PriviPrivilégio de Invenção.
légio de Invenção.
,TÉIRMO 2(9 113.244
1 9 — Uma construção de teto para
"MO N9 108.0e3
1 9 — A combinação em um pistão,
cisternas' cilíndricas e reservatórios
caracterizada por ter um sulco anular
setembro
de
1959
14
de
Em
similares,
compreendendo
um
número
Em 19 de janeiro de len
de ;Mel de pistão, com um canal anude vigas de comprimento Igual, regular se estendendo para dentro na bad
Alergiab.
if.
—
G.
m.
Voith
.7.
M,
Requerente — Philippe Gustaxe larmente diistribuidaa e radialmente
ee de sulco no lado superior do mesnha.
Meyer — São Paulo.
dirigidas, projetando-se de um cen- Titulo: "Pertence tubular soldado mo, e por proporcionar uma borda
. Título — Dispositivo de fixação. — tro, um membro de amarração cOns!s- para
face para cima, e tendo uni anel
canalizações de alta pressão" — de
Privilégio de /nrenção.
combinado de compressão e lubrifttindo preferivelmente num ferro cha- Privilégio
de
Invenção.
— Dispositivo de fixação, cama. to estendendo-se entre as extremidacação no dito sulco, compreendendo
1 9 — Pertence tubular soldado para urre
terizado por ser constituído por um des
porção de compressão do anel •
das
vigas
afastadas
de
dito
cencanalizações
de
:ata
pressão
e
de
cabo de material extensivel, provido
uma porção de lubrificação do anel,
rande
diftnietro
—
em
particular,
tro
em
voltada
inteira
circunferêng
de ganchos em suas extremidades 11sendo que a pbrçtlo da compressão do
cia da construção, caracterizada pelo para instalações de fôrça hidráulicas anel se mojeta dentro do dito canal
*rec.
—,
provido
de
pelo
menos,
urna
peça
Total de 3 pontos.
fato que dito membro de emanação de ramificação disparada, lateralmen- e fica sôbre dita. borda.
fica adaptado, na °Medição montada te, de tubo principal, caracterizado
Segueni-se os pontos de 2 a 33.
da construção de teto, para ficar al- pelo fato de que, a bem do aumento
TARMO N9 109.893 go espaçado da superfície interna dtra da resistência de eferida peça de ra"
TÉRàfflo N 116.e07
cunferencial d êtsterna, e pelo fato unificação o tubo principal se amplie
Em 13 de abril de 19%
que dito membro de amarração fica em cone, no sentido do tubo princi1* de fevereiro de 19et.
Privilégio de Defende, "Máquina adaptado, para sustentar a constru- pal, na zona da ramificação por meie
Dera montagem de biqueiras em sa. ção de teto, paredeseanzar em su- de uma ampliação cónica formada, por.
Requerente: .Miches Jean Loeb
patos".
tubular com
dispostos na superfiele kircun. pelo menos, uni trecho
Companhia United Shoe Machinery portes
uma configuração em tronco de cone São Paulo.
ferencial
interna
da
cisterna.
do Brasil, sociedade brasileira, indusBiqueira de proteção para
Seguem os panes de 2 a 18.
trial e comercial, estabelecida na ciO requerente reivindica a prioridacalçados Industriais. c- Privilegio da
(jade de São Paulo. — Privilégio de de de Idêntico pedido depositado na
Prioridade: Alemanha, em 20 de Invenção.
!invenção.
Repartição de Patentes norte-ameri- setembro ee 19e5 e 17 de janeiro de
— Biqueira de proteção para
19 — Máquina para montagem de cana em 24 de fevereiro de 1059. r.05 len sob n os . V' i.07-3 =4n e V 19
biquei -as riusap:.to, tendo um st'. no 1.04.122.
re-peetivamente. calcados industriais, caracterizada
18.768 XII :est
depeee•n•n•n

•••••n•n••
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per compreender a biqueira próprial
mente dita, metálica ou de outro material rígido, com formato reproduzindo e. configuração da parte do bico do calçado, eaainda provida de aba
contornante inferior, revirada para
dentro; e a dita biqueira sendo aplicada ao calçado, intercalando-se entre o corte e o forco do mesmo, e tendo a aba inferior aprisionada sob os
bordos da palmilha do calçado.
Total de 2 pontos.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Outubro de 1964

TERMO N o 120.478

TERMO N9 120.987

Em 31 de março de 1960

Em 8 de julho de 1960

TERMO N9 121.880

Em 10 de esbato de 1960
Requerente: Robertshaw — Fulto*
Requerente:
Augusto Liparini —
Requerente: General Electric Com.
Controla Company — Estados Unidol
São Paulo.
pany — Estados Unidos,
Titulo; Aperfeiçoamentos em mi reTítulo: Aperfeiçoamento em núcleo da América.
Titula: Aperfeiçoamentos em sista.
lacionado com pontas de garagem. — pré-enroldao para máquinas dínamomas de contrôle de queimador de.
Privilégio de Invenção.
elétrico. — Privilégio de Invenção.
cerneu.etivel. — Privilégio de Inven19 — Aperfeiçoamento cru ou rela19 — Um núcleo pré-enrolado ca- ção.
cionado com portas de garagem do
1 9 — Um sistema de contrôle de
tipo de portas que ee movimentam por racterizado por uma pluralidade de
meio de contrapeso, caracterizado pelo laminaçóes empilhadas tendo ranhu- combustfrel compreendendo um guete
fato da porta estar colocada entre ras para receber condutores, anéis co- mador prinepa), breio de piloto dis..
caixilhos
ecos, dispostos com um ras- locados nas extremidades opostas das Posto adjacente ao referido queimaTERMO N o 119.333
go vertical central, na parede que fa- ditas laminações, e tiras que se es- dor, meio opertivelmente ligado para
ceia com a espessura da porta, cujos tendem axialmente na superfície das controlar termostaMiefilent6 O fluxo
rasgos são percorridos por pinos que ditas laminações interligando os dites de combustível ao queimador e ao
LM 10 de maio de 1960
ligam a porta aos roletes que correm anéis para manter as ditas lamina- meio de piloto, dispositivo de orifício
Requerente: Stanray Corporation, ao longo da. mesma mesma parede de ções sob pressão Wel, pelo menos ligado ao queimador para néle inje.
.(outrore, denotninada Standart Rail- caixilho, do lado interno destes; -- uni dos ditos anéis sendo constituído tar combustível, melo de válvula opeway Equipment Manufacturing Com- disposição esta que permite a aberto. por inn ele/nora capaz de armazenar reveknente ligado para controlar o
ra da porta em qualquer sentido, tan- uma fôrça que possa reter pelo me- fluxo ao queimador de acôrdo com a
pany).
to para o lado Interno,- como para o nos metade da preeseo- ueade, inicial. existência de chama no meio de pl..
Titulo: Uma ferramenta de corte e
mente para comprimir as ditas lami- loto, e meio de passiorein pelo referiexterno de. garagem.
Um encaixe em cabeçote de frasar pa. lado
nações.
do meio para controlar termostaticaTotal de a pontos.
ra a mesma. — Privilégio de InvenTotal de 12 pontoe.
mente o fluxo de tombustível para,
ção.
Prioridade: Estados Unidos da Amé- o cilo de fluxo ao meio de piloto em
rica, em 10 de julho de 1959, sob nú- conseedlencia de mudanças de contra..
FORNI° N o 120.655
l o — Um elemento de corte commere R26, 28.
prestão causada pelo meio de cainpreendendo uma haste. circular, um
do para o ciclo de fluxo Para o.quelEm 28 de junho de 196e •
cisco de corte ou cabeçote de facas
mador principal, entre "Desligado" e
essencialmente circular de diâmetro
'MIMO N o 121.716
um fluxo mínimo que possa ser queiRequerente; S. p. A. Officine Mecligeiramente superior ao da haste.
mado.
uma bossa axial sôbre uma face da nique P. LL1 Daidi & Matteucci —
Em 3 de ageeto de 196e
dita haste e sôbre a qual o disco de Itália.
Total de 20 pontos.
Título:
Embreagem
de
atrito
do
tianel
de
solda
Prioridade- Estados Unidas da Amã.
corte é assentado. um
Indústria
S.
A.
Epel
forte disposto entre o disco de corte po de rótula, principalmente para o e Rzquerente:
rica. em 14 de a g õsto de 1929. Sob mie
Comércio
deApaielhos
Elétricos
—
mero 833.742.
e a haste, uma reentrância anular na comando de biciletas a motor. — Pri- São Paulo.
dita haste cercando a dita bossa, e vilégio de Invenção,
Título: Aperfeiçoamentos em bases
apropriada para receber o material
Embreagem de atrito duplo e ou cabeçotes de conexão para li.
excedente proveniente do anel 'de sol- do1°tipo
TERA/f0 N9 122.162
de rótula, destinada, princie outros aparelhos pada forte quando o conjunto é solda- palmente, para o comando de bicicle- quidificadores
ra
fins
similares.
—
Privilégio
de
Indo, uma paseagem axial através o di- tas a motor e finalidades semelhan- venção.
Em 23 de ageato de 196e
to eleihento de corte apropriada, para tes. caracterizada pelo fato de ficar
Requerente:
Barwell Rubber Cora.
receber dispositivos de montagem, o Intercalada entre o eixo motor e o 19 .— Aperfeiçoamentos em bases e
Limited — Inglaterra,
dito disco de corte tendo uma aresta órgão que cone-anda a roda traeeaa ou cabeçotes de conekão para liqui- pany
Titulo: Aperfeiçoamento em ou rede corte periférica sôbre a borda pe- do veiculo e de agir em função do dificadores e outros aparelhos para lativos
à remodelação de pneus.
fins
similares,
caracterizados
pelo
fariférica de sua face externa, a pare. número de rotações.
Privilégio
de Invenção.
to
de
que
a
parte
superior
da
base
de periférica do dito disco do corte
Total de 10 pontos.
ou cabeçote própriamente dito, é pro- 19 — Um processo para ser usado
sendo radialmente inclinada para o
vida de uma pluralidade de furos ra- na recauchutagem de pneus, pela apliInterior da dita aresta de corte para
dicais distribuídos eauldistantemente cação a urna carcassa de pneu prea haste, e a haste tendo uma super• Ta'ReVe0 No 120 749
que comunicam aparte interna da parada, de uma tira de recauthutafície neriférice, ars e ncialmente afilamanga da bate com o exterior, para gem provenientes de um extrusador
da edlacente ri Sua 'ice eterna.
Atm 30 de junho de 1960
permitir uma circulação de ar dentro que opera para produzir as tiras, caporque a tira, h, medida
A requerente reivindica de ãcôrdo
da referida manga, forçada pela ro- racterizado
Requerente:
Catagas
Litnited
—
Insai do extrusador, é primeiro encom a Convenção Internacional e o
tação de um flange guia, o qual é fi- que
glaterra.
rolada
sôbre
um caregador de armaArt. 21 do Decreto-lel n9 7.903, de
xado por meio de uma união flexível zenamento, do
nual ela é depois, en27 de aeô oto de 1945. a prioridade .do
Título;
Aperfeiçoamentos
relativos
à espiga ~aluda do eixo motor,
correspondente nedien deposit. dn na à produção de gases combustíveis. — sendo o dito fiange guia provido, na emanto e inda em estado plástico a
quente, passada para um dispositivo
Rep ertiçeo de Patent e s do Estado!: Privilégio de Invenção.
suaparte inferior. de uma pluralida- de montagem de pneus, para aplicaUnidas da América, em 11 de maio
de
de
lâminas
ou
aletas
distribuidas
1 9 — Aparelho para produção de adequadamente, tangenciais e em tôr. ção a uma carcassa.
de re'59, soe n o 812.320.
A requerent e reivindica de &deado
gases combustívets extraídos de óleos no a um
• bloco central de alotanrnto com a Convenção Internacional. e o
Total de 16 pontos.
de hidrocarbonetas, compreendendo no dito flange
gula, de modo a foruma câmara gaselficadora protegida, marem com o flange, um pequeno Art. 21 do Decreto-lei n° 7.903, de 27
agósto de 1945. a prioridade dó
pelo menos em parte, com material turbilhonador
que 'fórça a circulação de
/ERMO N9 120 111
corresp ondente pedido depositado na
reçratário adaptado . Para aquecimen- do ar dentro da
referida manga.
Repartirão d o Patentes da Inglaterra,
to, m e ios para borrifar óleo na refeem 27 de agasto de 1959. sob o númerida câmara de uma extremidade em Seguem-se os pontos até 2.
Em 13 de junho de 1960
ro 29.379.
diante de modo que o jato de borrifo
Total ee 8 pontos.
Requerente: Indústria de Máquelas se adapta ao protetor refratário que
T2.,M0 er 121.718
Prioridade: Inglaterra. em 27 de
Têxteis Ribeiro S, A. — São Paulo. Chounda a câmara ein direção ao lado
egMto ee 1959, sob o no 29.379.
daquele. material refratário loEm 3 de ageSsto de 1960
Titulo: I) apositivo de sucção para oposto
da
calizado á extremlelade de salda
aspirar as pontas da trama. — Pd- referida câmara adjacente ft posição
Epel 13, A. Indústria
Vilégia de Invenção.
TOR.M0 N o 122.917 .•
onde o borrifo st adapta ao revesti- e Requerente;
'Comércio de Artefatos Elétricos —
19 — IXspoutivo de sucção para as- mento refratário, e adaptado para ser São Paulo.
Em 21 de setembro de liba
pirar as pontas da trama aplicável levado a uma temperatura incendesTitulo: Um moedor adaptável a bapor ser constituído por um corpo ci- mete pelo vapor ou gás que passa se de llquidificadores particularmen.
Privilégio de Invenção — "Nove
líndrico deo, preferivelmente de ma- através dali no seu caminho para a te indicado para moer café, farinha elementos para construção era geral"
terial plástico transparente, aberto posição de combustão secundária; uma de rosca, aveia, milho e outros cereais. F'erdinand Albert Dubols, francês,
para admissão de ar primáIndustrial, residente na cidade de
em suas extremidades, sendo a extre- entrada
de Utilidade.
rio para a câmara na extremidade —I°Modélo
São Paulo.
midade superior encaixada em um onde
—
UM
moedor
adaptável
à
base
dispositivos de borrifo de óleo
1. Novo elementos da construção,
alojamento previato na face Inferior estãoos
liquidificadores particularmente caracterizado
situados, ar que serve para quei- de
pelo fato de que, na
de uma peça cnindrica de pequena al- me
Indicado
para
°Ger
café,
farinha
de
unia porção do óleo gaseificado
composição de um revestimento OU
tura, alojamento aste provido de um e expelir qualquer carbono mie se rôsca, aveia e milho, e outros cereais, cobertura, cada dosi elementos serem
disco de tela, disposto em sua face possa depositar no reaestimento re- caracterizado pelo fato de que com- dispostos aplicados pelos seus bordos
superior, onde é previsto ura orifício fratário e no material refratário In- preende um copo metálico montado laterais sôbre uma mesma tira longibase ou manga de fixação a tudinal de suporte ,com fixação procentral que se comunica com um pro- candescente durante a passagem dos numa
uma base de acionacnento adequada, viciar por parafusos e intervalos re30ngamento tubular, disposto horizon- gases carregados ffr, carbono de modo sendo
peevista uma tampa de forma gulares, cravados através das almas
talmente na face superior da dita pe- a substituir por meio de tal combus- substancialmente
calca que se ajus- enrigecedoras internas; e a referida
ça cilíndrica, sendo fixado no prolon- tão, o calor abstraído pelo óleo borrita na parte superior do copo, e sendo tira suporte podendo receber inferiorgamento acima citado, um tubo fle- fado para o referido protetor, com o dtto copo provido de urna faca ro- mente
um cabo longitudinal resistenIrivel ligado a uma bomba de vácuo, meios para inicialmente aquecer o tativa montada mim mancai vertical te, a ela
sol i dário, sem pressão. atraqual por sua Vele é ligada ao baten- protetor refratiirio para Iniciar o pro- que é, fixado adequadamente no fun- vés de braçadeiras
ou etpli-alentes.
te da máquina, através de uma haste. cesso de Vaporiractio do óleo.
do do copo.
Seguem-s p mais l pontos cometeria.
Total de 3 pontos
Total de 6 pontos.
Reguem-se es pontos de 2 atá , E.
ticos.
•n••n•nn
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicagffo feita do acbrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçâo começará a
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Vepartamento
"acionai da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Te.rmo a .° 644.813, de 9-6-1964
Laboratório de Análises Clínicas
'piranga Ltda.
São Paulo

IPIRANCA

Ind. Brasileira
Classe 3
Substancias, produtos e preparações
químicas para serem usadas na medicina
ou na farmácia
Termo n.° 644.929, de 9-6-1964
Indústrias Romi S.A.
São Paulo

FORMA OEOMETRICA DE
MÁXIMO APROVEITAMENTO
DIMENSIONAL

Termo a.° 644.934, de 9-6-1964
Auto Peças Fólha Verde Lta'Guanabara

Nome Comerciai
Termo n.° 644.935, de 9-6-1964

ri----- e queto e Lanchonete Nioki
Limitada
Guanabara

NIOKI LTDA.

' p osigIo

ASSIMETRIA 114 IRVORE

.:lasse 21
Artigos da classe

Nome Comercial

Têrmos as. 644.942 e 644.94-3, de

Terra° n.° 644.936, de 9-6-1964

Itapema Comércio e Engonharia S.A.
Guanabara

ONYSAN Indústria
de Detergente Ltda.

DE

Classes: 46 e 4?
Insignia comercial

Churrasquato e Lanchonew

Térmo nn.° 644.930, de 9-6-1964

IDEAL

ow#14

Termo n . ° 644.931, de 9-6-1964
Indústrias Road S.A.
São Paulo

Classe 16
Artigos da classe

Classe 25

ukroro

=UR DB
TORNEAGEM

Classes: 5, 6, 7, 8. 11. 16, 17,
21, 18, 32 e 49
Expressão
Termo n.° 644.932, de 9-6-1964
Indústrias Romi S.A.
São Paulo

BARRAMENTO EQUIVALENTÊ
IMOR
;lasses: 5. 6, 7, 8, 11. 16, 17,
21, 18. 32 e 49
Expressão
Termo n.° 644.933, de 9-6-1964
Iluoões Engenhara e Comércio Ltda.

Termos ns. 644.938 a 844.940, de
9-6-1964
Arcas Langen Comércio e Representações Ltda.
Guanabara

Arens-Lengen
Indústria 15rasfleira
Classe 4
Artigos da classe
Classe 21
Artigos da classe
Classe 21
Artigos da classe
Têrmo n.° 644.946, de 9-6-1964
Luz Estavas Justo
Guanabara

G.

Lion Comércio e Impertação S.A.
Guanabara

lnclUstria BrasileireÃ

Indústria Brasileira
Classe 23
Artigos da classe
Classe 36
Artigos da classe
Termo n. 0 644.947, de 9-6-1964
Instaladora Corcovado Ltda.
Guanabara

Brasileira.

Classe 34
Artigos da class

.

Classe 46
Artigos da classe

Termo nit 644.953, de 9-6-64
Camisaria e Sapataria Cineliindia LUA
Guanabara

eil"110(

Instdadora
Corcovado Ltda.
Nome Comercial
Termos as. 644.948 e 644.949 de

9-6-64
Walter Monuteiro da Silva
Guanabara

e

ale

Indústria Brasileira
Indústria

33
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Têrmos as. 644.944 e 644.945, de
9-6-1964

Nome Comercial

Edificio Aibanita
Classe

Termo a.* 644.952, de 9 -6 - 64
Indústrias QuIrnicas S. A.
Guanabara

de Aparelhos Eletrônicos Ltda.

S'uunabara

'Titulo de Estabelecimento

Classe 1
Artigos da classe
Herga

Artigos da classe .

Indústrias Kennedy de Aparelhos

Indústrias Kennedy

IndUttria Brasileira.

Indústria Brasileira

Nome Comercial

Eletremicos Ltda.
Guanabara

Termo n.° 644.951, de 9 -644
Herga Indústrias Químicas S. A.
Guanobar,

9-6-1964'

Termo n.° 644.937, de 9-6-1964
Classes: 5, 6, 7, 8, 11, 16, 17.
21, 18, 32 e 49
Expressão

Guanabara

Folha Verde Ltda.

Classes: 5, 6, 7, 8, 11, 16, 17,
21, 18. 32 e 49
Expressão

São Paulo

Têm° n.° 644.950, de 9 -6 - 64
Walter Monteiro da Silva

Auto Pecas

,

Onvsan Indústria de Detergente Ltda.
Guanabara

Indústrias Romi S.A.

Termo n.° 644.941, de 9-6-1964
Wadter Ragazzi
Guanabara

Classe 46
Artigos da çlasse
Classe 47
Artigos da classe

Classe 36
risas e sapatos
Têrmo n.° 644.954, de 9-644
Tomé Ismael Corrêa da Silva
Guanabara

RIO
Classe 8;,,,
de televino, aparepos eljel

oonkl1cIona4Q, aparplhos para iltvlinàdter,
aparelhos de &c.a em fim
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Termo ti.° 644.855, de 9-6-64Delta Administradora de Imóveis
Ltda.
Guanabara

Se.

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Tèrmo n.° 644.956, de 9-6.64
Administradora Sand S. A.
São Paul?

.ADMIMSTRADORA. SANO SA.

Nome comercial

-

644.957, de 9-6-64
Termo
• Administradora Sand S. A.

SAND
INDUSTRIA BRASILEIRA
•.•
Classe 50
Impressos em geral, anúncios impressos.
aço, apólices, bilhetes, bilhetes de sorteio, cheques, cartões comerciais e de
visitas, duplicatas, debêntures, envelopes, faturo, folhinhas, letras de câmbio, notas fiscais, notas promissórias,
papéis de correspondência, passagens,
recibos -.
Tèmio n.° 644.958, de 9-6-64
Alcomag — Fundições Gerais de
Metais Não Ferrosos Ltda
• São Paulo

ALCOMAG
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aça
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parete'rlente trabalhado, aço pálio, aço
refinada, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em fio. chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálica cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto
parcialmente trabalhado. ferro em bruto,
em barra, ferro mangr.nes. ferro velho.
gusa em bruto 2ti parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleávele
láminas de metal, lata eus fólha, latão
em Wha. latáo em chapas, tatá° on

vergalhões, ligas metálicas, limalha&
magnésio, magganés, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, Metais estampados.
metais para solda. niquel. zinco
Termos as. 644.959 a 644.961. de
9-6-64
Altalurgia Transformação de Metais
S. A.
São Paulo

2

"14
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parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buutp ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto.
em barra, ferro manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado. gusa temperado, gusa =Meaval.
Moinas de metal. lata em [Cilha. latão
em fõlha. latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, linsalhas.
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados. metais em massa, metais estampados.
metais para solda, fiquei, zinco
Classe 33
Artigos da classc
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral. bilhetes, duplicatas, faturas, folhinhas,
notas fiscais, papéis de correspondência.
passagens, recibos, anúncios impressos,
cartões comerciais e de visitas, envelopes, letras de câmbio, cheques, notas
promissórias, debêntures, apólices, ações,
bilhetes de sorteio
Termo n.• 644.962, de 9-6-64'
"Dimal" — Distribuidora de Materiais
Paia Construções Ltda.
São Paulo

DIMAL
INDUSTRIA BRASILEIRA

Outubro de 1964

ca:xas de descarga para etixos, edifica- T.ercno n." 644.967, de 9-6-64
ções remoldadas, estucieu, emulsão de Virober
Comércio de Papéis Ltda.
São Pau:st
base asfáltico, estacas, esquadrias . estruturas metálicas para construções, lama las de metal, ladrilhos, lambris, luvas !
de junção. lages, lageotos, material isoVIRCIER-COMÉRdIO
!ante contra frio e calor. manilhas, massas par revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, pra
DE PAPÉIS LTDA.
lutos de base asfált co produtos para
tornar impenneabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedreNOIte comercial
gulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
Termo n... 614:968, de 9-6-1964
para revestimentos e outros como nas Virober
Comércio de Papéis Ltd.
construções. pers anas, placas para paSão Paulo
vimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes,
papel para forrar casas, massas anti.
ruidos para uso nas construções. Parquetas. portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
INDUSTRIA BRASILEIRA
telha, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento. v.gas, vigamentos e
vitrõs
Classe 38
Tênno n.° 64'1.964, de 9-6 64
Aros para guardanapos de pape
Indústria de Jóias Ltda.
Jobras
aglutinados. álbuns (em branco), álbum
São Paulo
para retratos e autógrafos. balões (ex.
reto para brinquedos) blocos pare
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas brochw
ras não impressas, cadernos de escrever, capas par adocumentos, carteiras.
INDUSTRIA BRASILEIRA caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões Indicas, confeti, cat.,
Classe 13
cadernos de papel melimetrado
Abotoaduras para punhos, águas sua- etolina,
em branco para desenho, cadernos
tinhas lapidadas, alfinetes para adornar escolares,
cartões em branco, czutudios
vestuários, de metal precioso, semide
cartolina,
crapas planográficas, caprecioso ou- suas imitações, anéis de
adorno, balangandans, berloques, brin- dernos de lembrança, carreteis de paco., broches, colares, contas de metais pelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernado de papel
ou pedras melosas ou semi-reciosas e ot,
papelão, etiquetas, Rilhas
suas imitações, usadas coma adornos
ou na confecção de bijouterias, corren- fólhas de celulose, guardanapos, livrai
impressos, livros fiscais; livros de
tes de uso individual ara adorno, dia- não
contabilidade;
mata-borrão; ornamente*
mantes lapidados, esmeraldas laoldadas, de papel transparente.
papelimedalhas com santo, pulseiras, safiras nhos, papéis de estanhopratos,
e de alumiai°,
lapiadas, topázios lapidados, turmalinas papéis sem impressão, papeis
em branco
lapidadas e turquesas laisinadas
para Impressão, papéis fantasia, menos
par 5orrar, paredes, papel almaço com
Tenno n.• 644.965, de 9-6-64
Publinco Publicidade da Indústria e ou sem pauta papel crepon, papel da
seda, papel impermeável, papel em bodo Comércio Ltda.
bina para impressão, papel encerado,
São Paulo
pala higiénico. papel impenneãxel,
para copiar, papel para desenhos. papel Para embrulho impermeabilizado
PUBLINCO PUBLICIDADE papel para encadernar, papel para es•
crava, papel para imprimir, papel pis.
refina para embrulhos. MINI celofane,
DA INDÚSTRIA E DO
papel celulose, papel de linha PaPd
absorvente, papel para embrulhar toe
COMÉRCIO LTDA.
baco, porpeláa recipientes de papel, 1BCW

VIROE3ER

JOBRAS

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos, gatentes. balaustres. &ocos de cimento. Woros para pavimentação. calhas, cimento, cal cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos; colunas:
ctapas para coberturas-, caixas 3água,
caixas para coberturas, caixas agua.
caixas de descarga para etixos, edificaceies premalciadas. estuque, emulsoo de
base asfáltico..xstacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as cáltico, Produtos para
tornar impenneabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermealiquidos.ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, eças ornamentais de
mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, pargoetes, portas, portões, pisos, soleiras,
setals de papel, dedos de papel, nWod
para portas, tijolos tubos de concreto,
de papel transparente.' sacos de papel,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanserpentinas; tubos postais, de cartão,
ques de cimento, vigas, vigamentos e
Nome comerciai
tubetes'de papel
vitras
Termo n.• 644.966, de 9-6-64
Termo a.° 644.969, 'de 941964
rrarmo is.* 644.963, de 9-6-~
Publinco Publicidade da Indústria e do
Carlos 13rancante
Joaquim dos Santos
Comércio Ltda.
São Paulo
gão Paulo
São Paulo

ART-PEDRA SANTOS
OttointillA IliAteL1111A

Classe 16
Para clatinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azuleje@ batentes, balaustres, blocos de cimento, bloca. ara pavimentaClasse 3
Aço em bruto. aço preparado, aça ção, calhas, cimento, cal. cré, Chapas
tipos,
fundi4o, ao isolantes, caibros, ca:rahnz„ CO!Nnat,
linrcial4ençfate tra alhadrags páli iço chapas para coberturas caiw - e dàqiia
refinado, bronze, broriíe em bento os cantas para eobestuas, cau•as dágu.

PUBLINCO
INDUZIU-A BRASILEIRA

Indústria Brazi&ii-a'r.

Classe 50
para uso em cheques. (lupa.
catas envelopes, faturas, notas prornis.
xo
sórias, papel de correspondência e red
a,ncoretes, birutas, bitu, UBboi, Ima.
eia cdrtazes. placas, Mcintos de natação, espias. lemas
i ide;,,, e ei Lilo: 13:lhetes imprensas nas,
Parai:Medas, roda de leme, salva-vida@
ficos.
•II•unse•
ventiladores de convés e ~as

Quarta-feIra 14
I\ Termo a." 644.970, de . 9-6-1964
Benvindo Laertes de Oliveira
•
Paraná
•
,
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luvas, ligas, lenços, mantõs, meias, para jogador de soco, máscaras cama.

malta, mantas, mandrião, manilhas, paletós. palas, penboar, pulover„ palatinas.
Nugas, ponches, polainas, pijamas, pa,
abas, perneiras, quanonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
mapensórios. saldas de banho, sandálias,
meteres, aborta, sungas, atolas ou sladrs,
Classe 32
tuler, toucas. Ma-banias, ternas, uniAlmanaques, anuários, álbuns impresformes e vestidos

O4icia4 de (Pocig

•

tos, cartazes, catálogos, jornais
Pais e estrangeiros, publicações 1:aptas- Alvejantes, Classe 46
amidos, anil, água de lavalias, revista. Propaganda em rádio,

deira, água sanitária, cera para soalhos,
• televisão, jornais, programas radiofemidetergentes, esponja de aço, fósforos.
• ias, peças teatrais e dnematográficas hxivia, lã de aço, pomadas para cale revistas impressas
çados, palha de aço, preparados para

polir e limpar madeiras vidros, metais
e objetos, panas para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abra~o empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponaceos,
veias e velas a base de estearias,
sabões em pó, ai flocos, esponjas de
limpeza
•
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. ex.
' tratos água de colónia, água de toucader, água de beleza, água de quina,
Classe 32
água de rosas, água de alfazema, água
impres~assaques, anuários, álbuns
para barba, loções e tônicos -para os
aos, cartazes, catálogos, jornais naco- cabelos e para a pele, brilhantina,, bannaua e estrangeiros, publicações impres- dolina, batons, cosméticos, fixadores
sas. revista. Propaganda em rádio, de penteados, petróleos, óleos para os
televisão, jornais, programas radiofôni- cabelos, creme evanescente, cremes gorcos, peças teatrais e Cnematográficas durosos e pomadas para limpeza da pee revistas impressas
le e "maquilage", depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
Têrmos as. 644.972 a 644.981. dt e talco pefuraado ou não, Iapis para
9-6-1984
pestana e sobrancelhas, preparados para
Ursas — Importadora Ltda.
embelezar cilios e olhos, carmim para
Guanabara
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
Termo a.° 644.971, de, 9-6-1964
8envindo Laertes de Oliveira
Paraná

URSO

ndústria Brasileira

Classe 8
Aquecedores, aquecedores automáticos.
aparelros para moer carnes, aparelhos
da rádios receptores, aparelhos receptores de televisão .
Classe 11
ferragens:e ferramentas de hada espésia cutelaria em geral e outros artigos
de metal
Classe 21
Amortecedores, cubos de veiculos, chaaara veiculos, embreagem, freios para
veículos, motocicletas, motonetas,
aelocipcdes e volantes
Classe 27
Artefatos de palha ou fibra
Classe 34
Tapetes, cortinas e panos par aassoalhos e paredes. Linóleos, oleados e encerados. inclusive para instalações
hospitalares
Classe 35
ouros e peles preparados ou nao
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
krantais. alparcatas. anáguas. blusas.
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara
pacas, casação, coletes, capas. abales
botas, botinas, blusões, boinas, babacachecol& calçados, chapéus cintos
cintas. combinações. carpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas. camisetas.
cut cas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos,*tiocninós. echar.
pes. fantasias, fardas para militares, to!caiais, fraldas, galochas, gravatas, gor~'. jogos de lingerie, jaquetas, laqués,

ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou líquido; mis perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pederac;. escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, líquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para • dsecolorir unhas, cilios e pintas ou sinala artificiais, óleos para a pele
Classe 49
Jogos, brinquedos, artigos desportivos e
passatempos, a saber: álbuns para recortar e atinar aviões, autom5vris,
aros, argolas, bercinhos, bonecas, bonecos, baralhos de cartas, bolas para

todos os esportes, brinquedos em forma
de animais, balões de brinquedo, bilha-

valescas, mesas de bilhar, de campista.
de roleta, de xadrez, mobilias de brinquedo, miniaturas de utensilios domésticos, patins, patinetes piões, petecas.
piarauetas para ginástica, peças de
jogos de damas, dominó e xadrez, pelo-

tas, pianos e outros instrumentos =si
cais de brinquedo, pistolas de atirar
fluas, papagaios de papel, panelinhas,
quebra-cabeças em forma de armar,
raquetes, redes de pesca, redes para
Jogos, rodas de roletas, revólver de
brinquedo, soldadinhos de chumbo, tableiros para jogos, tao' de bilhar,
tambores para crianças, tamburéus,
tamboretes, tênis de mesa, trens e viasférreas para brinquedos, varas para
Térmos na. 644.982 a 644.984, de
9-6-1964
Mamar Mercantil S.A.
•
São Paulo

rpRORROGAÇÃO,,

Outubro de 194 3727
Termos ns. 644.956 a 644.9S8, de
9-6-1964
Maximiano Ernes:o da Silveira .
•
Bagdócimo
São Paulo

Classe 35
Aparas de couros, bainras de couros,
bolsas de couro; camurças, correames,
coleiras de couro, rabichos de couro,
rédeas de couro, selins de couro, solados de couro, vaquetas e couros e pele,
preparados ou não

Classe 50
Impressos, livros impressos, prospectai
Impressos e bilhetes impressos
Classes: 1 a 50
Titulo
Térreo n.° 644.989, de 9-6-1964
• Polichimica Sap, Soc. p. Az.
Itália

tilme'aLtiontal,
s
Classe 30.
Guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas e

Classe 3
Um produto farmacêutico medicinal

sombrinhas
Termo a.. 644.990, de 9-6-1964
IMPAC — Importadora de Aparelhos
Classe 36
Científicos Ltda.
Para distinguir: Artigos de vestuários
Rio Grande do Sul
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chatas,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
ILenpmel 1
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
~afta.. de ti. awaillee
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias. casacos, Chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, coClasses: 8 e 10
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorTitulo de Estabelecimento
ros. logos de lingerie, jaquetas, latires,
luvas, ligas, lenços, :maiôs, meias,
Termo n.° 844.991, de 9-6-1964
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paEljokim joffe
letós, palas, penhoar, pulover. pelerinas,
Guanabara
peugas, ponches. polainas, pijamas, pu_
nhos, perneiras, quirnonos, regalos,
rcbc de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saídas de-banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, :tolas ou slacks.
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni-

1

.

formes e vestidos

res, brinquedos mecânicos,. brinquedos
Classe 37
em forma de instrumentos musicais, Roupas brancas, para cama e mesa:
brinquedos em forma de armar, brin- Acolchoados para camas, colchas, co-

quedas de borracha com ou sem asso- bertores, esfregões, troaras, gani-danavio, carrinhos, carrocinhas, caminhões, pot. jogos bordados, jogos de toalhas,'
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras lençóis, mantas para camas, panos para
para esporte, cartões para lato, casi- casinha e panos de pratos, toalhas de
nhas de brinquedo, casinhas de armar, rosto e banho, toalhas de mesa, toacadeiras de brinquedo, carteiras e era lhas para jantar, toalhas para chã e
velopes com Rolhas para recortar e café, toalhas para banquetas, Ouraiarmar, calçados para bonecas, cordas abes para cama e mesa. toalhinhas
engenhos de guerra de brinquedo. fer(cobre pão)
rinhos dã engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais,
figuras para lago de xadrez, fogões e
fogaozinros de brinquedos, jogos de

Futebol de mesa, joelheiras para espeate.
ganchos para pesca, guiem para criais.
cas. halteres. anzóis. Iscas artificiais
para pesca, logos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para boa, para esgrima.
rara pular, clavinas para tiro ar alvo,
copos de dados. caixinhas de música,
dados. dardos, discos, dominós espia
gardas de brpinquedo, espingardas de

vento, catita-tubas para jogar, enigmas,
,

Termo g.° 644.985, de 9-6-1964
Costa Cabral Os.
IS Ltda,
Guanabara

Casses: 23, 28, 36 e 37

Titulo

". INDUSTRIA_ BRASILEIRA) .

Clame 48
Para distinguir: Perfumes, essências, et.
tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para o*
cabelos e para a pele, brilhantina, bati+
dolina, batons, cosméticos, fixadora
de penteados. petróleos, óleos para od
cabdas, creme evanescente, cremes gord
durosos e pomadas para limpeza da pela e "maquilage", depilados, despelai+
rantes, vinagre aromático. Pd de avos
e talco pefumado ou sio, MO pkii
pestana e robrancelhan. Preparados Para
embelezar aios • cdhos. carmim Pala
o ramo e para os likkies, sabão - e creme
para barbear, sibilo líquido perfumado
os aga, sabonetes, deutifrIdos em pai
pasta ou líquidos sais perfumados puí(
banhos, pentes, vaporizadores de perki
-- •
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me; escovas para dentes, cabelos, unhas

DIÁRIO OFICIAL jeeção
Tèrmoa o.. 644.-,11 a 644.999, é

9-6.64
• aios, rum de louro, saquinho pariu.
:nado, preparados em pó, pasta, liqui- Shervain-Willians do Brasil S. A'.
Tintas e Verniz*,
do e tijolos ara o tratamento das unhas.
Sao Paulo
dissolventes e vernizes, removedorea da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas. cílios e pintas ou sinais artl
(leiais, óleos para a pele
Termo na 644.992, de 9-6-64
Fasko S. A. Exportação e Importação
Guanabaça
SHERWIN-WILLIAMS

PRORROGACÃO
ta

FE1211©
Indua tvia kirasneira

SHWE

efie

J5

Classe 16
Para oiscingair: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila,

Q#ffilbro 49 1,701;

lulas; agua tu, Alex& albumina, ant.
finas, *inata, alvaiade, alvejantes far.
duatriais, alumiai° em p6 amoedara
ang-incrustantes, anti-oxidantea, andoxidantea, anu-corretivos, soft-detonaites, azotatos, água acidulada para

Tireen& 11 lia2 res:4411
NO"
W

acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amónia; banhos Para

Ntrzao
-cte" &MI'
.

galvanização, benzina, benzol, betumes,
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal

Guanabara

Classe 33

virgem, carvões, carbonatos, atalha- Amistkeia médica, pronto amorfo e
dores, celulose, chapas fotográficas,
clinica
composições extintores de incêndio, clo.,
Termo a.° 645.004, de 9-6.44
ro, corrosivos, cromatos, corantes, arco.
sotos; descorantes, desincrustantes, dis- Paraue Industrial Carazinho S. A.
solventes; emulsões fotográficas, enxoRio Grande do Sul
fre, éter, esmaltes estereatos; feno], filmes sensibilizados para fotografias, iixadores, formol. fosfato& industriais; fósall_Qt03_,~
foros industriais fiuoretos; galvanizadores, gelatina para fotografias e pintura.
.MirfiCZ
giz, glicerina; hidratos, hldrosulfitos;
impermeabilizantes, .ioduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, mercurio; nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; óxidos, oxidantea, óleos para
Nome comercial
s
pintura, óleo de linhaça; produtos quiUrino a.° 645.005. de 9-644
micos para impressão, potassa induz-.
Labortecne Ltda.
trial, papéis emulsionãveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis hePernambuco
liográficos e heliocopistas, películas
—
.
sensíveis, papéis para Sotografia C rãlises de laboratório, pigmentos, potassa,
---. Manila\
pós metálicos para a composição de
tintas, preparações para fotografias.
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas prossiaClasse 3
toa reativos, removedores, reveladores; Uma especialidade farmacêutica indisabão neutro, sais, salicilatos, secantes,
cada como anti-helmintico
silicatos, soda cáustica, soluçaes quiTareio n4 645.006, de 9-6.44
micas de uso industrial, solventes, sulLabortecne Ltda.
fatos; tintas em p6, liquidas, sólidas
Pernambuco
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contruções, decorações, couros, te•Eamenet
cidos, fibras, celulose, barcos e veiados, talco industrial, thiner,

a it-_Éro

,

areia, azuleios, gatentes, balaustres, blo.
tos de cimento. bloros para pavimenta.,
Classe 2
Adubos, fertilizantes artificiais e natu- ção, calhas, cimento, cal, • cré, raianas
rais e corretivos para o solo
ivdaates, caibros, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas dágua,
Urino n.q 644.993, de 9-6-64
caixas para coberturas, caixas dágua
Ferdinand Peladas Youyoute
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas. estuque. emulsoo
Guanabara
base asráltico, estacas, esquadrias, cstru.
turas metálicas para construções, lamelas de metal, fadrilhos, lambris, luvas
junção, !ages, lageotas, material isoedical Production de
lante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, .nadeiras para construções, mosaicos, produtos d, base as‘áltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasClasse 10
rara registro da marca Industrial
sas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, unpermeaTêrmo n.° 644.994, de 9-6-64
bilizantes licitados ou sob outras formas
Anatolio Pinto Martins
para revestimentos e outros como nas
Guanabara
•
construções, persianas. placas para pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
Termo nal 645.000, de 9-6-64
papel para forrar casas, massas alia. Fábrica de Calçacro Helena Limitada
rcidos para uso nas construções, parGuanabara
queias, portas. portões, pisos, soleiras,
INDOSTRIA .BRASILEIRA
para portas. tolos tubos de concreto,
?RORROGAÇÃO
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
Classe 36
vitrós
Calçados
Classe 10
Termo n.° 644.995, de 9-6-64
Galeria Atalaia de Móveis e Decora- Para distinguir: Agulhas hipodérmicas,
Classe 36
agrates, algodão hidrófilo, aparelhos de
ções Ltda.
Calçados para homens, senhoras e
Raio X. aparelhos para surdez, atada.
Guanabara
crianças
raa de gaze, bandagens. bisturis, bro•
cas para dentistas. cimento dentário, co'Vamo n.° 645.001, de 9-6-64
lheres para dentistas, dentes artificiais,
Destilaria Medellin S. A.
d latadores cirúrgicos equipo& CirúrgiGuanabara
co& esmaltes para dentes, especulas, etterilizadores, estiletes, estetoscópios, estirpa-nervos. estojos para instrumentos
cirrgicos, esparadrapo, ferro de operação, formões ara dentistas, gaze hidróTitulo de estabelecimento
fila, goivas para cirurgia, inhaladores,
indtutri
luvas para a medicina, obturadores caaB
B rasil.1eira
Timo na 644.996, de 9-6-64
pessárioa,
riirg.cos, pós pára dentaduras,
Classe 43
Irmãos Roxo Ltda.
porcelanas para obturação dentárias,
e águas naturais e artificiais,
Rio Grande do Sul
pinças para a medicina, raspadores pa- Refrescos
usadas como bebidas, não incluidas na
ra dentistas, resina acrilica ara uso denclasse 3

CALÇADOS BAõ

tirk"Z

Indústria Brasileira'

Indústria Brasileira

Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indicada

como medicação anti-tóxica do fígado
Tatuo n.° 645.007, de 9-6-64
(Prorrogação)
Instituto Medicamenta Fontoura S.

São Paulo

fRORROGAC.L0

OTHELIIIIII

fiALERIA
ATALAIA

101

Pleidústria Braaiteiel
Classe 42

Para distinguir: Aguardentes, aperiti-

Ver anis, blfter, brandy, conhaque, cervejas lema, genebra, giz', kumel, licores, nectar, puna], .pinaperraint, .rbuin.
tipços de frutas em álcool, vinhos, verractii. vinhos espumantes, Vinhas 'quinados, whisky

tário, sacos ara 'água quente. sacos pa...
na géis,. seringas ripodérmicas, sondas.
substándas para prótese dentária, seringa para lavagens, camas, armários.

Tèrmo na 645.002, de gl-6-64
Destilaria Medellin S. A.
Guanabara

banquetas e mesas para operações e
para curativos, padiolas, placas para

Ossos, caretas, Culheres cortantes, calcadores, dreno', espátulas para a medicina, irrigadorea para e medicina, grampos para, "buas, lima pira ossos, laIndústria Brasileira
rtoetus„ de4t4ras para a medicina
Classe 1
Classe 43
Absorventes, acetona, ácidos, acetatos, Refrescos e águas naurais e artificiais.
ligastes quWcos para o tratamento e usadas como bebidas. não Incluídas na
lora") da
tecidos, couros e ceclasse 3

A.

R
-

DISTEMO KEDICAIONZA.
FteliouRA 5/8.
.
9 1.0
S. "C'

Classe 3
Preparado para ser usado na medicina e

•
na farmácia
Têrmo n.° 645.008, de 9-6-64

.

(Prorrogação)
Laboratório Regius Ltda.
Rio Grande do Sul
.
. PRORROGAÇÃO

IMOP,ATOk10 REGInQ
LIESCOAtORIO REG= LTDA.

tor b Alegra
_
•

Classe 3
Titulo

.or.

Quarta-feira

14

Thrmo nye 645.009, de 9414
/Instituto Me

ltoule
gao Paulo

OISDICAO O :f-PORA

tine
._
.-

fÁRDA A "'

Classe 3
Expressão

•

Tèrtno n.á 645.010, de 9464
Administradora Nordica 5. A.
São Paulo

NORDIC siNI:
Classe 50
Impressos para UJO em: ~que*, duplicatas, envelopes, faturas, notas. promissórias, papel de correspondênda e
recibos, impressos em cartazes, placas,
tabuletas e veiculo& bilhetes impressos
Tèrmo a' 645.011, de 94-64
Indústrias Kappaz 1. A.
Sio Paulo

.MIRAMY"
IND. BRASILEIRA•

,
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Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos água de colônia, água de toucador, agua de beleza, água de quina,
água de rosas, agua de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina. batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleo, para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, laPla Para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar calos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou no, sabonetes, dentifridos em Pd.
NISt a ou liquido; sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de perfc.
me: escovas para dentes, cabelos, unhas
• cilios, rum de louro, saquinho pariurindo, preparados em pó, pasta, liquido e Molas ara o tratamento das unhas.
dis . olveni . is e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo.
rir linhas, cilios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Témso n.° 645.012, de 9-6-64
Ernesto de . Carvalho Indústria e
Comércio "Ercar"
São Paulo

*to para brinquedo.) bloco, para
torreepondlocia. blocos para Gelados.
lilocOa para anotações, bobinas brochuras não impreasas, cadernos de acrever, capas par adocumentos, carteiras,
catana de papeias& cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para papelaria. cartões de visitas, cartões comerciais, cartões indica& confeti. cartolina, cadernos de papel =chaleirado
e em branco para desenho, cadernos
amolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, empas planoaráfiess, cadensos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetai, %lhas ledices,
Matas de celulose, guardanapos, livros
não impregne, livros fiscais; livros de
contabilidade: mata-borrao: ornamentos
de papel transparente; pratos, papelinhos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
par Sorra& paredes. papel almaço cum
ou tem pauta papel crepon, papel de
seda, papel impermeável. P apel em bobina para Impressão, papel encerado,
pelei higienico, papel impere:taxei.
para copiar, papel para desenhai. PaPd para, embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papei para escrever. papel para imprimir. Papel 1Papapel celuloae, papel de linho, papel
rama para embrulhos. Pa pel celofanei
abeorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão. recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente. sacos de papel.
serpentinas: tubo. Postais: da cartão,
tubetes de papel
Têrmo n.á 645.014, de 9-6-64
Auti Metro Mecanica Panamá Ltda.
São Paulo

-

indeatriti . Brasileira
•
Classe 6
Aduelas, bombas d'água, alimentadores
de carburadores, amortecedores, anéis
de segmento, autolubrificadores, bielas,
bombas de alimentação, braçadeiras de
embreagens, burrinhoz, cilindros de ma
tor, eixos, engrenagens, dispositivos de

pasta ou liquido; sais perfumados para

banhos, pentes, vaporizadores de perlem: escovas para densa, cabelos, unhas
e cílio& rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unha&
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos, e preparados para dsecolo.
rir unhas, dUs e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele

TRIA BRASZEIRA

Classe 8
Artigos da classe
Ltda.
Guanabaea

LOJAS DAS meg
CAMPINAS

i

S ..;
O

S sã
'

Classes: 12, 13, 22, 23, 24, 30, 35, 36,
37, 48 e 50
' Classe 32
Título de estabelecimento
Almanaques, anuários, álbuns impres.
soa, cartazes, catálogos, jornais nac,:o•
Termo n.° 645.016, de 9-6-6-4
nate e estrangeiros, publicações impilaAntonio Aguillar
sai, . revista. Propaganda em rádio,
São Paulo
televisão, jornais, programas radioloni.
otat, peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressas

THE FLYINGS

vitrines

Classe 32
Para distinguir: Programas radiofónicos e de televisão e um conjunto musical

nano n.° 645.023 de' 9-6-64
Fábrica de Cera Estreia Ltda.
Guanabara

Termo n..* 645.017, de 9-6-64
Supermercados Jaú-Serve Ltda.
São Paulo

JAÚ — SERVE
INDÚSTRIA BRASILEIRiL

-

Classe 46
Cera para soalhos e pomadas para
calçados

Térrao n.° 645.024, de 9-6-64
Pegaso Distribuidora de Material de
Para distinguir: Leite, queijo, lêite em
Construção Ltda.
p6 e requeijão
Classe 41

Térmo a.° 645.018. de 9-6-64
Salgadinhos Bossa Nova Ltda.
Rio de Janeiro

•$141n30:140"
Bossa Nova

brequins

São Paulo

.1.ost A kl A R Ti•,. .

Térmo n.• 645.015, de 9-6-64
%no n.° 645.02. de 9-6-61
Casa Nova América de Modas Ltda, Pratear-ma
Cinematográficas "S. S."

Classe 41
ignição, dínamos, capas protetoras de Salgadinhos a base de pele de sumo
dinamos, juntas, molas, pistões e virafrito

Ténno n.' 645.013, de 9-6-64

!rirmo n.° 645.021, de 9-6-64
Eletrotécnica Lamary Ltda.
Guanabara

Têrmo n.° 645.019, de 9-6-64
Laboratório Necitned Ltda.
São Paulo

ZUM=
ADMIRÁVEL Industria
•
Brasileira
, IND. BRASILEIRA

Guanabara
...

(Peroprotel(St
Classe 16
Material para construção e adárdo de
prédios

renno n.° 645.025, de 9-6-64
Antonio Honor de Brito & Cia.
Guanabara
,

HONOR.
INDOSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Café
.
• Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indicaTermo n. 645.026, de 9-6-64
Para distinguir: r.-"enes, essências, ex- da como anti-helmintico no tratamento Sela:asa — Comércio, Importação e
tratos água _de col.:nue., água de toucadas verminoses intestinais
Exportação S. A.
dor, água de beleza, água de quina.
GuanabarTèrmo
rt,
645.020,
de
9-6-64
água de rosas, água de alfazema, agua
Opofarm
S.
A.
Indústrias
Farmacêupara barba, loções e tônicos para os
GEIMASA - Comércio. .
ticas
cabelos e para a pele, brilhantina, banSão Paulo
dolina, batons, cosméticos, fixadores
4moortação e Exportação S. A.§
de penteados. petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gorfflAPICIDIk .
durosos e pomadas para limpeza da peNome comercial
le e "maquilage", depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
Temo n.° 645.027, de 9-6-64
Vidros e Molduras Rez Ltda.
r,/„nua.
e talco peftunado ou não, !apl.* para
•
Classe 3
pestana e sobrancelhas, preparados para
Guanabara
Classe 38
Uma
especialidade
farmacêutica
indica,
embelezar dilos e olhos, carmim para
Classe 14
Aros para guardanapos de pape, o rosto e para os lábios, sabão e creme da no tratamento das infecções causadas Beneficiamento de vidros e molduras ti
a g lutinados, álbuns (em branco). Album
paia barbear, sabão liquido perfumado pelos germes sensíveis ao doridrato de o comércio de vidros, molduras, cristais
para retratos e autógrafos, balões (ex. ou não, sabointes, dentifrícios em pó,
tirocidina
louças, ferragens, plásticos e brinquedos:

rermocAçg

r-

Industria Brasileira

3730 Cutrta--fcira 1 4
Termo n.á 645.023. de 9-5-64
Protur Propaganda e Turismo Ltda.
Guanabara
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Termo n.° 645.031, de 9-6-1964
INCOFARMA — Indlistrla e Comércio de Produto., Farmacêuticos Ltda.
Rio Grande do Sul

-Termo n.o 645.040, de 10-6-1964 s
Indústria e Comércio de Produtos
Químicos "Vas" Ltda..
•
São Paulo

Termo n.• 645.035, de 9-6-1964
F. Rocha 8 Cia.
São Paulo
•

-

t
4

"Ui ír

INPUSZakjil
COERi.dO
PRODUTOS

Indústria Brasileira
1

Qignc os "VÁS
LTDA.

Classe 50
Propaganda e turismo

Nume

Termo n.° 645.029. de 94-64
Tema — Comércio e Representaçties
Ltda.
Rio Grande do Sul

Comercial

Têrmo as 645.041, de 10-6-1961
"Dsmar" Comércio e Representações
Limitada
São Paulo

a 511 45

DÂNIAB

Lnd. Brasileira
Classe 41
Classe 3
Proautos de milho e mandioca, como
•
4•
Um produto farmacêutico, destinado a
farinhas de milho e de mandioca e
Classe 6
reduzir o uso do Sumo
fubá
Indústria
Máquinas de costura, máquinas de lavar roupas, máquinas amassadeira, máTarnço n-° 645.033, de 9-6-1964
Termo n.° 645.037, de 94-1961
quina misturJciora, máquina distribuidoClasse 36
Vlados, Importadora, Comércio,
ojaquiin António Barbosa
ra, máquina cotins:mora máquina para
Material para acidentes do trabalho.
Montagem e Indústria Ltda.
cortar madeira, máquina ensacadora,
Guanabara
tomo seja: luvas de proteção de politiSão Paulo
maquina trituradora, máquina para serlenos, galochas, (botas de borracha).
rar, máquinas operatrizes de precaão,
aventais de couro, capacetes. polainas.
moinhos para cereais, máquinas para
batas, capas, cintos e roupas de brim
PRORROGAÇÃO
cortar e preparar alimentos
para o trabalho •
Classe 42
Têrmo n.s 645.042, de 10-6-1964
Tênno n.' 645.030, de 9-6-64
Comércio e indústria de bebidas, álcool
Farmácia Hirafarma Ltda.
Amaury Crivela Costa
e seus derivados
São Paulo
Indústria Brasileira
Rio Grande do Sul
Termo a.° 645.038, de 10-6-1984
Uni-Patri — Administração Ltda.
Classe 6
IIIRAFARIÂ
São Paulo
r
arnça
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear, serras mecâniClasse 3
cas. motores elétricos, alternadores, ferSubstâncias, rodutos e rearações quimiUNI—PATIrl
gerapára
tornos,
ramentas
e
placas
Indüstria Brasileira;
cas ara serem usadas na medicina os
Ind. Brasileira
dores. plainas, máquinas de furar e cenna farmácia
trar. tornos mecânicos, prensas mecániClasse 48
Classe
16
Termo n.o 645.043, de 10-6-1964
Para distinguir: Perfumes, essências, ex. ca.% máquinas amassadeira& misturados
e decorações: Argamassas, erga. Imobrás — Comércio
e Construções
tratos, água de colônia, água de touca- de barro, máquina compressora. máqui- çtes
azulejos, gatentes, balaustres, bloLimitada
dor, água de beleza, água de quina. nas adatadas na copastruçzo e conser- areia,
cos de cimento, bloros para pavimentaSão Paulo
água de rosas, água de alfazema, água vação de estradas. mineração, corte de ção. calhas, cimento, cal, cré, chapas
paia barba, loções e tônicos para os madeira, movimento de terra, carretos isolantes caibros, caixilhos; calmas:
cabelos e para a peie, brilhantina, ban- e outros fins Industriais, elevadora. má- chapas para coberturas, caixas dágna.
dolina, "batons", cosméticos, fixadtres, quinas desempalhadora& descascadora& caixas para coberturas, caixas dágua,
Ill'OBRAI
de penteados, petróleos, óleos para os ensacadoras, brunicloras, classificadoras. caixas de descarga pára etinos. edificaInd. Brasileira
cabelos, creme evanescente, cremes gor- ventiladoras, moinhos para cereais. ções premoldadas, estuque, emulsoo de
durosos e pomadas para limpeza da máquinas secadoras, trituradoras, pul- base asfáltico, estacas, esquadrias, estruClasse 16
pele e "maquillage", depilatórios, deso- verizadoras, fruas, polarizes, tranchas. turas metálicas para construções. 'ansedorantes, vinagre aromático, pó de arroz tesouras mecânicas. tnpia& máquinas de ias de metal. ladrilhos, lambris, luvas Para d.stinguir: Materiais para construe talco perfumado ou não, lá pis para abrir chavetas, marteletes, ventiladores, de Noção. Lages, lageotas, material iso- ções e decorações: Argamassas, m1114
pestana e sobrancelhas, preparados para exaustores para forjas, bombas centri- lante contra frio e calor, manilhas, mas- areia, azulejos batentes, balaustres, blo.
embelezar cílios e olhos. carmim para fugas. rotativas, de deslocamento e a sas para revestimentos de paredes, ma- cos de cimento, blocos ara pavimentapistão para todos os fins. anates, cal- deiras para construções.
ção, calha,. cimento. cal, crê, chapas
o rosto e iparms lábios, sabão e creme
s. Pra' Isolantes. embros, caixilhos,
para barbear, sabão liquido perfumado deiras e turbinas, injetores para cal- dutos de base astaltico. mosaico
colunas,
produtos
pata
ou não, sabonetes, dentifricios em pa. deiras, válvulas e transportadores au- tornar impermeabilizantes as argamas- chapas ,pra coberturas, caixas dágua,
tomáticos
de
alta
e
baixa
pressão.
ta ou liquido: sais perfumados para
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra. caixas para cobertuas, caixas dágua.
pentes. vaporizadores de perfu- prensas hidráulicas, martelos mecânicos galho, produtos betuminosos, impermea- caias de descarga para etlxos, edificame; escavas para dentes, cabelos, unhas, e máquinas limadoras, máquinas opera- bilizantes liquidos ou sob outras formas enes remoldadas, estuqeu. emulsão de
trizes. rotativas ou cortadoras para usiestacas. esquadrias estrue cillos: dum de louro, saquinho perla- nar
ferro, aço e bronze, máquinas para para revestimentos e outros COm0 nas base aafaltico,
atado, preparados em pas pasta, liquimetálicas
para construções. lambi
turas
construções,
persiana&
placas
para
pade tecidén. teares, urdideiras,
do e tijolos para o tratamento das unhas Indústrias
ias da metal, ladrilhos, lambris, luvas
vimentação,
eças
ornamentais
de
dencanatarias,
espuladeiraa.
torcedeiras.
dissolventes e vernizes. resisovedores da
mento ou gesso
tetos e paredes. de junção. lages, lageotas, material isocutícula; glicerina perfumada para os meadeiras. rolos e roles" brunidores papel para forrarara
casas,
massas anti- lante contra frio e calor, manilhas, maspara
cereais.
máquinas
para
Abricar
Cabelos e preparados para desctiocir
rcidos
para
uso
nas
construções,
• par- sas par revestimentos de paredes. ataa
linhas, dlios e pintas ou sinais arta- papel e máquinas de impressão. dinamos quetaa, portas, portões, pisos, soleiras.
deiras para construções. mosaicos, prociais, altos para a pele
Termo mo 645.034, de 9-6-1964
para portas, tijolos tubos de concreto. dutos de base asfalt:co. produtos para
Favorit — Importadora Ltda.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan- tornar imperwieahtlizantes 'as aromeTermo n.° 645.032, de 944964
São Paulo
ques de cimento, vigas, vigamentos e sas de cimento e cal, hidráulica, pedra
Indústrias Reunidas "Marpie S.A.
varas
bilizantes, líquidos ou sob outras formas
São Paulo
para revestimentos e outros tomo MI
Têm» n.° 645.039, de 10-6-1964
construções, pensanas. atacas para paUni-Patri — Administração Ltda.
'PRORROGAÇÃO
vimentação,
peças ornamentais de cl•
7:11
•
Bao Paulo
mento ou gesso para tetos, e paredes,
papel para, forrar rasas, massas nana
UNI—EATRI
ruidoi-para uso nas construções. parADZBIS:144,0
'sustas. portas, portões, pisos, soleiras
Indústria Brisileira I Indústria Brasileira.,
vra.
para portas, ajam, tubos de concreto
Classe 8
Itelha, tacos, tubos de ventilação, tanRoa de resistência elétrica, núcleos de
ques de cimento, viga& vigamento. e
Classe 24 •
pé e ferro magnético
Nome Comercial
vitrõs
Chumaços, estopa e klteaa

Autama. &aro.

IRADOS,

Kaspo

ÃTPc

leira

DIÁRIO OÁCIAL '(Seção 14)

Quarta-feira 14
Te.rmci aP 645.044, de 10-0-1901

N. cruz 6, Cia. Ltda.
- Sao Paulo

-

Termo a.° 645.053, de 10-6 - 64

Termo a.* 645.047, de 10-6-1964
Ti. R. Automóveis Ltda.,
São Paulo

-

•
é1,74AR MLEU non>
Classes: 13. 36, 37 e 49
Titulo

Brasileira)
'

TerinoS I23. 645.045. 645-048,
645.054, 645.059, 645.060 e
• 645.063, de 10-6-1964
Okapi"
Veículos, Apetrechos Nátleos
*
e Indústria Hoteleira Ltda.,
• Sâo Paulo

Classe 50

Impressos
Termo n. 9 645.049, de 10-6-1964
caanercial Ferezia, Materiais de
Construção Ltda.
São Pairlo

FEKEUN

Brasiieira

OKAPI
, ¡Indo Brasiletrei

Representações Pari Ltda.
- a.
São Paulo
.
.

•
'PARI
Lind. Brasi1eir4
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Termo n.° 645.064, de 10-6-64
Cia. Ltda.. •
Benedito Fellx da Silva
São Paulo

CREDI—ADELI'
Classe 50
- Impressos
'Moto na 645.055, de 10-64
Indústria e Comércio de Aparelhos de
Iluminação Icail Ltda.
São Paulo

- 'NAU
. Ind.Brasileiíi

Classes: 12, 13, 14, 15.
Titulo
•

36. 37

e 49

Termo n.• 645.065, de 10-664
Auto Pasto 500 Ltda.
São Paulo

500
•
'/ Ind. .Bre.si/eiri

.
Classe 8
Classe 47
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru- Tomadas, soquetes,.. chaves automáticas, Gasolina, óleo para freios, óleo para
ções e- decorações: Argamassas, argila, chaves elétricas, chaves de tomadas, motor e óleo para cambio e diferencial
areia, azulejos batentes, balaustres. blo- fusiveis, pilhas, lanternas, lâmpadas, luClasse 41
Tarmo n.á 615.066, de 10-6-64
cos
de cimento, blocos ara pavimenta- minosos, interriaptores, isoladores e fias
Pimentões e beringelas recheadas; bataelétricos
"Clarão"
— Editora, Empreendimentos
isolantes,
caibras,
cairiam;
colunas,
tas fritas, maionese; rizotos, lasanha;
Comerciais. e Propaganda' Ltda.
macarronadas pizzas, saladas, diversas, çao, calhas, cimento, cal cré, chapas
Termo n.° 645.056, de 10-6-64
chapas para coberturas, caixas cLagua,
São . Paulo
a leijoada, arroz, feijão, arroz de braga, caixas para cobertuas„ caixas dágua. MSM — Artefatos de Borracha S. A.
bife a railaaeza e a cavalo, a portugueSão Paulo
caixas de descarga para afixos, edificasa, raviole, gnocchi e churrascos
CLARA°
"
ções remoldadas, estuqeu, emulsão de
Lfld.
brrisiieirti
Classe 3
base asfáltico, estacas. esqüadrias estruSIOU /113$04E1i
Produtos farmacêuticos
turas metálicas para construções, lameInd. nrasilelra
metal,
ladrilhos,
lambris.
luvas
las
de
Classe 21
Classe 50
:Vekulos e suas partes Integrantes:As de junção, lages, lageotas, material jaca
saber: aros, actomóveis, auto-cami- tante contra frio e calor, manilhas, masClasse
39
,
•
.
Brindes
nhões.'avi ões. amortecedores, alavancas sas Par revestimentos de paredes, 'maSaltos de borracha
de cámb.o, barcos, breques, bicicletas, deitas para construções, mosaicos, pro• Termo n,° 645.067,, de 10-6-64
dutos
de
base
asEált.co,
produtos
para
carrinhos de mão e carretas. cariam°.
,Termo n.° 645.054 de 10-6-64
Arizona
Indústria e Ccmércio de Pra.,
neles, carros ambulantes, ca.ninhões, -tornar irapermeabilizantes as argamas- Scaravelli Produtos Eletrarnicos Ltda.
• dutos Quimicos Ltda.
carros, carros-tanques, carros irrigalo- sas de cimento e cal, hidráulica. padreSão 'Paulo
ko Paula
res. carroças, carrocerias, chassis, elM- atulho, produtos betuminosos, impermea,
•
bilizuntes.
liquidoa
ou
sob
outras
formas
pas circulares para veículos, cubos de
veículos, direção, estribos, engates para para revestimentos e outros como nas
r
carros, eixos, freios, - guidão, locomoti- construções, pers:anas. placas para pa, SCÂ,PtAVENZ
Brasileira
Ind. braeo. leira
vas; lanchas, motociclos, motocargas. vimentação, peças ornamentais de cimoto furgões, manivelas, navios, ôni- mento ou gesso para tetos, e paredes,
bus, para-choques, para-lamas, para- papel para forrar casas, massas antiClasse 50
Classe 1
brisas, pedais, rodas, raios para bicicle- ruidos para .uso nas construções. parImpressos
Para distinguir, tintas, lacas,' vettazes,
tas. reboques, radiadores para veículos, giraras. portas, portões, pisos, soleiras
esmalte; substâncias químicas usadas
Termo n.° 645.058, de 10-6-64
selins, triciclos, tirantes para veículos, para portas, tijolos. tubos de concreto
vagões, velocípedes, varetas de contro- telhai tacos, tubos de ventilação,. tan- MSIVI — Artefatos 'de Borracha S. A. era geral nas indústrias, anillnas, absorventes, alcatrão, água raz, álcool, alua
le do afogador e acelerador, tróleis, tro- ques de cimento. v gas. vigamentos e
- São Paulo
•
mínio em Pó, alvaiade, emula, anrideto,
vitrõs
telim; varais de carros, toletes para
cantes; anti-incrnstantes e desincrustancarro
tes para caldeiras, arsénico, acetona,
Têrmo n.o 645.050, de 10-6-1964
VULICSPONGE;
acetato de chumbo, acetato de cobre,
MSM — Artefatos de Borracha S.A.
Ind. Brasileira
Classe 42
acetato de amônia, acetato de' potássio,
São Paulo
Para distinguir: ' Aguardentes, aperitiacetato de zinco, acido bórito, ácido
vos, anis, bitter, brandy, conhaque, ceracético, ácido axálico, ácido nitriu:,
vejas fernet, genebra, gin, kumel, licoácido fênico, ácido cítrico, ácido salta
Classe 39
res, nectar, punch, pimpermint, rhuan,
npraEx
cilico, ácido benzóico, actol, água oxigeSalto de borracha
sucos de frutas em álcool, vinhos, verDras2.10.ra
Ind.
nada, albagina, alburninato de ferro,
mut]; vinhos espumantes, vinhos quiTermo rhá 645.061, de 10-6-64
argirol, arseniato de ferro. .arseniato de
nados, whisky
Themso Imóveis e Administração S/C potássio, arseniato de sódio, antimônio
Classe. 39
Classe 43
metálico, amonlaco, liquido, arena!, arisa
Saltos de borracha
São Paulo
Refrescos, sodas, sucos de frutas e xatol e cetalilidaa bálsamo de perum,
ropes, águas minerais, artificiais, água
cloreto de mercúrio, bi-fosfato de cálTermo a.° 645.051, de 10-6-64
Calca, guaraná, água mineral natural MSM Artefatos de Borracha S. A.
cio, bicarbonato de sódio, bolas alba,
e-grenadina
boricina,
borato de sódio, benzonaftola
São Paulo
Ind. brasileira
benzoato de mercúrio, bistumose, bicara
Classe 20
bonato de potássio, breu FF, cola sitia
Petrechos navais e aeronáuticos, âncoSPONG
tética, composições químicas utilizadat
ras, 'bóias, cintas de natação, cateixas,
Ind, Brasileira
Classe 33 para-quedas e salva-vidas
Administração de bens, compra e venda pelas indústrias, tenteis e pelos corara
me; corantes minerais para uso na
de imóveis e loteamentos
Classe 39
Indústria, creosoto para usos nas indúsTêm° n.o 645,046, de 10-6-1964
Salto de borracha
eia; cafeina, cal virgem, carbonato de
Termo n.° 645.062- de 10-6-64
Adega 39 Ltda.
maghésio, carbonato de sódio, carviii
/Conigs
ICrone
Bar
Ltda.
Temo n.á 645.052, de 10-6-64
vegetal em pó, carvão ativo, caseinatO
São Paulo
Okapi Veículos, Apetrechos Náuticos
. São Paulo
de sódio, carvão animal, cianureto ca'e
e Indústria Hoteleira Ltda. '
mercúrio, citrato de cafe1na, citrato de
, São Paulo
ferro' de prata, citrato de po,
39
KONIGS MINE
tássio. , cloreto de &abalo, cloreto de
Brasileira
Ind.
'Ind. zrasileirá
•
cal, cloreto de cálcio, cloreto de 'magnésio, doreto•de sódio, cloreto de potássio, colargol, colódio elástico, creme
Classe 42
Classe 50
de tártaro, cuprol, dtrato de ferro. afCl a sse 33
Impressos
Vinhos
trato * quiabo, citrato de Itero Tm"
Titulo

owl
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Têrmo n.á 645.078, de 10-6-64
le, e—"maquilage", depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz Henryk Zylberman Engenharia, CooLan
cio e Indústria S. A-e talco pefumado ou não, lapis para
São Paulo .
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
C oNDoxrn o
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumada
JASSERMAN
E CAR4CELE
ou não, sabonetes, dentifricios em pó.
Ind. Brasileira
AUTOMÁTICA
pasta ou liquido; sais perfumidos para
BARITA
banhos, pentes, vaporizadores de perfcClasse 40 • me; escovas para dentes, cabelos, unhas
Classe 3-3
Móveis em geral de metal, vidro, de e cílios, rum de louro, saquinho perfuTitulo,.
aço, madeira. estofados ou não, inclu- mado, preparados em pó, pasta, liquiTermo n.° 645.079, de 10-6-64
sive móveis ara escritórios: Armários, do e tijolos ara o tratamento das unhas,
armários para banheiro e para roupas dissolventes e vernizes, removedores da Engenharia e Construções Mir-Pex
Ltda,
usadas, almofadas, acolchoados para cUticular; glicerina perfumada para os
São Paulo
móveis, bancos, balcões, banquetas, cabelos e preparados para dsecoloTermo n.° 645.068, de 10-6-64
domiciliares, berços, biombos, rir unhas, cílios e pintas ou sinais artiBar e Lanches Dois Garotos Ltda. bandejas,
LIIR—PEX
cadeiras, carrrinhos para chá e café
ficiais, óleos para a pele
São Paulo
Ind. Brasileira
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
Termo n.° 645.073, de 10-6-64,
DOIS GA119170.5
conjuntos para terraços, jardim e praia,
Bar e Café Saudade Ltda.
. Classe 16
Ind. Brasileira
conjuntos de armários e gabinetes para
São Paulo
Para dstinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
Classe 50 S.AUDA,D
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
areia, azulejos batentes, balaustres, bloImpressos
na. Brasileira
de rádios, colchões, colchões de molas
cos de cimento, blocos ara pavimentaTermo n.Q 645.069, de 10-6-64
dispensas, divisões, divans, discotecas.
ção, calhas cimento, cal. cré, chapas
Classe 41
Auto Mecânica Celeste Ltda.
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani- Lanches de queijo, presunto, salame, isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
São Paulo
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
chapas para coberturas, caixas dágua,
mortadela, salsicha, e churrascos
mesinhas, mesinhas para rádio e televi
caixas para cobertuas, caixas dágua,
Termo' n.° 645.075. de 10-6-64
são, tnesinhas para televisão, molduras
caixas de descarga para etixos, edificaCELL'
para quadros, porta-retratos, poltronas, Frios e Mercadorias Monte Azul Ltda. ções remcIdadas, estuqeu, emulsão de
Inc.. Brasileira À
São Paulo
poltronas-camas. prateleiras, porta-chabase asfáltico, estacas, esquadrias estrupéus,
sofás,
sofás-camas,
travesseiros
e
Classe 21
MONTE
turas metálicas para construções, lamevitrines
Artigos da classe
Ind. bratRie.ira
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lagos, lageotas, material IsoTermo n.á 645.074, de 10-6-64
Classe 50
Termo n.á 645.070, de 10-6-64
lante contra frio e calor, manilhas, mas- ;Impressos
Bar e Lanches Pio XII Ltda.
Sovasi Indústria' e Comércio de
sag par revestimentos de paredes, maSão Paulo
Pulverizadores LtdP
Termo n.° 645.076, de 10-6-64
deiras para construçõ.s, trosalcos, proIndústria de Calçados Dation Ltda dutos de base asfált.co, produtos para
São Paulo
PIO XII
São Paulo
tornar impermeabilizantes , as argamasInd. Brasileira
sas de cimento e cal, hidráulica,' pedreDAILON
•
BOMS
gulho, produtos betuminosos, impermeaind. Brasileiri
Ind.. Brasileira
Classe 50
bilizantes, liquidos ou sob outras formas,
Impressos
. Classe 36
para revestimentos e outros como nas
•
Classe 48
Calçados
construções, persianas, placas para paPara distinguir: Perfumes, essências, exTênrno ri.° 645.071, ce 10-,6-64
vimentação, peças ornamentais de dtratos água de colônia, água de toucaLanches Ana Rosa Ltda.
Têrmo n.q , 645.077, de 10-6-64
mento ou gesso para tetos, e pnredes.
dor, água de beleza, água de quina,
São Paulo
Indústria e Comércio de Acrilico
papel 'para forrar casas, massas and.
água de rosas, água de alfazema, água
"Indacril" Ltda.
iNg ROSA
findos para uso nas construções, para
para barba, loções e teu:ricos para os
São Paulo
cabelos e para a pele, brilhantina, bantinetas, portas, portões, pisos, soleira*
}Ind. Brasileir
IN.DLORIle
dolina, batons, cosméticos, fixadores
para portas, tijolos, tubos de concreto
brasileiri
- de penteados, petróleos, óleos para os
• - Classe 41
telha, tacos, tubos de ventilação, tan.Lanches de queijo, salame, presunto, cabelos, creme evanescente, cremes gorques de cimento, vigas, vigamentos e
Classe 28
mortadela, 'salsicha e churrascos
durosos e pomadas para limpeza da pe-Acrílico
vitrês

carbonato le arnõnlo, cloreto de zinco,
carbonato tm rotássin, carbonat . de
manganés, dennatel, desengraxantcs para
niquelação, desoxidantes para metais.
desincrustantes para máquinas, enxôfre,
xcn pó, estcarato de alumiai°, esSeaciás
de ,gomenol, essência' de eucalipto, emolientes para retnoção de tintas aplicadas,_ emulsionante para produtos aef álticos; esmaltes, eter, fenosalil, formol,
fosfato de ferro, fosfato de tricálcio, fosfato de potássio, fosfato de sódio, fosfato de amônio, fluidos para freios,
glicerina, glicerofosfato de potássio,
gUcerofor.fato de magnésia. •

Terra° n.° 645.072, de 10-6-64,
Vassennan Decorações Ltda.'
São Paulo
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A VENDA:
•
'
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1
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Em
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