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CAPITAL FEDERAL

NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
GERAL SUBSTITUTO
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Notificações:
E' convidado Redemptor Oswaldo Carvaido, a comparecer a este Departamento, a fim de efetuar o pagamento da taxa final
dos têrmos:
N. 460.465 marca Três Poderes.

N. 460.464 marca Mirante.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
RECURSOS

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N. 144.447 - Masashi Romã

Rio, 15 de outubro de 1964.

•

Rio, 15 de outubro do 1964.
Massari EL/I. Indústria de Via-

turas - Recorrendo do despacho
que reconsiderou, deferindo o pedido de registro da marca Massari têrmo 392.252.

QUARTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 1964

- Cumpra a exigência.
N. 146.30'7 - Roberto Mockus
Filho - Diga a respeito da oposição.
N. 154.441 - Confecções Azteca S.A. - Cumpra a exigência.
N. 154.568 - Klabin Irmãos &
Cia. - Cumpra a exigência.
' ,-N. 154.571 - Barriga & Cardoso - Cumpra a exigência.
Ns. 154.578 - 154.579 - Fábrica de Filó S.A. - Cumpra a
exigência.
N. 154.580 - Hércules S.A.
Fábrica de Talheres - Cumpra a
exigência.
N. 154.589 - colgate Palmolive Company - Cumpra a exigência.

N. 404.141 - FIXol -

classe 10
- Laboratório Lomba Ltda. Concedo a restauração.
N. 420.215 - Jacoberg - classe 1 - Jaeoberg Comercial Importação g Exportação Ltda. Concedo a restauração.
N. 423.405 - Hibercid - elasse 2 - Dr. Remo Lovisol0 Concedo a restauração.
N. 445.042 - Adena - classe
16 - Adena S.A. Administração
e Empreendimentos Nacionais Concedo a restauração.
N. 447.117 - Café Dolphin classe 41 - .Companhia 'Norte
Brasileira Lagostabras S.A. Concedo a restauração.
N. 468.408 - Versailles - alas
se 41 - Chocolates Dizioli R.A.
- Concedo a restauração.

N. 435.182 - CIMP-Comercial
Importadora de Matérias Priraaa
Ltda. - Aguarde-se tèrmo
terior.

an-

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
- INTERFERÊNCIA

Dia 15 de . outubro de 1984.
• Notificação:
Uma vez decorrido prazo
o
da
recurso previsto pelo artigo 14 da

Lei n. 4.048 de 29-12-61 e mais
Dez D ias - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não
se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a

comparecerem a diste Departa-

mento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final conoernentes a expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de
Sessenta Dias.- na forma do paEXPEDIENTE DO DIRETOR DA.
rágrafo
único do artigo 134 do CóDIVISÃO DE MARCAS
RESTAURAÇÃO DE TITULO DE digo da Propriedade
Industrial.
ESTABELECIMENTO

-Dia 15 de outubro de 1964.
N. 385.018 - Foto Tokyo Notificação:
classes
8, 25 e 33 - Yukio llonEXIGÊNCIAS
Uma vez decorrido o prazo de
- Concedo a restauração.
recurso previsto pelo artigo 14 da ma
N. 422.000 - Silvar - classe
• Lei n. 4.048 de 29-12-61 e mais 33
R i o, 15 de outubro de 1964.
- O Condomínio do Edifício
L:ez
ll.as
pira
eventuais
juntaWalita S.A. Eletro Indústria Silva
- Concedo a restauração.
Opoente do térme n. 123.311 mo- das de recursos, e do mesmo não
se
tendo
valido
nenhum
interesdélo industriai - Cumpra a exiMARCAS -INDEFERIDAS
sado, ficam notificados os requegência.
rentes abaixo mencionados a
415.387 - For-Rest - clasSindicato da Indústria de Vi- comparecerem a êste Departa- seN.
38 - Indústria e Comércio de
dros e Cristais Planos e Ocos no mento, a fim de efetuarem o pa. Vestuários
Citron Ltda.
Estado de São Paulo - Opoente gamento da taxa final concernendo têrmo n. 123.371 - 145.886 - tes a expedição dos respectivos
N. 419.831 - Radiovitamina 145.890 - 146.827 - 146.828 - certificados dentro_ do prazo de classe 3 - Laboratório Paulista
148.347 - todos modêlos indus- Sessenta Dias - na forma do pa- de Biologia S.A.
triais - Cumpra as exigências rágrafo único do artigo 134 do CóN. 419.835 - Iodamina - clasnos processos acima menciona- digo da Propriedade . Industrial. se 3 - Laboratório Paulista de
dos.
Biologia 8.A.
MARCAS DEFERIDAS
N. 471.185 Nipo-Iberico TÉRMOS:
classe
41 - Bar Café e Pinaria
N. 419.579 - Psicobione - Nipo-Ibericp
N. 106.610 - West do Brasil
Ltda.
classe
3
Laboratórios
SintofarS.A. Indústria e Comércio N.
471.908
-Auto Novidade ma
Ltda..
Cumpra a exigência.
N. 443.757 - Chipre - classe classe 21 - Milton & Annibal
N. 131.350.- Tokusuke Osu 24 - Indústria de Meias Olsan Ltda.
Cumpra a exigência.
N. 472.370 Glacê Fondant N. 131.351 - Albert Reno Proa S.A.
N. 476.347 - Nae - classe 50 classe 41 Glacê Fondant Fábricas
per Vignais - Cumpra a exigên- Nacional Adm. e Empreendi- de Produtos Doceiros Ltda.
ci:I.
•
N. 475.677 - Santo André mentos Na° S.A.
N. 134.232 - Alexandre Colaclasse 35 - Antônio Vieira Nu)uno Nato - Cumjra a exigênnes.
RESTAURAÇÃO DE MARCAS
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO

DIVERSOS

MARCAS DEFERIDAS

N. 294.097 - Tora - ela-m(346
- Aço Torsima S.A.
N. 336.392 - Pastorinho classe 43 - Dia,s Pastorinho 13.A.
Comércio e Indústria.
N. 414.598 - Esrolko Fiora classe 42 - Esrolko ao Brasil
S.A. Indústria e Comércio - Ex.

:Mo para essências para bebidas.
N. 414.597 - Esrolko Flora classe 43 - Esrolko do Brasil
S.A. Indústria. e Comércio.
N. 419.288 - Café Cônsul classe 41 - linho! is Cia. Ltda.

N. 419.305 - Marilú - classe
41 - Dianda Lopez & Cia. Ltda.
N. 419.373 - 7.a Arte -• classe 32 - RS Editora Ltda. - Sem

exclusividade da expressão Sétima
Arte.
N. 419.374 - Moram, - classe

38 - Malharia Aicram Ltda. N. 419.596 - Paredex - classe 16 - Condoroll Tintas S.A.
N. 419.925 - São Jorge - dasse 4 - Serraria São Jorge Ltda.
N. 419.977 - Medicina Para
Todos - classe 32 - Carlos Gocia.
mes da Silveira.
N. 139.810 - Edmundo ChrlsN. 391.228 - Idal - classe 25
EXIGÊNCIAS
N. 419.982 - &Inflar - clastiininl
Cumpra a exigência.
- Idal Indústria de Decorações
se 2 - Peter Bjerring.
W. 1 ,10 960 - Parquet Paulista Artísticas Ltda. - Concedo a
N. 289.972 - Casa Sion Ltda.. N. 420.123 - Secador Ferras
E.A. - Cumpra a exigência,
- Cumpra a exigência.
I restauração.
- classe 6 - Joaquim Carlos Fer.
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- As RepartiçõeS.',Publicas
deverão remeter q ckpediente
destinado à publOçãO nos jornais. dinriamente. até, és 15-horas
- As reclidTlaÇénCS- pertinentes à matéria ret4kurd4 no'S.. casos de erros ote •omissõ-éssaeV ergo

E'Ã..., .F? E. D1ENTE •

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIIIRETOR • =PM
Tr. - 4~01.1"- -•••

AUBR TO DE BRITO PEREIRA.

.e.wapi
" Leo! aço
" .Os Pa.scecsçems
. asçlo
CHEFIE Da slaçao R ina
FLORIANO GUIMARÃES
ser formuladas por escrito, à MURILO FERREIRA ALVES
Seção de Redação, das 9 ás 17,30
DIÁRIO OFICIAL
horas. no máximo até 72 horas
apds a saída dos . Órgãos oficiais.
saçÃo

onças el• pubffigkeace• a• expaalealla dD•partament•
- Os originais deverão ser
Nacioned dm Pra orle dada Wedannilall d 11111ntabisi•
dactilografados e autenticados,
da lindGetrla • Cornarei* ressalvadas. por quem de direito.
Impresso nas oficinas ao Dep artamento de Imprensa Nacional
rasuras e emendas.
ASSINATURAS
Excetuadas as para o extesiar, que serão sempre anuais. as
FUNCIONÁRIO(
assinaturas poder-se-ão tomar, REPARTIOES e PARTICULARES
Capitat e Interior,em qualquer época, por seis meCapital a interior:
ses ou um ano.
• Semestre .... Cr$ 600,00 Semestre
Cr$ 450,00
..... Cr$ 1.200.00 Ano .
- As assinaturas vencidas Ano
Cr$ 900,00
poderão ser suspensas sem aviso
Exterior:
Exterior:

prévio.

. Para facilitar aos assinantes

Ano •

Cr$ 1.300,00.Ano • ......... Cr$ 1.000.00

a verificação do prazo de vali-

Outubro de 1964
- As Repartições Público!"
cingir.se.ão às assinaturas anuda
renovadas até 29 de fevereiro cg
cada ano e às iniciadas, em qual4.
quer época. pelos 6rgãos compe,
tentes.
- A fim de possibilitar a te.
messa de valõres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação. solicitamos usem os interessados preferencialmente the4
que ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro, do Departamento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornece.
cão aos assinantes que os sone&
tarem no ato da assinatura.
- &funcionário público fe.
dera!, para fazer jus ao das.
conto indicado, deverá provar
esta condição no, ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado do's órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acresci.

registro, o mès e o nno em que jornais, devem os assinantes prodade de suas assinaturas, na findard.
videnciar a respectiva renovação do de Cr$' 0,50, se do mesmo
parte superior do encieréço vão A fim de evitar solução de com antecedència oniaima de ano, e de Cr$ 1,00, por ano
bnpressos o número do talão de continuldade no recebimento dos trinta (301 dias.
decorrido
raz Pellegrini - Apenas para secadores de café.
N. 420,346 - Benzenex classe 7 - Benzenex Companhia
Brasileira de Inseticidas.
N. 422.672 - Copam - classe
42 - Cooperativa dos Produtores
de Aguardente Centro Norte de
Minas Ltda.
N. 420.354 - Da Cabeça aos
Pés - classe 32 - Carlos Alberto
de Souza Pinheiro.
INSiGNIA COMERCIAL
DEFERIDA

MARCA INDEFERIDA
N. 419.356 - Vida - classe 46
- Indústrias de Sabões Vida
Ltda.
EXPRESSAO DE PROPAGANDA
INDEFERIDA
N. 420.376 - Pioneiro 'era Adubos Granulados - classe 2 Benzenex Companhia Brasileira
de Inseticidas.
EXIGÉNCIAS

N. 401.510 - Efel Eletrotécnica
N. 420.247 - "AME" - classe 33 - Mario Celso Barbosa de Federal Ltda. - Cumpra a exiMiranda - Art. 111 na classe 33. gência. N. 405.593 - Indústria de LaNOME COMERCIAL DEFERIDO ticínios Yacky S.A. - Cumpra a
exigência.
N. 409.666 - Dianda & Cia.
N. 410.753 .- Adamas do BraLtda. - Dianda & Cia. Ltda. - sil S.A. Fibras e Cartonagem Art. 109 n. 3.
a exigência.
N. 456.246 - Berna Ltda. Ind. Cumpra
N. 470.442 - matérias Primas
Comércio e Representações - e Administração Mapra Ltda.-. Berna Ltda. Indústria Comércio e Cumpra a exigência.
Representações - Art. 109 n. 3.
DIVERSOS
TITULO DE • ESTABELECIMENTO
DEFERIDO
N. 413.028 - Moinho Santa
S.A. - Aguarde-se têrmo anteN. 412.748 - Boita Dominó - rior.
classes 33, 41, 42 e 43 - Boite
N. 414.379 - Indústria FarmaDominó Ltda. - Art. 117 n. 1. cêutica Endochimica S.A. -N. 414.525 - Expresso LusoBrasileiro - • classe 33 - José Aguarde-se termo anterior.
N. 414.382 - Nilber Alves RisPaulo de Andrade - Art. 117 50 -- Aguarde-se têrma anterior.
Na classe 33.
N. 414.507 - Laboratório TeN. 414.528 - Viação Aérea nax Ltda. - Aguarde-se.
Luso-Brasileiro - classes 21 e 33
N. 414.519 - Walter Moreira
-a- José Paulo de Andrade - Carneiro - Aguarde-se termo an*et. 117.
terior. •
N. 414.522 - A. Schlittler &
tr N. 419.370 - eine Alearada ~e 33 - Empresa Paulista de Cia. Ltda. - Aguarde-se Urna°
anterior.
Cinemas Ltda. - Art. 117.
N. 414.595 - Esrolko do Brasil
Teu Lar Tua ViN..458.515
da - classe 32 - 'fone de Olivei- S.A. Indústria e Comércio Aguarde-se têrmo anterior.
ra Bello - Art. 117 n. 1.

• N. 414.704 - Marcadora ABC
Ltda. - Aguarde-.se. •
N. 419.372 - Lage Esseti Indústria e Comércio Ltda. Aguarde-se termo anterior.
N. 420.166 - Dieta S.A. Produtos Alimentícios - Aguarde-se
termo anterior.
• N. 420.161 - Dieta S.A. Produtos Alimentícios - Aguarde-se
.
têrmo anterior.
N. 420.162 - Dieta S.A. Prudutos Alimentícios - Aguarde-se
térmo anterior.
N. 420.188 - José Pedro da
Silva - Aguarde-se termo anterior.
Mehidin Manas
N. 430.650
- Prossiga-se na classe 35.
N. 446.642 - Clovis Nunes da
Silva - Aguarde-se têrmo anterior,

• Manuel de Barros Campos. No pedido de cancelamento da Patente n.o 3.690. - Cumpra a exigência. •
N.° 250.438 - -Joh= A Wue1fing. - Cumpra a exigência.
Disversos:
Oscar José Werneck Alves. .No pedido de prorrogação da Patente n.° 1.843. - Prorrogue-se
de acôrdo com o art. 42 do Código.
The Singer Manufacturing Company. - No pedido de prorrogação das Patentes números 1.853
1:855 - 1.856 - 1.857 - 1.858.
- Prorrogue-se de acôrdo com o
art. 42 do Código.
• Plásticos Hevea Ltda. - No pedido de prorrogação da Patente
1.883. - Prorrogue-se de acôr,
n.o
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
do
com o art. 42 do Código
JUR/DICA
José Apioletti. - No pedido de
prorrogação da Patente n. o 3.148.
Caducidade de Marca:
- Prorrogue-se de acôrdo com O
art. 42 do Código.
Dia 15 de outubro de 1984
Metalúrgica Wallig S.A. - No
Alfredo Matthiensen Neto -- No pedido
de prorrogação da Patente
pedido de caducidade da marca: n.0, 3.177.
Prorrogue-se de acôrCafé.Júnior n.o 185.976, de Ind. e do com o -;art. 42 do Código.
Comércio Café Guará Ltda. Não tendo a titular atendido ao , Righetto & Cia. Indústria e Cochamado para defender, sua mar- mércio. - No pediria de prorrogaca e, considerando as provas de ção da Patente n.o 3.677. - Pror_
fls. lie 16 que, embora de patente. rogue-se de acôrdo com o art. 41
'gragilidade não foram contesta- do Código.
das. Declaro caduca a marca Café Alexey Sterligov. - No pedido
Júnior protegida por êste regiade restauração da Patente númearo.
ro 46.445. - Conceda a rozstauração de acõrdo com o art. 206 do
Exigências:
Código.
Fram Corporation - Junto ao
tê
o .128.750 . - Cumpra a ekl- Ana 'Cândida Dreux. - No pegênn
ncia
dido de restauração (.!_a Patente
Celanese Corporation Of Amé- n.o 58.080. - Conceda •a restaurica. - Junto ao termo 140.501. ração de actirdo com o art. 206 do
Código.
- Cumpra a exigência
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Toacony Fabrica Inc. — No pe- José Fabri & Filhos. — Junto a
dido de restauração da Patente Patente n.o 474)16. — Cumpra a
it.° 58.128. — Concedo a restau- exigência.
José a-1BU/ & Moa. —„ Junto a
kação de acôrdo com o art. 208 do
Patente n.o 88.228. — Cumpra a
Código.
exigência.
•
EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
Correntes S.A. — JunTRANSFERÊNCIA E LICENÇAS • toLinhas
as Patentes números 89.083 e
63.718.
— Cumpra as exigências.
Transferência e alteração de . The National
Cash Registar comnome de titular de processos:
pany. — Junto ao têrmo 115.729.
-- Cumpra a exigência.
Dia 15 de outubro de 1964
Amau .Dizioll — S.A. Indus- Aplicações Técnicas Industriais
trialização de sementes oleagino- Servo Systera Ltda. — Junto ao
sas. — Transferência para seu Urra° 134.411. — Cumpra a exinomè da Patente n. o 66.143. — gência.
Citykux S.A. Comércio e IraPrivilégio de Invenção. — Anoteportação. — Junto ao têrrao núse a transferência.
mero 136.121. — Cumpra a exigênCompagnie EIectro Macanique. cia.
— Transferência para seu nome
Equipamentos Vanguarda Ltda.
da Patente n. o 67.041. — Privilé- — Junto ao têrmo 151.220. —
gio de Invenção. — Anote -se a Cumpra a exigência.
•
transferência.
Colúmbia do Brasil S.A. IndúsPeter Muranyl Indústria e Co- tria e Comércio. — Junta a marca
mércio S.A. — Traa.sferência: n.o 88.330. — Cumpra a exigênpara teu nome do téanno 100.606. cia.
Modêlo do Utilidade. -- Anote-se
Indústria e Comércio de Bebia transferência.
das Pontiac Ltda. — Junto a marWerner Schopprneyer — Trans- ca n.o 218.744. — Cumpra a exiferência para seu nome do Privi- gência.
Laboratório Labolemel S.A. —
légio de Invenção, tênco: 120.569.
— Anote-se a transferência. Quan- Junto a marca n.° 302.731. —
to ao pedido de retificação: Retlfi_ Cumpra a exigência.
que..se o nome da depositante para Riker Laboratories Inc. — Jun.
to a marca n.o 398 561: — CumHeinrich Nicolaus
pra a exigência.
Denso Chemie G M.B.H. — peIndústrias Gess', Lever S. A. —
de rara ter anotado na Privilégio Junto
a marca n.o 437.503. —
de Invenção tênno,420.625 a 'CCumpra.
a exigência.
al.
a
teração de nome. —"Anote-se
Gunther Wagner. — Junto a
teração de nome.
Luiz Pereira Leite. — Transfe- marca, n.o 476.869. -- Compre a
rência para mu nome do Modêlo exigência.
Poli Flex Indústria de Borracha
de Utilidade, térrao 122.878. —
— Junto a marca n. o 476.873.
Anote-se a transferência dos direi- Ltda.
—Cumpra a exigência.
tos pertencentes a Paulo Hamilton Siqueira para Luiz Pereira

..

N.o 473.978 — atolem, 4.
Irmãos Mendonça Indústrias
de Indústria de Estincll Chokelll Comércio S.A. — Na transferênLtda.
cia do registro .210.498. — Cumpra a exigência. •
Sinal de Propaganda deferida;
Diversos:
N.o 412.727 — Pedido... Atendido... Ping-Pong mastigue bem
e
Têrrace
a goma até amolecer. Coloque na
ponta da língua. Empure-a conN.° 418.308 — Iris Ele trome
tra 'os dentes e ... sopre lentaf nica Ltda: — Aguarde-se o Urano
mente, fazendo linda bola — Re- apontado.
querente: Cia. Brasileira de Novidades Doceiras.
Prorrogação de Registro:
— Artigo 121 do Código.
Têrmo:
Títulos de Estabelecimentos
N.°
856.422
— Vermicanis, cias
Deferidos:
se2 — Requerente: Laboratório
N. o 418.841 — Vestex, cl. 36, de Procampo Ltda. — Prorrogue-5e o
Tecidiária Silveira Ltda., artigo registro.
117 do Código.
Retificações
N. o 419.310 — Starpavi, cl. 33
— Requerente: Starpavi Engenha... Ficam os processos abaixo mencioria, Comércio e Pavimentação
nadas republicados por terem saldo
raitada, artigo 117 03 Código.
com Incorreções em 14-10-64:
• N. o 419.490 -- Serviço de LocaTermos:
ções Comerciais Pan-Americana
N9
104.548 — Privilégio de InvenS.A., classe 33, de requerente: ção: "Aperfeiçoamentos
na Fabrica.
Serviço de Locações Comerciais ção de Desinfetante Intestinal
comPan-Americana S.A., artigo 117 posto principalmente de Baena Bado Código.
tYrocua Ant'ssético — Requerente:
chikaji
N. o 426.612 — Colchões de mo- X: 109.009 Privilégio de Invenlas Seara., classe 40, — Requereu- ção — Processo de Revestir uma
te: C. Andretta, artigo 117 n. o 1 Peça-Suporte comi uma composição
tehmo-plástlea. . Requerente: Armsdo Código.
Marca Indeferida:
• N.° 419.480 — Davino, clalse 42
— Requerente: J. A. Alvares. —
Indeferido, em face do registro
apontado.
Transferência e aitaração de
nome de titular de processos:
Hélio Nicolay
Transferência
para seu nome da marca SUrpréSa
n. O 170..895. — Anote-ee , a transferência.

EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
Leite.
•
'SEÇÕES REPUBLICADOS
Ludovina Surreira Marques SanPeter Muranyi Indústria e Coches —*Transferência para. seu
mércio S.A. — Transferência para
Rio 15 de outubro de 1984
nome da marca Sacha no 213.753
seu nome do modêlo de utilidade, • Notificação:
— Anote-se a transferência.
tèrmo 127.510. — Anote-se •a
Uma vez decorrido o prazo de
transferência.
A Ordem de Graal na Terra. —
previsto pelo artigo 14 da Pede para ser anotada na marca:
Neisler Laboratoriea Inc. — recurso
n.° 4.048, de 29 de dezembro O Mundo do graal n.o 171.654, as
Transferência para seu nome do Lei
de
1961,
mais dez dias para alterações do nome da titular. :—
Privilégio de Invenção, têrrao nú- eventuaisejuntadas
de recursos, e Anotem-te 1. 0 de O Santo Graaf,
mero 128.014. — Anotte - se a do mesmo não se tendo
valido ne- Congregação Brasileira Brasileira
transferência.
nhum Interessado, ficam noticados para o Santo Graal Congregação
Monsanto Company. —' Pede os requerentes abaixo menciona- Brawileira e desta últlani para o
para ser anotada na Privilégio de dos a comparecer a êste Departa- requerente.
txes
•
Invenção, têrmo 151.512 a altera. mento a fim, de efetuarem o paUCB (Untou Chim/que Chemisção de nome. — Anote-se a alte- gamento da taxa final concernente a expedição dos respectivos che) (Bedrijven), Transferação de nome.
Castor Industrial e Mercantil certificados dentro do prazo de rência para seu nome da marca:
S.A. — Pede para sn' anotada sessenta dias, na forma da pará- Ucexol n.o 293.711. -- Anote-se a
marca: Cartor n. o 367.985 a alte- grafo único do art. 134 do Código transferência.
Indústria de Tabacos Goldbeck
ração de nome. — Anote-se a al- da Propriedade Industrial.
S.A. — Pede para ser anotada na
teração de nome.
Marcas Deferidas:
marca Sissi, tèrmo 440.439, as alterações do nome di titular.
Exigências:
•

Amalia Romeu iTsessa junto a Patente n.° 4.435 — Cumpra

a exigência.
Ernesto Rothschild s A. Indaà-

trio e Comércio. — Junto a Patente n. o 4.676. — Cumpra a exi-

gência.

Douglas Radioelécrica -S. A. —
Junto a Patente re a 3.75. —

Cumpra a exigência.
Joó Fabri — Junto a
Patent n o 41.054 — Cumpra a
extge,•ncia.

•

•

Têrmos: •

N. 0. 445.009 Sac, classe 41 —
Requerente: Sociedade Açucareira
do Comércio Sac Ltda.
N. o 465.724 — Poder X, disse
8, de TJnion Carbide Corporation.
N. o 466.743 -- Vis Lin, cl. 3, de
Willhinns de Matto8.
N. o 471.642 -- Botoné Santista,
cl. 22, de S.A. NIninbe, Santista
Indéstrias Cretei ç-nn d ! re i to ao
uso exclusivo do' nome Betonê
con e tante do clic12..
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trong Cork Company.— Total para
treze pontos.
N9 111.387 — Privilégio de Invenção — Aperfeiçoamentos introduzidos
na movimentação das lançadeiras em
teares — Requerente: Antonio Parreira Gandra. — Picam retificados
o ponto que saiu o antigo.
1 — Aperfeiçoamentos introduzidos
na movimentação das lançadeiras ana
teares, em que o dispositivo magnético de propulsão da lançadeira, ca.
ratteriza-se por ser constituído pra
um magneto ou um ima permanente
em ferradura ou em "TI", montado
num quadrilátero de madeira, desligado este conjunto sõbre dois trilhos paralelos e horizontais — Total
para: seis, pontoe.
N° 111.659 — Privilégio de Invençãe
— Composições pragidcidas e processa
de produzir compostos triciclicos usados nas mesmas — Requerente: Parbenfabrieken •Bayer Aktiengesellschatt — Para total de quatro pontua
reivindicados.
N° 112.705 — Privilégio de Invenção — eienstrução de Teto e ProMse
para montar o mesmo Requerente:
Sveremo Aktiebolag — Total para
pontos.
•
Treemo 112.306 — Privilégio de Invenção — Processo de preparação de
novos compostos tendo atividade hes.
bicida e composições contendo os

mesmos. — Requerente : Velsicol
Chemical Corporation — Para total
de cinco pontoe reivindicados.

n3.2.44 Privilégio de Inven.
ção — Pertence tubular soldado para

canalizações de alta pressão, eia particular. de grande diâmetro. — Requerente: J. M. Voith
N9 118.144 — Privilégio de Inven-

Anotem-se as seguintes altera- ção — Processo de fabricação
da
disaao corantes, seus corapoatos com.
plexos
metálicos
—
Requerente:
1 — De Indústria de Tabacos
Par.
Bayer Aktiengesellschaft„
Santa Cruz Ltda. pira Indústria benfabriken
ars 119.043 — Privilégio de Invende Tabacos Goldbech Ltda.
ção — Processo de Obtenção de Nova
2 — Mate paa a equerente.
Gatona Pregnáncia Metilade — Requerente: Roussel-Uclaf,
N9 119.333 — Privilégio de Inven.
Exigências:

ções:

ção — Uma ferramenta de corte •
Cia. Supergaa Engarrafadora ei um encaixe em cabeçote de !rasar
ItribUidera — Na transferência para a mesma — Requerente: Stando registro 123.348. — Cumpra a -ray Corporation — Pinai do ponto
fica retificado pare: A sua face exexigência.
terna. — Total para ogatewa% poeto*.
•
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Privilelo de Inven;ão
1.
Processo de C/..1:E_140 de nfrõs
drastenos 16: Cc.:Calcos - Requerente: Roussel Uclaf - Fica reificado o início do ponto: 1. P. eesso
de obtenção de novos andrcstenos
- 16 - Cetônicos particularmente

dos 16 - Cato - Andrastenos,
de Fórmula. Seguem-se a lArrnula

publicada etc. etc.
N° 121.880 - Privilégio de Inven00: Aperfeiçoamentos em Sistemas

de Contrôle de Queimador de Combustível - Requerente: Robershaw
Pulton Controls Company. - Fica

:retificado todo o ponto. O publicado
foi o antigo.,

1. Aperfeiçoamentos em sistema
de contrôle 'de queimador de combustível caracterizados pelo fato de
-compreender um queimador principal,
dispositivos pilôto dispostos adjacente
ao referido queimador, dispositivos,
• operavelmente, ligados para controlar, termostaticamente, o fluxo da
combustível ao queimador e aos dispositivos piloto, dispositivos ' de °riflai° ligado ao queimador para néle
Injetar combustível, dispeaitaias
:válvula, operave l mente, ligados para
Controlar o fluxo ao queimador de acor.00 C om a * existência de chama no dispositivo piloto, e dispositivos de desvio em relação aos dispositivos de controle termostático do fluxo de combustível para o suprimento de um fluxo
desviado de combustiyel ao referido
queimador principal, quando os referidas d iipositivos de :válvula se acham
ta posição .aligadoa. Total para Vinte pontos.
Termos:
• N.° 124.029 - Modelo de utilidade:
Nova disposição construtiva era soquete
baioneta.
Requerente: Indústrias Brasileiras
Eletrometalúrgicas S.A. - Ftinal de
pontos fica retificado - Molas essas
que são ligadas ads condutores ou chave elétrica do soquete - total dois
pontos.
N.° 125.950: para privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos em ou relativos a circuitos destinados a permitir
a ligação silenciosa de um receptor de
televisão. - Requerente: N. V, Philips' Gloeilampenfabrieken - Os pontos acima mencionados foram publicados com incorreções no boletim do dia
quatorze de outubro de 1964.

Cooperativa de Laticínios Teofilo
Otoni Ltda. (oposição ao termo número
641.133 - marca: Papagaio - classe 41) .
Indústria de Tapetes Bandeirantes S.A.
(oposição ao termo: 643.086 - marca: Capricho - cl. 34)
Indústrias Texteis Tamer S.A. (oposição ao termo n.° 641.516 -- marca:
Elastyil - cl. 36)
Indústrias Texteis Tomer S.A. (oposição ao termo n.° 641.514 - marca:
• Elastiss - cl. 36) .
Vedat Tampas Herméticas Ltda.
(oposição ao termo n.° 640.208 - marca:, VIP - cl. 11) .
Indústrias Texteis Tamcr S.A. (oposição ao termo n.° 641.515 - marca:
Elastyl - cl. 23) .
Indústrias Texteis Tamer S.A. (oposição ao têrmo n.° 642.447 - marca:
Procade - cl. 32)
Combate S.A. Comércio e Indústria
(oposição ao termo: 640.476 - marca: Combat - cl. 11) .
Triumph Nurnberg A. G. (oposição ao térmo n.° 641.174 - marca:
Triunfo - cl. 6) .
Importadora Popular Ltda. (oposição
ao têrmo n.° 471.460 - marca: Vitoria - cl. 6) .
Interamericana de Publicidade S. A.
(oposição ao termo n.° 212.628 - marca: lnteramericana Filmes - cl. 32) .
Interatriericana de Publicidade S. A.
(oposição ao têrmo n.° 469.197 Nome Comercial).
Grandes Indústrias Minettl Gamba
Ltda. (aposição ao termo n.° 638.925

-

marca: Fartura).

641.853 - marca: São Carlos -se 46).
Companhia Brasileira de Produtos de
Aço S.A. .(oposição ao térato número
641.850 - marca: Apoio - cl. 11).
S.A. Diário de Noticias (oposição
ao termo n. 9 638.674 - Frase de Propaganda - Concurso Rainha do 4.°
Centenário - els. 32 - 33) .
Companhia Brasileira de Produtos de
Aço S.A. (oposição ao térreo número
641.851 - marca: Apoio - cl. 11).
Companhia Brasileira de Produtos de
Aço S. A. (oposição ao termo número
641.849 - marca: Apollo - cl. 11).
Companhia Eletromecânica Celma
(oposição ao termo n.° 640.787 -Nome
Comercial) ,
Editorial Bruguera Ltda. (oposição
ao termo n.° '641.098 - marca; Cultura - cl. 32).
Calçados' Parisiense Ltda. (oposição
ao termo n.° 640.878 - marca: Paris

-

Outubro de 1964
xilico, recuperando-se ao tuenoê uns
Produto tecido a fórmula
Zp
p-ei.0
c =fk. (

na qual P, Y. Ar, e R têm os signifid
cadoz odeia mentionados, e rt' representa um membro do grupo que coa.
sist a em radi cais halógeno e aciloxl.,
• Total de 13 pontos.
Finalmente, de aceado com a Cozi"
venção Internacional para a Proteção
da Propriedade Industrial, celebrada em
Paris (1883) e revista na Haia (1925). •
combinada com o art. 21 do dera-lei
a.* 7.903, de 27 de ag(tato de 1945.
reivindica -se a prioridade dos pedidos
de privilégio depositados na Reparti.
ção de Patentes dos Estados Unidos da

el. 36).
América, sob u.°' 134.569, de 29 de
Companhia Eletromecânica Celma ageisto de 1961, a.° 177.174, de 5 de

(oposição ao termo n.° 640.789 - marca: Uma - cl. 31).
Companhia Eletromecánica Celan'
(oposição ao termo n.° 640.788 - Titulo: Comércio •e Indústria de Gaxetas
(Silma» - cl. 31),
S. A. Diário de Notícias (oposição
ao termo n.° 638.673 - Frase: Concurso Miss 4. 9 Centenário - cls, 32
- 33) .
Sulaplast S. A. Indústria e Comércio (oposição ao termo n.° 638.925 marca: Futura - cl. 50).

março de 1962.
Rio, 10-8-1964. - Assinei e encerrei 79 laudas do expediente déste Departamento. - Nikon Alvitre Xavier,
Diretor do S. Documentação.
TERMO N.° 118.498
De 8 de abril de 1960

Pontos caracterlsticos da Patente Mo- deo Industrial.
Para: - etIrn Nóvo Modê/o de Cafeteira».
Requerente: Wilson Nunes - Es-7.

Cukier õ Grosman Ltda. (oposição
ao termo n.° 638.467 - marca: Kuky
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO tado de São Paulo. _
- cl. 36) .
Tecnoprint Gráfica S.A. (oposição
TERMO N.° 142.421 '
ao termo n.° 638.325 - marca Print) .
Ford Motor Company (oposição ao
Data: 27 de agosto de 1962
térmo n.° 639.581 - marca: Major cl. 6).
Requerente: American HOme ProducFord MOtor Company (oposição ao ts Corporation, Estados Unidos da Amétermo o.° 639.580 - marca: Major -- rica.
cl. 21) .
Titulo: (Processo de preparação de
The Gillette Company (oposição ao
termo n.° 637.717 - marca MN clas- compostos benzodiazoepinicos». (Privilégio de Invenção) ."
se li).
1. 9 ) Um ntwo modelo de cafeteira,
Esmaco Materiais para Construções
1.°) - Processo de Preparação de constituído de dois recipientes tronco.'
Ltda. (oposição ao termo n.° 638.347 um composto tendo a fórmula
cónicos, caracterizados por serem am- marca: Ermaco
cl. 16) .
bos escalonados em forma de degraus
Esmaco Materiais para Construções
circulares dispostos um sôbre o outro,
Ltda. (oposição ao termo a.° 638.348 X
sendo o inferior menor que o imediata- Nome Comercial) .
mente superior.
kLe.o
General Electric Company (oposição
NY
Seguem os pontos 2 e 3,
ao termo n.° 639.151 - marca: Radar).
NOTICIÁRIO
c-ar
TAL
Volkswagenwerk Aktiengesellschaft
(oposição ao têrmo n.° 637.994 \ C mala
OPOSIÇAO
•nuftmo N9 121.637
Nome Comercial).
ITAP S. A. • Indústria Técnica de
Vohtswagen Aktiengesellschaft (opo637,995 - marca:
Artefatos Plásticos - (oposição ao s i ção ao tèrmo •
• lein 99 de Julho de 1980
em que X e Y representam, cada qual.
térreo n.° 637.397 - marca: KIM - Volk'Sbon - cl. 21).
Requerente: Fábrica Italiana Mag.
Fibran Comércio e Indústria Ltda. hidrogênio, cloro, bromo, nitro, trifulo- rietti Marelli Z. p. Az. - Itália.,
-cl. 28).
Sojete Rhodiaceta (oposição ao ter- (oposição ao termo a.° 638.431 - mar- rometil ou metil-sulfonil; R é hidrogeTitulo: Vela de Ignição de tipo promo: 642.860 - marca. In-tegral - ca: Pribim - cl.: 41).
aio ou uma radical hidrocarbonado: tegido. - Privilégio de Invenção.
Vela de ignição, de tipo protegido.
el. 33) .
Mai.lfe S.A. Materiais de 'Constru- Ar é uni radical arithco; •e R' E uma
caracterizado pelo fato de que a suPromaco Produtos e Materiais de ções (oposição ao térmo n.° 638.562 - radical hiclroxi, halógeno, alcoxi ou perfície externa do material isolante
aclima processo esse caracterizado pelo
Construção Ltda. (oposição ao termo marca: Mac-Fer)
se apresenta metalizado, visando à
Torrefações Associadas Indústria e tratamento - de uns composto tendo constituição de uma proteção eletrosi.° 638.444 - marca Bromaco - clasa
fórmula
Comércio S. A. (oposição ao termo:
se 50)
magnética.
n.° 642.872 - marca: Café Monarca
Prioridade: Itália. emn
agôsto
Laboratório Lutecia S.A. (oposição - cl. 41).
de 1969, sob o' no 13.492.
ao termo n. 9 643.617 - marca: CaiCima Companhia Industrial de Matemeton - cl. 3) .
rial Automobilístico (oposição ao térSociedade Agrícola e Comercial Si- mo n.° 643.514 - Nome Comercial) .
TZRMO No 121.769
cfij .. ( ri)
tiriba Ltda. (oposição ao termo núFrigorifico Serrano S.A. (oposição
mero 640.766 - marca: Ouro-Velho ao termo n.° 643.219 - marca: ApeZm 5 de agtato de 1960
•
cl. 41)
ritivo - cl. 41) .
Requerente: Indústria de máquinas
Lua. Ferrando Ótica e Instrumental
.; Laboratório Oftalmológico IL. ato La
'Mudeis Ribeiro S. A. - São Paulo.
Titulo: Nevo pino para carteia de
pitada (oposição ao termo: 635.555 -- Cientifico S.A. (oposição ao termo número
639.661
ma
r
ca:
Aluferco
barca: Liso-Cloranfenicol - ci. 3).
em que X, Y. R e Ar têm os sentidos tear. - Privilégio de Invenção.
lo
Nôvo pino para carteia de
j Francisco Menta Primo (oposição ao cl: 16).
referidos - com um agente do tear, feito
Fábrica de Velas e Sabão São Car- acima
cai metal, caracterizado
jorrno n.° 440.927 - marca: Preferida
grupo que consiste em cloretos de acido por compreender
inicialmente um
los Ltda. (cposkrio ao termo numero carbe" .. ' -o g anidridos
42)'.
dç ácido xarbo., ~19 extingo ovperior, de gargigu.
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Tramo N9 123.042
ração cilindrica, que se continua inTERMO N123.218
TÉRMO N9 124.494
•
feriormente por curto trecho alarga..
Em 26 de setembro de 1960 .
do o de superfície lateral facetada, o
Em 28 de novembro de 1960
Em 4 de outubro de 196U
qual se segue por estreita aba anelar
Privilégio de Invenção de "Aperfel
contronante, e terminando infrlor. Requerente: General Electric Com- Requerente; Arllndo Gonçalves Viçoamentos em máquina para retificai
mente em trecho extremo rosqueado, pany — Estados Unidos da América
eira
—
Estado
da
Guanabara.
superficies planas".
Titulo: Aperfeiçoamento em eusde Passo largo.
trueSo de comutador e método de fa- Titulo: Interruptor automático pa- Bons Iwanow — Capital d.o Estada
Total de 2 pontes.
bricá-lo. — Privilégio de Invenção. ra temos predeterminadas. — Pri- ee São Paulo,
19 — Aperfeiçoamentos em maquio
O que a requerente reivindica como vilégio de Invenção.
nas para retificar superfícies planas,
nôvo é;
TERMO N9.122.198
19 — inteivuptor automático para caracterizado pelo fato de apresentar
19 —Um comutador caracterizado tempos Predeterminados, caracteriza- o eixo de comando, disposto perpenEm 24 de ageosto de 196o
por: unia luva centralmente colocada do por constar de um relógio, ou mais dicularmente sob a mesa, em um pon..
Requerente: Califórnia Research tendo um furo receptor para eixo; de uni ligado a urna chave de prede- to correspondente ao centro ela mesa,
Corporation — Estados Unidos da uma pluralidade de barras alternada- terminação dos tempos ou a mais de vm trecho meai; desenvolvido, em formente dispostas e separadores iso- uma, alimentados por um circuito ma de uni carretel em cuja banda se
América.
lantes colocados a volta e radialmen- elétrico e alimentante de outro ou desenvolve uma canaleta hedicoldel
Titulo: Composições de óleo lubri- te espaçados da dita luva, cada urna de
outros.
em forma de rósea, sendo enrolado
ficante. — Privilégio de Invenção. de ditas barras e separadores constisôbre ê.ste carretel, em uma ou duas
19 — Uma composição de óleo lubri- tuído com urna porção intennedieria Total de 15 pontos.
voltas, um cabcede aço, que tem as
ficante, caracterizada pelo fato de restrita; ditas barras tendo unia trilha
suas extremidades, cada uma presa
compreender unia proporção maior de exterior lisa para escôvas sendo transjunto a uni dos entestamentos de
um óleo de viscosidade lubrificante. versalmente mais espessa que a parte
mesa.
TLRMO N o 123.262
e urna N-poliareina substituída mo- colocada adjacente à, dita luva; um
Total de 3 pontos.
noalquenil succinimida de tetraetile- material de aglutinação substancialno pentemina.
de
Em
7
de
creubro
1960
mente não_contraivel colocado entre
Total de 16 pontos.
dita luva e ditos separadores e barTERMO N o 124.611
Prioridade: Estados Unidos da Amé- ras envolvendo ditas partes restritas Requerentes: Ossvaldo Gonçalves
rica, em 24 de agetto de 1959, sob os e pelo que agarrando rigidamente Lima. Alcindo Guanabara .
e
Em 11 de agteto de 1960
nos. 835.411 e 835.437.
mbuco.
ditas barras e separadores à dita hl- Emil Milan Rasovsky — Pera
Requerente;
João Germano Guidu.
va; e meios- para ligar eletricamente Privilégio de Invenção — "Aperteiditas barras a um enrolamento do ro- çcomentos em dispositivos para ho- gli — São Melo.
TÉRMO N9 122.205
Título: Nôvo tipo de alárme con.
tor.
rnegeneização de líquidos em fermen- tra roupo para portas e janelas em
Finalmente, a requernete reivindica tação, especialmente aeróbios".
geral. — Modelo de Utilidade.
Em 24 de agõsto de 1960
os favores da Convenção Internacio— Nôvo tipo de alarme contra
Pontos característicos:
Requerente: The Natal Tanning nal, visto a presente invenção ter iroubo para portas, janelas em geral,
Extraet Company Limited. — Africa do depositada na Repartição Oficial de 1 0 — Aperfeiçoementos em disposi- con.stituido
de metal ou de qualquer
do Sul.
Patentes ods Estados Unidos da Amé- tivos para homogeeização de líqui- outro material adequado para esta
Titulo: 'Nevo processo de flocula- rica do Norte em 5 de novembro de dos em fermentação, especialmente finalidade
em cóses e tamanho dese.
Ção. — Privilégio de Invenção.
aeróbios, caracterizado pelo fato dos jado, caracterizado pelo fato de pos1959. sob o n° 851.080.
19 — Processo de floculação, carac- T"- »l de 7 pontos.
referidos -aperfeiçoamentos abrange- suir uma peça, provida de uma extreterizado pelo fato de se tratar uma
rem três tipos de dispositivos, a sa- midade ligeiramete trapizoidal, cuja
solução ou susperiSto aquosa com um
ber: de "cilindras concenttetos", de pela tem as laterais verticais moldaagente floculante, compreendendo o
"cilindros e cones eonceatricos' e de das em forma da letra L de cada lado,
TLILMO
N
o
123.062
produto reacional entre una tanino,
"cones concêntricos".
to manuale,
amino_ou-amôniotormaldeido e um
o que facilita o perfeito acionamenTotal de 4 pontos.
Dn 27 de setembro de 1960
composto.
.
Total de 7 pontos.
Prioridade: Africa do Sul. em 25 Requerente — Standart Electrica
Taram° N o 124.2'77
TPIRMO N o 123.33,2
de agósto de 1959, som o n o 1.881-59. S. A. — Inglaterra.
Titulo: Melhoramentos era nu relaEm 18 de novembro de 1980
tivoS a centros automáticos de teleEm 21 de julho de 1900
comunicações. — Perneado de InTERMO N° 122.901
— São Paulo,
venção. .
Requerente: Kenji Nishiwaki e Requerente: Pedro Paulo Manieri
•
Era 20 de outubro de 1960
Titulo; Aperfeiçoamentos em gaà
1 0 — Uni centro ;automático
de tele- Kurasaburo Nishiwaki — São Paulo. vetas
de mánuinets de costura em ge.
Requerente: N. V. Philips' Gioel- comunicações caracterizado por uma Titulo; Aperfeiçoamento em, reator mi. —
p rivilégio de Invenção.
ligarão entre uma linha entrate e para luz fluorescente — Modelo de
lampenfabriken. — Holanda.
19. — Aperfeiçoacneratos em gavetos
Titulo; Aperfeiçoamento , em ou re- sainte é estabelecida através de uma Utilidade. •
para niáeuirias de coitura em geral,
lativas a radiadores de calor elétri- via que inclui unia pluralidade de diol o — Aperfeiçoamento em reator caracterizados pelo fato de ser um
dos senil-condutores do tipo conhe&s. — Privilégio de Invenção.
dos cantos maiores de uma caixa subs10 — Um radiador de calor elétrico cido como "pana" ligados em série para luz fluorescente caca,cterizado tancialmente
p rismática retangular,
pela introdução de unia resistência
que compreende um envoltório tubular Total 'ti e 8 pontos.
p or dobradica em um ou ourefletor fechado à prova de gás, e Finalmente, de acôrdo com a Con- para com dois terminais para ligação fixado
que a dita caixa fique na
pelo menos um corpo aquecedor, pre- venção Internacional para a Prote- em 90 e 110 volts e pela sua conju- permitindo
ferentemente helicoidal, que age em ção da Pro p riedade Industrial, revista gação com o - "sete.' e soquete em tro extremo do tampo da máquina,
caixa dotada em um de seus ladoa
oombinação com o espelho, c,aracte- em Haia (1925) e o artigo 21 do Có- une. só peça.
postale: vertical ou horizontal; e a
rezado porque o Corpo aquecedor é digo da Propriedade Industrial. reivin.
maiores, de uma abertura, na qual 41
eanjado quer dentro de um tubo de dica a prioridade de iguai pédido deprveista unia tampa rvestida ou não,
Telalv10 NO 123.998
yldro ou sôbre um núcleo isolante re- p ositado :te, Repartição de patente,
externamente, por Ma placa de vis
fratário, de modo a ser suportado por Londres — Inglaterra, sob o mimepuxado um botão previsto em um de
23.481 de 2 de õutubro de 1959.
Ame corpo suporte em todo o seu
Em 4 de novembro 40 itceo
dre espelhado, tampa esta que ;In ser
oomprimento.
&emente'.
Total de 5 pontos.
Requerente: Emile Lemaine e Roger rena lados menores, se abre autome.
Prioridade: Holanda, em 23 de seTER1VIO • No 123.104
Lemaire — França.
Total de 2 pentes.
.
tembro de 1959, sob o r10 243.69a
Em 29 de setembro de MO
Titulo: Aperfeiçoamentos relativos a
banhos para fotogravuras. — PrieL
TERMO N9 124.384
TÉRMO N9 122.944
Requerente: Fábroa de Enceradal. légio de DavençAo.
re
Comercial
Bandeirantes
Ieda.
Em 21 de setembro de 1960
19 — Aperfeiçoamento eelative à
Em 22 de novembro de 190,
São Paulo.
banhos para fotogravura, caracteriza- Requerente: Cyril John Bath —
Titulo: Indicador luminoso de fuNo3vo dispositivo para fixar do
pelo fato que ..éle comporta a dis- Estados Unidos de América.
zível inutilizado. — Privilégio de In- fias elétricos em enoe.radeiras e ou- persão
na proporção de 1 a 5% por Titulo: Processo e aparelho para
venção.
tros. — Privilégio de Invenção.
1 9 — Indicador luminoso de fuzi. 19 — Nervo dispositivo para fixar volume de uma solução aquosa de esritamento e formação de fôrmas de
ácido nítrico contendo de 3 a 30% material de metei, — Privilégio de
vel inutilizado, caracterizado essen- fios elétricos em eneeradeiras e ou- de
ácido nítrico puro, de pema mistucialmente pcla ligação em paralelo tros. caracterizado por ser constituí- ra
de saponidlos não fenices e ou sai- Invenção.
do feafvel a um circuito provido de do por um corpo tubular rosqueado
10
Processo de formar chapa de
resistência limitadora de correrite e externamente em suas extremidades!, fóteres, de poliaolcóois bem como dos material de metal a frio em um artiseus
ésteres,
misturados
na
proporção
de carga. esta quando necessária, in- provido de unia saliência, periférica,
go entre matrizes de estiramento com
tercentada p or uma lâmpada de gás externa, sextavada, e provido ainda, de 100 a 400% com um derivado de as partes complementares de macho
hidrocarboneto
de
petróleo,
liquido
na
inerte do tipo Neon, clijo circuito se de um rebaixe cõnico extrema intere fêmea, caracterizado Pelo fato que
fecha com a inutilização, defeito ou no, no qual é prevista uma peça temperatura comum.
as superfícies de formação das ditas
queima do fuzível, pela diferença de tranco-cônica dotada de rasgos lon- Total de 7 pontos. •
Matrizes são curvolineares tanto no
Potencial entre as extremidades do gitudinais, peça esta mantida em po- Prioridade: Depositado na Reparti- corte longitudinal como tansversal,
fuzível, dada a impedância da lâm- sieão, por um cabecote, também tu- vanbro de 1959, 5 de maio de1960 e definindo no seu conjunto um molde
p ada e er de- tal ordem maior que a bular. em cuja extremidade Une e ção de Patentes Belgas em 5 de no. côncavo-convexo para o artigo, apli..
'Innerliint!s da carga.
p revista uma mola espiral.
25 de julho de 1960. sob os números tendo tração no material ao longo de
Total de 2 pontos,
Total de 2 pontos.
578.879, 584.374 e 590.547.
semente uma dienensão a um grau
n•nnnn••••
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elain do seu limite da elasticidade a
fim de coloca-lo em condições de mais
, Men deformação, em preparação e
• antes • independente do comsço do
estiramento do material pelas matei• tu, estirando o material em seguida,
Condições de fácil deformação, tanto
enquanto o material estiver ainda em
longitudinal como transversalmente
para a sua forma final pelas e entre
as matrizes, mantendo cada pa:te de
superfície do material após o tratamento inicial da pnrte de superfície
mento da operaçao de estiramento,
pelas matrizes pegada até o acabado modo que as superfícies das nutrias& em sua totalidade se encontram
ao completar a operação de estiramento cancomitantemente em contato
eam o material, e que a maior paate
do artigo formado como resultado ae
encontra dentro dos limites perif arieas das superfícies de formaç'io.
Total de 15 pontos.
de de idêntico pedido, depositado na
O requerente reivindica a prloridaRepartição de Patentes Norte-Ameriçana, em 17 de março de 1960. sob o
A° 15.508.
TERMO Ne 124.554
Zna. 30 de novembro de 1950
Requerente: Mefina 8. A. — Sulca.
Titulo: Dispositivo de comando po..
altivo das peças a costurar sôbre uma
Máquina de costura. — Privilégio de
Invenção.
— Dispositivo de comando positard) das peças a costurar abbre uma
máquina de costura, compreendendo
um quadro de sustentação das peças
a costurar, caracterizado pelo fato de
que éle compreende uni mecanismo
destinado a arrastar o quadro sob e
agulha notadamente para pespontar
pontos de adôrno, tal mecanismo cdmpreendendo uma haste suscetível de
deslizar axialmertte o de girar sôbre
si mesma em mancais solidários da
máquina de costurar, uma das extremidades dessa haste sustentando uni
braço do qual uma extremidade é ar_
ticulada ao quadro, dois excêntricos
arrastados por um mecaninain de arrastamento agindo respectivamente
sabre dois apalpadores, dos quais um
transmite os movimentos axiais à
haste e o nutro os movimentos de rotação, movimentos que se transfas_
riram em deslocamento transversal e
de diante para trás do quadro
A requerente reivindica de acôrda
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n° 7.903 de 27
de agôsto de 1946. a prioridade do correspondente pedido depositado na Redartição de Patentes na Suíça, em 24
de dezembro de 1959. sob o u s 92 O.
Total de 7 pontos.

MARIO OFICIAL (Seção III)
TERMO NQ 125.880
Em 16 de janeiro de 1911
Requerente: Fábrica de Saltos Pinheiro Ltda. Estado da Guanabara.
Titulo: Sola e salto conjugados de
madeira compen.e.ada para sapatos de
serlioras. — Modalo de Utilidade.
19 — "Sala e salto conjugados de
madeira ccmp:insac.3.a para sapatos
senhoras, caracterizado pelo fato de
ser confeccionado de lâminas de madeira compensada, em diversas odres
e submetido a um procesfo de colagem e prensagem, tornando assim, o
produto .mais resistente e leve de que
os siados de madeira inteiriça, tudo
como descrito, reivindicado e representado no desenho anexo.

carga, enquanto a cinta transportadora ou as cintas transportadoras superiores com a sua carga repousam sobre a cinta transportadora Inferior
com a parte do seu comprimento, que
a qualquer instante serve de superatrutura de transportador na parte
quente do forno, sendo a cinta ou as
c:ntas transportadoras superiores de
construção mais leve, tendo principalmente a função semelhante a separadora. Total de 9 ponta'.
A requernete reivindica prioridade de
idêntico pedido depositado na Repartição caa Patentes dinarquesa em 30
de janeiro de 1960, sob o n 9 363-60.
Tale.a10 N9 114.137

TERMO N9 125.942

Em 21 de outubro de 1959

Ern 17 de janeiro de 1961

Requerentee: Atina Paulista S. A.
Indústria e Comércio — São Paulo.
Titulo: Armário para banheiros de
dupla forma de abertura. —Modêlo
de Utilidade.
19 —, "Armário para banheiros de
dupla forma de abertura" caracterizado pelo fato de que a porta se apresenta, nas laterais verticais, dotada
de projeções laterais que não atingem
os extremos de tais lados, mas que.
em seus topos. apresentam receptáculos rígidos dotados de depressão nos
topos, sendo que a tais receptáculos
correspondem pinos dispostos em nivel apropriado, no corpo do armário,
em sua parte anterior, cada pino associado a peça solicitada por mola
interna a saliência do referido corpo
do armário.
Total de 2 pontos.

Requerente: National — Standart
Company — Estados Unidas da America.
Titulo: Arame revestido por revestimento de vapdres. — Privilégio de
Invenção.
19 — Um processo para reeatir
arame e material de tira metálico
com uma canniala de revestimento de
um metal tendo .uma volatilidade te.
/ativamente alta com um ponto de fervura de menos do que cêrca de 5000°
caracterizado pelo fato que éle
compreende os passos de providenciar
12,11 material metálico 'linear limpo,
passando então dito material enquanto tiver uma temperatura substancialmente uniforme de menos do que
1050 9 ln através de uma câmara com
preszão aproximadamente atmosférica que contém uma atmosfera compreendendo cérea de 05 — 1 de pressão atmosférica do vapor de dito metal a ser revestido, o restante de dita
atmosfera coinsistindo em um ou
mais gases inertes, mantendo a atmosfera de dita câmara numa temperatura pelo menu; ao ponto de fusão do
metal, a velocidade de dito material
linear e o comprimento da passarem
na danara sendo ajustados de tal forma que o arame deixa dita câmara
antes déle atingir uma temperatura
predeterminada que é prejudicial para o material linear revestido, e resfriando o material de revestimento
quando êle deixa dita câmara.
Total de 13 ponta.
TERMO N9 126.146
Em 26 de janeiro de 1961

Aktieselskabert Jens
Requerente:
VillacIsens Fabriker. — Dinamarca.
TKR,M0 N9 125.799
Titulo: Processo para preparar vicelular e forno para a aplicaçãc.
Depositada em 11 de janeiro de 1961. dro
do processo. — Privilégio de Minn_
Requerentes: Mário Vicente Pedro ÇãO•
Piccoli e Vincenzo Domingos Francis. 1° — Processo para preparação d,
vidro celular, onde uma mistura de
co Piccoli — São Paulo.
Pontos característicos de — "Máqui- vidro, consistindo de vidro pulverizana Pautadeira" — Privilégio de In- do e onde se adiciona substâncias, que
geram gás com as temperaturas com
venção.
1 9 — "Máquina Pautadeiraa, em aa quais o vidro fica macio. é passaque a mesma é montada em suportes da através de um forno, sendo desta
(1), sendo que num dos laterais de maneira sujeita a um melo de tempeadmissão do papel, tem mesa (2), e ratura necesário para obtenção de sua
caracteriza-se pelo fato de no late- estrutura celular, caracterizado pela
ral oposto, de saída do papel já pau- fato que a mistura de vidro é colocatada. há mera também reaulável (3). da Ware a cinta transportadora suassentada em encostas (4) cuia in- perior de uma cie na mínimo duas
clinação é regulável por alavancas cintas transportadora, que formam pe(5-6): o sistema de mo-amenta de 'o bali conjunto um suporte de trans..
conjunto é animado po e nada (35). portador, pelo qual é a mistura de vique através de correia , v*, recebe dro passada através do forno, sendo
movimentos de modc ana ou outro a cinte, transportadora inferior das
msio.
ditas cintas de construção mais pesaTotal de e pontos,
da com a funçalo principal de levar a

outubro de i>v-,
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TtRmo Ir9 116.186
1101

13 de janeiro de 1900

Requerente: Dorothy Mary 'árida*
— São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamentos em batiam
gas para pastas em geral. — Privilia
gio de Invenção.
19 — Aperfeiçoamntos em bisnaga,
para pastas em geral, caracterizado&
inicialmente pelo fato de a bisnaga,
de tipo comum e usual, ser provida
inferiormente, em sua extremidade
tachaada de funlo, de uma pequena
orelha central, normalmente rebatida sabre a dita extremidade; e a dita
bisnaga sendo ainda equipada copa
uma pequena chave com fenda, aplicada Et5bre tua superfície lateral, ai
mantida por cinta adesiva amarrilh0
ou outro dispositivo equivalente.
Total de 5 pontos.
N9 1/6.927
Dep. ern, 1 • de outubro de 1559

Patente Modal() de Utilidade.
Titulo: Nova disposição introduld•
da em panos para limpar, lustrar 41
outros fins.
Requerente: Moysês Nesanel What
— São Paulo.
19 Nova disposição introduzida
em panos para limpar, lustrar e oftroe fins", que se constituí por um
corpo de forma variável, composto de
dois tecidos unidos nas extremidades
periféricas circundantes ou bordas par
costura e, caracterizado essencialmente pelo fato de pouco adentro desta
costura, acompanhando-a paralelamente em Vala e volta os referidos
tecidos serem ainda unidos por uma
TERMO al° 116.255
segunda costura reforçada; pelo fato
ainda de num dos vértices do pana
dispor ' age, de uma pequena alça.
Em 16 de janeiro de 1960
fixa pela dupla costura e. finalmente
pelo
da di sposição de dupla cosRequerente: Luiza Pereira Ribeiro tura, fato
acima reivindicada, poder, tam— Estado da Guanabara.
bém, ser aplicada em panos de ma.
Título: Um nôvo modélo de mos- sõ tecido.
quiteiro portátil e desmontam _ Total de
pontos.
Modêlo de Utliclade.
1° — Um nôvo cnodélo de mosqui9'aRa.10 No 118.821
teiro portátil e desmontável, caracterizado por dois suportes e *uma lonDepositada mi, 25 de abril de 1960.
garina que conjuga ca meamos; em
Patente de: Modèlo de Utilidade.
que, o suporte consiste numa haste
Título: "Capa-estojo para livros".
vertical, apoiada num pé constituído
Requerente: Angelo Martina — São
por dois ramos divergentes, travados Paulo.
por uma barra, sendo o tanso da haste
Reivindica-se, como elementos consvertical atravessada por uma barra titutivos da novidade, o copteúdo dos
provida de uma ranhura longitudinal;
1° — "Capa-estojo para livros". ose em que, os dois suportes são conju- -emantes
pontos característicos:
gados por duas longarinas conectadas
por Unia porca de rosca, tudo suba. reeterizada pelo fato de consistir, na
aplicação, às próprias capas doa 11tancialmente como aqui-descrito e re- trl'03, confeccionadas em material
presentado nos desenhos anexos.
apropriado, pelas faces internas e a
Pequena distância de suas periferias.
abas de tecido ou similar em alijas
TERMO No 116.264
bordas se encontram dispostos os elementos para cure° de fecho de correr ou éclair.
Em 15 de janeiro de 1980
Total de 2 pontos.
Requerente: Atina Paulista S. A.
Indústria e Comércio — São Paulo.
Titulo: Nova disposição construtiva
~MO Nç 119.386
aplicada a armário para banheiro. —
Modêlo de Utilidade.
Em 12 de maio de- 1900
19 — "Nova disposição construtiva
aplicada a armário para banheiro",
Requerente: Giovanni Dibin —
na aplicacão, pela face interna da tado da Guanabara.
caracterizado pelo fato de consistir
porta do conjunto. de prateleiras com Título: Pente chaveiro escamonteá
— Privilégio de Invenção.
a fornaa de recipientes longitudinais. vel,
19 — Pente-chaveiro portátil par
aberto superiormente e dotados de cabelo,
caracterizado por ser confec
parcial rotação em pinos extremos Mantido
em tamanho especial par
tais recipientes solicitados por molas, ser
conduzido em pequenas carteias
que os mantém, normalmente, com a porta-niqueis
ou em chaveira de bo'
abertura voltada para o alta
Total de

3 pontos.

60.

Total de 5 pontos.
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TERMO N9 119.874

TERMO N9 121.687

Em 25 de maio de 1960

Em 2 de agasto de 1180

naquerente: Reprezentações Ferreiral Ltda. — São Paulo.
Titulo: Articulações de bonecas. —
Privilégio de Invenção.
19 — Articulações de bonecas. caracterizadas por compreenderem uma
ou mais tiras elásticas, dispostas internamento ao tronco da boneca, dobrada:: a5bre si mesmas e com ramos
ju.stapoetos entre si, ou afastados pela intercalação de separadores, ou
aind cruzados, tiras estas mie recebem, em posições central, intermad:árias e extremas, ganchos articuladores da cabeça e membros da boneca;
e a referida articulação podendo ser
efetuada diretamente, por melo de nós
extremos, ou a suportes fixos int ermed:arios, ou ainda com novas tiras
e genchoe, para articulacões dos pés
e ri-lã) , da boneca.
Total de 3 pontas.
•n•nn •...n

TÊRMO N9 121.240

Mi 14 de julho de 1960
Requerenec: Willy Gossiaux — Sul
Ça .
Titulo: Tubulacão de conexão para
fluido eob preasão. — privilégio de
Invenção.
1° — Uma tubulaçao de conexão
para fluídos sob pressão, caracterizada por compreender um tubo de material macio, envolvido por um tubo
metjlico.
Total de 10 pontal.
Prioridade: Suíça, em 15 de julho de
1959 e 19 de abril de 1960.
TaRMO N o 121 679
Em 1 0 de agasto de 1960
Requerente: Arnaud Eugéne Fabre
-. São Pauha
Titulo. Aperfeiçoamentos em m ecanismos de báscula para carretas e caminhões. — Privilégio de Invenção.
19 — Aperfeiçoamentoe mecantsmoe de báscula para carretas e
- caminhões, caracterizados pelo fato
de compeender elementos longitudimais de preferência, em fOrma de cantoneiras, por intermédio solidários com
a caçamba basculante e de extremidades traseiras alevantaclaa e em arco
de circulo por intermédio dos quais a
referida caçamba assenta e rola sabre as longarinas do chassis da carreta ou caminhão; e pelo fato de que o
mecanismo de báscula propriamente
dito compreende um eixo articulado,
pelos extremos, ãs referidas !ougara
nas e dotado, de um e outro lado de
braços radicais solidários providos de
ralos cooperantes com membros de
seção, preferivelmente, em U previstos no fundo da referida caçamba;
um terceiro braço central, também
solidário cora o referido eixo e que os
articucla, pela sua extremidade livre,
com uma alavanca de tração; e uma
peça de formato, substancialmente,
trialartilar, um do cujos vértices o
'articula à refrlda alavanca, ao par-o
qae a outros doa: se articulam a pontoe faca; cle abaula da carreta e do
r , ;•,
aaader re..,,er•tivantelte.
r• 5 rontoe

Raquerente: Wilson Marcondes —
Indústria e Comércio de Máquinas
Ltda. — São Paulo.
Titulo: Navo rôlo giratório para
suporte de correias transportadoras,
— Privilégio de Invenção.
1 9 — Navo ralo giratório para suportes de correias transportadoras, caracterizado por um tubo de aço doce,
de grande diâmetro, provido em suas
extremidades, de golas extremas, tubo
Cate atravessado centralmente por
eixo longitudinal, do ferro trefilado,
o qual apresenta em suas extremidades, cabeças faceadas.
Total de 3 pontos.

(Seção III)
—

na das coroas das. rodas; cada sapata de tração tendo um dente que
se estende entre as colunas da mesma, a partir da plaéa, e termina em
uma superfície espaçada das extremidades das colunas por uma distância maior do que a distância até a
qual se estendem os anéis guias das
rodas a partir das coroas das rodas;
os dentes das sapatas de tração estando dispostos no mesmo plano que
os anéis gira das rodas; e uma pluralidade de dantes de roda para corrente que se estendem para fora, a
partir de pelo menos um dos anéis
guia, ditos dentes estando dispostos
entre os dentes das sapatas de traço adjacentes que engajam a roda e
espe r ados dos dentes das sapatas de
tração,

Outubro de 1964 3819
TER1410 N9 123.058

Em 21 de setembro de 1960
Requerente: General Electric Coma
pane, — Estados Unidos da Améric
Titulo: Aperfeiçoamento em mo
tagem ajustável da porta de congela
dores. — Privilégio de. Invenção.
— Um gabinete de refrigerado'
caracterizado por: um compartimenm
to de armazenagem incluindo um quad
dro que define lana abertura de aceal
so ao dito compartimento; dito quaa
cito caracterizado por uma parte faa
ciai contornando dita abertura de
acesso e Uma parte em flange que se
estende para frente contornando a
dita face; uma porta para fechar a
dita abertura de acesso; pinos pivo
suportados resprcilvamente nas par.
tas inferior e superior da dita flanam
e enaatando para giro as beiradas sua
perior e inferior da dita porta; e
meios para montagem ajustava' pelo
menos em um dos ditos pinos-pivo
sabre o di to quadro compreendendo
uma peça de suporte tendo urna face
mi contato cora a stueerficie exterior
de uma das ditas see.5e5 e t endo um
Pino-vivo recebendo um rasgo fia uma
reorca em tira presa afrouxadamente
sâtre a face oposto da dita peça de
, onorte, um dos ditos pinos-pivo tendo unia nonta roaqueada estendendo.
sf, alraves de dito rasgo e aparaftt,
ando dita porca em tira; dito quadro
tendo unia abertura nêle pare reseber
• outra extrem , rincle de hm dos ditos
ainos_nivn e uma ranhura disposta
na directa) transversal (1. dtta ranha.
ret. da dita peca de suporte; mela!
para seaurar abaetarei dita peça de
suporte; e urna contruporea sabre uni
etraorte co dito flange compreendeuvês cia
cla dita ranhura em dito flantee
anarafueado dentro da dita peça de
• urn parafueo que se estende atra.
rios dito- pinoe -pivo para eng atar a
dita peca de suporte em relação
dita neca de suporte: ditas ranhuras
do dito flanae provem os meios para
', instar a dita porta em relação às
dita face e ranhura na dita peça de
suporte, prevendo meios para por em
esquadro a dita porta dentro do nicho defieado pelo dito !lenge.
Total de 2 pontos.
Pronrieciade: Estalos Unidos da
América, cai 1R neverabro de 1969.
eob o n° 853.91e.

Total de 13 pontas.
A requerente reivindica de acardo
com a Caavera 1) Internacional e b
Art. 21 do Decreto-lel n° 7.903 de 27
Em 5 de agôsto de 1960
de agasto de 1945, a prioridade do
Traz. Inc. — corr:spondente pedido depositado na
Requerente: Lok
Repartição de Patente nos EE. UI/
Estados Unidos da América.
da América, em 6 de agasto de 1959,
Titulo: Conjuntos de roda e cor. sob o no 832.037.
rente sem fim. — Privilégio de Invenção.
19 --. Um conjunto de corrente de
TÈRMO No 121 908
tração e roda compreendendo uma
primeira roda e uma segunda roda
Em 11 de agasto de 1960
espaçadas, dispostos de modo a girar
em uni plano comum, e uma cadeira
Requerente: General Motora Corsem fim de sapatas de tração dispostas em teimo das rodas, caracterizado poration — Eet'ados Unidos da Amépelo fato das rodas terem coroas ci- rica.
líndricas coaxialrnente dispostas em
Título: Uma gaxeta flexível para
cada uma das rodas e um anel guia emprego numa vedação —Privilégio
estendendo-se para fora, a partir de de Invenção.
cada coroa, no plano das rodas, bem
1 9 — Uma gaxeta flexível para aplicomo pelo fato de cada sapata de cação muna vedação magnética intração da cadeia sem fim ter uma cluindo uma reentrância alongada na
placa com orelhas de articulação em gazeta adaptada para receber no seu
seus lados opostos, as orelhas de ar- Interior d:spositiros magnéticos, a diticulação de cada placa entrosando- ta gazeta tendo uma base principal
se com as orelhas do articulação das para acoplamento com a superfície à
placas de sapatas adjacentes e sendo ser vedada. caractarizada por disposiacopladas por pinos que se estendem tivos na dita gaxeta para urinar os
através das orelhas de articulação; dispositivo' magnéticos de unia parede
cada sapata de tração tendo um par lateral interna da dita reentrância
de colunas espaçadas estendendo-se formando desse modo um vazio entre
perpendicularmente à placa da sapata a dita parede lateral e os dispositivos
de tração e terminando, em suas ex- magnéticos, e por urna nervura fortremidades remotas da placa, em uma mada no exterior da dita gaxeta soTaRaVIO N° 123.361
curatura igual ao raio da superfa bressaindo da dita face principal num
cie côncava com um raio de exter- ponto adjacente a0 dito vazio.
Dep. em, 2 de agasto de 1960
Total de 4 pontos.
Prioridade: Estados Unidas da ' Ame- Privilégio de invençao.
rica, em 12 de agasto de 1959, sob o Requerente: Mello Casta Barros
xeira — São Paulo.
np aa3,166.
Titulo: "Nova dispoeição em fecho.
de camisas e outras vestes semelhan.
(BRASILIA)
tes". — Privilégio de Invenção.
TERMO N 9 125.971
19 — "Nava disposição em fechos
LEGISLAÇÃO
de camisas a vestes semelhantes', caEm 18 de janeiro de 1961
racterizada por se constituir de ca.
sidos trapezoidais eouldistantes situa.
DIVULGAÇA0 14,9 bai
Requerente: Elizabeth Ardens (So- dos na borda dupla na base maior
ciedade Ana/nana). Inc. Estado da nela borda dá earrtlsa, os lados por
Guanabara.
costuras obliquas e a base menor pela
Preço. Cr$ MO
Titulo: Nôvo modêlo de chuveiro abertura do casulo; pelo fato de, na
perfurador, — Modal() de 'Utilidade. face frontal da camisa que usuaknen.
te traria na *casas" haaer linguetai
A VINDA*
19 — NOvo modelo de chuveiro per- de igual feitio dos casulos apenas ligai.
furador, de configuração, substancial- ramente menores, situadtae na mesma
tição die Veadas.
mente, cenvencional e de preferência altura, de modo a permitir o encaixe
feito
de matéria plástica transparen- dentro dos referidos casulas, ficando
&e. Rodrigaes Alvaa, 3
as linguetos eosturado:s na borda da
te, caracterizado pelo fato de com- menor,
de tal forma que as linguetas
preender,
na
sua
face
inferior
plana
Agenda is
face frontal da coram pela sua base
Ou ligeiramente bonibeada, uma aber- fiquem e aablano paralelo ao tecido da
Ministério da %Mo
tura central circular no qual se pode munira: pelo fato daq UI/metas podeencaixar pelo lado de dentro do ca- rem ou não terem st:tdrco de entretebondem a adido, pelo Serviço
beço de chuveiro, um pequeno reei- la ou outro qualquer julgado convede Ittembelee Pegai
pente , ra forma tie cura, suecetível niente de modo a garantir um fechamais perfeito à vestimenta ca
r-rn sara -ui dos lados.
camisa.
lemg
1.•
Total de 2. pOr!u,..
'1"rial
'2 rentoe
TaeRMO N9 121.801
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CERTIFICADOS EXPED!DOS

Térmo.; 1

IVIz,das e Cla:ws

Registros

CF.RTIFICADW EXPEDIDOS EM 4 DE SETEMBRO DE 1964

Marcas e Casses

Tiirtnos

Rcg'stros

410.964 1 Artes Grahnas Nascimento -- 17, 38, 50
110.966 1 DB -- 6
411.046 1 Vis B1 -- 3
411 161 1 Arouche -- 47
17
411.14 1 Frog
411.869 1 Sobrinda -- 41
418.051 1 1VInul -- 7
423.396 1 No<n am -- 39
423.66
Auhdganra 67 -- 41
432.010 1 Demago -- 41
Lbrium --. 3
432.10U
439.212 1 Vo:rnac -- 50
441.226
Boa Leitura -- 38
443.306 1 Trausxnex -- 50
443. 67
1 Sete Vidas -- 33
443.677 1 Fm ‘Vest -- 13
444.362 1 Nossoro]ex -- 4
449 197
f.:0;gel -- 8
449.193
(lopagel -- 21
455.041 1 Coleção Rio -- 32
Paudrol -- 11
457.8e6
458.171
Galgo -- 41
Nikko -- 41
455.655
6
458.955 1 H. K. L.
459.362
A'rnt -- 5
460.514
Paolo -- 32
461.15/
VVel'tare
36
8
461.28)
Sol Arc
461.286
Coch -- 6
461.287
Tenvile -- 41
461.291 ,Recuper -- 50
Wfre -- 11
461.292
461.506
Ouro do B ., s1
32
461.818
Kelp -- 42
462.408
Nicar -- 21
Rio con ,a com a sua visita -- 32, 33, 50
462 644
Vanneves
6
463.057
Modêlo -- 48
463.671
Lumegas -- 8, 33
593.651
S3X • -

Magazine •Bruni
36
456.679
457.428
Woron -- 3
-- 48
357.635
Epitone -2 48
457.638
. .4
457.675
F. G. Neptun -- 31
F. G. Nkptun -- 39
457.676
458.146
Carmo - 48
458 148
Caswel. Massey -- 48
458.374 1 Bliton -- 1
458,812
C. ()manual -- 8
458.813
p
6
•
458.815
Ad Rex -- 28
458.816
Casoron -- 2
458.819 I Barnangen -- 46
Barnangen -- 48
458.820
Dipter -- 22
459.798
459.969
J. W. Dant -- 42
460.420
Banhei -- 38
460.421
Sua vida está em per:go -- 21
Sdxas
460.861
8
461.103
Sflo Uogo - 16
461.397
Figura de Incho -- 6, 8..11, 21, 39, 47
461.616
Rap.horte -- 15
461.921
Tenreiro -- 34
460.624 1 Maldi0o -- 32
461.922
Tenreiro -- 40
Valvarno -- 6
461.924
462.091
Liga -Telefónica Gauchas -- 32
Embaixador -- 8
462.236
Embaixador - 31
462.237
Rendimento - 35
462.240
Racional -- 35
462.241
462.242
E. L. K. -- 35
462.243
Ernprêsa Construtora Rural -- 33
Vanneves Comércio Repre.
463.056
463.167
Pohqud -- 36
463.168
XXX -- 40
463.170
S de Nazareh -- 8
Carbonf tex -- 17
463.191
Divino -- 6
463.192
463.194 1 Jakwa
36
463.196
Piabel -- 15
463.195
We Feio
4
463.220
Batalha -- 41
Milho -- 48
463.686
464.902
Fernandes de Souza - 40
484.216
Keny -- 1
•

499
304.500
304.501
304.502
304.503
304.504
304.505
304.506
304.507
304.505
304.509
304.510
304.511
304.512
304.513
304.514
304.515
304.516
304.517
304.519
304 520
.301.521
304.522
304.523
304.518
304.524
304.525
304.526
304.527
304.528
304.529
304.530
304.531
304.532
304.533
304.534
304.535
304.536
304.537
304.538
304.539
304.540
304.541
304.542
304.543
304.544
304.545

us --

-7

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 9 DE SETEMBRO DE 1964

Termos

1

Marcas e Casses

226.595
Intennezzo -- 48
368.896 Eye Gene - 3
Meta'úrgica Maratona - 6, 8, 33, 40
370.991
372.036
Arnerican Staniard - 8
379.293
Indústria Gráfica - 33
386.802 1 Vidraçaria Estrela -- 14 4
381.828
AdezAe S.A. - 1, 10, 17, 28
381.860
Fafuir -- 6
386.059
Mete -- 33
387.160
Chorinho de Nazaré -- 42
389.855
limito - 8
392.034 Eda Boa - 42
392.860
Emblemática - 40
394.384
Galeria Coral - 8, 11, 14, 15, 28, 37, 25
399.537
Dragon Model - 6
406.505
Cloroqu:n - 1, 2, 3
408.445
São Roberto - 23
409.603
N.chols - 19
409.780
Exportadora São Paulo - 33, 41
110.340
Alpha - 36
410.811
Pretty Girl - 36
410.931
Pisoleum - 34 •

Reg'stros

• •••

304.546
304.547
304.548
304.549
304.550
304.551
304.552
304.553
304.554
304.555
304.556
304.557
304.558
304.559
304.560
304.561
304.562
304.563
304.564
304.565
304.566
304.567

Termos

405.598
405.641
414.337
414.605
653.989
499.002
499.006
502.853
508.349
532.931
583.569
597.332
615.423
621.516
622.440
624.142
633.532
636.386
636.530
638.850
640.131
640.132
640.749
643.609
648.102
650.873
651.010
651 517
651.646
653.170
653.263
653.277
653.279

Marcas

304.607.
304.608
304.609
304.610.
304.611
304.612
304.613
304.614
304.615
304.626
304.617
304.618
304.619
304.620
304.621
304:622
304.623
304.624
304.625
304.626
304.627
304.628
304.629
304.630
304.631
304.632
304.633
304.634
304.635
304.636
304.637
304.635
304.639

Termos

653.280
653.234
653.283
653.284
653.285
653 289
653.394
653.454
653.458
653.505
653.758
653.764
653.763
653.775
653.806
653.879
653 899
653.911
653.975
653.976
653.983
653.984
653.985
653.005
.654.008
654.033
654.043
654 054
654.055
654.058
654.060
654.072
653.987

304.568
304.569
304.570
304.571
304.572
304.573
304.574
304.575
304.576
304.577
304.578
304.579
304.580
304.581
304.582
304.583
304.584
304.585
304.586
304.587
304.588.
304.589
304.590
304.591
304.592
304.593
304.594
304.595
304.596
304.597
304.598
304.599
304.600
304.601
304 602
304.603
304.604
304.605
304.606

Marcas

304.640
304.641
304.642
304.643
304.644
304.645
304.646
304.647
304.648
304.649
304.650
304.651
304.652
304.653
304.654
304.655
304.656
304.657
304.658
104.659
304.660
304.661
304..662
304.663
304.664
304.665
304.666
304.667
304.668
304.669
304.670
304.671
304.672
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MARCAS DEPOSITADAS
PuLlicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de 60 dias para o def2rinicn to do pedido. Durante ésse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
'Nacional da Propriedade Indy -ir:A aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Vaina u° 646.015, de 15-6-1964
Previdescial Representações e Conta
Própria Ltda.
Estado da Guanab

.PREVIDENCIAL
1NDDSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Confee,ócs de roupas Rara ho,ens. senhoras e crianças e calçados
Termos na. 646.016 e 646.017, de
15 de junho de 1964
Mavame Comércio e Representações
Limitada
E,tatfo ca

nu:unhara

avanne
-asse 36
Artigos de estiu'r:ic, de tõela so:te,
inclusive de esporte, vestidos. saias,
calças, combinações, sapatos, oara senhoras, homens e crianças
Classe 8
Aparelhos de televisão, aparelhos didáticos, Aparelhos cinematográficos,
aparelhos de ótica, rádios, toca-discos,
ventiladores, válvulas para rádlo, trassformadores, filmes, microfones, pilhas
elétricas, discos
Termo n' 646.020, de 15-6-1964
V. W. Publicidade Limitada
Estado da Guanabara

PUBLICIDADE LTDA.

Cosses

32 e 33

Termo n° 646.026, de 15-6-64
Distribuidora e Produtora de Alimentos
Soc. Anõsima
Estado da Guanabara

Classes 21 e 33
Temo n° 646.031, de 15-6-1964
São Paulo (Filial em Belo Horizonte) Emprésa Gráfica "O Cruzeiro" S.A.
Classes 21 e 33
São Paulo (F,lial em Recife)
Classes 21 e 33
Termo n° 646.027, de 15-6-64
Dr. Christian° Germano Haberland e
Aula Gello Borges
Rio Grande do Sul

Estado da Guanabara

brierose

Servarteja

1NCOGEN

INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E ENGENHARIA S. A.
646.030, de 15 5-1964
Aditiva S.A.
• da Guatiii:)

Salão dos Transportes

•

p

• • ~
ow.o....
tttttt
IN A •ANIAL.110 ILIN 14. 1011

Termo n°

Termos as. 646 . 021 a 646.025
De 16 de junho de 1964
Maximiano Ernesto da Silveira
Bagdócimo
São Paulo

CONVIRSA RESERVADA

Termo n° 646.033, de 15-6-1964
Indústria Brasileira
Luna S.A
A. — Indústria e Comércio
de Calçados
Classe ff
Estado do Ceará
Para distinguir: Perfumes, emacias, ex.,
tratos, água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
Indústria Brasileir.
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, banClasse 11
lolina. "batons". cosméticos, fixadores,
Fecha Juras, chapas para id?ntificação
de
penteados. petróleos, óleos para 06
e alicates
cabelos, creme evanescente, cremes gorClasse 36
Calçados para homens, senhoras e durosos e pomadas para limpeza da peTermo n9 646.028, de 15-6-1961
le e "maquilagei, depilatórios, desoda•
crianças
'Carlos 8. Coutinho 8 Cia.
rantes, vinagre aromático, pó de erros
Rio Grande do Su:
Termo ti° 646.034, de 15-6-1964
e talco perfumado ou não, lápis para
Tuna S.A. — Indústria e Comércio de pestana e sobrancelhas, preparados para
PRORROGAÇÃO
Calçados
embelezar cilios e olhos, carmim para
Estado do Ceará
o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear, sabão liqu:do perfumada
ou não, sabonetes, denbifricios em pó,
f
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos pentes, vaporizadores de perlame: escóvas para dentes, cabelos. Unhas,
e cílios: rum de louro, saquinho perfuCl2©
CM
mado preparados em pó, pasta, Nat.
...--..ddmanainudam~.......
do e tijolos para o tratamento das unhas,
Classe 36
a.C. ,. 4!
u•ál. ••n ..
• ,•
•
t
Calçados para homens, senhoras e dissolventes e vernizes, remomfores da
•• n • ..... o • ••• ..... •
cuticular; glicerina • perfumada para
crianças
os cabelos e preparados para descolod
Tênmo n° 646.035, de 15-6-1964
rir unhas, cílios e pintas ou sinais artiClasse 41
Farmácia Sertaseja Ltda.
ficiais. óleos para a pele
Titulo de estabelevmento
São Paulo
Termo n° 646.029, de 15-6-1964
Termo n.° 646.039, de 15-6-19811
Incogen — Indústria, Comércio e
Destilaria Medellin S. A.
Engenharia S.A
Guanabara
s Guani.-.1)a
Esta , :

Nome Comercial

Classe 41
Conservas de frutas e de leguei • vares em massa e em campo ab; frutas
secas e em calda

Termo n° 646.038, de 15-6-1964
Bozzano S.A. Comercial, Industrial
e Importadora.
Sio Paulo

n"ADITIVA S. A.',
NO11.0 Calle' Lia

Termo n° 646.032, de 15-6-1964
Luna S.A. — Indústria e Comércio
de Calçados
Estado do Ceará

JYM

Classes 21 e 33
São Paulo (Filial na Guanabara —
Rio de Janeiro)
Classe 36
Classes 21 e 33
Calçados para homens, seuhoras e
São Paulo (Filial em Põrto Alegre)
criançaí.

Indústria Brasileira
Classe 3
Um preparado farmacêutico
Termo n° 640036, de 15-6-1964
Farmácia Botânica Sertaneja Ltda.
São Paulo

Farmacia Botanica
SERTANEJA
Titulo de estabelecimento

gutioJi~
indústria Brasileira

dasse 43
Refrescos e águas naturais e arta,
ciais, usadas como bebidas, não In.
sluidas na classe 3
Têrmo n.° 646.041, de 15-6-1964
rieltros Industriales Sociedad Anónima
1111,mos Aires
pRomornÃo

Termo n° 646.037, de 15-6-1964
Leonidas B. Simões
Rio Grande do Sul

Novotânico
Indústria Brasileira
Classe 3
Preparado Parmacêueao

Classe 38
Papéis e seus artefatps, papel ne
crever e de impressão, de encadernação
e ppar embrulho, papel de teda espEo
cie para desenho: Albuns em branco,
blocos de papel para cartas e outros
fins, bandejas de papelao, brochuras
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cão impressas. cartão, cartolina, cades.
nos de papel melimetrado e em branco,
para desenho, cadernos escolares, cartëes em branco, copos de papel, cadernetas em branco, caixas de papelao,
cartuchos de cartolina, copos e coptnlios de papel e papelão para sorvetes,
caixinhas de papel e papelão para sorvetes, envelopes, embalagens de papel
e papelão ,embalagens de papel e pape'"-,o par sorvetes, forminhas de papel
para doces, guardanapos de papel, livros em branco, lenços de papel, papei para mata-borrão, papel transparente, papel almasso, papelão, papel
crepon, papel impermeável, papéis e
envelopes em caixinhas, papel higiénico, papel celulose, papel de seda, pratos e pratinhos de papel e papelão.
papel facial, sacos e saquinhos de
papel

Tdraws O 648.044 de 15-6-1964
A. Costa 6 Cia.
Cesane.bara

Termo n.° 646 .040, de 15-6-1964
Imobi:iária Comercial Itaporanga
•
Limitada
uanabara

Termo n." 646.045, de 15-6-1q64
A. Costa 6 Cia,
Guanabara

I

niohiffária Comercial
taporanqa Lida

•

at

1---;

,

o

I

.. ..„.." •

.• • a. 2,0
--. ',....:-...i..a.

. ",JJ Q..

P.:•""

.N... " '. 2."-',-,•••„/"

i

i

Classe 42
uma bebida alcoólica

I

AGENCIA UN VER SA L
DE LIARCAS E PATENTES
Elo de Janeiro
33
Titulo

Nome comercial

PaiL

Termos os. 646.055 a 646.100, da
Têm° n.o 646.048, de 15.6-1964
15-6-1964
Indústria de Bebidas Valparalso S.A.
Cio. R iogranclense de Negócias S. A
Estado do Rio
Pôrto Alegre
0 '-' - 4::'($. 1' 43.`.

PRORROGACF,G

PRORROGAÇÃO

Outubro de 1964

Termo te° 646.046, de 15-6-1964
Indústria de Bebidas Valparaiso S.A.
Termo n. o 16.042, de 15-6-1961
Klein Sociedad Anonima
Guthmana
Estado do Rio
Imobiliária, Comercial, Industrial y
Financiara
Buenos Aires

Termo n.° 646 .050, de 15-6-1964
Indstria de Produtos Alimentares
Iguaseu S. A.
Feta da 14 R:o

afi!-CIVAE
Substâncias i..WIC!Llii:as e seus prepa, ados. Ingredientes de ndimentos . Essências alimentícias
Termo n. 5 616 051, de 15-6-1964
Indústria de Produtos Alimentares
Iguassu S. A.
ri- Ia d R:o •

NA-RA
Classe 41
. Sorvetes

PRORROGACÂO

Termo n.° 646.052, de 15-6-1964
Indústria de Produtos Alimentares
Iguassu S. A.
Estado do Rio

CíUiUOR
Classe 12
Bebidas alcoóliaas e te r,1, iada s não
incluídas na classe 3

Classe 8
Relógios de todos os tipos evenci qualquer fim, a saber: relógios de pênduTermo n.° 646 .047, de 15-6-1964
lo, de corda ou elétricos; relógios de Indústria de Bebidas Valparalso S.A,
todo do Rio
parede, de mesa, de estante, de Ws°,
de pulso e de lapela; cronômetros e
ina lva dOre s de tempo; despertadores e
relógios de alarme
Têrmo n. o 646 .043, de 15-6-1964
Corporacion Argentina de Productores
de Carnes
Buenos Ai..es

Ui-Dó
OtIS:Ne 41

Sorvetes

—
Termo n.° 646 .053, de 15-6-1964
Yara Rolamentos S. A. — Comércio
e Importação
Paraná

VARA ROLAMENTOS
PRORROGAÇÃO
Claase 11
Título
Classe 42
uma bebida alcoólica
Termo n. o 646.049, de 15-6-1964
Tose Carlos Rêgo Coste
Guanabara
Classe 41
Açúcar, aves abatidas, balas. biscoitos, caça, cacau, cereais, chá, chocolate, confeitos, condimentos, conservas
de carne, frutas secai e em conserva,
farinhas, féculas, dáces, legumes, malta
mate, mariscos, mel, pastas alimentttias, pastéis, pescados, sega, sal 00
vinagro

PARQUE
LOUSTRIAL
Classe 32
Uma revista pe rioelica

Termo n.o 616 054, de 15-6-1964
Sinhá-Móca Ltda. Boutiqtte
Pia.ane,

erasne lf a
índt5st"a
Classe 1
Substiin,ii c preparações química/
Lesadas na industria, na fotografia •
nas aná ;Sas quinlicjS; substâncias a
prepara çSes químicas anti-corrosivas
anti-oxidantes
Clasae 2
Substánams e preparações químicas
usadas na agricultura, na horticultura,
na veterininia e para fins sanitários
Classe 3
Substancias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina e na .4armácia
Classe 4
Substaacias de origem animal, vegetal
ou mineral, em bruto ou parcialmente
preparadas e não incluídas em outras
classes
Classe 5
Metais não trabalhados ou parcial.
mente trabalhados, usados nas
indústrias
Classe 6
Máquinas e tias partes integrantes nas
incluídas nas classes 7, 10 e 17
Classe 7
lvláquinas de agricultura e horticul,
tura e suas partes integrantes; grandes
instrumentos agrícolas, inclusive
tratores
Classe 8
Instrumentos de precisão, instrumento.
cientificoa, aparelhos de uso comum,
instrumentos e aparelhos didáticos
moldes de tôda espécie; acessórios dá
aparelhos elétricos (inclusive válvu.
las, lâmpadas, tomadas, fios, soquetes
etc.) . Aparelhos fotográficos, cinema.
tográficos, máquinas falantes, disco,
gravados e filmes revelados
Classe 9
Instrumentos musicais e suas partes
integrantes, exceto maquinas falantes
Classe 10
lzsteu r:ieuos, máquinas, aparelhos e
peta
para a medicina, a arte denta;
rurgia e a higiene, exceto
.as na classe 34; máquinas
e instalações hospitalares, de
expurgo e fins análogoc, exceto
móveis da classe 40
Classe 12
Botões, alfinetes comuns, fechos corre •
diços e demais miudezas de armarinho
mio ia bodas nas classes 13, 22, 24
e 48
Classe 13
Joillberai e artigos de metais preciosos,
semi-preciosos e suas imitações, usado
como adornos e não incluídas em ous lesses; pedras preciosas trabalhadas e suas imitações
Classe 14
Vatro,
c seus artefatos, não
cluiJos tia outras Classes
Classe 15
Artalatoe de t.erfun:ca 1 porcelan a , fai:
ança, louça vidrada e outros), pare
uso caseiro, adeana, fina artisticos e
;•/
sanitárias n
dastaias !ase
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Classe 16
Material exclusivamente para construção e adega° de prédios e estradas, etc.
como cimento, azulejos, ladrilhos, telha; portas, janelas etc., não incluídos
em outras classes; papel para Surrar
casas
Classe 17
Artigos, máquinas e instalações para
escritórios e desenho
Classe 18
Armas, munições de guerra e casa.
Explosivos. Fogos de artificio.
Classe 19
Animais vivos inclusive aves, ovos em
geral, inclusive do bicho da sêda
Classe 20
Petrechos navais e aeronáuticos (salvavidas, ancoras, cinto de natação, bóias,
paraquedas etc.)
•
Classe 21
Veiculo e suas partes integrantes, exceto
máquinas e motores
Classe 22
Fios em geral para tecelagem e para
uso comum. Linhas de costura, para
bordar, para tricotagem, etc., (exceto
barbante).
Classe 23
Tecidos em geral
Classe 24
Artetato.s de algodão, cânhamo, linho.
riêda, lã e outras fibras, não incluidos
nas demais classes
Classe 25
imagens, gravuras, estátuas, estatuetas,
estampas, manequins e análogos. Quaisquer obras de pintura e escultura não
incluídas em °taras classes
Classe 26
artefatos de madeira, õsso ou marfim,
não incluídos em outras classes
Classe 27
‘ rtefatos de palha ou fibra, não incluídos em outras classes
Classe 28
Artefatos de produtos acabados de origem animal, vegetal ou mineral, não
incluído.; em outras classes; artefatos
de substântias quhnicas não .incluidas
em outras classes
Classe 29
Escóvas comuns (não incluídas nas
clas.çvs 6, 11, 17 e 48), espanadores e
vasaouras
Classe 30
Guarda-shuvas, bcngalas e suas artes
integrantes
Classe 31
Tendas, lonas, correias de transmissão
de toda espécie, cordoalha e barbante;
material de vedação e mangueira
Classe 34
Tapetes, cortinas e panos para assoalhos e paredes; linóleos, oleados e encerados, inclusive para instalações
hospitalares
Classe 35
Couros e peles preparados ou não; artefatos ae couros e peles não incluidos
em outras classes
Classe 36
Artigos de vestuário de toda sorte,
clusive de esporte e ara crianças
Classe 37
Roupa de cama e mesa, inJusive çohertores; toalhas de uso pessoal, panos de
prato e imillog,,a
Classe 38
Papel e sew, artefatos, liv:os
;irasses, etc., não incluidos nas classe,
16, 44c49
Classe 39
Artefatos de borracha e de guta percha, nao incluídos em outras classes
Classe 40
Móveis de metal, vidro ou madeira, estofados ou não; colchões, travesseiros
e acolchoados para móveis
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Oasse 41

Substancias alimentícia' e seus preparados; Ingredientes de alimentos; etsêndas alimenticias
Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas, naco
Incluídas na classe 3
Classe 43
Refrescos e águas naturais e artificiais
usadas como bebidas, não incluídas na
classe 3
Classe 44
Tabaco manu.r.aturado ou não. Artigos
para fumantes, exceto papel (classe 38)
Classe 45
Sementes e muda a para a agricultura,
horticultura e a floricultura; Rores
naturais
Classe 46
Velas, fósforos, sabão comum e detergentes. Amido, anil e preparações para a lavanderia. Artigos e preparações
para conservar e polir
Classe 47
Combustíveis, lubrificantes e substâncias e produto3 destinados à iluminação
e ao aquecimento
Classe 48
Perfumaria, cosméticos, dentifrícios, aabonetes e preparados para o cabelo; artigos de toucador e escôvas para os
dentes, unhas, cabelo e roupa
Classe 49
Jogos de tõda espécie; brinquedos e
passatempos; petrechos e artigos para
fins exclusivaraente desportivos, exceto
vestuário
Termo ra•° 646.101, de 15-6-1964
Cia. Riograndense de Negócio. S. A.
Parto Alegre
.

Têm° a.° 646.104, de 15-6-1964
Importadora Cruzeiro de Rolamentos
Limitada
Paraná

Imp ortadora Cruzeiro
Rokinlos
Classe 11
Titulo
Termo n° 646.105, de 15-6-1964
Orpavel Organização Paranaense de
Vendas Ltda.
Paraná

ORPAVEL
Classe 33
Promoções de vesdas
nano n° 646.106, de 15-6-1964
Cipac — Companhia Padroniaacfora
de Café

s

Termo m 646.102, de 15-6-1964
Cia. Riograndense de Negócios S. A.
Pôrto Alegre

Su p er Sia de Pálios
DIPLOMATA
Classes: 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — —
7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13
— 14 — 15 — 16 -- 17 — 18 — 19
— 20 — 21 — 27 — 23 -- 24 —25
— 26 — 27 --- 28 — 29 — 30 31
— 33 — 34 —35-37-38-39
— 40 — 41 — 42 — 43 — 44 — 45
— 47 — 48 — 49
Frase de propaganda
Termo n.° 646.103, de 15-6-1964
Fxç dadora de Madeiras Paraná Ltda.
, Paraná

Experiadara de Madeiras
Paraná
Classe
Titulo

Classe 42
Bebidas Aicoarlicas
Termos os, 646.112 e 646.113, da
15 de junho de 1964
E. P. Luna Publicidade S.A.
Estado da Guanabara

CIPAC
Classe 50
!sairmos para uso em cheques, dupli
catas, envelopes, faturas, notas vocais
sórias, papel de correspondência e reci
boa. Impressos em cartazes, placas. tabuletas e vei:ulos. Bilhetes impressor
ticos, programas circenses

Páracilwve-Indústria Brasileira.,

Classe 36
Para distinguir: Artigos de Oestuáricx
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Têm° n' 646.107, de 15-6-1964
aventais, alparcatas, anáguas, blusa(
Jurarrdir Casiiniro de Barras
botas, botinas, bluseies, boinas, baba,
Pernambuco
dauros, bonas, capacetes, cartolas, carapuças, casaçao. coletes, capas, abale,.
cacheco/s, calçados, chapéus, cintos
indústria Brasileira
cintas, combinações, carpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calCasse 42
ças, camisas, camisolas, camiseta,
Aguardente de cana
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiro
saias, casacos, chinelos, dominós, achar
Termo n° 646.108, de 15-6-1964
pes, fantasias, fardas para militares, co
Sapataria Bela Itália Ltda.
legiaís, fraldas, galochas, gravatas, gorEstado da Guanabara
ros. jogos de lingerie, jaquetas, laquea
luvas, ligas. .lenços, mantõs, meiaa
maiós. mantas. mandrião, raantlhas, paletós. palas. penhora.. pulover, pelerinaa.
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
C,1,,, ia.bs soi. im:lida para hoe.,ens e ;lb" perneiras, quIcaonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudo',
senhoras
stispensórios, saídas de banho, sandália;
Termo n° 646.109, de 15-6-1964
SUE teres, shorts, sungas, atolas ou aladas
Emnresa Brasileira de Operações Sub- tales, toucas, turbantes, ternos, una
formes e vestidos
marinas Ebos Ltda.
Classe 24.
H Guanabara
Are-fatos de tecidos, artefatos de vir
cose. artefatos de algodão, cânhamo,
linho, juta, seda natural ou ralou,
IL..D0
111 caro& ramie, paco-paco e outras fibra'
a saber: Mamares, atacadores para esC asse 20
partilho s e calçados; bandeiras, borda.
Coratruções, avaros, marítimos e subtnaraa :s, indúsn'a e comércio de equi- dos. borlas, braçadeiras, bicos; cadarços, capas, para móveis e planos, capamentos submarinos
rapuças para coar café, cobertas para
colchão, coberturas para cavalos. corTermo no 646.111, de 15-6-1964
Dr. Christian° Germano Haberiand e dões. debruns, enfeites, entremeios, da
quetas, entretelas; filtro de lá, fitas, forAuto Gelio Borges
ros. franjas, festão, feltro para órgão;
Rio Grande do Sul
'filtros de café, gelardetee, galões; laços
de chapéus; mantas, mechas para Iampadas e lamparinas, mochilas, mortalhas, nesgas; ombrelras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras; panos para enfeites de móveis; (não fazendo parte dos mesmos), palmilhas.
Indústria Brasileira
passansanes, pavios, pompons, pingentes, rédeas, redes, rendas; sacos, sant
Classe 11
sinhanineas para vestidos; telas para
Brincos de identificação,
fechaduras, bordar, tampos para almofadas fa tia
opa rte de móveis) e xergas
grampos, alicates de aplizaçáo

TOMARA QUE CHOVA

Classe 33
Titulo

Termo n• 646.110, de 15-6-1964
Pa*inha S . A . Indústria e Comércio
Bebidas em Geral
São Paulo

BELA—ITALIA

a

O • ji •

es24

Termo n' 646.114, de 15-6-1964
Ricardo Achcar,
Estado da Guanabara

otativo 3
ldústria Brasileira
illzs se 8
Lp treirc» Ltaninosos

rff
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Guarte—tefra

Tê:mo n° 646.115, de 154.1964
Gráfica Artenova Ltda .
Estado da Guanabara

Arquitetura Brasileira
ClaNr; 32
Uma revista
Termo n° 646.116, de 15-6-1964
Gráfica Artenova Ltda .
Estado da Guanabara

Ravista Brasjbira
de Arquitetura
'52
C'
Uma revista
Termo n° 646.117, de 15-6-1961
Indústria e Comércio de Artefatos de
-racha Agua Santa Ltda
Esta da Guanabara

elétricos, ettufsei ventiladores aspiradores de p6,

g8es, fogareiros • fornos

máquinas falantes, toca-discos

Termo ná 646. 119, de 15.6-1964
Sapataria Joasil Ltda.
Estado da Guanabara

Sapataria
Classe 36
Comércio e Indústria de Calçados
Termo n° 646.121, de 15-6-1964
Distribuidora Guasabara de Produhs
'da.
Farm
Estado da Guanaban

atf.rina alidth
Indústria Brasileira
Clasi,e 3
Substâncias químicas. produtos e preparados para serem usados na medicina ou na farmácia. de sua indústria e
comércio

Outubro do :961.

Termo n° 646: 123. de 15-6-19gs
Chindá Modas Ltda .
Estado da Guanabar:,

Guanabara

'

Indústria Brasileira
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos. Essências aalimenticias
Classe 42
Bat " a s alcoólicas e fermentadas, não
incluidas na classe 3
Classe 43
Refrescos e ág tias naturais e artificiais,
usadas como bebidas, não incluidas na
classe 3
Termo n.° 646.129, de 15-6-1964
Alumínio Real Ltda.
Guanabara

Companhia lndustnat
São Paulo e Rio.
Nome Comercial
Termo n.o 646.136, de 15-6-1964
Companhia Industrial São Paulo e Rio
Guanabara

VIDRARIAS CISPER
Titulo de Estabelecimento
Termo n.o 616.137, de 15-6-1964
Padre Oton Carvalho Salazar
Maranhão

SI IlkITIBIL
o eatar
Padre Oton Carvalho
n
I_
ROEM DE CAITOS-Ilarannio

1

Classe 41
Ca ce' torrado e moído
'nem° n.° 646.138, de 15-6-1964
Jussiara Modas Ltda .
Guanabara

Joaikeria RiveT
Classes 8. 10 e 33

Termo n.° 646.135, de 15-6-1964
Companhia Industrial São Paulo e RIS

Termos na. 646.128 a 646.128, de
15-6-1964
Cia. Imperial, Comércio e Indústria
Guanabara

Termo n° 646.122, sur15 6-1964
Irmãos Lewkowicz [tia.
Estado da Guanabar,

Titulo

ÁGUA SANTA

(Seção III)

Classe 5
Metais não trabalhados ou parcialmente
trabalhados, usados nas indkstrias
Termo n.o 646.130, de 15-6-1964
Laboratório Americano de Farmacoterapia S. A.
São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário'
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas
Classe 39
botas, botinas, blusões, boinas, beim•
lu' Os de borracha eu, .sj
ai
•J
5.5555),*
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
Trmo n° 646.113, de 15-6-10"
ouças, casação, coletes, capas, cheias.
Sapataria Joasil Ltda .
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
indústria
Brasileira
Estado da Guanabara
cintas, cornbinações, corpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calClasse 3
ças, camisas, camisolas, camisetas,
Um produto farmacêutico usaao como cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, echar.
Termo n•0 646 . 131, de 15-6-1964
per, fantasias, fardas para militares, coDoutor José de Lobão Portelada Neto legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorGuanabara
luvas, ligas, lenços, mantéis, meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paIndústria Brasileira
jogos de 'Ingeria. jaquetas, Imitis,
'LEGISLAÇÃO FARMACEUTICA ros
Classe 36
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
EM 3a. DIMENSXO
Nome Comercial
Calçados era Geral
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu,
•
nhos, perneiras, qui/nonos, regalos,
Classe 32
Terno n° 646.124, de 15-6-1964
releio n° 646. 120, de 15-6-1964
robe de chambre, roupão, sobretudos.
— Comércio e Exportação Geoplan — 9ngenharia Ter:aplasaaem Livros, jornais, revistas e programas suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Pavimentação
Ltda.
radiofónicos
e
de
televisão
Limitada
suciares, shorts. sungas, atolas ou alada,
Ltsta o da Guanabara
Esta.; di Guanaban
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniTermo n.9 646.133, de 15,6-1964
formes e vestidos
Laboratórios
Branova
S.
A.
-Indústria
13 E OP L N Engenharia
Química e Farmacêutica
Termo n° 646.139, de 16-6-1964
TerraJlanagem e Pavimentação Ltda.
São Paulo
Renbor — Rendas e Bordados Ltda,
São Paulo
Nome Comercial

Indústria Brasileira
Classe 8
Aparemos eletro-domésticos, a saber:
parelhos de rádio, aparelhos de televisão, iparclhos -12 a: condíct
aparelhos para aq,ecimento de gua,
aparelhos e iluminação, chuveiros elá
tricos, enceradeiras, aparelhos de refrigeração, geladeiras, iiquidificadores,
batedeiras, arapelhos para cortar carne. pão e frios, aparelhos
elétricos
11:17 n1 abrir latas, panelas elétricas, fo-

Termo n° 646.125, de 156 liagá
Elqv Chwartz
Estado da Guanabara

CAVE'

-Centro de Aperfeiçoamento
de Vendas e Vareja
Classe 33

Titulo

BRANOFENICOÈ
Classe 3
Preparado farmacêutico

Termo n.° 646.134, de 15-6-1964
Renda. Priori & Cia. Lida

Perrwmbuco

Renda, Priori &

Chi:Uca:

Classe 41
Nome Comercia.

R.ZNBOR
Irid ,Drasi1eira
C.t
21
•Alarnare, dacadores para
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medici•
nais, bandeiras, bordados, braçadeiras
borlas, cadeados, capas para móveis
pianos, carapuças para cavalos, cor
dões. debruns, lã. fitas, forros, franjas
festão, feltro para órgão fõfos. galardates, lamparinas, mochilas, mosquet?,•
ros, nesgas, ombreiras e enchimentos
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Quarta-feira 21

Térmo e 646.147, de 16-6-1964
para roupas de homens e senhoras.
Walter Santi
panos para enSeites de móveis, aio
São Paulo
Jazendo parte dos mesmos, Palmilhas,
isassamares, pavios, rédeas, rendas, reNALSAN rad
Oes, iscas, einhaninhas para vestidos,
!ESCORREGA EM)
telas, tampos para almofadas, aio baCAMPO ?MUDO
de
móveis,
artigos
bater
tendo parte
leitos de algodão, cinhamo, linho, juta, Casses: 28 — 39 — 36 — 35 — 49
pilo e fibras aio
Frase de Propaganda
seda.
a°
646.140,
de
16-6-1964
Termo
n° 646.148, de 16-6-1964
Termo
Santo Amaro Parafusos Limitada
(Norstad» Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda.
São Paulo
,
São Paulo
relOno

11,

RADIO 1ORSTAD1
LInd. Brasileira

SANTO AMUO

letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu_
;lhos, perneiras, quicnonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
susteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tule', toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Classe 11

Classe 8
Rádios

aélIMMOINIIME

Termo a° 646.149, de 1.6-6-1§64
Walter Santi
São Paulo

RORAIlid
lInd. Brasileira'

Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blocos de cimento, bloros para pavimentação calhas, cimento, cal, cré, chapas
Isolantes, caibros, caixilhos: • colunas;

chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas dáqua,
/WALSAlf
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas, estuque t emulsoo
DMA MAIS
base asfáltIco, estacas, esquadrias, estruClasses: 26 — 39 — 36 — 35 — 49 turas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Frase de Propaganda
Classe 36
de junção, lages, lageotas, material iso..Térmo
n°
646.150,
de
16-6-1964
Calçados para homens, senhoras e
lante contra frio e calor, manilhas, masLanches 1720 Ltda.
crianças
sas para revestimentos de paredes, maSão Paulo
deiras para construções, mosaicos, pro,
Termo a* 646.142, de 16-6-1964
dutos de base asMIticb, produtos para
Restaurante e Piz.zaria Monumento Ltda.
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedreSão Paulo
irUleira
gulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
Classe 41
para revestimentos e outros como nas
lnalrnalef.R()
Lanches de queijo, salame: . mortadela, construções, persianas, placas para papresunto, salsicha e churrasco
vimentação, aças ornamentais de ciClasse 41
mento ou gesso ara tetos e paredes,
Termo
n°
'646.151,
de
16-6-1964
Pare distinguir genericamente substãnpapel para forrar casas, massas anta
Charutaria Clovis Bevilaqua Ltda.
cias alimentícias preparadas ou não
rcidos para uso nas construções, parSão Paulo
quetas, portas, portões, pisos, soleiras.
Termo n° 646.143, de 16-6-1964
para portas, tijolos tubos de coficreto.
dmotecs — Administradora Técnica de
rinows
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanImóveis Ltda.
lind. rasilelra
13217"41°:i
ques de cimento, vigas, vigamentos e
São Paulo
vitrôs
•
Classe 44
'rérmo
n°
646.155,
de 16-6-1964
Ir.totsd,'
Charutos
Metalúrgica Allo Ltda.
:IIVENISTRANTiJi
Térmo n° 646.152, de 16-6-1964
São Paulo
TECNICA DE
Peita S.A. Administração e EmpreendiIMOVEIS 1/IDA.

'

Nome Comercial
Termo n° 646.144, de 16-6-1964
dmoteca — Administradora Técnica de
Imóveis Ltda.
São Paulo

mentos

São Paulo

PRIRJ.
[Ind. Brasileira':

Termo re 646.157, de 16-6-1961,
Walter S'anti -São Paulo
•

''='"

wasAm-g-WIri

PE. TROCAR -

Classes: 28 — 39 — 36 — 35 — 49
Tino n° 646.154, de 16-6-1964
Frase de Propaganda
Roraima Indústria e Comércio de Artefatos de Concreto Ltda.
Tino n° 646.158, de 16-6-1964
São Paulo
4 Norstach Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda,

Classe 16

Para distinguir genericamente parafusos,
porcas e ferramentas
•
Termo re 646.141, de 16-6-1964
Marixethe — Comércio e Representações
de Calçados Ltda.
São Paulo

Outubro—cie 19911 . 38251

ALTO
Ind.. Brasileira

São Paula

áORSTAS‘;
Ind. 'Brasileira:
Csse

8

Par. distinguir: A p arelhos de pó, aparelhos de ar refrigerado, aquecedores,
abat-jours, alto-falantes, antenas, bate.
rias, batedeiras, businas, barometros,
chuveiros elétricos, chaves, automáticas,
comutadores, ch:cotcs para automóveis,
cabos e condutores elétricos, chaves de
tomada, colimadores, enceradeiras, expremedores elétricos, fogões, fusiveis,
máquinas fotográ çicas, faróis, interruptores, geladeiras, aparelhos de intercomun:cações, liquidificadores, limpadores
de parabrisas, luzes traseiras para vai- .

maios, lanternas, tnosaradores, microfones, manômetros, panelas. elétricas, aparelhos de refrigeração, rádios, refletores, sorveterias, aparelhos de televisão,
válvulas, voltimetros e velas elétricas
-Urino o° 646.159, de 16-6-1961
Panificadora Princeza Yara Ltda,
São Paulo

•PRINCEZA YARA
.Ind. Brasileira
41

Pão
Têrmo n° 646.160, de 16-6-1964
José Torquato Sobrinho
São Paulo

NOVIDADES TEX

Ind. Brasileira

Classe 35
Couros e peles preparadas ou não, camusças, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos g uarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-biocos., malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-níqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viagem. sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes p ara arreios c valises
Térmo n° 646.161, de 16-6-1964
DD Mala Dedetisação Ltda.
Sã-) Paulo

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
Classe 33
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
Administração de behs, compra e venda refinado,- bronze, bronze em bruto ou
de imóveis e loteamentos
parcialmente trabalhado, bronze de
• IMCTEC
manganês. bronze em pó, bronze em
Térma n° 646.153, de 16-6-1964
barra, em fio, chumbo em bruto ou
Confecções Bralfi Ltda.
parcialmente preparado, cimento meClasse 50
São Paulo
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
Impressos .
trabalhado, 'couraças, . estanho buuto ou
_
1
.1'
BRAL
Mano n° 646.145: de 16-6-1964
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
Ind. Brasileirt
Walter Santi
em barra, ferro manganês, ferro velho,
Sao Paulo
gusa em bruto ou parcialmente tsabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
Classe
36
WALSAN E USADA
Para distinguir: Artigos de 'vestuários látninas de metal, lata era fõlha, latão
NOS CAMPOS DA
em fõlha, 'latão em chapas, latão em
e roupas feitas em geral: Agasarics. vergalhões,
EUROPA
ligas metálicas, limalhas,
aventais, alparcatas, anáguas. blusas,
DD RAIA
Claases, 25 — 29* — 36 — 35 — 49 betas, botinas, blusões, boinas, baba- magnésio, manganês, metais não trabaInd.. Brasileira.
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- lhados ou parcialmente trabalhados: meFrase de Propaganda
puças, casação, coletes, capas, chales. tais em massa, me tais estamseas'as,
Classe 5t./
metais Para solda. níquel, zinco
Tarmo n" 646,146. de 16-6-1964
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
Impressos
Writer Sana
cintas, combinações, carpinhos, calças
Tétano n° 646.156, de 16-6-1964
Têm) n° 464.162, de 16-6-1964
de senhoras e de crianças, calções, calWalt:r Santi
Indústria de Tecidos Claudiarnara Ltda.
ças, camisas, camisolas, camisetas,
IYALSAN FOI
Co..P:,111....
São Paulo
cuecas, ceroulas, colarinhos, . cueiros,
SUBMETIDO AOS
WALSAN NZO
saias. cacos, chinelos, dominós. acharMAIS RIGOROSO:
pes fantasias, fardas para militares, coABSORVE 1.:GUA."11
TESTES
legiais, fraldas, galochas, gravatas. gorIendLAYBDrIaAlsi
l eira!
ros. jogos de lingerie, iaanetas. laciaes.
Classes: 28 — 29 — 36 — 3'5 — 49 luvas, ligas, lenços. mantas. meias. Classca: 28 — 35
— 39 — 49
classe 50
Frase de Propaganda
Frase de Propaganda
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, paImpressos
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•

Tenso ta• 646.171, de 1641964
Bortolo Calovial
São Paulo

Urino a' 646.163. de 1641964
Auto Mecânica Azes do Volante Ltda.
São, Paulo

•

AZES DO VOLARTE
'Incl. Brasileira

rROSPITAI;
TJISISANA
ERETIDADS'
,PRONTO SOCOS-Ra'

Claw;e 50

Ireuressos
`armo a' 646.165, de 16-6-1964
Confecções EM/me Leea..
São Paulo

36
Para distingwr: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhas,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
bofas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés. capacetes, cartolas, caraPuças, casação, coletes, capas, chaies,
cacheco/s, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, cPrnicaa camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
mias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas. laques,
luvas, ligas, . lenços, mantbs. meias,
inalas, mantas, mandrião, rnantiling, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pilasnas,spu..
nhos, perneiras, gulmonos. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
austeras, aborta. sungas, stolas ou &leio,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo
n°
646.166, de 16-6-1964 ,
Papelaria Esplanada Ltda.
São Paulo

ESPLANADA .
ind., Brasil-eira
Cazse 50

Cásse 33

Titulo
Assistência médica
Tèrmo n* 646.173, de 16-6-1964
•Marcenaria Torrano Ltda.

TORNO
Ind.. Brasileira.
C/2g çe 40

•

Asia assinalar . BalCões de madeira para

loja, bancos, banquetas, camas, xamiseiras, cadeiras, criado mudos, etager,
mesas, prateleiras e vitrines
Termo ri" 646.177, de 16-64964
Pron-Drive Sociedade de Turismo Ltda.
São Paulo
PROP—DRI11E
Ind. BrasileiraClasse 21
rtigos da classe
Tèrmo n° 646.178, de 16-6-1964
Ro”nac S.A. Indústria e Comércio de
Roupas
São Paulo
'Irl.°131gaaáireira
Classe 36
Artigos da classe
Termo ste• 646.179, de 16-6-1964
" Maurice Alfred Sommer
São Paulo

Impressos

Termo n°- 646.167, de 16.6-1964
Djergi Abboud Nedjmeli
Sgo Paulo

.
SONOCAIRO
Ind. Prasileiri
Classe S '
D,s,.os gravado:s
• Termo a° 646.168, de 16-6-1964
Distribuidora Guayra Ltda.
'

GUAYBI
sleiral
tInd. 13rai
Classe 50

Impressos
Termo a' 646.170, de 16-6-1964
Emporio Cordeiro Ltda.
Sao Pauto
CORDEIRO.

[Ind. Bras2.1.eira
Casse 50
Impressos
Termo n° 646.172. de 16-6-1964
Walter Santi
São Paulo
.

• CTJRITI.t3

Ind.

'

Brasilletira

Classe 36
Artigos da classe
Têrmo e -646.180, de 16-64964
Sylvio Guido Santo de Vinceizzo
São Paulo
---OBSERfAÇXO DE MERCADOS DA
k130I+SA DE CEREAIS DE SIO PAULO

Ind. Brasileira
Classe 32

cachecol., calçados, chapéus. cintos.
cintam, can/atuações, jcarpinhoe, calças,
de senhoras e de cr usas, calções, calças, camisas, ciilsolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, Icoos. cueiros,
saias, casacos, chis los, dominós, acharpes, fantasias, farias para militares, co.
Isglais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, lasques,
luvas, ligas. lenços, mantõs, meias.
maiôs, mantas, mandrião, mantlas, paletós, palas, penboar, pulover, pelerinas,
pragas, ponches, polainas, pijamas, po,,
nhos, perneiras, quitnonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sucteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tvler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
TU= n° 646.185, de 16-6-1964
Manila Confecções e Presentes Finos
Limitada •
'São Paulo

"MANILA'
IND. BRASILEIRA

Classe 40
Armários, berços, cadeiras, camas, s4
modas, estantes, mesas, mesinhas e sofá
Termo re 646.190, de 16-6-1964
Wam Comércio e Representações Ltda
•
São Paulo
WMI

israsileira

Classe 21
Acessórios e peças para artículos

Termos na. 646.191 e 646.192, de
16-6-t964
Tucum Indústria e Comércio de
•
Metais Ltda,
Guanabara

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários

e roupas feitas em geral: Agasa1h,r3
aventais, dparcatas, anáguas, blusas,
betas, botinas, blusões, boinas, baba-

douros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças,

indústria Brasileira
Ciasse 8

de senhoras e de crianças, calções, cal- Instrumentos, aparelhos e instalaçoes
ças, camisas, camisolas, camisetas, elétricas, a saber: material e equipa-

cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de lingerie, jaquetas, lagcês,
luvas, ligas, lenços, mantas, meias,
maiõs, mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, quimano. • regalos.
-robe de chambre,- roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
meteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tales, toucas, turbantes, ternos, uni• , formes e vestidos
Térmo n° 646.186. de 16-6-1964
Casa Ar-Ni-lal Limitada
São Paulo

mentos de baixa e alta tensão, chavel
elétricas, blocos para fusgvels, caixas,
conectores, contactas, terminais, cers
tro de distribuições, c tipo Light, Ca1,4
nes, painéis, quadros de comando J
postes sinaleiros para travessias d
nivela para estradas de ferro
Classe 31
Material de vedação e mangueira 1
proteção contra incêndio, a saber
esguichos, aplicadores, uniões para
guelras e esguicho a p ta de espuma
mecânica
Termo n.g 646.193, de 16-6-1964
Tucuns Indústria e Comercio de
Metais Ltda.

"A R-NI-L11
IND. BRASILEIRA
Classe I
Tintas e Vernizes
Terno n• 646.187, de-16-6-1964

Para distinguir: Jornais, revistas, álbuns.
Imefe Indústria Metalúrgica Ltda.
programas radiofônicos, peças teatrais e
•
São Paulo
cinematográficas
Termo n• 646.181, de 16-6-1964
Inrz • Manufatura de Roupas (Campineiro
Ind.. Brasileira - .
Limitada
•
Classe 8
, Sio Paulo
Batedeiras, enceradeiras, liguidificadores
e torneiras elétricas
Termo a° 646.188, de 16-6-1964
CA2I1E1110'
_
Rodoviário Taubaté, Transportee Comércio Ltda.
Braille/ta
São Paulo

tidlistría

TAUB.An
Classe 36
WAL_$0 P0120 b3_a_À, •
LM. Brasileira
Para distinguir: Artigos" de vestuárias
•
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
• Classe 50
botas, botinas, blusões, boinas, baba- O timbre da sociedade a ser aplicado em
Classes: 28 — 39 — 36 — 35 — 49 douros, bonés. capacetes, cartolas, cara- papéis de correspondência -e contabilipaças, caução, coletes, capas, chalre.
dade, bem como nos seus veiculo
Frase de Propaganda
TROCADA PELO
‘i
PROPRIO
CONSUMIDOR ,

Termo as 646.189, de 16-6-1964 Ornamental Indústria e Comércio da
Móveis Ltda.
São Panlo

Nome Comercial

Têrmo a.x 646.194; de 16-6-1964
Construtora /ta Ltda.
Guanabara

e.ondvaddita. vta.
Classes 25 e 33
• Titulo de Estabe1ecimen0a
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'ermo n.q 646.195, de 1641964
Tapeçaria Líder Ltda.
Guanabara

nano n.° 646.205, 'de 1641964

rum a.° 616.212, de 16-6-19é114
Martinho São Pedro
Guanabara

Júlio de Lima Souto
Estado do Rio

Auto Mecânica
'\lLo.Iksl Souto

iNFORMAÇOES

.

Classes 34 e 40
Titulo de Estabelecimento
t' ermos as, 646.196 e 646.197. de
16-6-1964
Tapeçaria Líder Ltda.
.fivanabara

ndústria BrasileirX

Cornérciais o Confkiencáis
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Termo n.9 646.213, de 16-6-1964
Martinho São Pedro
Guanabara

Termo n.° 646.206, de 16-6-I9É4
Auto Dkvolks de Consertos Ltda.
Guanabara

bietiCa- dor cie Im-45v—eis

)Ï1A-valiits

‘. 451DUSTRIA BRASILEIRA
Classe 32
Artigos la classe

Classes 6, 8, 11, 21 e 39
Titulo de Estabelecimento

Classe .34
Artios da classe
Classe 40
Artigos da classe

'Frèmos na. 646.198 e 646.199. de

164-1964
Cera Aliança — Cámbio, Passagens
e Turismo S. A.
Guanabara

5 eAliÈne2n;

Termo n.° 646.214, de 16-6-1964
CIFE — Cia. Fluminense de
Empreendimentos
Wstado do Rio

Termo n.° 646.207, de 16-6-1964
Auto Dkvolks de Consertos Ltda.
Guanabara

kvolks

t F E aí. Fitinirneïúí,
de Empreendimentos,:

Indústria Brasileira
Nome Ccenercial
Termos ns. 646.213 a 646.218, de
16-6-1964
CIPE — Cia. Fluminense de
Empreendimentos
Estado do Rio

Classe 21
Artigos da classe
Termo n.° 646.208, de 16-6-1964
Malharia Ducha Ltda
Guanabara

Classe 50
Titulo de Estabelecimento
Classe 25
Título de Estabelecimento
'termos na. 646.20z a 646.202, de
16-6-1964
Sulcar Comercial e Importadora
Limitada
•
Guanabara

Outubrx: de 1964 3827

t1

;

tridústria Brasileirk
Cle.sse 6
Artigos da chisse
Classe 7
Artigos da classe
Classe 21
Artigos da classe
Termo n.x 646.203, de 16-6-1964
Fábrica de Móveis Senhor do
Bonfim Ltda.
Cluanabaro

fábrica de Móveis'
'Senhor do Bornfim Ltda.
Nome Comercial
Térmo n.ã 646.204. de 16-6-1964
Fábrica de Móveis Sealia,- do
Bonfim Lula
Guanaban

IS C
indústria Brasaurn.,

119

VENIL - Veneza
imobiliária Ltda^.

ri à
INDUSTRIA 'BRASILEIRA
Classe 11
Artigos da classe
Classe 16
Artigos da classe
Classe 15
Artigos da classe
- Classe 25
Artigos da classe

Noine
_ _ CoLaercial
Termo n.• 646.210, de 16-6-1964
Pannonia Projetos Industriais e
Representações. Ltda.
Rinnabara

Pannonia Projetos industrieis
.e Representações Ltda.

Termo :IP 646.220, de 16-6-1961
Linjftci Guarany S. A.
Sáo Paulo

Nome Comercial
Termo n.° 646.211, de 16-6-1964
Pannonia Projetos IndustrIzis e
Representações Ltda.
,

OULRAITY
iticlUtrie Brasileira

ulo

BRASILEIRA

Classe 10
.rtiflos da class

Casse 7"
Artigos da classe

WCOTEDIC
Classe 32
Almanaques anuários. :,111.n.
801, cartazes, ratálogos, jorncis
naja C estrangeires, publieçõ,-s .,-,scssas, revista. Popagaa1a em r,,d.o.
telei,isão, Jornais, programas racli,..:(m.i0O3, peças teatrais e c.nernatogs..ii.,
e revistes impressas
Termo n.° 646.221, de 16-6-19ÍA
"DAF1CA" Artigos Para Cahc1eiicir
Sociedade Anónima
São Paulo

MARCO menos \
PARA CADELEIRIUROS'
5/A
Nome Comercial
Termo n.9 646.222, de 16-6-1964
MATESTEC — Maquinário Para
Tinturaria e Estamparia de Tecido',
Limitada
Sá° Paulo

RATES=

R4uotr1a Brccileiri
Classe 6
Para distinguir: Máquinas industriais
tinturaria e estamparia de tecidos

?BAR
ci

Termo n.° 646.209, de 164.1964
Venil — Veneza Imobiliária Ltda.
Guanabara

Unkor-cio BortÉrn Cpapimiszky
I
,INDÚSTRIA
Indústria Brasileira

São P,111:0

Termos as. 646.223 a 646.225, de
"Wapsa* Auto-Peças S. A.
164-1964
São Paulo

Classe 36
Artigos da classe

r

Termo a.' 646.219. de 1t; 6 1964
urandyr Angelo Ft:r,riri

1

Classe 2.3
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cansa e
mesa: Algociao, alpaca, cânhamo, cetim
caroá, casemiras, h.-zendas e tec.dos de
lã em peças, juta, fersey, linho, nytdn.
paco-paco, percaline, canil, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos imDenneabillrantes e tecidos de pano couro
e vestidcs

sioriton

In gatria trhtileirs

Classe 21
Para distinguir corno marca genérica
Ve1cu/os em geral e suas partes Integrantes, inclusive tratores
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos de pó, oparelhos de ar refrigerai°. aquecedores,
abat-jours, altofelantes , antenas, baterias, bus.nas, barometros, chuveiroa
elétricos, bobinas, condensadores, chave* automáticas, comutadores, chicotes
para automóveis. cabos e codutores elétricos, diais, chaves de tomadas, colimadores, enceradeiras, expremedores elétricos, fogóes, maquinas fotográficas,
fusiveis, geladeiras. interruptores, Isoladores, aparelhos de intercomunicaçào,
liquilificadores, limpadores de parabrisa,
luzes, traseiras para veículos. lanternas,
c mostradores, microfones, manómetro*,
panelas elétricas, aparelhos de refrigeraça°, rádios, refletores, sorveterias,
aparelhos de televisão, valvulas,
metros e velas elétricas
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os Ems industriais:
Máquinas de rosqucar. serras mediu/.
ramentas e placas para tornos, geradores. plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos. prensas mecânicas, máquinas amassadriras. tntstrradar
de barro. mác.uina compressora.
nas adatadas na copnstrução e coa,
vação de. estoidas. mineração, corte de
madeira, movimento de terra. carretos
e outros fins isdustriais.
Cora, máquinas desempalhadorns. descr.scadoras.
411Zr! CadOrag, bruniduras, clanificadoras,

.
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ventiladoras moinhos nora cereais,
máquinas seacioras. trituradoras. puiverizaJorns, tresas. poi.trizes. tranchas,
tesouras mecânicas, tup:as maquinas de
abrir chavetas. marteieres, veatiladores.
exawiores para forjas bombas centrifugas, rotativas. de d:slocamento e a
pistão para todos os lins. mictes, caldeiras e turbinas, injetores para caldeiras. válvulas e transportadores automáticos de alta e baixa pressão,
prensas hiciráulicns. martelos mecânicos
e má q uinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze. máquinas para
Indúsrias de tecidos, teares, urdideiras,
encanatórias espuladeiras, torcedeiras,
meadeiras, rolos e roletes, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas de impressão. dínamos
e receptáculos
Térrno n.° 646.226, íe 16-6-1964
Labroató;dos Enlia S. A.
Guanabarr,
PRORROGACÁO

Termo n.o 646.229, de16-6-1964
Sociedade Técnica de Engenharia e
Comércio Ltda.
Rio de Janeiro

OrQUISICTOi

.1.11 11,1 COMERC,0
LL

•••• •

CoNI111140PIO

Termo n.o 646.230, de 16-6-1964
Célia da Silva Mattos
Guanabara

Têrrno n.° 646.227, de 16-6-1964
Ary Macedo
Guanabara

£2
‘'

C"

(corta-raios»
Classe 1-1
Lentes paira óculos e outros fins de
ótica
Termo n.9 6-16.231, de 16-6-1964
Papelaria VIM Ltda.
Guanaba-a

PARQUES RIO MEMPOLIS
- Silvestre
Classe 33
Título
Termo n.° 646.228, de 16-6-1964
(Prorrogação)
United &ates Steel Corporation
Estados Unidos da América

1 Latr. -a_, Moura Braeit-Orlando Rangel S.A.
Indústria Brasileira
Rio de Janeiro

.
Classe 3
toduto farmaceu.tico medicinai indicado no tratamento da esterilidade
funcional ma.culina
Termo n.o 646.235, de 16-6-1964
Laboratórios Moura Brasil-Orlando
Rangel S.A.
Guanabara

Classe 33
Insígnia

Laboratórios

Classe 3
Artios da casse

Classes: 17 e 38
Titulo de Estabelecimento
Termo n. 9 646.232, de 16-6-1964
Indústrias Górdon Ltda.
Guanabara

Class? 36
Para g '-'ir,guir: Artigos de vf: ânua
e ror.feitas em ge:al: Agasalhos,
avenn.. i lparcatas, anáguas, blusas,
PRORROGAC.A*0‘
botas botinas. blusões boinas baba.
douros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
PINSUlAt
ouças, casacão coletes, capas, chales
tndustra Brai.deira
cacrecols, calçados, chapéus, c.ntoa
cintas combinações, corpinhos calças
1.441. Maura Brasa - * Or:ando nart;ei ).
de senhoras e de crianças, calções. cal
RIO DE JANE'
ças, camisas, camisolas. camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiro,
Classe 3
Um roduto farmacéutico medicinal (an- saias casacos, chinelos, dominós, echar.
ti-biótico comosto), indicado no tra- pes. 'antas -Is, farelos para militares co
Ira s. galochas, gravatas gor.
tamento das inlecções
ros, jogos de lingerie, jaquetas, laques
Termo n.o 646.236, de 16-6-1964
luvas ligas, lenços. mantõs, meias
Laborarios Moura Brasil-Orlando
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. pa.
Rangel S.A.
1etós, palas. penhoar, pulover pelerinat
peugas, pouches, polainas, pijamas. pu.
Guanabara
nhos. perneiras, quimonos regalos
robe de chambre, roupão, sobretudos
PRORROOAÇÃO
suspensórios. saídas de banho sandália
sueteres, shorts, sungas, tolas, ou slacks
VIROSTRIN
faier. toucas, turbantes, ternos, uniforme
e vestidos
Lab. Moura Braail-Orlando Rangel S.A.
lodústria Brasileira
Rio de Janeira

.1 ;ger
4
kAsihoe,

Classe 3
Um ioduto farmacêutico medicinal indicado no tratamento das deficiências
hormonais masculinas

tV

APOLID
401.
•

Classe 5
Aço em bruto, aço preparauo, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialtnente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em. pó, bronze em
barra, cm flo, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
¡gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleávet
ratninas de metal, lata em fôlha, latão
em fdlha, latão em chapas, kttão em
veroalhões, ligas metálicas, limalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalh i. l os ou parcialtnente trabalhados, me'ra . 'r em massa, metais estampados,
t),etais Para solda, níquel, zinco

Indústria Brasileira
•
Classe 46

'AZUL AMARM

Produtos ara limeza e olimento.
Termo n.° 646.233, de 16 - 6 - 1964
Thenet Industries Inc.
Estados Unidos da América

Pernambuco

Indústria

Braáleir.

Classe 1
Um verniz incolor
Termo n .° 646.2-10, de 16-6-1964
Tintas Diamante Indústria e Comércio
" Limitada
Pernambuco

«Via
PRETO BRANCO

Class? 40.
A. ti;os da (lasse

Termo n.° 646.239, de 16-6-1964
Tintas Diamante IndúStria e Comércii
Limitada

Têrmo n. 9 646.237, de 16-6-1964
Wali Publicidade Ltda.
Santa Catarina

,

ç

Termo n. 9 646.238, de 16-6-1964
Mirnat.‘x Indúst.ia e Comércio de
Rouoas Ltda.
Rio Grande do Sul

PRORROGACAO "

EINOGOTAS

Enna S. A,
Rio de 3aneiro
Industrie' Brasileira

Termo n.° 646.234, de 16-6-1964
Labbiatórios Moura Brasil-Orlando
Rangel S.A..
Guanabara

Ool:t:'oro cl? 924

Indústria Brasileirg

Classe 1
Unia massa plástica para automóveis
Classe 32
preliminar a pinturas
Para distinguir: Álbuns de revistas impressas, anuários impressos, almanaques
Termo n.° 646.241, de 16-6-1964
impressos, catálogos impressos, boletins
Ponto Alto S.A. Comercial e
impressos, folhetos impressos, figurinos
Agrícolas
impressos, jornais impressos, listas teleSio
fônicas impressas, livretes e publicações impressas em geral, livros impresA.
sos, periódicos impressos, peças teatrais.
cinematográficas, revistas impressas
programas de rádio e de televisão

PREÇO DO NúMERO DE HOJE: CR$ 10,00

PONTO ALTO S.
Comercial e Agrícola
Nome Comercial

