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SEÇÃO
~~nnnnne
ANO XXII - N.' 203

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
• DIVISÃO DE PATENTES
12:u, 19 de outubro de 1964

Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo art go n.° 14 da
Lei a.° 4.048, de 29 de dezembro de
1961 e mais DEZ DIAS - pa-4 eventuais jun:adas de, recursos, e do mesmo não se tendo valdo nenhum interessado, ficam not:f cados os requerentes abaixo mencionados a .:ompatecerem a éste Department° a f tu
de efe:uarem o pagamento da taxa
final concernentes â expedição dos
respectivos cert:ficados dentro do p -azo de SESSENTA DIAS - na forma
do parag-afo único do artigo a.° 134
do Código da Propriedade Industrial.
Pr vilégio de Invenção deferido:
n.° 151.953 - Novo diapos:tivo estabilizador adap'ável as rodas
traze ras de automóveis - Requereu.
te: Robert Adolfo josé Maria de Jesus
Neves.
LiXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PESQUISAS
19 de outubro de 1964
Noti icação:
Unia vez decorrido o prazo de re,urso previsto pelo arrogo a.° 14 da
Lei n.° 4.048, de 29 de dezembro de
1961 e mais DEZ DIAS - pa-a eventuais junt adas de recursos, e do mesmo não se tendo valtio nenhum interessado ficam notif cadoz os reque
renr:ts abaixo mencionados a compar ecerei: a éste Departrmento a 1m
de efe uarem o pagamento da taxa
final concernentes à expedição dos
respedivos cert ficados dentro do pra
.to de . SESSENTA DIAS - na forma
do p.irág-afo único do artigo ri.' 134
Código da Propriedrde Industrial.
\Turcas defe idas:
N" 426 896 -- 502 -- 1kt-cearia
502 Ltda. - Classe 41.

N." 950.560 - Irnpormo or - ImNirniotor Imnoraciora
Exportador.;
.1e NToto-es Ltda. 6.
N 450.691 - Coperfil - Coper• ! Comércio de Me t s's Ltda. - Z.:1 5
N. 450.949
G?ream - Ge-aldo
- Clases 1.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N.° 453.035 - Copas - Copthos
para Sorvetes Copas Ltda. - Cl. 41.
N.° 453.074 - Cuyo - Sociedad
Anonizna Bodegas y Vinedos Santiago
Graftgna Ltda. - Classe 41.
N.° 453.589 - Alvorada - Cia.
Bras leira de Cartuchos - Casse 18.
N.° 454.056 - Vinalegre - Licores Mitjans S A. - Classe 41.
N.° 456.332 - Excelsa - Excelsa
Soc. Imobiliária Ltda. - Classe 16.
N° 456.564 - Craya - Craya
Empreendimentos e Adm.nistração S.A
- Classe 16.'
N.* 456.566 - jalt - jalt Empreendimentos e Administração S.A. Classe 16.
juv• al -- Bar e Café
N.° 456,613
juv al Ltda. - Classe 41.
N.° 456.687 - Nachi - Fuj:kosbi
Steel Industry Co Ltd. - Classe 11.
N.° 456.688 - Nachi - FulikcOu
SteeI Industry Co L'd. -. Casse 8.
N.° 456.887 Sanzvme - Sankyo
Co Limited - Classe 3.
N.° 456.966 - Raleigh - Rale'gh
Glascow Ltda. - Classe 42.
N.° 456.905 - Shantinyl - Comércio e Indústria Antonio Elias S.A
- Clases 23.
N.° 456.992 - Arclopeg - Ardodec Auto Peças e Acessórios Ltda.
- Classe 21.
N.°. 457.582 - Palme -- Palme
Sociedade Aliem ma Organização e Administração - Classe 50 - Com exclusão de cartões de visitas.
N.° 457.593 - Alexpa - A expa
Sociedade Anôt: nu O-ganlização 'e Admin straçào - Clases 50 - Com exclusão de cartões de 'visitas.
N.° 457.598 - Setag - Se-ag Sociedade Anônima Servlços Técntos e
Auricolas - Classe 50.
N.° 457.763 - - Anca S-A
Organização e Administração - a.
número 50 - Com exclusão dee cartões de vistas.
N.° 957.777 - Visão - Visão Adminise.ação, Comércio e Agrá Patuá
ria Ltda. - Classe 41. .
N.° 957.909 - Vegas - Vegas
Imp. e Exportação S.A. - Cl- 7.
Pr ba - Casa Pri•
N.0 457.371
ha Ltda. - Classe 36.
N.* 957.984 - Comodoro - Aglntia Coe,vloro de Passagens Ltda.
Classe 33.
• N.'' 472.783 - telespeaculas Li.o Publicidade e Estudos.Econean coi
Limitada - Classe 32.

Nome comercial deferido:

N.° 456.567 - Freal S.A. Admi.
nistração e Comércio - Freal S.A.
Administração e Comércio - ArtiN.° 472.793 - Wood Pecker - go 109, n.° 2.
Serras Vasone S.A. - Classe 11.
Titulo de estabelecimento defer'dos
N.° 473.364 - B - Aktiebolaget
Bofors - Casse 3.
N.° 431.368 - Hotel Service
N.° 473.436 - Treant:1 Quimo
Produtos Químicos, Comércio e Indús- Agência Francesa e Brasileira de Turismo Ltda. - Classe 33 - Artigo
tria S.A. - Classe 3.
N.° 473.578 - Emblemática - n.° 117, a.° 1.
Cosméticos Internaciona:s Cosmin LiN.° 431.369 - Hotel Service
mitada - Cliasse 48.
Agênc:a Francèsa e Brasile:ra de Tu.
N.° 474.720 - Mar Elen - Con- riamo Ltda. - Classe n.° 33 - Artifecções Mer Elen Ctda. - Classe 36. go 117, a.° 1.
N° 476.351 - Alcatraz - AlcaN.° 431.370 - Hotel Service -.e
traz Comercial e Administradora S.A. Agênc:a Francésa e Brasile:ra de Tu.
-= Classe 16.
tismo Ltda. Classe a.° 33 - ArtiN.° 476.353 - Palco! - Pattqui- go 117, a.° 1.
ma, Indústria Qunn:ca Paulista S.A.
N.° 431.371 - Hotel Ser-vice .•-•
- Classe 46.
Agenc'a Francésa e Brasile:ea de Tu.
N.* 476.358 - Trim Fit - Malha- riamo Ltda. --Classe n.° 33 - Artigo 117, a.° 1..
ria Trim Fit Ltda. - Classe 36.
N.° 476.370 - T-op:ca! - TropiN° 413.883 - Empresa Funerária
cal Inc. e Com. Ltda. - Cl. 29.
Grechi - René do Valia Vergueira
N.° 476 380 - Atual - Indústria
Classe 33 -- Art. 117. a.° 1.
Atual Ltda. - Clases 41.
N.° 430.799 - Diversões Cata:unha
' N.° 476.390 - Astronauta - Artur - Bretão 6 Martinez - Classes: 33
Eberhardt S.A. Indústrias Reunidas e 50 - Art. 117 a.° I.
- Classe 17.
N.° 450.854 - Vicia! Propaganda
N.° 476.417 - CSF - Etablissá- - Paschoal Fortunato - Classe 33
ments Cous'n Fre ees P. Ferrand J. et - Art. 117 n.° 1.
P. Cousin et F.Is - Classe 22.
N.° 455 22.3 - Parque São BernarN° 476.838 - La Cinderela
Imobiliária La Cinderela Ltda. - Cl. do - Colobras Colonizadora Brasile'.
ra S.A. - Classe 33 - Art. 117,
número 16.
a.° 1.
N.° 476.981 - Vila da Saúde
Farmácia Vila da Saúde Lida-.
N.° 462.247 - Don Tobias Maga.
Classe 3.
z:ne - TobiasEzra Btechs - C'asse
a.° 36 - Art. ' 117, n.° I.
Insígnia deferida:
Ex:genclas:
N.° 372.586 - 'Cop - Cia. PauN.°
432.728 - Dr. Reynaldo Ama.
1sta de Administração e Empreendimentos Cop - Clme 33 (Art. 1r4). rante Sobrinho - Satisfaça exigia..
da.
N.° 439.833 - Cam'g N.° 409.927 - Prony Plastic&
Agricora de Minas Gerais S.A. CAMIG - Classes 2 - 7 - 19 - mitada - Satisfaça exigência.
N.° 429.701 - Sunoil Lubrificam.
33 - 41 - 45 - Art. 114, nas
classes: 2 - 7 - 19 - 33 - 41 tes e Derivados Ltda. - Satsfaça
exigénc a.
e 45.
N.° 430.209 - Ardil Administra.
Sinal de Propaganda deferido.
.;ão de' Bens S,A. - Satisfaça exi.
N.° 421.350 - Regência Publici- géncia.
dade - Arthur Noronha - Cl. 33.
N.° 432.886 - Distribuidora Na.
N.° 456.691 - So Lo Te - So tional de Calçados Lt4a.. - Satisfaça
Lo Te Soc. Civil de Loteamen tos e exigência.
Terrenos Ltda. - Classe 33 - ArtiN.° 432.887 - Charles Sampson
go 121.
r.4sussict: - Sat:sfaça exigenc a.
N.° 453.803 - Cerâmica Nova EsN.° 432.888 - Agrosam Agro Pe.
tiva S.A. - Cerâmica Nova Estiva cuária S.A. - Satisfaça exigência.
Soe edade Anônima - Artigo 109,
N.° 432.891 - Lan!ficio Ausonia
n.° 2.
Limitada - Satisfaça exigência.
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.deverão remeter o Upedientle

(F.er";-0 1ii)

0:.ita1.17, cie

• ÉX-PEDIENTE

destinado àpublicaçá , nos jorDEPAR.T.AMEN'1'0 DE IMPRENSA NACIONAL
na, diariamente. até às/1 5 horas
00FIRTO" GURIA
- - As recta:n:10es 'pertlnenAtzBER TO DE BRITO PEREIRA
tes à matéria retribukla..rfe.s, ea- •
k
•
comem ao imolo ata recoAnao
SaN de erros ou omiSsdes: deverão ..owaws,o0 5UVÇO oa avlaL4Onek.das
FLORIANO GUIMARÃES
ser formuladas por escrito, à MURILO FERREIRA ALVES
Seção de Redação, das 9 as 17.30
DIÁRIO OFICIAL
horas, no máximo até 72 horas
epõs a saida dos Órgãos oficiais.
liaÇ 3,0 11,
*Milha de EMPIWIPWIG.6. Co 111~111,~14 41~ Lhipartant~~
Os originais deverão ser
111~1001,40 de dreereided• Iddeetred de Iheneeterbe

dactilografados , e autenticados.
Indeeele Cernérele
ressalvadas. por quem de direito.
Imprima nas oficina. ao Densetamento de Im prensa Naeional
rasuras e emendas.
ASSINATURAS
txcetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais. as
FUNCIONÁRIOS
assinaturas poder-se-ão tomar. REPARTIÇÕES E PARTIOLAKE3
Capitai e interior:,
em 'qualquer época, por seis meCapital e Interior:
ses ou um ano.
Semestre .
Cr$ 600.00 Semestre •
Cr$ 450.00
-- As assinaturas vencidas Ano .
poderão ser suspensas sem aviso
previ°.

Cr$ 1 200.00 Ano •
Exterior:
A40 Cr$ 1 300,00 Ano .

Cr$ 900.00

NI a 433.037 - Venezianas Predileta Laia. - Saasfaça exigênc.a
N" 433.083 - Celuquimica do
Br , sil Ltda . - Satisfaça • exigência.
N." 433.091 - Ind. de Malhas FeMolan Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 436.105 - 436 106 - Marietta
do Brasil Indústria e Côrnércio Ltda.
- Sarisfaça eigancia.
N.° 444.788 - Fundação Itapttan
Soc'edade Anônima - Satisfaça exigência.
N.° 446.789 - Gunter Bobm Saasfaça exigência.
N.° 447.468 - Calçados Pellissari
Limitada - Satisfaça exigência.
Na. 447.698 - 447.699 - Benz:on Levy - Satisfaça exigência.
N.° 447.873 - Chaja PlatchP.k Satisfaça ex'gancia

N.° 448.542 - Marmon Corp 'Satisfaça exigência.
N°448.688 - R. Lott. t/ Ca. Satisfaça exigência.
N.° 448.798 - Farnnta ia Drogasalva Ltda. - Satisfaça exigancia
N.° 448.846 - Sapatex Ind. le
Calçados -e Artefatos de Bor racha Limitada - Satisfaça -ex:gência.
N.° 448.920 - Casa de Mato
Grosso - Satisfaça exigência.
N.° 448.949 - Luiz Viana . 11 Silva - Satisfaça exigência.
N° 448.960 Pencap Proctir ..10ria de Entidades da Nova Cap:tal Sat'sfaça exigência.
N.° 448.961 - Sociedade Ponto de
Encontro - Satisfaça exigência.
N.° 448.969 - Ind de Pedras Retiro Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 448.970 - Ind. e Comércio
Na) 448.137 - Brasmade Brasi! de Moagem , Petrolina Ltda. - SatisMadeiras Comércio e Indústria Ltda. faça exigência.
- Satisfaça exigência. .
Ns . 448 230 - 448.231 - AbtaatlN.° 449.220 - Antonini Fulgóncio
vos Açolan Ltda. - Satisfaça exigên- & Pinto Ltda. - Satisfaça exigência.
cia.
N.° 449.732 - 449.73 - 449.735
N° 448.255 - Aldo Olivero Dr.
Antonio Wilson de Mello Bittencourt - Usinas Siderúrgicas de Minas Gee Armando R naldi Balbi Sat'sfaça rais S.A. Usiminas S a ti sfaça exi
ex'péncta
-gência.
N° 448.2/8 - J. José de Mela N.°
450.068
A.
Bras
,
Mello
SatisfalZa exigência.
- Satisfaça exigência.
N ° 448.279 - Indústria e ComérN.° 450.069 - Rysvka . GoidiaTsch
cio de Moagem Petrolina 'Ltda. - - Satisfaça organcia
Satisfaça exigência.
N.° 450.070 - Rêde Fede rai ArNa. 448.428 - 448.429 - Ind.
Quim'cas Decorit do Brasil Ltda -- mazéns Gerais Ferroviários S.A. AGEF - Satisfaça exigência.
.
Satisfaça xigêncal.
N.° 450.105 - Banco de Brasilia
N.° 448.430 - Serviço Taxi Aereo Sociedade AntartMa - Satisfaça exiRecife Leda - Satisfaça exigência-. gência.
N.° 448.431 - Usina Siderúrgica
• N° 450.241 - Organização Ta.
1 isaar S.A. - Satisfaça exigência.
N." 448.432 - Luta G. Cabra: - moyo Ltda. - Satisfaça exigência.
N 451.455 - Igreja Evangélica
`"a n . 'sfaça exigência.
N." 448.434 - Zambon Libero - • Pentecostal - Satisfaça exigência.
Na. 451.898 - 451.89 - Stevrart
Satisfaça exigência
N.° 448.440 - Blgelox Liptak do Warner Corp - Satisfaça exigência.
N.° 452.320. - Metalúrgica Sp caço
Brasil Ltda. Fornalhas Industriais Limitada - Satisfaça, exigência.
Satisfaça exig8ncis

massa de valdres acomp.anhados

de esclarecimentos quanto à sua
aplicação. solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureho do Departamento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da itssinatura.
O luncionário público federal,. para fazer jus ao desconto indic.-2o, deverá provar
esta condição no ei0 da assi-

Exterior:
Cr$ 1.000.00

rara facilitar aos assinantes
v.trificaçãO do prazo de vali- ,egisero, o Ws e o. aino em que jornais, devem os assinantes prodade de Suas assinataras, na findará.
videnciar a respectiva renovação
parte superior' do enderéço vão . A fim de evitar solução de com antecedéCia mi.ima de

impressos o número do talão de continu:dade no recebimento dos trinta

- As Repartições PtIN:cat
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas. em qual.
quer épo'a pelos Órgãos comoc•
tentes.
- A fim de possibilitar a

(301

dias.

N. 452.659 - Lat cinios Corzerá
Limitada - S.aisfaça exigência.
N." 452.922 - Velasco Turismo
Sociedade Anôn ma - Satisfaça exigência.
N.° 454 854 - Mercap Mercado:ogia Propaganda S.A. - Sai sfaça
exigência.
N.' 456.307 - Mirada Adhes
Corp - Satisfaça exigência.
N. 456.839 - Pneu Facil Ltda .
- Satisfaça exigência.
N.° 457.262 - Henrique Altinan
Irmro - Sarsfaça exigência.
N 457-.421 - Injex Plásacos Limitada - Satisfaça ex gência.
N.' 457.990 - Parnpeiro S.A
Veículos e Máquinas Agricolas S
tisfaçã exigência.
N.° 462.126 - Etevaldo Nogueira
Lima - Satisfaça exigência.
N.° 471.306' - Cia. Industrial Paraense - Sat:sfaça exigência.
N.° 472.804-a- Transportadora Fon
seca Junior Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 472.827 - Soc. Labor Comércio e Indústria Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 472.848
C,entromint Co Satisfaça exigência.
N.° 472.853 - Confecções de Couro
El:Ma Ltda. - Satisfaça exigência.
N.°.474.603 - Fernando Athayde
Guerrr - Satisfaça exigência.
N.° 474.639 - S.A. Ind. Reunidas F. Matarazzo - Satisfaça exigência.
N° 475 272 - IFAL - basti tato
Farmacêutico parmAmérica Latina Administraçâo. Participações. Propaganda. Com . e Ind. Ltda. - Sai afaça
exigência;
Diversos:
N.° 421.916 - ESPIE - Equipa
mentos de Segurança e P oteção
dustrial Ltda. - Prossiga-se como ,n
dicado pela Seção.
'
.

- O custo de cada exemplar
atrasado dos Órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0.50. se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00. por ano.
decorrido
• N.° 456.971 - Amaril Ind. ealvos Ltda. - Aguarde-se.
N.° 157.199 - Coretron Elettian,:a
L"mitada - Aguarde-se.
N.° 457.765 - Casa Botelho S.A.
Impo-taç:o e Comércio - Aguarde se.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Alteração de nom: de t:ttil..r ,i‘
processo.
Ray 19 de outubro de 1964
D. H. Ba:dN.Vin Company - Pad«
para ser naotada na marca AcrosoMt
n.° 217.091 a alteração do nome da
titular - Anote-se a alteração de
nome. - Retificado por ter salda coo
incorreções, quanto ao número da
marca.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
E SEÇÕES
Rep. Por

ter saído caia ineorre,(5e,

Rio. 19 de outubro de 1964
Notificação:
Um4 vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 11.° 14 da
Lei n.o 4 048, de 29 de dezembro de
1961 e mais' DEZ DIAS - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo nao se tendo valido nenhum interessado. ficam norificados os requerentes abaixo mencionados a aompaTecerem a êste Departamento fim
de efetuarem o pagamento da ,axa
final conca nente expediçáo dos respectivos certificados dentro do irazo
de SESSENTA DIAS - na forma
do, parágrafo único' dc artigo o° 144
rio Caxiígo da P ama edade Indus r ai.
R:v.au -ação ar frase de propaganda:
'remo ti" 407.178 - Leve
Unia laric:a corta ' nue' é uma debela

dexta-feira 23

afARIO OFICIAL (Se0O

Termo aP 634.297 — C-3 C mento
- Requerente; Cia. Industrial de
UtenslUos de Aço Tropical — Conce- — Classe 16 — De SOCREL —
Sociedade de Cimentos Refratários Es.
do a restauração.
pedais Ltda. --a Prorrogue-se o registro.
Marcas deferidas:
Termo n.° 415.359 — Primor
Título de estabelecimento prorroClasse 46 — De Balduitio Dietrich —
gado:
•
Com exclusao de velas e pedra poma
Termo a.° 416.814 — Apostile*" Termo n.° 630.532 a- Fábrica San.-- Classe 32 — De M. Ohno — Ex- to Antonio — Classes 8 e 21 — De
Balança Santo Antonio Ltda. — Prorcluindo-se anúneos.
Termo n.° 472.615 — Vaccout — rogue-se o registro.
Classe 40 — De Tad:liaria de Mayo..
Parisiense S.A. — Com exclusão de Retificago de corerato de exploração
bandejas domiciliares e molduras para Publicado em 15 'de outubro de 1964
quadros.
Por despacho, do Senhor Chefe da
N.° 473.624 — C.A.1.E.M. -- Seção, foi mandado averbar o contraio
Classe 26 — De A Cia. Aaro Indus- de exploração da marca Protectospay
trial Esteiro do Morro — Sem direito registrada sob n.° 207.891. constante
ao uso da c11- vermelha na cruz cons- do cl chè abaixo de propriedade de
tante do cl:ché.
Mather P:att Limred( estabelecido
na Inglaterra e em favor de Resmat
Titui o de estabelecimento deferido: Representações de Equipamentos Sprine Máquinas •Texteis LiTermo n.° 419.050 — Tvresoles de klers Grinnell
estabelecido no Estado da
Gatanhas — Ciares 3 3e 39 — Re- mai:da,
quarenta: Tv-esolea de Ga/Imbus r..da. Guanabara — Brasil. — Averba-se o
•-• De acõrdo com o artigo 117, do contrato de exploração.
adaga.

NOTICURIO
Marca Indeferidas
Térmo n.° 473.763 — Classe 41 —
OPOSIÇÕES
De Sociedade Industrial de Carnes IAsaltada — Ind a ferido o pedido. nos
Shoppin C.enter do Brasil S.A.
termos do na-crer do Diretor da Di- — Oposição ao termo 622.083 marca
visão de Marcas.
Cen'ers.
Shoppin Center do Brasil S.A.
Alteração de nome de titular de Móveis. Incorporação. Administração
processos:
e Vendas — Oposiçâo ao termo núBeecham Propeetar y Mecrcines 1.1- mero 633.286, titulo: Super Shopp.ng
de Nova Iguaçu.
sa:ted — Com a rciando também como Center
Real
S.A. Transportes Aéreos —
C.
Eno
e
Co.
—
Pada
Para
ser
T.
anotada na marca Eno's Paia Salt Oposição ao têrrao n.° 636.814, marca
1Truth nd Lkht, n° 165.679 a al- Real.
teração do nome da radar. — Anote- Real S.A. Transportes Aéreos — •
se a alte-aço de nome.
Oposição ao térmo 11.0 638.602 marca
&acham Proprietrry Medicines Li- Quinta Real.
mited — Peda naret ser anotada na
Queiroz Campeio 69 Cantem Ltda.
marca Scott n.° 23.757. a alteração do — Opos.çâo ao termo 638.520 marca
nome da titular. — Anote-se a alte- Senhor.
ração de nome.
Emprêsa Imobiliária Bandeirantes Limada — Opos i ção ao tèrmo 640.117.
Exigencias:
titu'o: Calça-a Balneário Hotel.
Lanston IVIonot ype Machine C.omna- Brasport S.A. — Oposição ao terny — Opoente do tSrmo o ci" 402 577 mo 640.070 marca Brasport.
Cumpra a &Orca. — Ret ficado C:a. Antarctica Paursta Indústria
por ter saldo no Boletan do dia 14 Brasleira de Beb-das e Conexos —
de julho de- 1964, como sendo exigena Oposição ao termo 638.600 marca:
Vale Real.
da feia ao remai-alta.
• Cia. Antarctica Paulista. Ind. Bra'Firmo n. o 458.224 — Máquinaa In- sileira
de Bebidas e Conexos — Opodust-iais 13-asneiras S.A. — M1BRA
sição ao termo 637.104, marca: Real..
— Cumpra a exiaSnela.
Têm° nP 460.118 — Artefatos de mogiana.
Sumare Cia. Paulista de Terrenos e
Cimento Ere'ite Ltda. — Cumpra a
Construções — Oposição ao termo númeg/énea.
Térrno n.° 460.146 — Editóra Lei mero 553.828.
Inverco S.A. Representações e CoSelva S.A. — r. ara nra a exige/Int.
Tèrmo n.° 473.589 — Teso Pierre mércio — Opos'ção ao térmo 639.961
marca: lnvescar.
Cerard Rena Sevi — Cumpra
Too'al Lmi ed — Opos'ção ao MaOnda.
mo 639.925, titulo: Lojas Total.
Saltai Badra — Onosiçào ao térmo
Diversos:
n.o 641.281, titulo:" SB Engenhala e
Tarmo n.° 456.742 — importação. Administração de Imóveis.
Exoor'ação e Com 4 rcio Ltda. — Ar- Magnafer Ind. Eletrônica S.A. —
quive-se.
Olosição ao termo 641.436, marca:
Tértno a.° 659.865 — Casas da Mannaflex.
Banha. Comércio e Indústria S.A. — Magnafer Ind. Eletrônica S.A. —
Aguarde-se o prezo.
Oposição ao termo 641.435, marca
Magna flex
Prorrogação ds Registros:
Safira Badra — Oposição ao terma
•
n.° 641.280. titulo.
Termo n. o 624 874 — Coretes
Classe 3 — ne Warner Lambari Sa i im Badra — Ocanicão ao têrmo
Pharmaceutical Campam?
Pro-ro- n.° 641 278, titulo: SB Construtora e
gue-se o • registro, eac i u-ndo das côrea aves-menos lmohl árias.
Maanafer Ind. Ei etremisi S.A. —
verma'ho . e verde da ror canstante do
41 cha e, som, avar is -afin d . contrato , a Oposição ao termo i a.° 641,437 marca
Magnaflex.
favor de Chicle Adams Ltda.

- 111)

•

•
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Saltas Badra — Oposição ao ttriao Auto Peças Henrique &bank Ital.
n.° 641.277, titulo: SR Construtora e e Caméxio S.A. — Oposição as
Investimentos Imobil árias.
tei.tio n.° 640.229, marca H P.
• Ui= Badra Oposição ao termo Distribuidora de Automóveis Soro.
a° 641.279, titulo: SB Engenharia e caba S A. — Oposição ao termo núa
Incorporação de hm:avela.
mero 638.633, marca Sorocar.
Ind. e Comércio Libra S.A. —
Oposição ao termo 642.025, lasignia
Libra.
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
Brascola Ltda. — Oposição ao tèrmo 643.092. marca Brasconel.
Em 8 de julho de 1959
Usas S.A. Industr -. ai. Comercial e
Imob
— Oposição ao tã-mo
TaiRMO N° '111.600 .
mero 529.032 marca Agronorte.
Ricardo•Katz Castro ,Egon Katz de The B. P. Goodirich Company —
Unido; da América.
Castro e Karl Gerhard de Castro — Estados
Titulo: Processo para preparar dia.
Oposição ao termo n.° 643.272, mar- sulfatos
de sec-amino-anol PriVia
ca Rebofix.
Maio de Invenção.
Electron Manufatura de Produtos 19 peocesso para preparar
Eletro Mecânicos Ltda. — Oposição diasul. fotos fido sec-amino-azol, ca.
ao 'termo n.° 643.071, marca: Elek-s racter:zaclo por reunir um 2-mercapioa
azai que &3 ajusta à estrutura R"
tron.
811 onde R" representa um radical
Papelaria e Tipografia Confiança Li. 2-tiazol, um rad-cal 2-imidazal e una
mitada — Oposição ao tèrmo 643.798. radical 2-oxasol; uma omina secunmarca Grárca Confiança.
dária que se ajusta à estrutura
Papelar:a e Tipograf a Confiança Limitada — Oposição ao sermo 643.796,
marca Grátca Confiança.
Malaria Nossa Senhora da Conceiçâo S.A. Oposição ao termo nda
...00011
mero 642.848 marca Rosana.
Ind. e Comércio de- Roupas 'Fita
Limitada Oposição ao tèrmo número 639.431, nome comercial: Taex onde R e R.' representam radicais ali.
Limitada.
radicais arcielloos. rad:cats
Fórnos Incluse:ai; Flora, Ltda.. -- táticos.
aralquilicos. anéis alicieliccr4 forma.
Oposição ao termo n.° 643.572, mar- dos reurdndo R e R',
e anéis hkero.
ca: Targa Flori°.
ciclicos formado. reunindo R e W
através de um tomo de calcoaSno
Alfredo Villanova S.A. Ind. e tenda
ria oe so atómico benor do que
Comércio — Oposição ao têrmo nú- 33;
e uni hllogeneto de enxo rfre aue
me-o 640.27, trulo Fama.
re altista e.
(Sio X, onda
Formad Materiais de Construção Li. X renresento. estrutura
um halogênio e n é um
mitada — Oposição ao ermo 636.643 número inteiro de / a 2 Inclusive.
título: Fomaco Fornecedora de Ma- Seguem-se os pontos 2 e 3.
ter'ais de Construção.
Indústrias Gessy Lever S.A. —
T8IRII0 N9 113.750
Opolição ao târmo n.° 642.539, marca Lava. lia 5 deoutubro de 1958
Pepsodent Lwiited
Opos:çâo ao
termo 641.443. marca Trin.
Rohm & Mos Company. — Est&
Ind. ' GessY Levar S.A. — Oposi- dos Unidos da América.
ção ao ta-mo n.° 639.455. marca FiaProce-so de preparação de
dacaspa.
sais alcoll-sulfato de N-alcoxiaamon:o•
Cia. Usinas Nacionais — Oposição quaternários. — Privilégio de Inven.
ao afirmo a.° 638.208, marca Vera ção.
Cruz.
Um processo de preparação de
Cia. Usinas Nacionais — Oposição uni —
sal aicoil.sultato de N-slcoxia
ao termo n. o 638 565, tuia: Padaria ameran-quat a rr -o da fórmula gere'
Pérola.
•
barna P. Filderman Opos'ção
•22
ao térmo n.° 638.567, come comercial
Lentes Contato Pupilcnte Ltda.
CAQAL — Cia. Administradora e
Comercial — Oposição ao termo número 638.683, ma-ca Gadd.
Vernizes Hotat S.A. — Oposição
ao taram n.° 638.786. marca Cabral251304.,
sinho com figura de boneco.
Amplimag Ind. e Comércio de ContreeS Automár aos Ltda. — Onoskao
ao térmo a° 638.847, marca D o caCerâmica Santa Maria Ltda. — caracterizado por fazer reagir o Tf-dria
eorrernondente com um an i fon dia
Oposição ao termo n.° 638.874. mar1n:ci1iar, da fóranil l a +PS% veu
ca Santa Maria.
nua
? Pa um rad i cal 1ejIl tandn 1
Yanmar Diesel Motores do Brasil
IR 8 10/8011 da carbmn, n on nieNts
Sociedade Anõnana — Oposição ao
el aa pn orntata 13 1. Ra e Rs
tèrmo n.° 638.937, mar.er Tamaid.
41.041,a1,8/1+s, h i r1
-na4ren aetten os
MESA Ind Brasileira de Em- nufreit el ot 11
snto isletsil ar tantas
balagens S.A. — Op osição ao tarmo a P P .he 16.o.
04I aa«Nnan alevry , tavl.
o'n 1 a A amasna de ra pa m& eiann
n. o 639.206. marca II Micrornatic.
OtI
enWhilernd
t
w,041
FigorlFro Clipe; S.A. — Oposi- 'sano
i t0.0 11, O! elr.
ro.f. idon.4 goa an Rit
cão ao tarino n.° 639.695, marca
Clipper.
ale
•
/
A A 4InnIne flo cm0101,114
Avelar & Cia. — Oposição ao .1.01 fwn4 4
Mirane da caabomnea
+.1,4n
ta rmO 639.773, marra Peixe Dau-ado.
6
A. ^geem
s Fama Fer'rap'eás. S.7; - Oaop;t8o %soem", n e'
,14e AsU frAf h •
I ""°:401'
es- an a aa-anotr't siais 4ri. ae1ier+18
ao tarro* nP . 639:887, marna Flama.
RI. R2, R3, R4 8 R5 se unem, ele
A

. .

14 A

fi,4,....ATIO/Pn0/1/A

Wel.n,11//in

ft

1 • A

/5 A G/

~1p'
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• TERMO N° 127.219
Tf.W.NITC) N9 121.7'..2
alonerdio de baixo peso molecular,
s.Jjacen f e. forta3-.1 uma
-,ur.:quer
bldrollear este último, se dese38d0.
vIde:a L. tá c.ne..3 t
preferencia em meio ácido, para I
Faia 3 de az,osto de 1930
Fm 10 de novembro de 1960
:103 n:,e
cid - , com
mar um composto da fórmula gera)
,, esta cadeia
cria
Requerente: Editorial Kultur Ltda.
• b-nra ePr• ori•• • r .. ./
Rollin Sz Ciai.. Company — F.....tadoi
9 dg Uni_do3 da ArWr'ca.
— São Paulo.
d ."-4'...1^‘
'
.
Titulo; Estaiite portátil para livros
..-1
a') ",
,
knsio-ativos
poli.
"rittio:
Agente
pz:n:csdc os
a 7.
—
Modelo Industrial.
prrvilegio
de
Inoxi-alcoilenieos. —
venç:o.
Trt:NTO No 113.211
1,) — Um p •i/C3. ,80 para preparar um'
novo compo-to poli-oxi-alcoilenico
ten.s:o-ativo, ca:%. cterizado por aquerá11 29 de mirço de 1f30
cer 1 moi de um composto hidrofobe
•
Total três refeinclicaçõez reirin.
Th2 NI-a:coal Ca h Regis-er Com- que con;bte 4.I. uns alcoil,fenol de
dica a prioridade depositada na 11em
-- E t:a(ins Un.dos da América. longa cadeia. Um alcool . alifático de
partir/to de Patentes da Buir” 4611 •
'11-u:o; Procezso para a prePoração cat!ela linear ou ramificada, ou um
18- 11 - 1949. sob o .n° 80.634.
de U.-.1'.va.c,s de 3'-Idetil-esp4o k2H- derivado hidrox..i-ettlado de uma azul
na arfatica de cadeia linear de ele1-Br:a-nafto-pirono-2. 3'
bemo-pirano) tendo a estrutura
'mudo peso mo:ecular. até 1209 — .1500,

rr

1

'1121M0 N9 148.475
com urna ataniiida. ia catalitica de
uma base fort, adicioi.ar a isto. pri- 19 — 'Estante portátil para livros",
Em 17 de abril de 1903
meiro, entre 15 e 45 mola de óxido de apresentando suporte da madeira ou
etileno numa temperatura de 120- outro material qualquer conveniente,
Requerente; Baudou B. A. R. 1.4
180°C; depois, adicionar a mistura de para livros, na forma de miniaturas,
-cação. numa temperatura de 130 9 -- caracterizado pelo fato de que nos ex- — França.
160 9 C, entre 15 e 67,5 mola de óxido t•emos do suporte se encontram blo- Pontos caracteristicos de:9.
1 de propileno e isolar uni produto de cos, pelo fato de que nos extremos do de segurança". — lãodtilo Ind=
reação tendo a fórmula genérica
suporte se encontram blocos, conformando poltronas, com deacanço para
oust a soma algébrica dos valores
os braços e para os pés, sentada/3 eal
substituinte.s Ri, com relação a ligação
tais poltronas figures representativas
2,-1'-espiro-oarbon a oxigênio é po
a ousc).
de pessoas que se notabilizaram nas
00 dao)alil
31.,ira caracterizado por cielizar um
aftes
ou ciências.
;ornonsto nl/P to m a c-trutura
e
Total de 2 pontos.

12
E02

ra qu1 E é R30. R4UH ou R4N; R1
11.2 soá CH3 od H; R1 sendo 0113
gelando R2 é H; 'e R2 R3 consiste de

um radical fent' alcor.ado contendo
um total de 4 a 18 átomos de carbono, nos radicais alcollicoo, Ou um ra-

TERMO N° 124.179

Em 14 de novembro de 1960
Pontos — Procesos de produzir no-

dical alco'llco de cadeia linear ou ra- vos derivados azepinicas. — Privilémificada. tendo 8 a 18 átomo-3 da car=, gio de Invenção.
. na miai R/ tem a significação supra bano: 114 é unf radical alcoilico de R.equerent —
J. R. Geigy
5. A.
etado. ,Prioridade: EE EU. da cadela linear tendo 1 a 18 átomos de — Suíça.
América. em 19-6-1959, cob o ~e. carbono' a — 1 quando B e 1130 e a
ro P21.383).
19 — Processo de produzir novos de— 1 ou 2 dependendo de B ser R4NT1
Seguem-se os pontos de ris 2 e 3 ou R4N; e m é um número de 15 a 45 rivados azepinicos, caracterizado pelo
auando — 1; e m é um número cie fato de fazer-se atuar bromo sôbre
7,5 a 225 quando a — 2; e n é uni um composto da fórmula geral
núm e ro de 15 a 67.5 (mando a — 1:
TEIMO N° 118.212
C111411

e n é nen número de 7,5 a 33.75 quando a — 2: com a condição de que
ruim :teia de ordem de 1:1 até 1:5:1
'rhe National Oash R egistar CoulPa (Priori?Ve: EE. MJ. da América,
X
-ny.—EstadUioAmérc. em 10-8-59, sob o n° 832.504).
Titulo: Processo para a preparação
•
Seguem-se os pontos de ns. 2 a 8.
d.. derivados de 1. 3, 3-tri-inetil-espiro
CO - Z
(2' -H-1' -benzo-pirano-2.
— Privilégio de Invenção.
onde X sIgnifica hidrogênio, um átoTIRAM No 122.696
— Um processo para a preparamo de halogênio ou um resto alcollo
d . um compo: to da estrutura:
ou„ alceai cie baixo péso molecular,
Em 27 de junho de 1900
1f hidrogênio, uni átomo de halogénio
Um resto alcoilo de baixo pêso moleClaudemiro Romualdo de Paula
cular, e Z uni resto alcoilo ou alcoxi
São Paulo — Capital.
de baixo pêro molectdar, transformar
M. T. para "Nôvo tipo de garfo'. o resultante clibramo composto da fôr
mula geral

— Calçado de segurança, caracterizado pela combinação de urna sola,
ou palmilha, de um rosto ou empe0
ilha, e de um cano ou tronco de ferina particular.
Um total de 4 pontos. •
Prioridade: França, em 18 de setembro de 1982, sob O n9 77.

Em 29 de março de 1960

na qual a natureza e posição doa
substituintes Ri são tais que 3, 41 vé.
se a soma dos valores de sigma dos
substituintes (como aqui definidos) *

igual a 3, 10.992 a 5. 19.343 caracterizado 'por condensar, num solvente
inerte, 2-inetileno-1. 3. 3-trimetiLindol
com um salicil-ald-ido da estrutura:

803.830). • •
Seguem-s e os pontos de na. 1

119

a 6.

Depositado em 21 de maio de 1983.

Requerente: Tecno-Industrial '00trim . Ltda.
Titulo: "Nova e original contíguo
ração aoplicada a técnigrafos".
Modelo Industrial.
Re',.:tra!'cações:
•

IV
CO .*
mediante tratamento com pelo menos
o dôbro da quantidade molar de una
campa/do .alcalino-metálico dum alcanoi ou alçucnol de baixo péso mole00

na qual RI tem a mesma significação
dada adem.: (Prioridade ! EstadW
Unidos- da América, em 2-4-59, sob o

11.11re.

TERMO No 149.217

Mcdêle(
C:sC13
1 9 — NtiVo tipo-de garfo caracterizado em conjunto por ter a forma de
LI
um L, ligeiramente recurvado na ponta, fonnando uma suave curvatura
nas extremidade$ "das hastes que forI
maM sal dentes do garfo.
8,
Tudo conto descrito no presente me..
.
modal e..11netr
ado aos desenhos, e e11- cular. em um co, nposto da fórindla
•
ah. em anexo.
onde R significa dm resto alcollo ou

••. conf12ção •
lo — "Nova e r
aplicada tecnigrafn- ' caracterizado
pelo fato de consiti- em placa, com
orifícios para a. fixação das haste.8

para deslocamento do conjunto sendo que em relação circular, da citada
haste se encontra parcialmente encravado anel concfttrico e ma's externamente ao meçrno. presentes perfuraçãe.s ivalmente espaçadas. ;ando
aplicado contra a placa base disco
erduado com nerfuracão excêntrica

em correspondência com a disposicito
dos orificin4 - igualmente erpacadw.- da
baSe. çenr1 -) que 'con tra o disco se
apo!t . com ré •2ião etrcu l a- goe
se o:W.0n-- ' 1itsr5 l in-nte por hgm.en
CiPe chnformam aproximadamente , esenaci: . o. enoir.nto coe. em orellin
trisn n:1 1'.^.r se ence,ntra.
'f'xo rt cremo c ilirrid:so. resI7indc.
r indn't osr* . em , folna ele la:aneo e
rn-noo!a.
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TET1MO 119 149.783

de. caixa possuir interiormente uma
TERMO N° 1,13.C2
série t.e alvealos op. nErnelhantes destiEra 11 de junho de 1963
Depositado cm 30 d3 maio de 1963. nados a prender por encaixe peças eletr.ces tais como lainpadas e luráveis.
Total de 2 pontas.
Requerente: Vlacilmir Kohn
EsRequerente: Indústria de Plásticos
taco ua Guanabara.
pacifsco Ltda.
•n••nn•nnn•
Titulo: Um quebra-cabeça cúbico.
Titulo: "Nessa e original configuraTe1R.M0 N 9 149.769
— Modelo Industrial.
ção orna.mensai aplicada a e:ementos
de escrita e respe,et.sa base ou sUs
Depositada em 10 de junho de 1963
porte".
— sssoae4.0 Ineustrial).
Requerente: CS:scl & Mazzetti Limitaaa — São Pau:o.
Pontos caramristicos de: "Nova
cons.guração ne caseça ae boneca".

Outubro de,19b4
411•

te, uma corresponde a um fuste qu
incise a metade do vértice comum da
p.remide, uma parte da supsrfieSe
obliqua de uma das paredes, ziega!Ca
de una parte vertical e loeo outra
O lado °preto da • reterida perede
oblíqua é cortado verticalmente e
apresenta duas reentrâncias orto-onals das quaz; re-ursm dois d-ntes
• , rna porrão da me^ma parede
obliqua próximo à base da oirinnide.
próximos à base da piremisle.
Total de 6 pontos.
'IMMO N9 149.850
Em 14 de junho de 1963

19 — "Nova e orleinal confiertracan
Ornamental anliceda a &emento% de
escrita e reepectiro. beee ou surorte's
earactierize da neto fe io de anresentar
a fleure de tronco de romei ro ene:maeo flor cône csest we'so s de freto:,
• ~n i nho. estaro o rferido PletriP11— junto soe oue's se encontrando mato de es5nru. Dor sus roctiisimirlad.4"1.
eriesi;irsi 0o sim im!rt r il imIrloa corres:.
pendente
parte infe rior do tronre
•de coentro. r?'"ge rc anresentena
forma de recei to eeee essa seguida
te base em forma de calota.
Total

de 2 pontos.

'TERMO No 149.640
Em 23

de janeiro de 1963

Requerente: An tôn io Pozodi e MáCardinf — o Paulo.
Tftu!o: Orio;inat modelo de caixa
para melros elétricos. — Modelo
Industrial.

Modelo Industrial "Mio modelo
de sandália".
Sabzp — Sociedade Anónima Sra.
1.° — Um quebra-cabeça cúbico, ca- sileica de Artefatos Plásticos. estaberacterizado pelo fato que uma das lecida na cidade de São Paulo. —
peças corpreende uma porção ce.11tra'. Modelo TnrInntrsoi
ou núcleo do cubo, substancialmente
paralelepipédica, apresentando de um
lado. duas reentrancias em corte o e
-tognal,dsuremtêntes e. doia do oposto, há uma projeção na extremidade, chanfrada na fase
extrema.
Total de 7 pontos.'
1° — "Nova configsração de cabeço
TERMO N9 149.'781
de boneca', constitui-se de sena cabeça de bonsca confeccionada em borEm 11 de junho de 1963
racha, plástico ou outro material e Requerente: Vladimir Kohn — Escaracteriza-se eesencialmente pelo fa- tado da Guanabara.
to de ter dotada de linhas perfeitas e — Modelo Industrial.
harmônicas tenselhante a urna cabeTitulo: Um quebra-cabeça esférico.
ça humana de criança, com narizinho
arrebitado ladeado por um par de
bochechas arrendodadaa, beca com as
lábios entreabertos, maxilar dotado
de pequena cova, olhos. articulados Interne:mente, dotados superiormente de
pelos imitativos de cílios e, infer:ormente, leves traços twattativoe do; relias inferiores, orelhas com •pavilhão
externo sall-nte e cabei os ondulados
moldados na própria cabeça.
'Rotel de 2 pontos.

rio

1 9 — "urio.-n a t roOdens ne cediça

pi ra remiras elé sriens". ume:Weide flor
cabra ou recent4 se ia e p n A get, on coo.
ven i en te. n-eferiveirnen is revivei. em
ce•ree ver terias, com n feiti o 0 ,! cilin-

dro e nha tecio, ce recteriee do nele tenspa
til. Illnc50
entre a trir.,egi ve-t o e n haae atm&
fim
en r. hni4 -ontel ermniiiscRen
errifinrIr
pleno nh unim, ri 0"ITI1
mann hnreln r$••n nf-lan
seta com nii-1"1 f i• ni nn elknico te.1•!n
hae e infa-Ine de eltrid-o nus non/10MT^ P 11.ninsi nro,
OUC orrifiritrn /ima

faka
clltnArica
da b.g* r9 N 1• 11*••1
ter a
dec vier9 'Ff e n foo 4o tetrits‘rn
form a d a treneo center). i sto é "rim
o Ince
.n
ebenf.n
f/IP P•I P • ein rolt••••4- n pito neve. I rop•I
parta infestar e- nn e wq 1,4 Ty0•5•1 fion.
ro rgn. en-rssnon e snte A ri./sse
perlo. . de ferann mie cianit4n rno•
orppap Oro e e pepivel l P 9 .P1 • Non fato 09
le• •n •• ...Ne.
; p 1P or , rw• .P . Ti
el• fle In-n t eres verticais.
tift 0 0. 11991 •I
fln•Vre A sorsa.
ett et e sl'onol
Vertirel jiti i99 P,I• fl A p.1
ssaselessnte deste.
ttm eacfs.4 1 1heletn
nade ot rime iri oihnr o en tich n e mito
l/ttando é neceSsarlo ahr(-1a; pelo fato

TERMO No 149.770
Em 10 de junho de 1933
Requerente: José Spregacmere &
Pilhas Ltda. — São Paulo.
Titulo:. "Modelo de carcassa pare.
trava antiroubo para veículos' — Modelo Industrial.

19 — Um quebra-cabeça esférloo,
caracterizado pelo fato que entre seis
peças que te encaixam mútuamente,
eme corresnonde a uma porção cem
trai da esfera. formando em ema des
seees maiores trás dentes cúbicas, separados por duas reentránc'as de naredes ortcrtonals, prevendo na face
enoeta a dos referidos dentes. um nro
1 onee mento parcial. cuia parte interna é cortada o-togonalmente ao P esso mie a externa é arredondada ou
•

Total de 5 pontos.

1° — Novo modelo de sandália, do
tipo a ser feito em peça única, de
me.1er1a1 plástico, caracterizado Por
ter Inicialmente solado com altura
grada t ivamente decrescente desde o
calcanhar até a b'queira, e com a face superior provida de uma área nos.
teria- e correspondente ao calcanhar
int.:reei/lente rezosa, contornada por
'mi leve sulco periférico. com o lado
'eterno em erande V transversal. (II
es mos suavemente recurvados sulc,e
is to em cuia interior é prevista tuas
"taba foe meda nor pecernos e.temetb
`as interromnitios e e s lientes. imitem
4 o presnon sos ee ca-titra: e por sus
-vez, a parte rio «corte" sendo fo-meIN por trtig tn ;lens tranRversals. tedal
. 9 9 e COM na tr?choc extremo-e orlagtxX
eue eement e elarradoe. e " com contôr.
nos neovidas de linhas de nequeno1
-esert en ion Parentes. imitando pres.
"ontos de coRtuna, faixa‘ enes da,
mriSnTrilsriv.tra‘
azia Interligados ,na seus trAchos
i-ralg , e a no^terlor é tntalmente
e s quele e mai s fe clin e da cue ai
mormil q . e com os trechos extremes
eedi ee dos pa nivel do entrennue de
sel eeo • e fin elm snte. Int-rlissneo
-.IIa tira e so trel core
i ereura lieeiramente cresc ente til
tremo nasserior tare o nterier. ter.
I s ine rui n P,1 p ron. e t: ,nrI n lace til
in te'rament s dotada de nume.
"Os r .1v1 IX(yi ou feros nen tesie nía
9F'' • tudo risisste new ni ente co.
”,01 "''ente e ilustrado nos desenhos
anexas.

TERMO No 149.783
TPR.1140 No 149.851
Em 11 de junho de 1963
Em 14 de junho de 1963
Requerente: Viadimir Kohn — Estado da Guanabara.
ivIalálo Industrial « Original mon,
Titulo: Uns quebra-cabeça, pirami- lo de sandál ia infantil".
ral — Modelo Industrial.
Sabat, — Socieeade Anónima Brn.q.
leira de Artefatos Plásticos, estawe.
eme rei ci ded e de SR° Paulo. — Moelo Industrie'.

10 — Modelo de carcaesa para trava
antiroubo para veículos. caracterizado este modelo por se constituir. em
essenci a. de uma peça tubular alonRada (11 tendo em uma das extremidades dois pescoço,: (2.35 no sentido
vertical. destinados um Mel (2) ao
cl ieeoltivo de chave e o outro (3) ao
di snositivo elétrico e na extremidade
acosta um ramal tubular 141 no seri
tido transversal, dispo s to em relacão
tls
ao como (ls com uma inclinação
19 --Orielne , n-rndel o de sandedia
aproximada de 1200, substancialmen- 1* — Um quebra-cal:s.:t a piratnielee,
te como descrito e representada no caracterizado pelo fato que entre seis infantil, do tipo feito inteiramsete
peças que se encaixam ceelprocamen- pelo fato de o solado, sendo provi&
desenho junto.

3C58 :eZeita-feira 23
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de um. delgado frizo lateral conter- delimitando uma pluralidade de fu:unte, ter o salto com a face inferior ros quadrados .intermediários, tréch0
'trotada de um reticulado de delgado éste contornado por edrelta faixa lie
Tripas salientes, compondo malhas sa periférica, de superfic:e lisa, apequadradas, com exceçáo apeiras de nas dotada de ume enee r. tsmenUma área lisa e assimétrica, em fora tos saldntee, imitando , pee eentos de
ma. de meialua, e a sola propriamente engra-sada: tudo substene t elmente codita sendo dotada de um relevo com. eee tur a, e tenda rareie a lamela livre
posto por duas séries de fruas Incli- mo de ,rerito e ilustrado n.daantios
nados e ortogonais entr e.si. cempon- anexos.
do também um reticulado de malhas
quadradas; e o "corte" da sandália
feiRMO Ne 149.8l8
compreendendo Inicialmente uma par.
te lisa. posterior. contornante do calEm 12 de junho de lee's
canhar, e apenas provida, ao longe
do contrerno livre, de uma linha de. Requerente: S. A. Inciaaria.e. Resegmentos interrompidos, imitando ndas F. Matarazzo
alo Paulo e
presponfos de costura; e o "corte"
compreendendo ainda as partes iate Filial no Estado da Guanabara.
mis e anterior ou da biqueira, ambas Titulo; Nevo e original deeenho orModelo
lisas, a anterior formando um pro- namental para t:eidee.
longamento em tira central e avan. Industrie].
çada sebre o peito do pe a qual •
providade Unia pequena aba ou pescador extremo para ume tira transversal. partindo de um dos laterale
da sandália, e com a extremidade e.
vre dotada de orlficio de graduaçeo,
e aplicável atravessando pequ ero nego prevelo no lateral oposto. dita tira
rendo contornada por seera entos selisntee frnitando prespontos de costura; e ansimente, a parte arderior ou
da biqueira apresentando ainda um
orne to decorativo, composto a parar
de duas aberturas centrais loree tridinale, uma ma ior e loseneuler, e oeera meenr trienerear, e mais mine réfe lo — "Nevo e orieinal deeenho orde atinhamen'oe eneenoittr namental para toc'eev.", em cerce
por peeirnoe furos, eiternados com conaeatentes e vedetas, caeacterize:eras temeern radieis de ai/tritures. do por compreender motieoe repee.
uma em formato de Rot ,' e outra sentando lanas renendas e edrotas
trie ne uler: tudo subetencinimente era no tirntio verticel: a primeira com
largura, a se erinda com
mo descrito e ilu e trado nos dasenhos
01 n
25mm., e a terceira de 3mm.. o (ware
• ta de 2-aren., r. quhit- rie eianne, a
sexta de eemm.. a seterne.de 23mm., c
-a oitava de 2erom., rendo os listras
Taliet0 N9 1 19 en •
Ya 00 flindO: a le e 5e ler tree ceiamparra rreaantacerein branco e o ressr.
Em 14 de junho de AO
nneas eFe uma mesma crô vlea, chaModeeo Indadidal "Nevo modelo de ceda. e ea Se e ea nstris eetemradae
em Ores cere; centeaetantee ch-pa_
ce'eaeo'e
eebap — Soc:etlacie Anônima Fazei doa ma! teres • es lietree coloeides corIr a 'a de Arteentos Plásticas, estebete- tada% no e-ntitio dieeonel nor V5.1“w
leda na (Mede d e aeo palia) mede_ outras l iserne bronca, de 5:nm
eemm., ee lereura, estes tres astree
lo Inteaee-1
•
formar:da min conjunto. Drnoel de
13ernm., é iniciado o nevo ren iurdo ce
l istras baincee. porem. merlinen 4:nm.
erram.. e 4rnm., reenectivamenie, uma
vez que, es listras colodeee no e nue)
de 13.7nim ne o seo intertempirIng
Todo o centunio em tida eeres sebre
fundo brinco.
Tope! ee 2 pontos.
•

II•n•n•n••

.

le — Nemo
ealeado, do ti• feito em ares única, de material
p'eOeco (a:center:e:Ido inicialmente
pe'o fato de o rolado ser provido. em
sua face euperior e Interna no calçado, de uma área posterior, e corres:pen e rnte ao salto, intensamente rue
gp ia, área esta bmiteda por uma faixe. lira tre na errai. em V de ramos
bem abertos e recurvados, dita área
ainda provida de urna série de reentrâncias cilindrecae não a:resultes: e
cadmente os dois laterais de altura
a parte eo "corte' comPreendendo
apreximeciturtente constante e Funerficie rugosa. interligados postetiormeee.
te por trecho verticel tranetoldal, de
sup ergicte lisa, e com contermos laterais providos de linhas ele searnentos salientes. Imitando prespontos de
costura,' trecho este encimado por tal.
mi superior, extendida tarabem pelas
bordas das partes laterais, e tendo alipeTffele inteiramente lisa. apenas do-

•ada de uma linha de se mentos salientes. imitando prespontos de entibie
lu; e finalmente, o *corte" do calcado incluindo também um trecho anterior de cobertura para o peito do
eirettom lado por inn entrelaçado de
t tas tiras lisas, grtoomials entr
g

Outubro

di-metro — pequenos navios e as le- ambos os lados do motivo principal
tras N. S. E. O. relacionadas cone os representando cachos de pequenas 116pontos cardais, tecias estas figuras res, largas na base e e. treita,s nas pon.

distribuidas irregularmente, sendo as
setrelas, bem como as letras, reservadas do branco do fundo. Os navios,
do tipo veleiro, muito se assemelham
aos verdadeiro, sendo porém estampados em cár clara-eiva com as velas
em cer viva centrastante e os detalhes a:Aline:as por meio de filetes finos pretos. No centro de cada estrela
branca observa-se na terceira cór cone
trans`ante dez Orneis que aparece
em taram arredendada reservando a
fletira do veiciro. Os reotivos redondo% eemelhanies às figuras de bússola, tem no centro uma estampa.red.onde de da clera com os contamos
da ceie conneertente, circundada por
bicos recortadas e em forma Wennlar estampado!, em tres cores, estes
por sua vez contornados por dols circulas brancos dc re. eerve do fundo.
Ceservem-:e. reada, firas de pequenes nevlo est-enpaeas com a merme
r.br Cantra,:tnn',. nirs com velas brancas e dei:na:dee; ror filetes pretos.
O eaeaeo livre cete! Cl motivos é co.
berto ror ume cr muito viva, charada tendo ri cos firas. retos e pretas. an 'vede!: direees qua entrara
nos estrelas brencen sendo interrome
Vele; Nin e d eeres dos vele i ros. Todo o enneenJa mi:empeça') em cintes
teere t.eldo branco
(tf
'l'e'al de 2 p:recs.
Ne 149 899
Em 12 de junho de 1933

lieraieninte: S. A. Indiletrlae Reuna-lenir. efatararea — aeo Paulo e
Peial no detado cia. Guanabara.
Návo e original desenho ornamental para tecida:. — Derenho
Ineue teia).

p

tas. que viram em forma espiral. 041
galhos comp.:idos tão lisos de uni lado,
estampados na cbr clara das fbihaa e
tem do outro lado telhas receitada.%
em bicos curvos e esternpados em cor
média. Todos os motivos, bem como
eis detalhe-se eão trabalhados c en
letes finos pretos e apresentai:to. em
seis cerce ebbre fundo tinto de cer
neutra.
Total de 2 pontos.
—
11.1e110 Ne 149.900
Em . 12 de junho de 1963
Requerente: S. A. Indústrias Reli,
nidas F. Matarazzo — São Paelo , 4
Filial no Estado da Guanabara.
Titulo: Nevo e orietnal desenho or.
De-ente
namental para tedw.

10 — "Nevo e c:dein:11 desenho
narnental rara tee i des"e em eeres
'ccntreetentee e var:cda.."z , caracteelzae
do por correeeeral er ,motivos representando 1ns de lereura variável,
indo de Crena. a lrem., de laeura,
quando novamente reliam a elarear.
até £1111. e assim euceasivaraceite.
Tecias as nerres ser, e ispostea no serr.
tido vertical e e.-13:nridas em cer
clara-viva, e Inter-varin a:74e, irrrealnre
mente. pela- c r fere ele temenbo variável entre 5min, e 11m. de diâmetro,
tbdas eetaranerla o cera e mesine ebr
das lietras, terrem m e ie ceve:as do
que ereta ene cheseacle , guerdendo no.
rém era terem de r^" ..1 urna um circulo brar.co cTe 4e.relereerre, de
reserva do fenece Torlo o cerdente
executado em duas c.-es sehre fende
rTsontom.
o de
b
2 ponto.
e
'riamo W'

19 — "Nino e original desenho ornamental para tecidos" em agres contrastantes e variadas, caracterizado
TÉRIVIO No 149.e9'i
'por compreender motivos representando e etilo tfpico "cashimir", des taEm. 12 de junho de 1963
eando-se eetampees grandes ou princiRequerente: S. A. 'ardil ,: ti ias Reu- pais e motivos compridos em forma
nidas F. Matarazzo — São Paulo e de grinalda com galhos em espiral
que contornam os motivos principais.
Filial no Estado da Guanabara.
Alarme dos motivos reprseentam um
Titulo: Nevo e originar deeenho or- ramo com 13 fiares e3E/1zades, que
namental para tecidos. — Modelo In- lembram camplinulae, colocadas sie
dustrial
lnèteleamente. com fb/has compridas,
que sepaeam as f/dres uma, da outra
e três relhos com pequenas fõlhas
que saem das lados de cada feer. As
fleres Mo estampadas com duas ceue
res chapadas, vima e as falhas em
cor clara contrastante; outros motivos servem de base para o primeiro
descrito e tém lebres e, em volta des.
tas. deeenhos decorativos em forma
de coraçffo, com bicos bem trabalha..
dos, estampados nas mesmas cifres do
primeiro motivo; outros têm na base

• 1° — "Nevo e original desenho ornamental para tecidos" em obres contrastantes e variadas, caracterizado
or compreender motivos representando estrdlaa grandes, de 90:90mm., figuras de navios, figuras eemelhantes
ilhe de %mola — medindo 44anni.

de 1964

.901

• Em 12 de junho de 1963
Requerente: S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazee — São Paulo
Filial no Estado da Guanabara.
Titulo; Nevo e criginal desenho or4
namenial para tecidos — nes-PIN'
Ledurtrial.
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19 — "Nevo e °ferral desenho ornamental para teciecs" em cem
contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos repre:
sentando multiplas listres onduladas,
no sentido vertical, eme as vezes, pela
sua disposição, se juntam três ou que.
tro em Unla Só listra para em sente
da se separarem em novas listras. tadas elas tendo por base uma e& Clara bastante chapada.. deixando em

uma fiar maior ea qual partem, em
sentido ascendente, cinco cabos compridos que acabam com uma fitir e
4 fdlbas compridas; novos motivos se
destacam tendo na parte inferior urna
forma de triângulo com cinco bicos
fies a zebre esta unia estampa em
arredondadot peqUenal4 falhas enti determinados pontos pequenas abertuvolta é duas fleme no centre.: final- ras que do trabalhadas nos lados exmente, =Uivos Iguais, eoleoadoe de ternoli com fume e. • ente esta cer.
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tuna, outra cór mais escura trabalhada em riscos finos ou em fumê que
cima de tbdas as listras são jogados,
irregularmente, pequenas manchas,
forma de pinceladas, estampadas em
côr neutra, cheias na parte superior
e acabando em futnê, conservando
sempre a inesraa direção vertical das
listras, tendo a realçar o conjunto as
manchinhas de côr prêta, trabalha.
das em fume, bem cheias no inicio e
asais leve no fira de cada manchinha. Todo o conjunto executado em
quatro cOre.s sobrepostas no fundo
branco.
Total de 2 pontos.
••n•n••nn

TtR110 Ro 149 902
Em 12 de junho de 1903
Requerente: á. A. Indiletrias Reunidas Matarazzo — São- Paulo e
Filial no Estado da Guanabara.
Titulo: NOvo e original desenho oeneracntal para tecidos. — Detenho
Industrial.

mais, tendo todos os inativos contarnedos com riscos grassos, estampados
com a mesma cor do risco divisório
dos retanguloa e com a eobreposiçáo
de côr mais e.scura que termina em
em cinco dites eôbre tecido branco
ftunê. Todo o conjunto estampaao
totalmente coberto.
Total de 2 pontos..
•••n••nn.~.wa

'MIMO N9 149.tous

Mn 12 .de junho de 1983
Requerente: S. A. Indústrias Reun.:dee Matarazzo São Paulo e
Filial no ejetado da Guanabara.
Titulo: Nievo e original desenho or.
nartien.al para. tecelos — Desenho Industrial.

'e sobrepostos por motivos em forma
de flor com galhos, falhas e pequenos pontas cheios, todos estes motivos
bem visíveis por serem estampados em
prêto. O retangulo, estampado em
côr viva, chapode, reserva um grande
motivo branco que lembra um brazão
e( &libre a cetr viva, chapada preta
reservando os pequenos motivos de.
corativos e a cercadura recortade que
contorna o brazão, este quase todo
coberto com pequenas flores, galhos e
elahas estampados era cór preta, fe
letados ou chapados, e no centro um
motivo em forma de losango, recortado em bicos arredondados, estampado da mesma. forma e córes que os
cens do retangulo. Isto é, em côr eleva com chapada preta reservando os
motivos decorativos. Ligados a è;te
losango encontram-se dois motivas
menores, um na parte superior outro
na parte inferior, em forma oval, estampedos na cã: das dinhas divisórias dos retem-mio; e decoradoe
mesma maneira que o /o.'arr,o maior,
ou sega: chenada preta reservando os
motivos de cdr viva. 'rodo o conjunto
er,tampado em quatro eóreS sóbre fundo branco.
Total de 2 p:nfos:
Tf:ItMO N9 149.9 U5

t-

1)19 19 — 'N.o e clien.../ deernhe
ornamental para tecelos" em odres
contr-stentcs e v-r:ade s . e^.racter!zade por comereender muevos
tentar:e:e lo,rnec , e retangules dr.
poitns reeelarmrnte no fundo. destacanr'o-re c 10-mo; nrolonindos que
forinem veri:cols ror trern
prttv wn sõbre o outro, listre estam.
parles ent cr V.-11 toa r•'-.^7.,o..4.1, Os
/aro in' , r:orcs dos in-or-ms • d.e urna
listro. e e.; 1.12 , 4 :upr,riores das knangoo da tir n-rs. s —n'nre vnerr) retangu!o; !nt orrr , d';` ,-ics, estaninados e:n
Ceir coritrr. • *zr!. 4o3 ItY .,:tIln'0*. em
cher' , .'a. re`o rrmTes fstr3 ouZ• rlo dl_
partes por um rieco
vid leo em
ridocerre.
lareo, de efSe e-cerr, ri
(lel:ciclos entre te;
verse?.
lorree rn- esur. fr-ra:.n) a Vs:rao verte" e o, r''?'"",,17.9: a èstss Prr-vio,
torneei neer- ewer ees, 11.91444m 0.1
apreses:tendo
p.oaco
urna cdr viva e eurrrostonte dos de-

Diretrizes e Basesi
•

1.41 — Nevo e original desenho or.
nemenel para teo:dos em eóre.s
trostantes e variados, caracterizado
per cettnrcruder cultivos representando fileira.s de estampas do me..3mo for.
mato dio:.tas no sentido horizontal
e estarnp:.das érn quatro ceir:s eront:.•, cada fileira em sua côr, unda
aleumre ec branco do fundo, outras
em cár mlLa. outrci em edr mas es.
cura, outm: de cdr &ara, viva e, 11neentere, outras de c0r bem eTeeleee
As e'tarnpas que con.4.-iom a:, fileiras
o•,)re„, :mtarn na parte suparlor um serui-cfret,`.o e a parte interior um bico
nem Drenanciado de medo que ea, un
dznis est:Impas e a so'repalcf:o cias
rc:lo o conjunto executado em
d.s, ao de.,:enho uru ara-selo de
cmatro c:kes, etnipaaa,a, só:2re fundo
Inana).

•▪

N" 143.904
Em 12 de junho de 1963
Requerente: S. A. Isidtistdas Reu.
nidas F. Ilatarn.zzo — São Paulo e
Final no Estado da Guanabara.
Nôvo e or'.g:nal d asarilm ore
na:Dentei para tocidos. — Eter..enho

Educação Naciosal
Lei a • 40 .24 • de 2e.12-1961

DIVULGAI:AO 1 8fie
PREÇO CR$ ete00

ilOnzia 1: — Ministkrie
da Pastada

Atende-te a pedidos pelo
Serviço de ReerebdIso
Poetai
••••••••n•nr•IN. •ffiln•nnn••n•n•nn•n••••

12 de junho de 199.3

a

Requerente: S. A. inde, ;r:as Reunidas F. Mataraw — São Paulo e
Filial no Eeedo cie Guanabara.
Título: Nõvo e original dcenho arnaxnr,ntal para tee;duz, . — IktIodP.o In
dUstrial.

TERMO N9 I49.93
Lei 12 de junho de liee
Requerente: S. A. Indestria. Reit.
nelas F. Matareizzo — São P.-iro
Filial no zitado da Guanabark)
Ttulo: Novo e ori,o;;nal de.enhu or.
narnental para tecálos. — I) ho
Industrial.

ie — 'Nino e or' ,e!nal de,enho or,
contrastantes e vor'ed,-...s, caracterrao
narnental para tecidos', cm eóres
do por comorerr i nr r-ct:vos rop-e..;e114
tando e..,t)rnprts eronG2-, ,, reme
c:trempes preteri --do .: ou e-tre.•:.,, de
e:n form.) oc leo
,. rn•d'n-5
1., e em o:ma
d:.3..nuar...rr.:,
• rn7.- -7,
e•n sutida
a • (::"
n
st fc..z..ondo,
1: trns c f.:1-, as
tonlr.r.s
el i e-er,me, e ele
es*ampu'io.:Io rr- e cri' as cr.a)
em.
no lettere): r'srica r-:lu orios moi. V0.9
erzoati •::.; d r! ec' 7'
trrnar'e,
ri' r eOS
; et.
-.o,. ser-tocr.e e._z
mos vos
ci.. 1- - -o :te
do. enourno r.3
S't0
e -trinpa-?rr.
.o .da,
o3
0.3
crntekrn.-1 era hror
fet eet etees
e e sree eel
r e -e d. on'ea r. ntO
az> N. TI V O.%
--.10 no te • .en.
tel, por r- -e n de r!-r-.-; 1r-ar,,us
zie
-r^^11P. .--2!.:ro-e-`r, e s.- rLij. oor
t.!e 4 -1 nr.'r,..; O
en'ernn-, P (33 r'
r
ene-e:ente len fe e.4 1' :tos
met:3.7 o; .de , rra l.vr-. t- -.1 tr..
ido
ein fee'm
n-rfog.
ove forrnom
rodo o co.'",
r^^"-^ .4 1 em irc.
res
br-nr.O.
Jota! de 2 pentes.

Tren t de 2 pontos.
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A VENDA:
Seeâo de Vendas:
M. Rodrigo/ g Alves, I

F.:n,

Outubro de 1964 38! w

lo — -Novo e orlgauu az..Lenno or-

namental para tecidos" ene Cores

contrastantes e variadas,, caracterizado por compreender motivos representando grande retangulo. reproduzido
indefinidamente: limitado por listras
largas de 12inen.. estampadas em domine chateada. abre a qual existem
filete!. tinos e distanciados Itrim. Que
neomne rtham a eltrecão das neeeMãe,
filetes Cises realizados em côr cinza

I" — "Návo e or:einal de-enho orAr. 12 de junto de
namental pra t "cidos c5res cemtra.stantes e variad,as: caracterizado Requerente: S. A. injáStr',u,,
ror cor.,:orem-?e.r met'ves renr^s^rta-a- 'nelas
P.
—
e
-io onadra ,.1 rs e hoor! orrois tendas si_ Filial no r
Gt.rn-ibara
e nètricamente, medindo o3 quadrados Ttu..o: Nd-:o oda• no:
cle• cni.u: or.
enflores 20xt1om„ aererentados em cer nernentr.1 para
In.
eloa. ch ovida, com uma &fera cen- dUrcrátl.
'rol. d 2:frnm.. da diametro, em ebe
ror urna linha pont!lheda de reserve
vira, charada e re Qervarla. c'reun.?ada
de benne° da fenece gni cala lado
rios otineirrirlos snlion'ana-se e34s
f-4-unnatim r e meq 5ftn ew-4
ma eer vive de esfera e um pequemo
pont-) e nntrni. fstes ame3sr.trm exterurfn onte uma e)5.• viva e
oontrr,stante. 03 riátITZ3 t!da • [teimo
descritos e , tflo Vaa.do/ entre si. Pelos
lados. tanto no ' sentido hnrizorital co
mo no santt do vert;eul, nor meio de
hescarono,„ tamhem da ceír clara dos 1 , — "Novo e not-fnal ck.enilo orou.3d ,-edo, . tende) no crntro, cercada namenta/ para tecidos , em emes con.
pela linha pontilhada branca, uma es- *restantes • variadas, coractenzado
fera de córescurit e. com este mesma compreender motivos representando
cór, feito o contórno dos heaagonos. listras dienoetas no sentido .11,
7..". ntre os hexagonoe e ligando os qua- medindo lerem.. 44inns.. ou 31mm.,
drada.; pelos vértices ex4stem peque- de largura. interre ladas, algumas
nos quadrados estamnados em cter de/as, ou as mais estee'tas, estampamédia e chapade. contornados Cambem das em cor viva, ch e aeda e contras..
nela linha ,)ontilhada sumida por ou- teinte, reserva peenteeos motivos de
,t.ra de cór escura, chtpada. Todo o rbrma varelvel. Csie eetos e colocados
especo livre entre as figuras deecritae um Sare o outro, e-'empados em car
oe oure-anta coberto por UMA C&I• viva. clara, viva: outras listras cone Peguechapada. sendo o coutas/to executade nos motivos deeerattvos em estilo mo.
em seis dores sobre fundo" branco
liernista que ierribram Ralhos com
Total. de 1 pontes
da, ;Tardando um espaço livre de ebr
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lhas, eatampados em c& viva Chapaclara, viva e contrastante dee dema is.
que avançando dilue a parte externe
dos motivos decorativos cria efeito de
sombra nos cantilenas dos snesraas:
outras destas listras, também com
motivos decorativos estampados em
um fundo damesm a c5r das listras
côr clara, viva e chapada. apresenta
anteriores, divergindo destas por serem seguidas. em ambas 03 lados de
riscos de c& escura, feitos em fume
grosso. Todo o contuitto trabalhado
em seis ctlres, eóbre tecido branco.
• Total de 2 ponws.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
última ctir são também estampadas
as feilhas; todas ce motivos, porém
são contornadoe por ateio de Llhete.s
unos e escuros, os mesmos filetes que
realizam os detalhes nas flores, havendo pequenos riscos que fazem par.
te de sombra e separam uma pátala
da outra. O desenho é bastante cheio
deixando aparecer pequeno espaço livre e 'coberto por unes c& v;vo, chapado, reservando os motivos estamPados em sete obres febre fundo branco, que aparece apenas em determina.
dos pontos.
Total de 2 pontos.

••n•••nn0

afeta igualmente a forma triangular,
sendo, ainda, que esta pEÇO apresenta
externamente um contorno formado
por uma orla ou vira utente aia
formando em volta da peça, de ambos os lados, encaixe parcial para a
cobertura de borracha, (7) ou couro,
ou outro material ut'l:zado como
complemento da sandália ou similar;
disposta .finalmsnte esta peça com
rasgos (8.9) na dita parede central
e nas respectivas viras para passagem da tira (10) de fixação da sandália ao pé.
.
'Feral de 2 pontos.

'mamo No 149.908
TERMO No 149.96'1
TERMO No 109.698
Em 12 de junho de 1963
•
Em 19 de junho de 1963
Depositada em 13 de abril de 1959.
Requerente: B. A. ladearias Reunidas P. Matarazzo — Seo Paulo e Requerente: Theodoro Bernblum — Requerente: — PrOdutos QUILO:CO:3
Filial no Estado da Guanebara.
Guarany S. A. — Sio Paulo.
Titulo: Nevo e oraenal desenho or- São Paulo.
Titulo: Nevo sistema, de anotaçOes Titulo: Produtos Quenicos Guara.ny
namental para tecidos. — Modelo
aplicável em diários . e similares, — S. A. — Privilégio ee Invenção.
Modão Industrial.
19 — "UM arem tipo de pulverizador'. caracterizado par ser totalmen
te de plástico ou então de chapa metálica, no q ual uma Osaca peça perfaz as funções de cilindro, cilindro da
bomba, reservatório de liguei°. tumorte do aparelho e conduto do ar, ssndo
ditado de ro-cas de fechamento.
Total de 8 pontos.
DIZR.M0 N9 116.205
1° — "Nevo e original de-enho ortrastantes e variadas. caracterizado
tumente!. para tetedia t cens -,43 - ^e- roo.
por comprenader motivos re pre-entando peauenos eeeeendos, de 4x4enn..
diepostos sim"' "' emente no rentido
dateonal. estear-eitos dia clara e outra sueis e-cum. altera-lados.
sendo os quem-- eos Per lo% entre el,
no mesmo Rent' "), ror cieis miedre attthos neuelos ee ces vvo. cheeada.
dando ao de-eneo e feie-a-e e de
drez, cu ics motiveis enmnenen tes eão
estemnaece em tias ctires atenre fun.
do brenco.
Total de 2 pontoe.

Outubro" de 196%

I

VSRMO N9 .120.912

Em 6 de julho de 1960
Isruneveck Corporation — Estados
Unidos fia Antences.
Titulo: "Aparelho para a percepção
e Maicaeão da queda ae garrar- numa
130 Jogo de bolicne' . Privilegio de
invençao.
19 — Aparei/10 para a, perceprao
ou incl.:caça° da queaa de garraLnhal
no jogo de Dolane, mealante o empeego de uma garrafirma provida de
uma parte as base eietricerense coadu:ora, ge.rrar.nria ezsa urtalada numa marca de usas alea constituída de
tiras leminadas justapostas de une
material eletrasmente rao condutor.
cede qual com urna largura inferlor
ao diâmetro fia relativa oi , e da gar•
ratinha e que em conjunto, formam
um suporte aesno horizontal para as
referleas garraf:nhas caracterizado
peto fato de comnreende uma pairalidede de placas finas e elèt- comen.
se conautorste dapoetas, de Meio. por
entre as referidas tiras na marca da
garrefinhe, e junto ti face superior
da ales a ser vencida por u'-'a parte
condutora da bsee da garrafinha: e
um caculo e'étrico de dotaçlo no
qual se acham Intercaladas as referidas reecee, circuito e sse fechavei
pela referida parte condutora da base
da garrariam.
Seguem-se os pontos de 2 a 31.
•nnnnn•n•n ••

19 — Nóvo sistema de anotaeões aplicável em diários e sanilaeese caracterizada pelo fato de acena das pautas de cada página exirtir a identificenão do dia da semana. dia do mee
e mês, disposto; em uma telha tprinntal. eme° aue cara mergern esquerda apresenta ainda um horário
vertiminiente numerado, além de numeração da semana- à qual pertence
o dia em pauta.
Total de 4 pontoe,
TERMO NP 149.909
--e
Em 12 de junho de 1983
=AMO
N9 149.994
Requerente: EL A. Inclastrees Reunidas e'. Mata.ar..ao — São Paulo e
Em 19 de junho de 196e .
Filial no Estado da Guanabara.
TituioeNOvo e oeiginal desenho Ornamental para tec-dos — Modelo Requerente: Manufatura de, Artefato.: de Borracha banam El. A. —
Industrial.
São Paulo.
Titulo: "Modelo de salto para sandálias e similares' — Maleta Imitatrlal.
Reivindicação:

Em 13 de janeiro de 1960
Privilégio de Invenção — "Instru.
mente de escrever para caneta-tinteao
e processo de sua fabrioeção".
W. A. Sheaffer Pen Company. uma
*companh's Americena, organizada soe
as leis do stado de De!aware, estabelecida ens Port Madison, Iowa. Es.
tedos Unidoe da America do Norte.
19 — Instrumento de escrever para
cansta-tinteiro caracterizado pelo fato
de ccmpree.neer um tambor, um rerervatõrio no interior desse tambor
e um bico de pena insertado na superfície externa do referido tambor
e formando unia parte integrente do
mesmo, avançando o mencionado bico
na parte eianteisa do citado tembor
e terminando em uma ponta de escrever disposta para conunicacrn
cum o referido reservatório.
Seguem-se mate 13 pontos característicos.
A requerente relvindsca de actIrdo
;tom a Convenção Internacional e o
art. 21 .do Decreto-lei 7.903 de 27 de
i dade de coragosto de 1945 a prior
respondente pedido dePositado na Repartida; de Patentes eia Es tadas Umaos da América do Norte em 27 de
agtisto de. 1959, sob o W 836.384.
•nn• 4.0

TERMO N° 122.211
Privilégio de Invençase
Depositada, em 24 de agósto de lho.
Requerente: Fundição e Indústria,
cie Armas "Lerap' Ltda. — São Paulo.
Titulo: "Novo tipo de fecho para
espingardas',
19 — "Nevo tipo de fecho para cai
pingardes*, caracterizado pelo fato de
que o gatilho na região em que a
atravessado por pino, que permite
rua parcial rotação. se apresentar
com cavlaade. na qual se aloja. senao
ieeuaimente atravessada pelo pino, a
parte mediana de belancira, cem a
extremidade posterior disposta sob exremiaade li vre de mola laminar.
quanto que o extremo anterior es 30.
cetim sob o íamo superior de peça
em forma de "r articuM da em pino
piamente pel região do vértice, peça
ema que por seu ramo inferior atua
sie. encaixe existente na região Iate-.
nor e .posterior ro tidãrla PO cano euemento que o ramo super ior da mencionada peça era forma de "r" apre.
"enta encaixe parcial para mola cal.
-isl. que. superiormente !e alota em re.
use° apropriado existente eob a batuta da arme.
Total de 2 pontoe.

Mn 10 de maioe de 198e
19 — "Nay° e original desenho oraamental para tecilos' em cõres contrastantes e 'trasladas. caracterizado
por compreender motivos representando rosas grandes. rosas menores, botõe.s que lembram pequenes
tosas selvagens, grupos de duas e de
três margaridas e bastante fõlhas que
ligam as. flores entre et. sendo as rosas estampadas em oõr clara, chapada, com eobreposielo de uma cta mais
escura em algumas pétalas; as dálias
estampadas em cor neutra. chionda
eoni sebresayeeão da cõr escura. a
mesma que aparece nu rosa*. e com
Às mesmas cenas seo e-temnadas as
margaridas. As roses rilvestres e os
botões apresenta/na/e em cor bem vira, chapada, tendo og eetarnee em car
c/aça, , vive e chapado. e com esta
,

TERMO N° 119.329
Modelo de Utilidade: «Envelope len.
ço telegrama', Manufatura de Gravatas e Lentes Duplex B. A., firma
brasileira. Industrial estabelecida em
São Paulo.
1' — Envelope lenço telegrama, caracterizado por ser constituído de um
envelope de dimensões e formato adentados de modo a receber na sue face Interna, preso por meass atleolia.
dos usuais, um lenço. preferencialmente de tecido de fina textura e
ornamentalmente estampado. possuindo em disnoeiçáo de dados e dizeree
de telegrama, espaço destinado a receber uma mensagem. d iresamente antoerafada pelo remetente.
Seguem-Se mais '2 pontas uraetee

14
Modelo de salto nam sendattas é
similares, feito preferencielmente de
material reietteo em rena se mel Inteirtee, caracterirado per se con-eti
tule de uma peca tico. efefeneo.
-entido Ioneitudinal. a forma Caneular. com a parte inferior (II menanda e plana. a parede poefertnr (2)
iteeirecnent e fnelinede pare trãe e ft
mude sunertoe (3), f.e enceo dn
-.Imbu. em declive, em curva em d!.
eeção ao stolaeot — nua esta dertiree
te. em rei' !estertor Oco. MO uma na.
rede loneitudinel central sea reter
Cada. com janela (5) cujo formato MUCO,
•.

•

'

• TERMO Ne 123.770
Em 28 de outubro de 1980
Requerente: N. V. Phtlips Golalampenfabrieken — Boleima.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou /eletivos a corpos anulares formadores
de eseenla para usar na soldagem as
pneus. — Privilégio de line/nate
Aperfeiçoamentos ern ou relativos
a um corpo anular formador de es.
corne adaptado para ser disposto em
torno de um perno de metal, parara.
ao ou peça similar a llgar a urna pe.
Ça de trabalho por melo de soldagem
por arco elétrico, corpo esse que
provido com uma cismara interna
dentro da qual o parafuso ou similar
pode projetar-se e Cuja superficie interna é prevista com uma setperfícis
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TE23(0 249 125.981
Inclinada pana agarrar a extremidade
do perco. caracterizados pelo fato de
em 18 eis janeiro de 1961
que esta superficie Inclinada de agarramento é Constituída pelo menos
Requerente: General Electzio Coou
com unia, salléxicia com, leaa face pany
— Estados Unidos da América.
Inclinada que o dmenvolve de unia
Titulo: Aperfeiçoamento em prepaImpedida anular da amara.
rado de fosforescentes de halofosfato
A requerente reivindica de acdrdo de ceado. — Privilegio de Inveindo.
com a Convenção Internacionais o 19 -método d. Pre paração de
Art. 31 do Decreto-lei W 7.903, ae 37 tosfereadite halofosfato de cálcio cade amado de 1945, a prioridade do racterizado por compreender a Miscorrespondentedeposit ado na tura de COE:Peia Ca00,, can,
edj.ndtoes da Holanda. MO,, Can, 8BV3i um de 0a012
tteparticdo de L
em 29 de Outeiro de 1959, seb e)
e NE Cl juntamente com não mais
Mero 244.837.
40% de uma quantidade predetermi.
nada de Ain008 queima desta ingre.
emites a =a temperatura na faixa
TERMO No 125.714
de 1.150 • 1250°0, moagem dos nmterials queimados jnatamente com o
Zro. 5 de janeiro de 1061
restante da predeterminada quentide.
de de ~O. C Calos e MCI nal
IHAquerente: Tile DeVilbles ComParelf proporções requeridas para formar
um fosforescente luminescente e du— Estados Unidos da América.

o

um tempo suficiente para /*dl:Titulo: Atonazador para preparado rante
os matericie queimados a uma disdo laminas microscóplas. — Privilé- diz
tribuição da tamanho de particular; na
gio de Invençao.

gama de 1 Ia mimeis. e et-queima

Jutubro de 1964 3861

etapas, por meio de um dispositivo do ,elemento espaçados isolante ciéeee motipo do dedique, constituindo por bra- 'da formendo uma estrutura de e.etro.
çe submetido ã ação de uma mola de do * (1) removendO-asa, cura estalos.
ra de eletrodo do dito odiara°.
reteano.
T-444 de 11 pontoe.
- Total de 4 pontos.

Tramo Nv 1264880

TERMO le° 126.01e

elan 20 de fevereiro de 1961

Em 15 de janeiro de 1961

Requerente: Carex Ju,ares Tavora Requerente: Glan Cano Simon.n1 —
— Estado da Guanabara.
Titulo: Aperfeiçoa/untos em dispo- Italie.
sitivos aomadoralubtrator para • com- Titulo: Processo para o tratauanto
putadores eletrônicos. — Privilégio de da materiais vegetais aspecialmeate
da falha de tabaco para o seu aconInvenção.
19 Aperfeiçoamentos em disposi- dicionamento em preparativo comer.
— Privilegio de Danação.
tivos soniadmesubtrator pera computadores eletrônicos, caracterizad os pelo 19 — Processo para o tratamento
fato de só compreender o respecUo de materiais vegetais e para o seu
circuito um transformador estitico acondicionamento em preparação cocom derivação ou tomada central no mercial, compreendendo as fases de
serundário e um certo nfunero de formar uniciades individuais separadiodos.

Total de 2 pontos.

das de materiais, todos com a mesma
secção transversal: submeter as dita
unidades separadas a explicação e vo.
porizaçáo; dispor se ditas unidades
encostadas uma á outra cone as suas
seções tranaversais em planos paralelos; aplicar uma pressão seibre as unidades de material em direção per
pendicular aos ditos panos para as unir
• formar uma única tnaasa compacta;
• predispor um revertimento de era.
belagem em terno da dita massa compoete.
Total de 10 pontos.
Prioridade: Itália, em 19 de isnaro
de 1960 e 25 de junho de 1960. sob os
nos. 341 e 4.652.

TERMO N9 1243,911
1° — Um atomizador tendo um dos ditos materiais moldes em uma
elemento de corpo principal com sana atmosfera alo-oxidante a uma tem.
Em 22 de fevereiro de 1981
passagem através do mesmo para o ar raraturs na gama de 1100 a 120090.
atomizador uma tubeira de descar- Total de 5 pontos.
ga para o 'ar atomizador era comuni- Penalmente, a requerente reivindica , Requerente: Westingbouze Electric
cação com a passagem, um recipiente Nos favores da Convenção Internacio- Corporation — Estadas Unidos da
para o material a ser pulverizado pe- nal, visto a presente leve/não ter sido América.
lo atomizador, um tubo de dercarga depositada na Repartição Oficial de Titulo: Aparelho e processo de monde fluido para receber . o material Patentes dos Estados Unidos da Amé- tagem Para dispositivos de descarga
oriundo do recipiente e liberar o ma- rica do Norte em '1 de março de 1960 eletrônica. — Privilégio de Invenção.
terial para atoraizaçÃo pelo ar prove- sob o n9 13.332.
jO — Um processo para a ~Leniente da tubeira de descarga de ar,
gue
de uma estrutura de eletrodo
mento do corpo principal para sujeitar
para um dispositivo de descarga elee dispositivos retentores &Obre o elerieRler0 No 126.719
trônica, caracterizado pelo fato do
. mento do corpo principal para supeitar
dito processo incluir as etapas de (1)
Ein. 15 de fevereiro de 1961
dasprendieelmente o tubo de descarga
dispor-se um elemento de gabarito
do fluído.
numa
posição perpendicular, o dito
TERMO No 126.040
Requerente: Rádio Corporation Os elemento
de gabarito tendo um eleTotal de 10 pontoe.
América — Estados Unidos da Ame- mento alongado
de
apoio
para,
eleen 23 de . janeiro de 1961
A requerente reivindica de acordo rica.
e um dispositivo locallaador da
oten a Convenção Internacional e o Titulo: Tubos de raios catódicos. trodo,
placa
espaçadora,
a montagem de
(2)
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de — Privilégio de Invenção.
um primeiro elemento espapoor iso- Requerente: Samuel Mictar e Ma.
27 de agósto de 1945, a prioridade do lo — Um tubo de imagem de neto lante seibre o dito suporte de catado nuel Garcia oimenea — cão Paulo.
correspondente pedido depositado na catódico' no qual é prevista peio me- suongado e com respeito aos disposi- Titulo: Nova válvula para queima.
Repartiçáo de Patente.s nos Estados nos uma pistola cactos:em para proje- tivos localizadores da placa espaçado- dores
Unidas da América, em 7 de de janeiro tar um feixe ele eletrona eóbre uma es, o dito primeiro membro espaça- do. de gás. — Privilegio de enven.
tela que deve ser explorada pelo dito
de 1980, sob eR n9 1.030.
isolante tendo uma multiplicida.
feixe, tendo a trajetória do feixe atra- dor
te de aberturas inclusive uma aber- 19 — Nova válvula para queimadovés de uma zona de desvio primária tura
central, (3) passando-se um ele- res de ge.a, earticulannente para fo.
em que é aplicado um desvio radial mento
catódico sôbre o dito membro gOes, caracterizada por ser constituida
TaRae0 N o 125.793
ao feixe para ocasionar a exploração de apoio
de catodo de forma que o por um corpo principal, provido de
da dita tela, e meios de desaceleração dito catado
estenda através da ctunara interna vinculadada
ten 21 de janeiro de 1960
de feixe para estabeleceram urna zona dita aberturase
central. (4) dispondo- tos de entrada e solda de gás, e em
de desaceleração de feixe eletrônico se o dito elemento
de gabarito numa cujo interior é previ:ao um obturador
Requerente: Stouffer Cheni,cal Com- eletrostática entre a dita zona de des- primeira posição horizontal
de forma do conduto de salda de xás, unem a
pany — Estados Unidas da América vio primária e a dita tela para real- aue
o dito elemento de apoio de cato. outro, disposto em uma pequena ctie
çar
o
desvio
do
feixe.
incluindo
oa
diTitulo: Produtos de fumo. .— Pri- tos meios de desaceleraçáo no interior do alongado se estende através de uma mara subjacente, e estando ambos
vilégio de Invençao.
parte de um primeiro dispositivo guia submetidos • tenoties de mo/as contra..
19 — corno unia nora composiçao do bulbo de tubo uma camada condu- de eletrodo horizontalmente crnpOsto. postas; a uma deu ditas moIee seriei()
tendo a sua periferia atolada (5) carregando-se por cline uni peie aplicada de encontro ao exteemo sue
de matéria, fumo caracterizado pelo tora
fato de compreender de 0,5 a 8,0%. uniformemente da dita teta.
melro eletrodo de grade sôbre o dito perior da cerram donde desemboca
Total
de 13 pontes.
de um composto selecionado do grupo
primeiro dispao ltivo guia de eletrodo um conduto. vinculado ao queimador
consistindo de com postos de
horizontal de forma que o dito pri- "piloto", enquanto que a oposta
A
requerente
reivindica
de
acordo
nornicotine que contem de 2 a 8 aro- com a Convenção Internacional e o meiro eletrodo de grade seja alinha- apoiada sObre Mn Pldtt O deslizantet
mas de carbono no grupo alquila e Art. 21 do Decreto-lei no 7.903 de 27 do com o dito Cemento de apoio de vinculada a um belencien em cujo Ma
seis de adição de ácido dos meemos de agosto de 1945, a prioridade do catado alongado, o dito primeiro ele. doa braços é montado articuladamen.
Total de 7 pontos.
correspondente pedido depositado na ir do de grade tendo uma multipli- te uma Mete de comanda prolongaA requernete reivindica de aceirdo Repartiçáo
de elementos de apoio de gra- dd' para cima do nivel do quefmader.
de Patentes dos Estados cidade
com a Cone14o Internacional e u Unidos da América
de, (6) guiando-se o dito primeiro Total de 4 pontos
em
17
de
marCo
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903 de 27 de 10441. sob ng 15.705.
eletrodo de grade sabre o dito supor11••••~
de agósto de 1945, a prioridade do corte de catodo alongado de forma que
respondente pedido, depositado na Re
uma extremidade dos ditos elementos
TOEMO
NV 128.em
paz Wolk) de Patentes das Estados Unide apoio de grade se estenda através
T8Ilease0 N9 128.794
dos da América. em 21 de janeiro de
aberturas correspondentes no dito pri196o, sele o n o 3.718.
meiro elemento maçador isolante
Em 23 de janeiro de 196.
Em 17 de fevereiro de 1961
dispende-se um amido guarnecido
de patilhae em tórno do dito primei- Requerente: Société Anonyme
Requerente: ClauXonor Esteves
re eletrodo de grade e do dito cato. te: Vehicules Et Travaux °Vetes •
'IRMO No 125.825
Araujo — Estado da Guanabara.
do de forma que a ~lha ou ;Mi- Florimond Doechet. — França.
Titulo: Melo modelo de indicadm lhes
numa extremidade do dito enodo
Em 12 de janeiro de 1961
de linha para datilógrafo. -- Modelo guernecido
de patilhas se estendam Titule): Prócesso e diapositivo para
de Utilidade.
automático para motores
através de aberturas correspondentes arranque
Requerente: A. G. Susttli Corporaeiétricos. --- Privilegio de Invenção.
no
dito
primeiro
elemento
espaçaeor
t
modelo
de
indicador
de
— Estados Unidos da América.
— NU°
(8) montando-se ura segunda
Proceseo para arraque autoTitulo: Alteei de aço revestido de linha pe ia datilógraeo. caracter1z10 adente.
elemento esteicador dotado de uma mático de motores elétricas, no qual
vidro c evacuo para fabricar o mes- pelo fato de cocripreender uma arma-. multipilcidede
n,oanesmo as resaettolee , de arranque são promo. — • Iviléjio de Invenção.
substanclahneiate, em forma de ele forni% quede.as'aberturas
extremidades opospor encenei10 —
matelial de base do 'es - ça0.
I. a cujo parte • diantaan superior se tile
catedo.
os
ditoselementodó dito
coa montados Miare um eixo portadas
multo verto. ceracterizado por aná- fixa urna estrutura,em ,colo de cisne ee apto
e a petilha cu.1n- de excentricolertroerseo ésée caracte. »nanar,. uma base ferrosa teneo sg- com extremi dade inferior enrceada ene triviá cã,do-tingrade
i,. ()atei e.xtrem'dede do rizado DM se enenandar
a velocidade
tee ela um revetimento de foefato e espiral aberta; e um eixo horizontal. enteio se estendam
de &bedu- de /atado do Ore de excentricos par
provido de doia rólos de material m correspondentesatravés
bário
no dito segundo um servornetor submetido a pelo
complacente eixo UM acionável, por
Total de 18 ponto
•nnn•nnnn•n
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Outubro de 1964

Mos duas influência; das quais Pana •
TERMO N9 126.229
densedcw e recebendo refrigerante a
TERMO N9 128.399
Iresulta da corrente oe traçeo invetda
alta pressão vindo de dito compressor;
¡ao motor, e a outra resulta da velomeio restritor de fluxo em dito ar.
EM 31 de janeiro de 1981
Era 6 de fevereiro de 1961
:cidade do veiculo,
culto para controlar o fluxo de reiteRequernete: Indústria de Produtoll
I Os requerentes reivindicara a priori- Requerente: Hans Greemann ,— gerente de cada um de ditos intercambiadores para o outro e para man- 'Elétricos Tema Ltda. — SãO Paula,
, dade de tgusu pedido depositem° na Sulça.
uma diferença de pressão entre
Repartição de Patentes da França sob
Titulo: Cabo chato elétrico, — pri- ter
Titulo: Aperfeiçoamentos em inter.
ditos intercembladores; dito meio res- ruptores
Is° pv 822•730. em 29 de março da rilékdo de Invenção.
tritor de fluxo compreendendo um ca- venção. elétricos. — Privilégio de In1 0 — Cabo chato elétrico com peie pilar de aquecimento ligado a dito
Total de 8 pontos.
menos um condutor de fio reve-redo mtercamblattor interno e um capilar 1° — Aperfeiçoamentos em interrupde material isolante flexível, caracteri- de resfriamento ligado a dito inter- tores elétricos. caracterizados pelo tamo pelo fato de uma área, lar g a lisa cambiaeor externo, um conduto li.. to de as paredes laterais maiores da
TERMO N° 126.161
do cabo chato (k) ser munida de uma Rendo ditos cepilares em série, e meio caixa priemátioa retangular, envoltóe
cansaria autoacineva (S) para te po- para contornar um ou outro ditos ca- ria do conjunto, serem providas, pró-,
Mn 21 de Janeiro de 1981
der colar . o cabo tóbre uma bate ou pilares para Que a diferen ea de pres- teimo ao seu contdrno posterior. de
são entre ridos intercembiadores teia três aberturas retangulares, e ainda
área suportaaora (vir).
, Requerente: Pirelli Societá Per O requerente relyindica a priorida- movida por dito capilar de restriamen- dotadas internamente, entre as citato durente a operação de dite brenha
— Itália.
aberturas, de paredes &via.
de igual pedido. depositado na Re- no ciclo de reina:mento e por dito cias
Titulo: Equ1paniel1t0 e processo de de
sórias, de eecção m duplo T. delimipartição
de
Patentes
da
Suiçe,
sob
o
moita* de anuecimento durante a tadoras de três coznpartimen:os ia.
tabricaçio de cabos elétricos de alta
tensão para instalaçeo teei ie-e. me- n° 1.884-60 aos 13 de fevereiro de operaello de dita bamba no cic l o de ternoe, cada um provido do canaletes
1960.
• quecenento ee modo que dita condu- de guia, rentes à face Interna da padelicos. — Privilegio de Invenção.
to conduza refr i gerante a elte oresito rede. canaletes estas também pre19 — Instalação para tabecar caTotal de 7 pomos.
durante c e da c i cl o de ope-a rito: e um vistas nos limites extermas laterais as
bos elétricos de alta ten:ão para temei o inoeulador de carros para con- mesma.
rem mstalados em tubos metálicos,
trolar a carea efetive de retratemTU/MO N9 126.304
relativa à aplicaçeo de fies de 'sente que ci r cula em dito cireudo. dito Total de 3 pontos. .
. degela e de um JU dois fios de d:&1Depositada em 19 de fevereiro de meto moduledor oorapreeneeneo um
memento sobre cdndutorte leciadas de
receredcu'o da refrieeran te d eado nacabo já impregnados e que consiste 1981.
TERMO N 9 128.413
ta fluxo em duas vias com dito con*lume disposição e:pecial de elevada
liereao
t
o:
dito
t
e
centic
e
lo
arai",
du
produtividade, caracterizada re.lo fa- Patente de: Modelo de Utilidade.
uma seção de diro conduto para Dep. cai .6 de fevereiro de 1961
to de compreender cliva:os tanques Titulo: "Nova disposição -constele com
em rela e eo de intereimbin de ea*or
de impregnação de tlpo conhecido, por Uva aplicada a e.xculta; eletrioe- retiver refrictere nte de. ou dereeteeeer Requerente: Comercial e Industriai
exemplo três (1', l' e 1) adajacen- magnéticas destinados ao acionamento -rn d i to ci rcuito em reeno-ta à tem- Col Ltda. — São Paulo.
neratu ra do refrf eerente nua coere 19 — °Aperfiçoamentos introduzidos
res e despostct na mesma linha, cada de caixas luminosas de chamada".
um provido lateralmente de um .proeor eito conduto e em intercernedo em buzinas pneumáticas", oarcc:eriaa.
Eletro
Sinal
"Emoli"
Requerente:
longamento tubular i2'. 2". 2 ") tam- Ltda. — São Puma
de c o lor com uma ss ree d de linha dos
par ser estas buzinas constitataas
ee cimenta neve retirar refrererante or uma
bém conhecido, lozalisado nas proxibase (1), dotada de dois coReivindica-se, como clementes cons- de, ou dee carreear refrige ean te f111 dl-' pnes
midades e votado para o lado de uma
(13)' acústicos, paralelas, cio mas..
máquina enfaixadeira que está mon- titutivas cia nov:ciade, o conteúdo aos to ci rcui t o em reeerste à tem-ir-at e inc comprimento, sendo que os dispoe frieerante descarregado de dl.-edor sitivos produtores de sons, com seus
tada, Gastai como o Órgão de puxa- :Segui:n:8 pontos cante:crista:os.
1° — "Nova depoeção construtiva to compressor.
' 'Mento do condutor Colado is) do ca.. aplicada
diafragmas (15) vibratórios, estão loa circuitas el::+ricu-cna:net-calizados aseinaêtricamente na base
bo, Ebbre um carrinho deslizável (6) coa destinados ao acloramento de faiTotal de 5 pontos.
(1). Um Cies próximo ao primeiro
zoere trilhos (7) ao 102Z0 da frente xas luminams de chamada", estas
Firalinente, a reauerente reivindica cone (6), e o outro distante do se.dos tanques e de pelo menos um ca- apresentando
caixa portadora de plu- os favores e a Convenção Internacio. gundo
cone (6).
valete de 'sustentação para a bobina ralidade de bobinas eletro-magneame nal, visto a present e invençeo te r selo'
de recolhimento do cabo acabado que que acionam reles correpondentes. li- ieseasieada a Rspiree
s o Ofi ciei de Total de 4 pontos:
está localizado do lado oposto dos gados a tampada a indieldualizadas
Patentes dos Estado- Medes de Am e
tanques eus relação ao conjunto má mamada, conjunto alimentado por
-ei doNrte,m12defvriode.
quina enfaidadeira &geio de puxa- transformador de entraaa apropriado, *000. sob o ri9 8.340.
TERMO N9 125.450
mento.
caracterizado pelo fato de ser prevista
uma, bobina eletramagnetica atmEm 7 de 'fevereiro de 1961
A requerente reivindica a priortaa- tiar. destinada ao destravai:enes das
TÉRMO N9 126.354
de de igual pedido depoeltado na Re- demais, após a excitação da.s m'-m'-s,
Requerente: José Luiz de Alciustapartição de Patentes da Itália, sob reuno a eceina auxiliar alimentadara Sá — Estado do Rio de Janeira
Em
3
de
fevereiro
de
1981
bote°
ou,
D
ee
circuita
fechado
por
o n9 2.008-80 (verbete) e,m18 de feTitulo: Original antena para tele.
então, autoraltecamente, atreves de bevereiro de 1960.
metal, aquecido por resistência quauuo Requerente: levem Kineske FabrIk visão — Privilégio de lnvençao.
Total de 8 pontoe.
da realização de U1213 chamada. te- tVed A. Konster — Dinamarca.
19 — Original Antena para televicriando-se o circuito da bobina auxise°, caracterizada por ser de grande
lier quando da volta â petição normal Titulo: Preparações com atividade utilidade devido a sua capacidade
TÉRMO N° 126.201
da lâmina de blindai ao se re.sfrue. de vitamina, — Privilégio de Inven- de recepção para todos 03 canais de
ção.
televieão, ou sejam 13 canais VHF.
Total de 2 pontoe.
Igm 30 de janeiro de 1961
1° — Uma preparação ativa em vi- e para todos os canais de estações
•
tamina, adequada ccuso adita° para (do-amadures, ou sejam 71 canas de
Requerente: Britith Teleoununuitirações, particularmente para rações de U.
TERMO N9 126.335
eations Researeh Lineted. — Inglaaves, caracterizaria por consista,- ou Total de 4 pontos.
terra.
ter corno constituinte princ.pal, parti• /ta 2 de fevereiro de 1961
cuias de zeina, em que estão embebiTitulo: Um dispositivo para sdetivemente extrair inforniaçÂo de urna plu- Requerente: General Electric Com- das uma ou mais substancias ativas
Em 9 de fevereiro de 1981
ralidade de registro: eemelhantes num pany — Estados tinidos da América. em vitamina, da classe que consiste
registrador magnético de tambor. -- . Titulo: Aperfeiçoamento em bomba de vitamina A, betreearoteno, D., Da,
TERMO No 128.511
Privilégio de Invenção.
térmica cem me:o modulador de carga e ésteres dessas substâncias, vitamina
menadiona
ou
seu
derivado
de
bei1 9 — Um dispositivo pata- seietiva- — Privilégio de Invenção.
• sulfito e seus sais, assim como 2.me- Requerente: Fábrica de Enceradeiri
Comercial Bandeirante Ltda. — Sã°
mente extrair informação de uma plu19 — rima bomba termica ("Eras
4-naxto-ledroquinona e sais de Paulo.
ralidade de registros semeie/D.% sun PumP' )• compreendendn em intercam- seus ésteres
de ácidos suillerido e fos- Titulo: Máquina para raspar fios
registrador magnético de tambor, em biador de calor de Instalação abriga- fórico, e substâncias semelhantes que
elétricas em geral. — Privilégio de
resposta á °pereça° de discar um nú- de e uns intereamblador de calor cie exercem atividade de vitamina E. es- Invenção.
mero apropriado. caracterizado por inetalação ao tempo ligados em usa tando presentes na massa de zeina,
ser o registro requerido zelecionado circuito refrigerante fechado: me:os quer na forma dissolvida, quer como 1° — Máquina para raspar fim elépor meio de ama marcação num traço em dito circuito incluindo um com- uma dispersão de particulas sólidas tricos em geral, caracterizada por
de contreie, marcação essa que e des- pressor que tem uma lintel de des. distintas, quer como gotas de uma compreender uma base plana, sere
carga e 11Ma linha de sucção e vál- solução contendo uma ou mas mune_ a qual é disposta Uma armação sutacada, em resposta a um algaresme vula reversora
para ligar rever...Irei- tencias ativas em . vitaminas, ou uma porte. provida ao alto de dos- braços
discado, em passas largos corre-pon- mente
linhas de decarga e- de ou mais das formas pode estar pre- recurvados, dispostos um acima do
dentes a raiz do número • &soado e ei sucçãoditas
a ditos intereambiadores Para sente simultapeamente. '
outro, sendo o super:or feto e o ineuesequenternente de:Meada em pies- atreves de dito circuito em cede di- Total de 6 pontos.
terior articulado, e ambos atravessaeas telitárlos, em respOsta a uai alga- efetuar uma descarga e refrigerawe
A requerente reivindica de acõedo dos por eixos paralelos, portadores,
rismo discado
em sueeedio':"
teça° para que dessa maneira dita com a Convenção Internacional f o numa das i extremidades, de coletes
,
bomba missa ser 'operada etri um ei- Art. 21 do Decreto-lei n° 7.903. de respadorde e na extremidade oposta,
TetA de
r 11, .poetosee
.
.10 de resfriamento com a teimem:tua 9 7 de ageeto de 1945. as prioeidades de rcletes simples. receptores de ro.41e requerente reivindica a prioridade externe funcionendo como um coa dos
correepondentes pedidos deposita- Mção proveniente de uru motor eleSle 4,04 pedido depositeeee na Repar-, deamdor e recebendo refrigerante a tios na • Repartição de Patente ne Tn- neto rambeen Assentado sõbre a mesPatnItg .- datRWI ger eN. gra oq em liro ciclo. ele acerem ente: tone elaterra. em 4 de fevereiro de 1930 e ma base, e transmitida por eirrela
5 .(II fevereiro de 1960, sob o Mime- seta prure() vindo de dito com)ressor /O de fevereiro de 1930, sob os núme- continua.
. ro 4.427.60.
a serpentina funcionando como coa- ros 4.083 e 4.758, respectivamente.
Total de 4 pontoe.
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Publicaçao feita de acardo cola o art. 310 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de so dias para o deferimento do pedido. Durante ésse prazo podert.o apresentar suas oposições ao Departamento
ga.cional da Propriedure indussrial aqueles que . se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo u.° 646.608, de 18.6-64
Indústria e Comércio ''Suape" Ltda.
São Paulo

Termos as. 646.612 a e16.614, de
18-6-64
B iscuitua „, i Lida .

TZ•rmo n.° 646.615. de 18-6.54
BNcoitos Real Ltda.
sala

"BISCOITOS REAL LIDO.

SUA Pi
Industrie Brasileira
/

Nome comercial
Termo a.° 646.616, de 18-6-64
Sociedade Turnagdra Rurandi Ltda.

Classe 36
Para distinguir — Artigos de vestuários em geral, cestos calçado:

Bahia

Têrcao a.* 646.609, de 18-6-64
Paulistania de Propaganda
São Paulo

PAULI TANI A
Classe 33
Para distinguir: Propaganda e publicidade
Termo n.° 616.610, de 18-6 64
Domingas Gonzaies
São Paulo

MES
I rn dita* r i A Bra gal leiTza
—
Classe 17
Artigos para escritório, ahnoladas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para snataborrão, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carenbadores, cola para papel,
coladores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
unistes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, granem
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar.
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis. perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Tênno n.° 646.611, de 18-6-64
Cia. Pai:Ustula de Psopaganda
São Paulo

.C.1 A. PAULI $ TANI Á
PROPAGA.NDit
Nome

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos paar animais, amido
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azei
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons. bolachas. baunilha.
café em pó e em gra°, cantara°. canela
em pau e em pó. cacau, carnes, chá.
caramelos, chocolates. confeitos, cravo
cereais, cominho. creme de leite, cremes
ailtnenticios croquetes, compotas. can.
gica. coalhada. castanha, cebola, condi.
mentos para alimentos, colorantea,
chouriços, dendê. doces. doces de fru.
sts. espinafre, essências alimentares, em
asdas, ervilhas. enxovais. extrato de tu
.nate, farinhas alimentícias, lavas, fé
cuias. flocos. farelo. lamentos. feijao
figos. frios, frutas secas naturais e cria.
talizadas; gricose. goma de mascar. gor
duras, granules, gra° de bico, gelatina
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, Ruges& leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas. linguiça, louro, mas.
tos alitneaticias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, caacarrão, cias
sa de tomate, mel e melado, mate, massat Para mingau. molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada. noz& óleos comestíveis, ostras. ovas,
lag es, piau, prliztés, pimenta, pó* pare
pudins, picldes, peixes, presuntos, patês, petit-pols, malhas, pizzas. pudins;
queijos, rações balanceadas para milmais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.

Classe 44
Para distinguir; artigos para fl.:miais&
cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, carteiras para fumo, charutos, cigarros, ciarrilhas, filtros para piteiras, fumos de
falha , ou em corda, isqueiros, piteiras,
tubos de cachimbo g rapé
"

sive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, ahno!adas, acolchoados para
mvels, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares, berços, biomboti,

cadeir..s, carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos

para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de s armados e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de sadios, colchões, colchões de moias
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas. estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, mesinha, para rádio e televisão, mesinhas para televisão, mo'Joras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
paltronas-camas, prateleiras, porta...hapéus, sofás, sofae. Camas, travesseiros e
vitrines

Ténia° 12.• 646.621, de 18-6 64
Teixeira G Leite Ltda,
São Paulo

.COENPRE
AGENCIA DE
ENPREGOS

Termo it.° 646.617, de 18.6-64
Sociedade Furnageisa.Russ*.adi
Bahla

SOCIEDAD

AGEIRA

, "RITNANDI n LTDA.
Nome comete:ai

Classss: 33 e 5C
Titulo

—
Têrcao n.° 646.623, de 18-6.64
Benedito Bento Tavares, Benedito S lea
e Antonio da Sha
Goiás

Termo n. s 646.618, de 18-6.64
Entreg-Lar Comercial e Iraportadr.ra

S.A.

São P,,u1c,

t

BANI_LADICO
E ~rta0
•nd. Bradoileirs

Clame 32
Programas radiofõsecos ae televisse e
circo
Térino n.° 646.622, de 18-6-64
Indústria e Comércio de MaIllas
• "Alperlan - Ltda.
Prn:o

Classes: 1 —2-3-4-5-6
7 — 8 —9-10-11-1213-14-15-16-17 — 18 —
ALPERLAN
19 — 20 — 21 —22-23- 24Ind. Draoileira
2526— 27 — 28 ~a 29
30 e-31 — 32 — 33 — 34
35 — 36
aanduiches, salsichas, salames, sopas en- 37 — 38
Classe 36
39 — 40 — 41 — 42 —
latadas, cometes, sucos de tomates e de 43 — 44 — 45 — 46 — 17 — 48 — Para e'esinguir: Artigos de e..
frutas: torradas, tapioca, támaras, talha.
Seitas em geral: Agasalhos,
e ron
4.9 e 50
rim, tremoços, tortas, tortas para aliaventles Iparcatas, anáguas, blusas.
Insígnia
torrões,
e
aves,
de
animais
men to
botas. botinas, blusões boinas babatoucinho e vinagre
Têrmo n.° 646.619, de 18-6-64
douros, bonés, capacetes, entolas, cara"Metalúrgica Sinas Ltda."
puças, casacão. coletes, capas, chales,
Classe 42
São Paulo
Para distinguir: Aguardentes, aperitieacrecdfs. calçados, chapéus, c mos.'
cintas combinações, corpinhos caleat
vos. ards, bitter, brandy, ambages, cer$1 LTEX
Erani.Leira
vejas fernet, genebra, gin, kúmel, licode senhoras e de criança*, calções, calvejas fernet, genebra. gin, Lurnel,
ça& omitas, camisolas, camisetas.
Class,: 21
res, nectar, punch, pinspermInt, rhuna,
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
Veículos
de
seda
espécie
suces de frutas em álcool, vinhos, versaias, casacos, chinelos, dominós, acharawth. vinhos espumantes, vinhos gui•
ktiztas:as. fardas para militares coTermo n.° 646.620. de 18-6-64
nados, whisky
-mações
u!iccs T Aba step tida. legiais, fraldas, galochas, gravatas gorros, logos de lingerie. jaquetas, Ligue&
S =. )
'n
Classe 43
luvas. ligam, lenços. mantas, CUIA/
Para distinguir: Re.retscos. A:frise-anmai& mantas. Mandriam mantilhas. P a
tes, guaraná, gasosa, água tónica, agusui
Ind. oras eira
aropes para refrescos, besbi-letós,panhor.uvelias
dag espumantes sucos e sumos de frutas
Ciasse 40
peugas. ponches. polainas. pijamas. Pi
pari, bebidas nao alcoólicas, sifões e Móvel% eia gerai de metal. vidro. de
regalos.-nhos,periakqum.
soda limonada
[ aço, nusleira, estofados ou não inch*. robe de 'chambre, roupa°, iobretudoè,

•

•

r.
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suspensórios, saldas de banho, sandálias
Temo n.9 646.630, de 18-6-64
meteres, short.s. sungas. tolas, ou slacks, Branquimica — Iniústria e Comércio de
krodutos Químicos Ltda.
tater, toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
São Paulo
Tann° n.9 616.624, de 18-6-64
Aniche Modas e Boutioua Ltda.
3RAN0IVICA
São Paulo
Brasileira

Tármo n.9 '646.639, de 18-6-1964

Walter de Castro
São Paulo

lInd.

ANICHE
Ind. Brasileira

Classe•
Para distinguir: Azul da pérs:a, azul
ultramar, alumínio em pó para pintura,
ácido nítrico, alumen, agua oxigenada,
agua raz, alcool para fins Industria.s
alasses 38 e 32
alvaiade, anti-corrosivos, ácido arsénisinal de Propaganda
co, brilhantntes a óleo, bromoreto de
amônia), bicromatos, cloreto de sód o,
Termo n.9 646.640, de 18-6-1964
cloreto de amônio, cloreto de potassio.
Luiz Antônio de Oliveira
carbonato de sódio, corantes para aso
São Paulo
na indústria mineral, creosoto para indústria, carbonato de magnésia, cloreto
JÁNQUIT°
iesaco, cloreto de cálcio, esmaltes,
Ind. brasileira
goma-laca preparada, glicefina para uso
na indüstria, hiposolfito de sódio, iodaClasse 32
reto de amônio, idrosollito, laca, massa
r•ônicos e de televisão
Programas
radio
base de óleo para correção de p aturas, nitrato, óleos, otassio de sódio.
Termo n.° 646.641, de 18-6-1964
potastio para uso na indKstrla, secantes
Alcides Pais de Azevedo
para tintas, sais de arsênico usados na
Sao Paulo .•
indústria, sulfatos, t ntas, tintas a alcool.
• vernizes e alcool
OURO BRANCO,

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas. anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, baSa.
douros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chales
cachecols, calçados. chapéus, cintos.
cintas, combinações. carpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, ca•
ças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Laias, casacos, chinelos. dominós, acharpee. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorluvas, ligas, lenços, mantôs, meias,
maiôs, mantas, mandriá°. tnantlhas, parias logos de angarie, faqueias, laquês.
letós. palas, penhoar, puiover. pelerinas.
peugas, ponches, polainas, Manias. pu
OURIVERDE E
aihos, perneiras, quimonos. regalos,
Tênrno n. -646.631, de 18-6-64
AZEVEDO
robe de chambre, roupa°, sobretudos
Ind. Brasileira
auspensétrios, saldas de banho, sandálias. Tapeçaria Auto Capas "Darcimanro"
Ltda.
mictares, shorts, sungas, atolas ou slacks,
Classe 32
tuier, toucas, turbantes: ternos, uniSão Paulo
Programas radiofônicos de televisão e
formes e vestidos
circo
DARCINAURO
Termo n.9 646.625, de 18-6-64
Termo n.° 646.642, de 18-6-1964
Ind. Brasileira
Luiz Agapito de Carvalho
Osmar Sonego e Nelson Sonego
São Paulo
São Paulo
Classe 34
Cortinas, cortinados. passadeiras e
RENATO
tapetet
RuBEITIO.
,
Brasileira
Ind.
Termo n.° 646.632, d 18-6-1964
José Moreira
Classe 8
Classe 32
Discos gravados
Programas radiofônicos, de televisão e
São Paulo
circo
Termo n.° 646.626, de 18-6-64
JAMO
Luiz • Agapito de Carvalho
Termo n.o 646.643, de 18-6-1964
Ind. Brasileira
São Paulo
'Salter-Sumaré" Imóveis e Terras
Limitada
Classe 16
São Paulo
Venezianas e Persiana,.
SUMARS

?01 RtI mã
.•ÁNI24,

Ind . rasiteira
Classe 8
Discos gravados

Têm) n.9 646.627, de 18-6-64
Gráfica Ridl Ltda.
São Paulo

SDITER

'armo n.° 646.634, de 18-6-1964
Manoel Caetano Pires
São Paulo

CABA .SIO ROQUE
Classes 11, 15 e 16
Titulo

Classe St)
Impressos

"r4rtuo n.° 646.637, de 18-6-1964
José Laurino Viana
São Paulo

Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos

Termo No 646.644, de 18-6-1964
"Pereque" Auto Peças LtAa:
São Paulo

PEREQU%
t

Brasileira:

Classe 21
•
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, autoLO
móveis, auto-caminhões, aviões, amord. Brasileira
tecedores, alavancas de cámbio, braços.
211500
breques, braços para veículos, bicicle. 11 d. brasileira
Classe 32
tas, carrinhos de mão e carretas, cami.
Programas radiofônicos de televisão e nhonetes,, carros ambulantes, caminhões
circo
Classe 32
carros, tratores, carros-berços, carrosPoogramas radiofônicos de teSevísão e
tanques, carros-irrigadores, carros, carTatano n.o 646.638, de 18-6-1964
revistas
roças, carocerias, chassis, chapas cirJosé Vicente Lúcio
culares para veiculos, ccbos de veiculos
Termo n.° 646.629. de 18-6-64
São Pado
carrinhos para máquinas de escrever
Rivalien 8 Sevilha
corrediços, para veículos. direção desliSão Paula
gadeiras. estribos, escadas rolantes. eleUBERABA. E
vadores
para passageiros e para carga,
*OS
UBERABINHA
SEDA
pE
PIACI()
engates para carros, eixos de direção,
/ITMEIROS DO SU/
sIC JOSt
freios, fronteiras para veículos. guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
Classe 32
motocicletas, motocargas, moto furgões.
Casse: 22 e 23
Crase' de Propagauua
manivelas,, navios, ônibus, para-choques,
Título
Térmo n.° 646.628, de 18-6-64
Carlos Pauliro
São Paulo

s rfnar"

Outubro de 1964
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, ralos para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para velculos, acima, tricicles, tirantes para veículos vagões, velocIpea
des. varetas de controle do. afogador
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Têm° n.9 646.645, de 18-6-1964
Carlos Olaia
São Paulo

MANUFATuRA DE
CALÇADOS CARCEU
Classe 36
Título
Termo n.9 646.646, de 18-6-1964
Danar — Distribuidora de Máquina
Araraquara Ltda.
São Pano

ARARAQUARA

Ind. Brasileira
Classe 17
Máquinas de escrever
Termo n.° 646.647, de 18-6-1964
Perlid Ferragens, Importação e
Comércio Ltda.
São Paulo

ind. .Liraajlejra
Classe 11
Para distinguir: Ferragens e terramen.
tas .de bacia a espécie, cutelaria em ge.
ral e outros artigos de metal não inclui.
dos em outras classes: alicates,
ges, alavancas, arrue/as. argolas, al.
dravas. armações de metal, a'andoter
de lata, arames lisos ou tarpaias, apa.
ralhos de chá e café, assadeiras açuca.
reiros, brocas, bigornas, baixelas. bata.
delas, bacias, baldes, bombonteres, mi.
les. colheres para pedreiros cadeados,
correntes, cabides, craves, cremones,
chaves de ara cusos, conexões para en.
canamentos, caixas de metal para por.
de laxo, jarras. machadinhas, molas para
portas, martalos, marretas, matrizes,
marmitas, navalhas, navalhas para bar.
bear, púas, oicóes pregos, oh:eretas,
porcas, para lusos, pratos, porta geio,
poseiras, porta paca porta jóias, porta
trios, paliteiroa. pandas, rasteias, roldanas, ralos para pias, ebItes e rega.
dores, raladores, serras, serrotes. sacar.
rialhas, tesouras, talhadeiras, torquesas,
tenazes, travadeiras, telas de arame, torneiras. trincos, tuoos para encanariam.
tos trilhos para porta: de correr, ta.
ças, travessas, vasos, vasilhames e
verrumas
Têrmo n.° 646.649, de 18-6-1961
Armações Metálicas Tubarma Ltda,
São Paula

Classe 50
imp-essos

•
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Termo ra° 646.648, de 18-6-1964
Diversões .Grutinha Vermelha Ltda.
São PaWo

•Ternics ni9 646.657, 6 186-1964
. Metalúrgica Jovil Ltda.
São Paulo

EINERtg
DrasiIeira

los compressores, para "a agricultura,
sachadeiras; semeadeiras,
ecadeiras.
secadores de terra, tosadores de grama, tratores agricolas, válvulas para
máquinas agricolas

JOVIL
Lnd. B rasileirs--

Termo n.° 646.660, de 18-8-1964
Pa.nicie adora Flor do Itaim Ltda.
São Paulo

Ma.

• Classe 31
Diversões
Termo n.° 646.650, de 18-6-1964
Alacrind José Pereira, António Miguel
de Carvalro
Minas Carala
BAIANO §

and.

•"
Classe 11
• Artefatos de metal
Termo n.9 646.658, de 18-6-1964
Exportex — Comércio, Indústria e
Representações Ltda..
São Paulo

.EXPORTU
,Ind. Brasileira'

grildedr'a

Classe 36
Classe 32
Para distinguir: Artigos de vestuarlos
. Programas radiofónicos, de televisão e e roupas feitas em geral: Agasalhos,
circo
aventais, alparcatas, anáguas, blua is,
botas, botinas, blusões, boinas, babaTermo n.9 646.651, de 1816-1964
deuros,
bonés, capacetes, cartolas, caraTufos Tubos e Formica (Laminado puças, casação,
coletes, capas, chalee.
lolastico Decorativo} Ltda.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
São Paulo
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, coClasse 16
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorTubos de ferro
ros, logos de lingerie, jaquetas, laques,
Termo n.9 646.652, de 18-6-1901
luvas, ligas, lenços. manhas. meias,
Bar e Café Forense Ltda..
maltas, mantas, mandrião, manilhas, paSão Paulo.
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu..
nhos, perneiras, quirnonos, regalos,
,Xndr.°UCTfleira
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
Classe 41
Lanches de mortadela, salame, presun- suciares, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tater, toucas, turbantes, ternos, unito, queijo, requeijão, salsichas e
formes e vestidos
churrascos
Têrmo n.° 646.653. de 18-6-1961
Sebastião Pereira
São Paulo

MARFIM
, Ind. Brasileira

Termo n.° 646.659, .de 18-6-1964
Tractor — Parta Ltda.
São Paulo

TUCTOR-PARTS

/na. Brasileira

FLOR DO 'Uni
Ind. drasileira
Classe 41
Para distinguir: Substâncias alimentlcias panificadas, notadamente: pães,
biscoitos, bolachas, broas doces e
confeitos
Termo n.o 646.661, de 18-6-1964
Nelson Caviglia
São Paulo

ZUS2EEPaT
Ind. Brasileira
• Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão. borrachas para
colas, brochas para desenhos. cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carirnbadores, cola para papel,
coadores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores. datadores, estojos para -desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores. lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular. maquinas de sanar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carknbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores.
réguas, raspadeiras de borrões. stencils
para mimeógrafos,. tintas e tinteiros

Classe 32
Classe 7
rrogramas radiofônicas, de televisão e
Máquinas e utensilios para serem usacirco
dos exclusivamente na agricultura e
Termo n.° 646.662, de 18-6-1964
Termo n.° 646.654, de 18-6-1964
horticultura a saber: arados, abridores Pro-Gal — Proteções Galvanicas Ltda.
Glibrasil Comércio e Representações de sulcos, adubadeiras, ancinhos meLimitada
São" Paulo
cânicos e empilhadores combinados,
São Paulo
arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
BROgGAL
paar adubar, cedadeiras, carpideiras,
rasileira
ceifados para arroz, charruas oara ag:e•
•
•
cultura, cultivadores, debulhadores,
Classe
33
destocadores, desentegradores. esmagaInsígnia comercial
Casse 28
dores para a agricultura. escarrif ira
Argolas, açucareiros, bandeijas, bacias, res, enchovadeiras, facas para máquiTermo
n.9
646.663, de 18-6-1964
caixas, colheres, conchas, cestas para nas agrícolas, .terradeiras, gadanha&
Grafimpres Sociedade Tipográfica .
pão, descanso para pratos, fôrmas para garras para arado, grades de discos
Limitada
Mus, jarros, mantegueiras, pires, pra- ou dentes, máquinas batedeiras para
tos, saleiros, vasos e xicaras
agricultura. máquinas inseticidas. MáSão Paulo
quinas vaporizadoras. máquinas de
Termo n.° 646.655, de 18-6-1961
cni_ngir, máquinas niveladoras de terra,
Slo. Paulo
a-áquinas perfuradoras para agriculGRAFINPRES
tura, máquinas , de plantar. aiotocharInd. Brasileira •
JABDIM
ruas. máquinas regadeiras, maquinas de
roçar, de semear, para suitatar, de
torquir. de triturar, de esfarelar, terra.
Classe 50
oara irrigação, para matar formigas e
Classe 33
Adidos da classe
outros
insetos,
para
burrifar
e
pulveriBoliche
zar desinfetantes, para aduoar. para
Tê.mo. n.9 646.664, de 18-6-1964
agitar e espalhar palha. para colner
Termo n. 0 640.656, de 18-6-1964
Retifica de Motores Tokio Ltda.
algodão, para colher cereais, máquinas
nabriel Teixeira ri .:
Filho
São Paulo
amassadoras para fins agrícolas, de
cacortar
árvores,
para
espalhar.
para
CHURRASCARIA
pinar, máquinas ccenbinadas para seLOS PAMPAS •
T O K- I O
mear e cultivar, de desbanar para enmis , máquinas e moinhos para forraCiasses 41, 42 e 43
gens, máquinas toscadoras, ordenadoClasse
Título . de Estabelecimento
res mecânicos, raladores mecânicos, roSinal de Ikapagandi

InE4R2Iieira

Juttibro de 1964 3863
Termo n.° 646.665, de 18-6-1961
Malharia Alassio Ltda,
São Paulo

"A LASSIO'
tan BRASILEIRA
Classe 36
Malhas em geral
Termo n.° 646.686, de 18-6-1961
Himayak Keshichian
São Paul'

o

'COISINHA LINDA
BRASILEIRP

Classe 36
Calçados
Termo n.o 646.667, de 18-6-1961 •
Sarkis Araketan etto
São Paulo

"PATET
ND. BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestiário'
e roupas feitas em geral: Agasalhai
aventais, iparcatas, anáguas. blusas,
betas, botinas, blusões, boinas, babs.
deuros, bonés, capacetes, cartolas. carapuças, casação, coletes, capas, chalea
caehecols, calçados; chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes. fantasias, fardas para militares, co.
lecaais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos de lingerle. Jaquetas, !agua,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
malbs, mantas, mandrião, manilhas. pam
!dós, palas, penhoar, pulover. pelerinai,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu„,
abo', perneiras, quinionos. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
suciares, shorts, sungas. stolas ou aluiu,
tuier, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.o 646.668, de 18-6-1964
"Kiko" Produtos de Toucador Ltda.
São Pavio

•

"K I K O"
BRA MERA

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. ex.,.
tratos agua de colônia, água de touca.
dor, agua de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, águo
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. baru*
dolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da pe.
le e "maquilage", depilados, desodoranteee vin-gre aromático. pó de arroz
e talco pefumado ou não, bois para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifricios cai pó.
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pedeme: escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perta.
mado, preparados em pó, pasta, liqtd•
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do e tijolos ara . o trataniento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cílios e pintas ou sinais arti-.
Balais, óleos para a pele
Termo n .o 646.669, de 18-6-1964
Padaria e Confeitaria "Luso Bresilia"
Limitada
São Paulo

L USO — El R ASIL I A",

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
,
„s _cílios, rum de Jour°, saqulnho perfuf
aia& preparados em pó. pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cilios e pintas ou sinais adilidais, óleos para a pele
Termo n.° 646.670, de 18.6-1961
Salinas Pereira Bastos S. A.
Guanabara

.1No. BRASILEIRA.
Classe 41
Alzachofras, aletria, alho. aspargos,
açúcar, alimentos paar animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, ararutu
arroz, atum, aveia, avelãs. azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas
bis( oitos. bonibons. bolachas, baunilha
café ed pó e em grão. camarão, canela
em pau e em :si. cacau, carnes, cbá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
cereais. cominho. creme de leite, crerás
alimentícios croquetes, compotas. can.
gica coalhada, castanha, cebola. condimentos para alimentos, colorantesa
Calsse 41
chouriços. dendê. doces. doces de fruSal
tas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas. extrato de toTermo n.° 646.672, de 18-6-1964
mate. farinhas alimentícias, favas. fé
Sigismundo Bialoskorski Júnior .
tu f as. flocos, farelo. fermentos, feijão.
São Petslo
figos frios., frutas secas naturais e cristaazacias: gricose. goma de mascar, gor
claras. grânulos, grão de bico. gelatina
tarahada, geléias, herva doce. hervaj
mau, hortaliças, lagostas, línguas. leite
cuudensado. leite , era pó. legumes em
.conserva. lentilhas, linguiça. louro, mas
ahmentic1as. mariscos. manteiga
IND E3RASILEIRA
margarina. marmelada. macarrão, mas
as de tomate, mel e melado. mate, mas
sas para mingaus, molhos. maluscot
Classe 25
nicaaarda, mortadela. nós Moscada, gi- Para distinguir obras de escultura, pinzas. óleos comestiveis. ostras, ovas. turas, quadros, vistas- panorâmicas,
ri s p inos, prlinés pimenta, pós para Imagens, gravuras, estátuas, estampas,
pa-ains. pickles, praxes, presuntos, pa_painéis, cartazes.e Slámulas
th, petit-pois, astilhas. pizzas. pudim;
Termo n.° 646.673, de 18-6-1961
quiljos, rações balanceadas para aniSigismundo Bialoskorski Júnior
taa.s, requeijões: sal sagu, sardinhas.
São Paulo
saaduiches. salsichas, salames, sopas enlatadas. sorvetes. sucos de =iates e :fe
tratas: torradas, tapioca, tâmaras. talha
rim tremoços, tortas, tortas para ali
mento de animais e aves, torrões,
albauss a agalano;

IRCELA9

r.

Termo n.° 646.671, de 18-6-1964
Alberto-Culver Company •
E.U.A.

"Get
ser
Classe 48
Para distinguir: Pertutues. essências. ex.
tratas água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
Água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, ban
&afina, batons. cosméticos, fixadoras
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evansscente, cremes gor
durosoa e pomadas ora linipeza da pe.
/e e ", maquilage - , depilarios, desodo.
cantes. vinagre • aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
O meto e para os lábios, sabão e creme
para barbear sabão liqu ido perfumado
me não: sationetes„ dentifricios em pó.
pasta ou lfquli is perfumados para
banhos. oentes. vsoorizadores de perfc.
me; escovas para sentes cabelos, anilar

ESMALTAÇO
IND. BRASILEIRA

Classe 25
Para distinguir obras de escultura, pia
turas, quadros, vistas panorâmicas,
imagens, gravuras, estátuas, estampas
painéis, cartazes e flâmulas
• Termo n.° 646.674 de 18-6-1964
José Zaggarolla Júnior
•
*
São Paulo

FN

ORINGA
•,D.

BRASILEIRA -

Classe 17
Artigos para escritório. almofadas para
carimbos, alrn,fadas para tintas, abridores de '6rtas, arquivos, borrachas.
berços para mataborsão. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres.
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho co rtado.rea de rap e!, carbonos,

Outubro do n51.

•
t !
carmioos, carlcabadores, cola para papej, suspensórios, saídas de banho, sandálias,
coladores, compassos, cestos para cor- susteres, shorts, sungas, atolas ou siacks;
respondência, desenhadores, duplicado! tuler, toucas, turbantes, ternos, unires, datadores, estojos para desenhos,
formes e vestidos
estojos para canetas, estojos com minas,
Termo n.° 646.677, de 18-6-1964
esquadros, estojos 'para lápis, espetos,
Aços Gold S. A. — Indústria e
estiletes para papeis, furadores, fitas
Comércio
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeaSão Paulo
dores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, Minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-galos, porta-tinteiros, porta-carisnbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
IND. BRASILEIRA
réguas, raspadeiras de' borrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros

GOLD

Termo n.° 646.675, de 18-6-1964
Tia Combustão Técnica S. A.
São Paulo

IND. BRASILEIRA
Classe 1
Azul da prérsia. azul uh: mua 1, alumiai° em pó pára pintura, ácido nítrico,
aiumen, água oxigenada. água raz, álcool para fins industriais, alvaiade,
anti-corrosivos. ácido arsênico, brilhantes a óleo. bretnoreto de amealha, bicromatos, cloreto de sódio. cloreto de
amónia, cloreto de potássio, carbonato
de sódio, corantes para uso na indústria
mineral, creosoto para Indústria, carbonato de magnésia, cloreto de zinco,
cloreto de cálcio, esmaltes. goma-laca
preparada, glicerina para uso na ia.
dástria, hiposolfito de sódio, iodureto
de amônia, idrosolfito, laca, massa
base de óleo para correção de pintwas
nitrato, óleos, potássio de sódio, po.
tássio para uso na indústea, secantes
para tintas, sais de arsênico usados
na indústria, sulfatos, tintas, tintas a
álcool. vernizes a Pcool
Termo ri.• 646.676, de 18-6-1961
Alfredo de Freitas Júnior
São Paulo

CASS1LENA
IND. BRASILEIRA

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado. aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze era pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em 'bruto ou'
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado,- gusa temperado, gusa maleável.
lâminas de metal, lata co, Rilha, latão
eat fõlha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, limalhas.
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialtnente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para so/da, níquel, zinco
Termo n.° 646.678, de 18-6-1964
Aços Gold S. O. — Indústria e
Comércio
São Paulo
••

AÇOS COLD S.A.
INDUSTRIA E COMÉRCIO
Nome Conirreial
Termo n. o 646.679 a 646.682, de
18-6-1964
Shawn Lafer
São Paulo_

PUXDIBEX

Indústria Brasileira

Classe 16
r /I a distinguir: Materiais para constru•
,ões e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, gatentes. balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação calhas,. cimento, cal, cré, chapas
*solantes caibros, caixilhos: coliora:
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas para coberturas, caixas dáqua,
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas, estuque, emulsoo z'e
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris luvas
de junção, lages, Iageotas, mateiial isolante contra frio e calor, manilhas. massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções. mosa + cos. produtos de base . as ;áltico, produtos ..ira
tornar imperrneabilizantes as argamassas de ctnento, e cal; hidráulica, , pedregulho, produtos betuminosos. impermr,ND:antes liquido& ou sob outras formas
para ,-evestiment, . e outros corno nas
• s
,c.1;:,-t.,)

Classe .36
Para distinguir: Artigos de -s,rstuársus
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
botas, botinas,- blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes: cartolas, cars.
puças, casação, coletes, capas. chalea
cachecols, calçados. chapéus, cintos
cintas, combinações, carpinhos, calças.,
de senhoras e de crianças, calções, cal.
ças camisas, camisolas. camisetas.
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
safas, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gor-.
ros. logos de lingerie. laquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, mantéis. meias,
maiôs. mantas, mandrião, manilhas.. paIrtós. palas, penhoar, pulover. pelerinas,
peugas. ponches. polainas. pijamas. punhos, perneiras. quimonos. regalos.
rcht de' chambre, rempão. sabreturfon
•

1

oexta-feira
1e-instruções, persianas. placas para palaitmentação, aças ornamentais de cif:mento ou gesso ara tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas anti
aeldoa para uso nas construções, parquetaa, portas. po7tões. pisos, soleiras
'para portas, ti fotos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação. tanguea de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs
Classe 47
°leoa de qualquer espécie para Ilundanão, aquecimento e lubrificação. Peerólen refinado, semi-refinado e nãorefinado. com ou sem a mistura de
óleos minerais.. animais ou vegetais.
para a iluminação. aquecimento. Mbri.
&ação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustivers provenientes -le petróleo
Classe I
Para distinguir cem) marca genérica,
substancias e preparações químicas
para uso nas fundições
Classe 4
Substancias e produtos de origem animal, vegetal ou mineral. em bruto ata
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, astáltico em
bruto, algodão em bruto, borracha em
bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora.
aaolun, chifres. ceras de plantas, ceras
vegetais de carnauba e ancurt. crias
de cavalo crina em geral. cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato. ervas
mcdic:nais, extratos oleosos, estopas
enxofre. folhas. 4ibras vegetais. fiares
Jacas. grafites. goma em bruto. gran to
em bruto, kieselghur. liquious de [ManSas, tater em bruto ou parei amente
preparados, minarios metálicoa madeiras em bruto eu parcialmente trabalhadas. em toras, serradas e amainadas
mica, mármores em bruto. hitioc de
manganes. óleos de cascas vegetais,
õleos em bruto ou parcialmente preparados, plumbagina em bruto, pó ar
moldagem para fundições. pedras bri
eadas, piche em bruto, pedra calcaria.
Mistas medicinais., pedras em bruto.
.auebracho, raizes vegetais, resinas. re
g alas naturais. residuos textets. adicto
'eivas, talco em bruto. xisto, auto
betuminue e silicato

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo tro 646.683, de 18 6- 1964
culutura, cultivadores, debulhadores,
Frlul — Fresadora Industrial Universal iestocadores. desentegradores, eSIUM411'
Limitada
dores para a agricultura, escarriticacoSão Paulo
res, enchovadeiras. lacas para maquinas agi icolas. terraderras, gadanhos.
garras para arado, grades de discos
ou dentes, maquinas oatedeiras rara
agricultura, máquinas insetitugas. má-
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mento de alimentos, caldeirões, car.aro.

ias. craleiras, cal ateu-as. dobraulaal,
euxaaas, esferas, engates. enlutes, para
arreios, de metal para automóveis.
tribos, formões, espumaderas, toa:as,
ferros para cortar capins ferrolhos, tacas, tacões, frigideiras, cilindros para
,amgiação. gancnus, guarnições de mequin.sa vaporizadoras, máquinas de tal. garfos, ganchos para quadros,
mungir, maquinas niveladoras de terra gramos para emendas de correias, umas,
maquinas per‘uradoras para a agricul- laminas, licoreiros, latas de lixo, luras,
tura. asaquinas de plantar, motochar. machadinnas. molas para portas ue corruas. maquinas regadeiras, ~untai de rer, martelos, marretas, matrizes. marroçar, de semear. para sulfatar. de mitas, navalhas, puas pas, picaretas,
tosquir. de triturar, de estarem' terra, pregos, picões. ponteiras, para tusos,
para irrigação, para matar tormigas e porcas, pratos, porta-gelo, porta -pão,
autros insetos sara burritar e pulveri- porta-Jóias, paliteiros, panelas. rastaios
zar desintetantea, para adubar. para roldanas, raios para pias, regauores,
agitar e espalhar palha, para colher serras, serrotas, sachos. sacarroinas, tealgodão, para colher cereais, máquinas souras. taihaderas, torquezas. trilhos.
amassadoras para fins agricolas.
mama para elevadores, tenazes, travaNome Comercial
cortar arvores, para espalma para ca dores, telas de arame. tuoua para anca.
Termos na. 646.685 e 646.686, de pinar, maquinas combinaoas para se. aamentos. vincos. trilhos para portas
de correr. taças. mulas para porras.
mear e cultural, de desbanar, para en•
18-6-1964
Frit!!
Fresadora Industrial Universo! silar. maquinas e moinhos para torra
Termo n.° 646.688, de 18-6-1964
geias, maquinas toscadoras, ordenaaoLimitada
Cerealista Ou inhense Ltda
São Paulo
res aselanicos, raladores mecanicos, rosachadeiras. semeadeiras, segadeaaa.
ADURINHE NS E
iria compressores para a agriculsara,
socadores de terra. tosadores de gra
Classe Ii
ma, tratores agricolas. válvulas para
Para distinguir: Cereais em geral
maquinas agncoias

íRIUL
Indústria Brasileira

Classe 21
Termo n.° 646.689, de 18-6-19(a4
Para distinguir: Veiculos e suas partes
C.ornissaria de Despachos Anhangá
Clases 6
integrantes: Aros para bibicletas, autoLimitada
Máquinas e utens.lios para serem usa- móveis, auto-caminhões, aviões, amorSão Paulo
motor dr partida. terminal ancora do tecedores, a:avancas de cambio, braços.
eixo do bendix. (tinamos elétricos. cale. breques, braços para veiculais. bicicletoras de arranco aros, carburadores tas. carrinhos de mão e carretas, camicorrentes de distribuição, coroas. car- nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
COMISSÁRIA DB
buradores, caixas de câmbio. engrena• carros. tratores, carros-berços, car. asDESPACHOS
ANHOOli
Rens. embreagem. !untas universais tanques, carros-irrigadores, carros. car•
nartidas. pistões. freios caixa de mu- roças, carocerias, chassis, chapas cirur na
•
dança' caixa de movimento central, co- culares para veiculos, ccbos de veiamos
lares de esferas para direção e movi- carrinhos para máquinas de escrea et
Nome Comercial
mento central. engrenagem para mo- corrediços, para veiculos. direção, desli
Trmo nao 646.690, de 18 6-1964
vimento central, inhões livres 'dentadas gadeiras, estribos. escadas rolantes. ele.
siara cabos, rolamentos. carburadores vaaores para passageiros e para carga, Comiasária de Despachos Annangá
Limitada
pinhões. macacos. alavanca para sus engates para carros, eixos de direçào,
pender veiculos. gatilho de partida de freios, fronteiras para veiculos. ga,dão
São Paulo
funcionamento de engrenagem de velo locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
cidade do veiculo. engrenagem para motocicletas. motocargas, moto turgões
eixo e manivelas. alimentador para car manivelas, navios. ónibus. para-choques
huradores. anéis de pistão. anéis: de es para-lamas, para-brisas, pedais, pantões
feras para rolamentos anéis de óleos. .,das para bicicletas, raios para bicicle
Classe 21
mita. auto lubrificadores. agulhas de tas. reboques, radiadores para VC1CU103. Para distinguir como marca genérica,
'Termo n. s 646.684, de 18-6-1964
tai p !dabel" Indústria e Comércio Ltda. segulagem do carburador, buchas. bur rodas para veiculos, selins, tricicles, tiveículos em geral e suas partes
nabos e insufladores do ar. bombas lu. rantes para veiculos vagões, velocipe•
São Paulo
integrantes
brificadores. bombas de articulação de des, varetas de controle do alogador e
sombustivel para motores, blocos de acelerador, tróleis. troleibus, varaes de
Te:cno n. 646.691, di 18-6-64
carros, toletes para carros
motores. bielas. balancins. cabeçotes. ci
Super Parque Batneário Comércio e
lindros. comutadores culatra de cilin
Indústria de Produtos Alimentícios
Termo n.° 646.687, de 18-6-1964
Lsda.
dro do motor, caixas de lubrificação
Inclasaai
e
Comercio
Margherita
Ltda.
São Paulo
compressores, condensadores. cremalhet
'
São
Paulo
ras, cruzetas. dispsiotvo de arranque
SUPER PARQUE BALNEMQ
finamos. dispositivi para ignição elétrica para motores. engrenagens. enCOMÉRCIO E INUISTRIA
A LUMARO
trenagens de cremalheiras. eixos emDE PROIUTOS ALIMENTICIOS
Solos. fusos, geradores. lubrificadores
Indústria Brasileira
LTDA.
sentrifugos. motores. motores de c.ora.
•.o•rie çarriercia7
bustão.
mancais.
mancais
de
roletas
3
Classe II
atacados de rosca, magnetos para moto
I ND BRASILEIRA
Reunais.% e terramentas Ir coda espé.
Termo n. 646.692, de 18 - 6-64
res, mecanismo impulsionador de dite
:ie, cutelaria em geral e outros artigca
Indústria Pubnica Sullur Ltda.
rencial. pistão pinhões. redutores. roie metal não incluidos em outras alas
das. dentadas. segmentos do pistão. separadores de graxa. transformadores bites. argolas. armações de metal, abri
Classe 13
dores de latas. arrames lisos ou :arpa
azioaluras para punhos. águas ma- virabrequins, separadores. velas de ses: Alicates aldravas. arru alas, arre
-intuis lapidadas. alfinetes para ach-nal .nnicaca.. volantes. 'raios. hidráulicos e
dos, aparelhos de chá e ca fé assadei,
aestuár:os, de metal precioso. semi- freios de ar para veiculos carburado raa açucareiros, brocas, bigornas. bai
precioso ou mias imitações. anéis ir res. anéis de segmen gs. bombas para
selas, bandeias, bacias . baldes, bombo
adorno. halangandans. brr`oatias ',rin Sleos. cruzetas. câmbio, cárter de em
nieres bules, colheres para pedreiros
.:os, broches, colares contas de metais breagem. cárter do motor comutadores camisas para cilindros e trilhos. cadea
dos exclusivamente na agricultura e
iu pedras reciosas ou sem reciosas
dos. correntes. cabines, caixas de metal
aias imitações usadas como adornoa Norticultura a saber: arados abridores
aara catões. colunas, chaves. crer:lonas
az na confecção de bilouteriaa. :orrert. dr sulcos. aclubadeiras. ancinhos ~cacha .es de ara 'usos conexões para em
.ea, de uso +adi aduai ara aclamo dia nis:os e empilhado--a combinados
aves de
canamentos. canos de metal
INDUSTRIA BRASILEIRA
aantes lapida na esmeraldas laaidadas arrancadores mecânicos para agrieuitu- Fenda, chaves inglezas, cabeaões cavaardalhas com * ',to. pulsr iras nitras ra, batedeiras para cereais bomba' cas. copos. cachepots. centro de mesa
topazio , la pidados turinalinas *ara adubar, ceitadetras, carpideiras coqueteleiras. caixas para acondiciona
Clasac 46
cagados pare affoz, charruas para agra
lar i dades é barqueias !apoiadas
Para distinguir: Detertlente e sabões

4n 1 10)

?Mi \\\

ANHANGÁ

•i:
Dl A 41.0 OFI .dIAL ' (Seção

3358 - Sexta-feire 23
.Termo n. 66.69.i, de l8-6-C
Inclistria de i3e9.das r •4-4„
São Paulo

I

?

•

rirmo a 646.701. d, 18-6-64
"Cardoso Barreira .9 Cia. Ltda."
Guanabara

AR
(..Z
Indústria Brasil ei
Ciosa 4::
Para distinguir: Vodka

Classes: 23. 33 e 36
Titulo de estabelecimento

Termo n. 646.694. de 18-6-64
Dani Indústria -ia Bebidas Ltcks.

Têrmo n. 646.702, de 18-6-64
Construtora Verlinar Ltda.
Guana,m a

São Paulo

PRORROGAÇÃO

°BIOS DICURO
1 In &latria Brasileira

o, VER/444,

a.:lassc 42
Para distinguir: Licor de café

/(41/TAD.

erd~c1t (Pzeati

Classes: 16 e 33
Insígnia comercial

tz.

Termo n. 646.703. de 18-6-64
Construtora Verainat Lida
Guanabara
PRORROGAÇÃO

CO§ 2110-0116, V MAMA . I

Termo n. 646.698, de 18-6-64
. Organização Téd . de Serviços Ltda.
Guanabara

.LIZITADA

flt ,5(111KOS

. .

Nome caznercial

PRORROGAÇÃO
erg21117.200

Termo n. 646.703, de 13-6-64
Pa.blicidade .e :Z.epresentações
Neba
cie Veículos L.
Guanabara

Termo n. 646.704, de 18-6-61
Gonçalves 6 Nunes Lida
Guanabar.

tricas, fervedores,
fotómetros, fios elétricos, filtros de interferên-

040v5TRi^ na Asna 01^

Industria Brasileira

Termo n 646.699, de 18-6-64
Pantour — Parnpulha T.urismo S A.
Minas Gerais

Classe 42
Artigos da easse
Termo n. 646.705, de 18-6-64
Serrarias Aio-toras Ltda.
Minas Ger,,is

Serrarias Aimores
• Ciasses: 4. H e 16Titulo de. estabelecimento
Termos as. 646.706 e 646.707, de
18-6-64
Olin Mathieson Chem ;cal Corporation
Estadn Ui . 1
Amérra
Classes: 33 e 50
Insígnia comercial
Termo n. 646.700, de 184-434
losefina Antoniá Senliarini
•
Gtizii,-1'n,Ir

Indústria BI-asneira
•
:lasse 8
Artigos da clamye

res, aparelhos gazeificadores. apare

*TÉCNICA INDUSTRIAI
VIU LTDA.

LAGOA SItgilat

Título de estabelecimento

JoseFine

Outubro de 1964

para análises, aparelhos °zorraaparelhos pasteurizadores, apare.hos
gu:adores a estabilizsidores da. pr
e do fluxo de gases e liquidas, ap
lios para salvamento e para sinal:4
cão, aparelhos para escampristas. a
relhos para limpar vidros, apare
para combater formigas e outras p
gas, aparelhos automáticos acionad
pela Introdução de moedas, apare
espargtdores, aparelhos _e instruo
de cálculo, aparelhos para observas
sismicas, aparelhos termostatos, arilo%
Clas3e 50
&metros, aspiradores de p6, acrbenee
P.apaganda em çeral
tros, acendedores elétricos, alto faia*
tes, aplicadores elétricos, antenas, bis
Termo n. 646.7n9, de 18-6-64
"Luminart" — Indústria e Comércio terias de acumuladores, baterias, bala*
ças comuns e elétricas, bartimetros,
Ltda.
néculos, bitolas, bobinas, bobinas dê'
São Paulo
tr:cas (exceto para fins curativos)t
botões de campainhas elétricas, bom
medidoras, bússolas, baterias elétric
bules elétricos, buzinas, buzinas p
bicicletas, caixa de descarga, • cârna
frigorificas e fotográficas, chassis
INDUSTRIA BRASILEIRA
rádios, chaves elétricas, chaves, casar
painhas, cinematógrafos, cronõmetroe,
cronógrafos. combustores de gás, cid&
Cassa 11
Portas de box, esq,ualstas. patneis de metros, cristais de rádio, condensado•
res. comutadores, cortadeiras para fotoalumínio
grafias, chaves de alavancas, chave§
automáticas, capacitores de bloqueio,
Termo n. 646.710, de 18-6-64
capacitores eletroliticos, calibradoresi,
Técnica Industrial Wap Ltda.
conservadeiras para peixes e .carnet
São Paulo
enceradeiras elétricas, escalas para rt-i
dias. estufas, engenho de assar carnes,
encolalodes de cabelo elétrico. emper
reenetros, esticadores de luvas. espelho§
de plástico para eletricidade, esterilizadores, extintores de incêndio, ferros elétricos de passar e engomar, ferro de
scldar elétrico, filtros e aparelhos filNome carnercyal
trantes, filtros para óleos, filmes Falados, fogões, fogareiros elétricos, fudTênmo IP 646.711, de 18-6-64
veis, filmes revelados, faróis como aces•
Técnica Induscial Wap Ltda.
sórios de velculos para sinalização e São Paulo
para iluminação em,
em geral, fOrmas eIé.

PRORROGWO
Classe 33

-

LUMINART

Termos os. 646.695 a 646.697. de
186-64
4— ando Alves Moraes
'Ima aba ra
•

Classe 46
!rui° de estabelecimento
Classe 42
Título de estabelecimento
Classe 43
Titulo de estabelecimento

)

Subs•Uclas e preparn;Nzs quimLas usadas nas indústrias, na fotografia e nas
aná'Ises químicas.' Sub.râncias e preparrrties químicas arelcon-asivas e antioxilantes
I
.

. : Class,.

Sul,stãnciaS e Preparaoes químicas usadá na aOlcultnra, 'na torticaltura, no
veterinária e para * fins san tárlos

Classe
Para distinguir: Abajour, acumuladores.
acetinõmetros. amortecedores de rádio
e freqüência, anemômetros, aparelhos
da televisão. aparelhos de ar condicionado, aparelhos para iluminação. inclusive os considerados acessórios de veiculos, aparelhos para anúncios mecânicos, aparelhos aquecedores é medidares, aparelhos cromográficos, aparelhos de barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de distâncias,
aparelhos para purificar águas, aparelhos de sinais lampejantes.. aparelhos
reguladores de gás. aparelhos de galvanopiastia, aparelhos didáticos, aparelhos cinematográficos, aparelhos" automáticos para acender e regular gás,
aparelho para separar café, aparelhos
para aquecer edifícios, aparelhos para
experimentar drenos, aparelhos para
destruir insetos, aparelhos de ótica.
aparelhos pulverizadores, aparelhos para
aquecimento de água, aparelhos geradores eletro-químicos, aparelhos para
recepção e reprodução de sons e soai'lis. aparelhai automáticos elétricua„ dr
passar, aparelf.os , para espremer frutas
e legumes, acarelhos de alta terwa
aparelhos de croteção1 centra, acident
ce operários aparelhos -afiadores,de
ferramentas- . aparelhos distribuidores
sioã,, e de desinfetantes para instala
ções sanitárlas, aparelhos esterilizado

cia, fonógrafos, garrafas térmicas, gasómetros, geladeiras, globos para lâmpadas, globos para lanternas, globos
terrestres para ensino, gravadores de
sons, holofotes, hidrõtnetros, incubadores. Indicadores de. vácuo, Instrumentos
de alarme, interruptores, isoladores,•/ânipadas flsh. lamparinas, lactõmetros, lentes. liquidificadores, lanternas mágicas,
lanternas de pilhas. limpadores de parabrisas, luzes trezeiras para veículos,
lunetas, maçaricos de soldar, caldear e
certar, tnagnetos, marcadores de passagens, medidores, medidores eltitricos,
microscópios, misturadeiras; máquinas
falantes mostradores para rátlios. microfones. máscaras contra gases; micrelmetros, níveis, óculos, objetivas lotagráficas, pilhas elétricas, podõmetrol,
pluviômet-....s. pinos e tomadas, panela
de presso, pilhas secas elétricas para
transistores, pistolas de pintura plugs,
painéis de carros, quadros distribuidores, pick-ups, para-raios, propulsores.
queimadores de óleo, quadrantes e sextantes para observações astronômica,
refrigeradores, rádios transistorizados,
refletores reostatos, relógios de ponto,
de pulso. de bolso. de parede; despertadores, contadores e medidores de quantidade e volume, radiadores, rádios. retentores de graxa e óleo, receptores,
regadores autcanáticos, registros para
vapor. pás, água e outros líquidos quando não considerados partes de niá,winas,
reatores para luz fluorescentes refrigeração dornéstica e industrial. registradores. resistências e'.étricas, reles. sorveteiras„ sorveteiras elétricas ,:asairas,
soquetes.'sinaleiros. 'Sereias de alarme,
soldadores elétricos, toca-discos. tomadas e Interruptores elétricos,'torneiras,
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Za

tubos acústicos termômetros para obserTêrmo a.9 646.718 de 18-6-64
vação meteorológica. telescópios. tacô- Soma Companhia de Creu to, Financiametro& televisão, taximetro, cortadores
mento e inves-rnentos
Guanr:c, ta
de cereais. trenas, transtonnadores. telefones, tostadeiras. telégrafos. tripés
para fotografias, válvulas para rádios,
váivulas de descarga, válvulas de redução, vacuõmetros. válvulas elétricas
de vácuo. ventiladores

•

Termos na. 646.712 e 614.713. de
18-644
lrnírid Ficaav Arne Nordenberg
Rio de ;apeiro

Classe 41
Carnes de tórias na esnécies, rrescas,
resfriadas, congeladae. • sakiadas, detumadas, em conserva ou de qua'cuer
modo preparads, prrxlutos de salsicra'ria e &abularia, frutas e leg ,, mn frescos, congelados e em cons.-rva. arisca.
mariscos e moluscos frescos. congelados
em conservas, aves stbati4a* kens,
congeladas e em caviervan, ovos industrializados, óleos emnestivels doces
secos ou em calda. bolos, bolachas,
lulas
Classe 41
• Aves frigorificadas frutas e learsoes,
,-c.nservas, frangas abado' e assados
Temas a.. 646. 7 11, !e 18-6-64
Saaii Jorge
Guanabara

SOMA - COMPANHIA
DE CRÉDITO,
FINANCIAMENTE
'INVESTIMENTO

ças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
sams, casacos, chinelos, dominó& echar.
tantasms, fardas para militares, cotopais, fraldas, galochas. gravatas. -jorros, logos de angarie. jaquetas, laques.
luvas, ligas, lenços, mantem, meias.
m.88, mantas, mands?ão, limitam& patetos, palas, penhoar, pulover. pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pampas. pu.
altos, perneiras, qu1monos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios. saldas de banho, sandálias.
susteres, shorts, sungas, atolas ou glaciem
tuia& toucas. turbantes, ternos, uni. formes e vestidos

Tennos as. 646 71 41 e 646.716, de
18 6-64
Pedro Siai
Guana cari

Bilheteria Circulante
Ulatase
Insignia comercial

OBLIZ.
£ndlistria Bras -

MEM.

SOMA'

Estado do Rio

!".1,...,se 50
Impres e ns em geral
Têrmo n 616721. de 18,,,"•,•61
Soma Companhia de Crédito. Financia
mcnto e investimentos

Classe::: 33 e 50
Insinuia
Termo n. 646.722, de 18-6-64
Salomão Wa'clertiar ChaiS
Sa PP 1110

°asse 3,

Termo a. 646.7'7 de 184-64
Peito Eia(
sGuanaaa-a

Temo n. 646.726, de 13-6-64
Neysier Fernandes
Rio Grande do sul

strelinha

Usa do . Expectadof
Volante
Sinal de tzoirstVada
Classe 33
Issamia

I los compressores para a agricultura
sachadoras, semeadoras, ai cadeiras,
secadores de teria. tosadores de gra.
ma, tratores agricula.s, váls.las para
má q uinas agricolas

Casse 48
Para distinguir: Perfumes, essências. ex„,
tratos, água de colónia, água de touca•
Nonit. comerosi
Termos as. 646.724 e 646.725, da
dor, água de beleza, água de quina,
18-6-64
água de rosas, água de alfazema, água
Termo n.. 646 7.19, te 18 6 61
Luiz Gonzaga Undoso
para barba, loções e tónicos para os
Soma Conipz.nbia de CrSdlo. Financia.
São Paulo
cabelos e para a peie, brilhaatina, bar,.
anslo e rive:o entoá
dolina. "batons", cosméticos, fixadores,
G uu'a
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes goaw
aurosos e pomadas para limpeza da
peie e "maquillage" depilatórios. deso,
dormites, vinagre aromático, pó de arroz
e talco rerfumado ou nat .'. lá pis Para
paisana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cibos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios pó,
pesca ou liquido: sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfis.
NO. IBRASfiffilea,
Classe 50
• escOvas p ara dentes, cabelos unhas,
Impressos em geral
e cibos: dum de louro, saquinho perfiz..
Classe 28
Têrmo n. 646.720, de 18-6-64
Para distinguir: Tiras de plásticos para macio. preparados em pó, pasta, ligai*
dc. e ti)o/os para o tratamento das unhai
Soma Cosr -pannia de Crédito, Financiasandalhas, corr'2Ws para sandalhas
dissolventes e vernizes, removedores da
mento e investimentos
Classe 39
G.Ianabara
Para distinguir: Cordões de borracha e cuticuleu glicerina perfumada para os
:sachas e preparados para descolorir
titas de narra. ta para sand ilhas
emitas, cílios e pintas ou sinais aliar
ciais, óleos para a peie
Termo s. 646.723. de 18-6-64
Dr. Ivan Keller
Tê:mo n. o 646.727, de 18-6.1964
São Pauits
INDOSTRIA BRASILEIRA
Malci Comércio e Indústria Ltda.

•ie.:.

,

Classe 30
Para distinguir: Artigos de Vestuários
em geral: Agasalh
• roupas fc:t
sl'entais. al p arcatas. anáguas blusas
botas, botinas, blusões. boinas. bana
douro& bonés, capacetes, cartolas cara
plica& es gaçar), coletes. capas. chal..3
cachecol& calçados, chapéus. cintos
cintas, combinações, carpinhos. calcas
de senhoras e de crianças, calções, ui-

-

MAKI
ND. BRASILEIRA

aasses: 33. 41, 42 e 13
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INDOSTRIA BRASZEMA
•
Classe 16
Persianas ds madeira

Classe I
Máquinas e utensílios para serem usaTermo n. 9 646.7.28, de 18-6-1964
dos exclusivamente na agricultura e
Lubrificantes Everest Ltda.'
qraticultura a saber: arados. abridores
São Paulo
de sulcos. adubadeiras. ancinhos me.
ranicos e empilhadores combinados;
arrancadores mecânicos para agricullira, batedeiras para cereais. bom:sts
tt
Jaar adubar, ceiladeiras. carpideiras.
soados para arroz, charruas pari aeri35,›
za:tura, cultivadores, debuihador"t
destocadores. desentegradores, esmagalur es para a agricultura. escartifica s o43?
-es. enchovadetras. lacas para mhaia
1, e
nas agricolas, ferradeiras, gadanho&
aarras • p ara arado, grades de discos(
1SP
nu dentes, máquinas batedeiras para
0.50'
agricultura. tbaqbinas inseticidas, máauinas vaporizadoras, máquinas de
mungir. máquinas niveladoras de terra.
-nal:minas perfuradoras para a agriculClasse 4
tura, Máquinas de plantar, rnorocharbruto, alcatrão, betume,
ruas. máquinas regadeiras, máquinas de Petróleo em 'pise,
asfalto
roçar, de semear, para sulfatar de
orquir, de triturar, de esFaremi terra.
Tèrmo IP 646.729. de ?e 6 1964
au ra Irri g ação, Para matar tannigas e Importadora de Automóveis e Máquinas
',aros insetos, p ara burrifar e p ulveriSociedade AniSignaa
zar desinfetantes. Para ad u bar Para
Guanabara
agitar e espalhar palha. Para erguer
PRORROSACÃO
s coda°. p ara colher cereais, máquinas
amassadoras p ara fins orientas . de
cortar árvores, para espalhar nara ca. Imnortadára de Automóveis
Pinar. máquinas combinadas Para semear e cultivar, de desbanar para ca.
e Máquinas S. k
Liar. má quinas e moinhos Para forragens. máquinas toscadoras. ordenadores otecanicos, *dadores mecânicos, rcs.
Nome •Comerclal
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Termo n.° 646.730, de 1841964
Huber Coutinho
•
Minas Gerais

Termo n.° 646.736, de 18-6-19o4
Estofaria Príncipe Ltda.
Santa Catarina
'

iPRORROGACii

Est-ofaria
P rincipe Ltda.

BOREAL
indústria Brs e ri...) Termo n.° 646.731, de 18-6-1964
Auto Palácio Ltda.
santa Catarina •

/

Terroia n.° 646.737, de 18-41964
Eletro 'Roka Ltda.
Santa Catarina

Nome Comercial
Termo 0. 0 646 . 738. de 18-6-1964
Eleito Ltiz S. A
Santa Catarina •

Cimento Portland
Pairis S. Ã.
Classe 18
Nome Comeicial

•

Termo n.° 646.749, de 8-6-1964
Cimento Portland 13 4i.as S. A.
Minas Gerais

Eletro Roka Ltda.
.•:".

Termo ci.° 646.748, de 18-6-1964
Cimento Portland Pains S. A.
Minas Gerais

Termo n.° 646.744, de 13-6-1964
Agro-Pecuária Santa Cecilia Ltda.
' Santa Catarina

Nome Comercial 4

Classe 41
Café

Outubro de 1954

Nome Comercial
Termo n. o 646.745, de 18-6 1964
Kismet Sociedad Anônima Comercial
Buenos Aires

&eia celca g.

N‘‘'*)

Nome Comercial
"Classes 21 e 33
Titulo .

0

Terma ti. 646.732, de 184-1964
Oficina Agro Diesel Ltd9
Santa Catarina

Termo n. o 646.739, de 18-6-1964
Auto Diesel Xanxerê Ltda,
Santa Catarina

Oficina A fifo DieW

Auto Diesel
Xanxerê Ltda.

Classes 21 e 33
Título

Nome Comercial

Termo n.o 646.733, de 18-6-1964
Durval Verri-Imóveis
Minas Gerais

[Contunto Residetíciál
AULET
.lasse 33
Título
Termo u. , 646.734, de 18-6-1964
José Martins
Santa Catarina

Posto AtiantiC
São CristovãO
Ciasses 33 e
• Titulo

17

Termo th9 .646.735, de 18 6-1964
Maximiano Ernesto da Savasra
Bagdócimo
Sáo Paulo

c's0
Vr°
Classes de 1 a 5IN
, Titulo

Classe 1
Aditivos químicos para baterias elétricas. Substâncias e preparações químicas usadas nas indüstrjas de baterias
elétricas
Terrno n.9 646.746, de 18-6-1964
Odol Sociedad Anónima Industrial y
Comercial
Buenos Aires

• Classe 16
Cimento
Termo n.o 646.750. de 18-6-1964
Cimento Portland Pains S. A.
Minas Gerais

Termo ri-9 646.740, de 18-6-1964
Seal — Sociedade de Emreend mentos
Classe 48
Acarai Ltda.
Para distinguir: Perimi
. e.% essências. ex.
Paraná
tratos água de colónia, água de toucador, água de beieza, água de quina.
S EM " Sociedade
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
de Empreendimentos Ltda, cabelos e para a pele, brilhantina, • ban1
dolina, batons, cosméticos, fixadores
de- penteados, Petróleos; óleos para os
•
Nome Comercial
Classe 16
cabelos, creme evanescente. cremes gorCiMento
durosos
e
pomadas
para
limpeza
da
pe.
Termo n.9 646.741. de 18-6-1964'
le
e
"maquilage".
depilarios,
desodoComercial União Ltda.
Termo n.o 646.751 de 18-6-1964
rantes, vinagre nromático, pó de arroz
José Carlos Aranha Manga
e talco pefurnado ou não, lapis para
Guanabara
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabáo liqui4o perfumade
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perle-1110USTRIA B.RASILEIRA
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
Termo n.° 646.742, de 18-6-1964
e dlios, rum de louro, saquinho perfuClasse 32
(.realista do Alto Vale Liclw
mado, preparados em pó. pasta, -líqui- Programas de rádio, televisão e revistas
Santa Catarina
do e tijolos ara o tratainento das unhas,
Termo n.9 646 .732, de 18-6-1964
•
dissolventes e vernizes, removedores da
(Prorrogação)
cuticular; glicerina perfumada para os
Lily Of France. Ine
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cílios e pintas ou sinais az-ti.
•
ficiais, óleos para a pele
Termo nn 646.747, de 18-6-1964
Companhia Exportadora — ImportaPRORROGAÇÃO'
Nome Comercial
dora de Alagoas -- CEIA
•
Alagoas
Termo n.° 646.743, de .18-6-1964
Santa Catarina

Comerciai .
.União Ltda.

Só de Baby Doi!

Cerealista
do Alto Vaie 1..tdi.x

Aviário
SãCiVoSét
Nome Comercial

Companhia Exportà=,
__
__ _
'dai: Im p ortadora de_
'sár
Ltda.
r:AliãáírrCEIA
.

•

I\L)trie 6unier. 1.d

etRamzei

•Classe 36'
Roupas de baixo, a saber: porta-aeios,
cintas, cintas seguradoras de meias,
calças, saías, corpetes, blusas,
COmbinações , 5 an áálla9 ,
11 .
r
.

Termo . n.° 646.753, de IS 6-1964
E.U.A.

Lily Of France, Inc.
E. U .-A

;PRORROGACÃO

I Termos as, 646.758 a 646.750. de
. 18-6-1964
Sociedade Agro-Pecuária Barra do
Ribeira Ltda. — Sapebra
São Paulo
SAPEBRA
industria Brasileira

Classe .36
Roupas de baixo, a saber: ,n-t.-seios,
cintas, cintas s .> guradoras de mc.as , :1gas, calças, saias, corpetes, blusas,
combinações e anáguas
Tèrino n.° 646.754. de 15 6-1964
Calçados Cláudio Ltda.

G:Tf& do Sul

J6111,14,2
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:217

indústria Brasileira
Classe 36
Calçados a saber galochas, pantufa&
chinelo' e
poia nt-s, sap,,tos,
botas
Tèrmo n.° 646,755, de 15-64964
ak"-- -,1 Pereira de Araújo
São Paulo

Festival da Cozirílti
brasileira
32, 33, 41, 42, 43 e 50
Insignia

roa nectar, punc.h, pimpermint, rhum,
de trutas em álcool, vinhos, ver-

SUCOS

muth, vinhos espumantes, vinhos quinados. whisky

Termo ri.° 646.761, de 18-6-1964
Perfect Ltda.
(111PA)
.
P:rnarnbuco

Instituto Farmacêutico

Instituto tarmaceutico
Perfect Ltda. ( INFA )

Name Comercia
Classe 2
Substâncias e preparações químicas usa
Têrnio n' 9 646.762, de 18-6-1964
das na agriCultura, na hora:Vima as Cooperativa dos Produtores de Leite
veterinária e para fins sanitários, a
de Santos Dumont Ltda.
saber adubos, ácidos sanitários, águas
(Prorrogação)
desinfetantes e para fins san,tártnMinas Gerais
goma
e
apanha-mosca e insetos (de
papei ou pa ião). álcalis. bactericidas,
baraticidas, carrapatieidas. creso l , creta
talina, creosoto. desodorantes. desinfetantes,.defumadres, extermmadores
pragas e hervas daninhas. esterilizan.
tes. embrocações para animais enxertos. farinhas de ossos, fertilizantes, tosfatos. formicidas. funaguntee. fungicidas. glicose para fins veterinários. gua
no. herbicicias. insetcidas. insetilugos,
!ars/saias, microbicidas. medicamentos
para animais, avés e peixes. óleos desinfetantes e veterinários. ,serróleos sa.
nitános e desinietantes, papei tu:nega.
tório. pós inseticidas. parasnicidas. tua.

-gicidas e desinfetantes, oreoarações e
produtos inseticidas. tenni:idas. desinfetantes e veterinários, raticidas, reme.
dias paria fins veterinários, sabões vete.
rinár,as e desintetames. 'mais para fins
agricolas, horticulas. sanitários • e vetetinários. sulfatos, superfosfatos vacinas
para aves e animais, venenos contra
Classe 41
Alcachofras. aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos paul; animais, amido.
amêndoas. ameixas. amendoira. araruta.
arroi, atum, aveia, avelãs, azeite, azei
tunas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão, camarão, canela,

PRORROGAÇÃO

1'

EM tudo da Gue.la ra

Organiza0o Contá;::i
edentor
Classe 33

Térra n° 646.767, de 18-6-1'
Sociedade Carioca 3.
S. .E.
Equ l pzimentes Ltda.
Estadá cla Guanabara

a

ti

Casses à e .1
Insigaia Comercial

Urino is° 66.768. de 18-15-196-1
.Indústria e Coméecio
Ceará
n

IfiTéRifi
WMWMMEIVUMW
Classe 41

e em grZ,3
Têroo n° 616.769, de 18-6.19Q
Café torrado, moído

Pinguinho de Gente
G....„,l-ara

Eet

Cis:sse 41
Queijo prato
Termo ri.° 646.763, de 18-6-1964
Cooperativa dos P.odutores de Ide te

santos Dumont Ltda.
( Prorrogaç to)
Minas Gerais

de

mtefflocaclo

0&
Okilei,i._,..24

PIN G UI 43
DE GEtill
3

Classes 11 — 12 — 13 — 14 — 17

25 — 33 — 38 — 18 e 49
Titulo
616.770.
da 18.6-196.i
Termo na

Pinguinho de G:nte
Estado da Guanabara

em pau e em pó. cacau, carnes. chá.

caramelos, chocolates, eonfeitoi, cravo.
Class: 41
cereais, cominho. creme de leite. cremes
—. alimentícios croquetes, compotas. cari- Queijos, manteiga, requeil6es, ricotes,
coalho, margarina, creme de leite, leite
Termo n.o 646.756, de 18-6-1961
g:ca. coalhada, castanha, cebola, cond. condensado, leite eia pó, farinhas de
Tella Impressora Ltda.
mentos para alimentos. colorantes,
leite e dôces de leite
chouriços, dendê. doces, doces de fru.
Guan ba ra
Térmo
n.° 646.764. de 18-6-1964
essências
alimentares.
em.
tas. espinafre,
Rohnnho G Cia.
padas, ervilhas, enxovas. extrato de tomate, farinhas alimenticias, lavas, fé.(Prorroancân)
Gtnn
culas, flocos, farelo, fermentos. feijão,
figos. frios, trutas s'écas naturais e cris.
PRORROGAÇÃO
tra:zadas: gricose. ocena de mascar., gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, linguas. tette
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, !ouro. nuasse:: alimentícias, . mariscos. manteiga
Classe 50
ma rça rina. marmelada. macarrão mas
Nome comercial
. —
¡serviços de unpresi,ão em d'eral
sa de tomate, me) e melado, mate, mas.
Térmo a* 646.765, de 18-6.1964
sas tiara Mingaus. molhos, moluscos.
Termo n. o 646.757. dc 18-6-1964
Hemiqueta Lisboa Bezerra
mostarda, mortadela, nós moscada, no"Socopan" Mercantil e Ildiastrias
Guanabara
zes, óleos comestiveis. ostras, ovas.
Gráficas Ltda.
pães, pinos. prlinés, pimenta, pós para
pvdins. pickles. peixes, presuntos, paGuanabara

Indústria Brasileira

dIMÁSIB
ÁLVORADA4.
Têrmo n° 646.771, de 18-6-1964
Abel R. dl G- t 15 Cia. Ltda.

VERDADE

Quando Caem

(hanar
'Indústria Brasileira

Térmo n° 646.766, de 16-6
Manuel Mar,a 1-trai

(.2

.

Frios em qcral, puu alimenticios è
toda e quilquctr esp.:cie
Termo na 646.772, de 18-6-1964
Abel R. da Costa F-9 C. a. lLtda.

tês. petit-pois, .pstilhas, pizzas, pudins:
queijos, rações balanceadas para milmas, requeijões, sal, saga, sardinhas, Os Passares de
sauduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
classe 32
frutas; torradas, tapioca, tâmaras. talha- Almanaques, anuários, amas impresm, tremoços, tortas. tortas para ali- sos, cartazes, catálogos, imitais naco-

mento de animais e aves, tortdea
toucinho e vingue
Clamei
Classe 42
Pneseeds Rimem" removedores as 90. Para distinguir: Aguardentes. &punias e mordente para pintar e estampar J voa. saia Unta benne. covalaque. ~tecidos've jas fernet, genebra, gins kurael.

nau e estrangeiros. publicações Impres-

sas. revista. Propaganda em rádio.
televisão. tornais. programas Mictem'.
coa peças teatrais e cluenatograncas

.e revistas hapressea
variam

Clame 41
'nado

1
U872 Sixta-felta
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ie 646.773, de 1841964
R. da Costa ta Cia. Ltda.

0640
sis., Ove u$ OessyS0

r

soam irradiadores, laa.padaa.
1 Térmo no 646.780, de 18-6-1964
• ?amaça — Cerâmica Decoratiav Ltda. cadores, manôletros, raicrotottes, picaBelo Horizonte
p.lhas elétricas, receptores de rádio. retigeradores, tomadaa, trans'onnadores, válvulas de rádio, válvulas para
1
aparelhos de televisão, ventiladores e
vottimetros

Classe 41
Titteo
6
Termo no 64- .774, de 118-6-1964
Abel R. da Costa O Cla`.1/43 Ltda.

Termo a° 646.788, de 1841964
Cacique Auto-Peças Ltda.
São Paulo

PRORRCGACÃO

L..asse 1)
Cerâmica ae esmaltação e comércio de
produtos industrializados
Classe 41
Titulo
Téraso n° .646.785, de 18 6-1961
José Araujo de Medeiros
Termo as 646.775, de 18-6-1964
Estado da Guanabara
Associação &anileira de Catalogação
da leda/arta Nacional
Seafflet aeOuGel 04

Liatate

roducoils
José- medelros

Casse 50
Catálogos
Termo a' 621.776, de 18 - 6- 1464
Oficina Cartel Ltda.

ARTE,L
Classe 6
Bombas de gasolina
Tármo
646.777, de 18-61964

e

Bracco Indústria Chimica S.A.
Itália

n.

ismomen
Casse 3
tini produto farmacêutico indicado nas
afeições r:no-faringeas
Térmo a" 646.778. de 18-6-1964
Bracco Indústria Chimica S.A.
Itália

'CACIQUE Mn
kS

z

Classe 3
Uns produto anaigésico, antipirético
sedativo
Tarrao ir 646.795, de 18-6-1964
Prorrogação
Akdebolaget Kritbruksbolaget

Suécia

1

Maltas

Termo a" 646.789, de 18-6-1964
Prorrogação
S.A. Farmaceutici
ItáPa

NICIZINA

Classe aa
Classe 3
Jornais, revistas, publicações em geral,
Classe 1
edições de livros, produções fotográf:cas Um preparado farmacêutico usada no Giz, Giz pulverizado lavado, alvaiade,
de caráter jornalistico. Álbuns. Progra- tratamento da tuberculose e da lepra cal, alvaiade de zinco, talco e gésso,
mas radiofónicos e de telev:são. Peças
sendo todos produtos para fins
teatrais e cinematográficas. Gravações
industriais
646.790;
de
18-6-1964.
Têrmo
de reportagens e de entrevistas
Prorrogação
Termo n° 646.796, de 18-6-1964
S.A. Farmaceutic.i Italla
Têrmo te 646.786, de 18-6-1964
Prorrogação
Itália
Agência Guanabara de Despachos Ltda.
Vil. License Corporation
Estado da Guanabara
Estados Unidos da América
FARMACEUTICI ITAUA

ftGÊNCIk
GUANABARA
DE DESPACHOS

etdsse .Si
- Titulo de Estabelecimento
Têrmo a° 646.787, de 18-6-1964
Cia Técnica e Comercial de Eletricidade Eletrical
Prorrogação

PRORROGAÇÃO

EIETRICAL
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Acendedores elétricos, alarmes elétricos.

aparelhos de televisão. apare:hos de
ventilação para edificios aparelhos afê:: enr para banho, aparelhos elet(odinamicoa, aparelhos para barbear, apa.
reboa para instalações telefônicas, apaClasse 3
Laus prodvao farmacêutico Indicado nas relhos para ondular e secar cabelos
warelhos para pasteurização de leite
afecções dermatológicas
aparelhos para torrar pão, aquecedores
Termo a!' 646.779 de 18-6-1964
elétricos,
salvadores de pó benlamins
Rracco Indústria Chimica S.A.
bobinas
elétricas,
caixas de derivação
Itália
7
campainhas elétricas chave elétricas.
cigarras elétr na, comutadores, conden
aadores elétricos., conectores enceradei
ras estufas de aquecimento. estufas para
conservar alimentos, estufas para secar
roupas. ferros elétricos de engomar a
de soldar, filtros e mesma, hidrilmetros
Indicadores automáticos de uivei dágua
instrumentos medidores de energia elé.
TIS produto larmackutico anu-broa. trica. Instrumentos, te1ehaalea3, intereu g.
ta res. irradiadores. lâmpadas, aqui&
quitas
,

arocornen

Tann° a' 646.793. de 186-1964
Prorrogação
S.A. rarmaceutid bana
Itália

Nome Comercial

Classe 46
Sabão comum e detergentes, amido, anil
e outros preparados para lavandaria:
artigos e preparações para conservar e
Par
Termo a" 646.791, de 1841964
Prorrogação
S.A. Farmaceutici Itall a
Itália

KATÁBIOS

Classe 3
Uni produto polivaaminico Ludicado
como restituinte
Tênno no 646.792, de 18-6-1964
Prorrogação
.
S.A. Farmaceutill Italla
Itália

altofalantes. amperimetros. amplificadores, para rádios, aparelhos de rádio

4%.

Outubra cia .1.)A

RUTISAN
Classe 3

Um produto protetor do sistema vascular
646.794, de 1841964
Térmo
N.V.

Prorrogaçap
Gloellampenfabrieken
Holanda

FR PHIL

R

Classe 48
Escavas de dentes
Tèrmo a° 646.797, de 18-6-1964
Prorrogação
Rádio Corporation of America

RADITROKI
Classe 8
Tubos e válvulas de vácuo. Elétricos
Térmo a° 646.798, de 1841964
Prorrogação
Eaton Manufacturing Company
Estados Unidos da América

ORLECTRICI
Classe 31
I Iniciadas especiais para remendo de boi
racha, empregadas com máquinas de
vulcanização
Ténno a° 646.800. de 18-6-1964
Prorrogaçâo
H. Lundbeck 5 Co., A.S.
Dinamarca

Classe 10
Aparelhos, dispositivos e instrumentos
elétricos para produzir e irradiar raios
de todos os comprimentos de onda,, mais
Classe 3
particularmente aparelhos, dispositivos e Um preparado farmacêutico para ser
instrumentos para Irradiação ultra-viole- usado no tratamento de doenças e din»
ta e inEra-nrmelfut
tarblos do sistema urinário

UROLUCOSIE

-1
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Prorrogação
&Mede Anónima White Martins
Estado da Guanabara

DIÁRIO OFICIAL (Seção NI)
tas, reboquei:, radiadores para veículos.
rodas para veicules. salina. tricicka, ti.
rentes para veiculo& vagões, veloctpedes, vareta& de controle do afogador e
acelerador. •trókis. troleibus, varaes de
carros, toletes para carros .
Classe 33
Titulo
Termo ie 646.805, de 18-6-1961
Sanninctsos Miruim: Ltda.
Estado da Guanabara

Ténno a° 646.813, de 28-6-1964
'Epeed's Acessórios Ltda.
Paraná
4

ACESSÓRIOS
Titulo
Tênue n° 646.814, de 1944964
Confecções Manrriett Indústria e
Gani/ido Ltda,
São Pau:o

t MOR
classe 8
Letreiros Luminosos — Letreiros Fluorascantes — Letreiros a gás neon —
Lã:aspadas — Limpadas fluorescentes -Classe 28
Tomadas — Soguetes e Pios
kW* 4. amen feito de carbureto de
zuno
Termos na. 646.806 e 646.807, de
18 de junhos de 1964
Termo n• 646.801, de 18-6-1964
Luminosos Miralux L,tda '
Prorrogação
Estado da Guanabara
li(Polyntera Industrie Chimiche-Sodetã
per Aziont
Itália

11#11110.50.5

!MOV le
Classe 22
Pios de ia, de pelo, d saias, de' seda,
de rara de juta. de cánhamo, de linho
e de algodão e fios de outras fibras.
Tenno a' 646.802, de 18-6-1961
Prorrogação
N.V. Pabriek Van Melkproducka j.
E. Schaap 6 Co.
Holanda

JESCO
Classe 41
feda espécie de leite e de produtos de
leite, assim como sorvete de creme
Tenho re 646.803, de 18-64964
Prorrogação
M;ta/astik Licalted
Inglaterra

METALPSTIk
Classe 21
Termo se 646.804, de 18-64964—
Auto Mecttnica 4Unicas Ltda.
Estado da Guanabara

"UNICA"

Classe 33
Para distinguir:

Ve int105 11 suas partes
Integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, autocaminhõea, 'aviões, amor-

tecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veículos. bicicletas, carrinhos de mão e carretas. caminhonetes., carros ambulantes. caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques. carros-irrigadores. carros, carroças. carocerias, chassis, chapas circulares para veículos. cebos de veículos
arrinhos para máquina de escrevo
:orredIços, para veículos. direção. desliodeiras. estribos, escadas rolantes. ele,
vadores para passageiros e para carga.
mgates, para carros, eixos de direção.
heios. fronteiras para veiculos guidãe
locomotivas lanchas, motociclos. molas
,notocicletus, motocargas: moto furgões
rnanividax: navios, ôniliti4. perarehõques
para-lamas, para-brisas: rodais, pantées
rodas para bicicletas, rãloS para bkcicle

Classe 28
Título de Estabelecimento
Casses I — 8 — 11 e33 •
Titulo
Termo n° 646.808, de 18-6-1964
Ouro Verde Exp. e Imp. Ltda.
Pararia

DURO VERDE

'EXP. E IMP..

Classes 4 — 33 — 41
Titulo
Termo n° 646.809, de 18-6-1964
Indústrias 'Eletromáquioa S.A.
Ceará

'indústria Brasileira

Café liquido, croquetes, empadas, tortas e pizzas
Térmo n° 646.816, de 19-6--1964-Panificadora Arapuá Ltda.
S;i0 Paulo

Albuna

TRANSMAK

Classe 41 .
Pães, biscoitos, bolachas, bolos e doces
Tênno a°'646.3!7, de 19-6-1964
Produtos de Limpeza Limstotado
Limitada
São Paulo
•

LIYSTOFADO

CLissc 16
Algodão preparado para limpar móveis
e metais, anil, amido, azul da Primata
Nome comercial
e Ultramar para a lavanderia, alvaiade,
abrasivos quando para conservar e poTermo n°6 46.812, de 18-6-1964
Comércio cki Cereais Santa Terezinha lir, barrilha, buchas para limpar e polir; céra liquida e s6lida para assoalhos,
Limitada
móveis e pisos, composições para lithParaná
par ' máquinisraos, carbonato de Uai" ceia Para lavanderia; desOdoriate
Sanitárkei, detergentes; 'extrato; de 'als.11:
,
flanelái' preparadas para limpar metais
e mõsie61, fécula jara técidos, 'fõskirés;
gorda': pari latianderla e lavadeira:, gra241- imrk 'calcados: liquido& para tirar
Classe 41 1
Título
l manchas e branquear roupas; óleos pa•

comércio de Cereais
Santa Terei-Mia

4

São Paulo
,OOFERCO

Classe 36
Classe 5
Para distingia:: Artigos de vestuários
e roupas feita: em geral: Agasalhos. Metais em bruto ou p arcia!mente era
aventais. alparcatas, anáguas, blusas, balhados, para uso nas indústrias
botas, botinas, blusões, boinas, banaTermo no 646.8/9, de 19 6-1964
dama bone*, capacetes, cartolas, cara"Casai ótica Manoel Ltda."
puças, casaçãoh coletes, capas chales,
São Paulo
cachecol*, calçados, dsapeurs, cintos,
culin, combinações, carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças, calçam caln dISM.11
ças. camisas, camisolas, camisetas,
ei ra
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias. casacos, cb!nelos. &mints, acharClasse 8
pes, fantasias, fardas para militares, eom4:fiam, aparelhos delis
legials, fraldas, galochas, gravatas. gor- Instrumentos
talcos para fins 'ireis e caseiros
ros jogos de lingene, jaquetas- laqui&
luvas, ligas, lenços, mantem. meias,
Térmo u° 646.820, de 19-6.1964 " .
males, mantas, mandrião, mandhas. pa"CrirtalcOr" Comércio e Indústria
letós. palas, penhoar, pidover. pe/erinas,
Limitwia
pragas, ponches, polainas, pijamas, pu„
São
Paulo
altos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
CRIsracce
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
End. Brani/eira
meteres, shorts, sungas, atolas ou slaeks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Classe 14
Vibro Cristal e seus artefatos
Têrmo n° 646.315, de 19-6-1964
Bar e Lanches Genera! Ltda.
Térmo rt• 646.821, de 19-6-1064
"Cristalci3r" ComE,clo e Indiísteia
São Pau .p Limitada
São
Paulo
9 3. SrlEttklti

Classe 41

Classe 8
Rádios receptores
Termo re 646.810, de 18-64964
Indústrias Metros:águam a. A.
Ceará

'indicadora Silvam liga

'Intuinmeira

ra limpeza de carros: pomadas
calçados. pasta para polir, prepated
químicos para tinturaria è laVand
próprios para tirar manchas de roa
preparados para lavar, pós de b
metais; soda para lavanderia, sabão e
pó, sabão comum, saponáceos coo
tergentes, sulfato de soda, allic316
sódio, soda cáustica; tijolos de
veias
Ténue n• 646. 3/9. *de 19-6-1964
Coferce -- Comercio e Indústria
Ferros Lida.

trtd

ELETRA M

Indústria Brasileira •
•
Classe 8 •
Rádios transistorizados
Termo a° 646.811, de 18-6-1964
Panificadora Silvana Ltda.
Pernambuco

SPEEDS

Outubro de 1 964 367ik

4

MIM/LICOR —
COMERC IO E
NDUSTRIA
. Nome Comercial
Tèreno no 646112, de 19-5-1964
"Transportadora 1.1sabras Ltda.!'
Sn() Paulo

Ind9gâtfleira
Clas.se 21
Artigos de r6da espécie
Ténno n° 646. 523, de 19-6-1964
"Escola Técrilca de Cabeleireiros
Charme"
•

ESCOLA. TgCNICA
IS CABELEIREIROS

Man.

efitituelo31

Térmo a 646.824, de 19-6-1964
Bucei 6 Bu:d Ltda.
São Paulo

znI0:1:ra
Classe 16
Cal

3874 Sexta-feira . 23
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Termo n' 646.825, de 19-6-1964 I virgem, carvões, carbonatos. catalizaRadiar° Comércio. Representações de dores, celulose, chapas • fotográficas
composiçoes eitintores de incêndio. clo' ')iversos Produtos Lida
corrosivos, croraatos. corantes. creo
• ro,
São Pau o
sotos; desçorantes, desincrustantes, disPRQ
solventes; emulsões fotográficas, enxoIndiM asileira
fre, éter, esmaltes estereatos; faia filmes wasibilizados para fotografias, çia.adores, formol. fostatos industriais. fósforos industriais fluo:etos; galvanizadoCasse 50
Impressas
res, gelatina para fotografias e pintura.
giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitoa.
í'entrio nett 616.3 .'6. de 19-6-1964
impermeabilizantes, loduretos; lacas;
Confecções Bodoné Ltda,
massas para pintura, magnésio, mer
São" Paulo
cudo: nitratos, neutralizadores, nitros-elulose; óxidos. oxidantes, . óleos para
BODOPt
pintura, óleo de linhaça; produtos qutInd. Brasileira
micos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a foClasse 36
•
tografia, papéis de turnesol. papéis hePara distinguir: Artigos de vestuários liográficos e heliocopistas, peliculas
e pimpas feitas em geral: Agasalhos sensíveis, papéis para biografia e anáaventais, alparcatas, anaguas. b usas. lises de laboratorio, pigmentos, potassa,
botas, botinas, blusões, boinas. baba- PÓS metálicos para a composição de
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara tintas, preparações para fotograticiS
pinas, cassação. coletes, capas. chalra produtos para niquelar, pratear e crocachecol& calçados, chapéus, cintos. mar, produtos para diluir tintas prossiacintas, combinações, carpinhos. calças.
reativos. removedores, reveladores;
de senhoras e de crianças, calções ca. sabão
neutro, sais, salicilatos, secantes
ças. camisas. camisolas. camisetas. ailicatos,
soda cáustica, sofuções
cuecas. ceroulas, colarinhos, • cueiros. micas
de uso industrial, solventes, sulsaias. casacos, chinelos, dominós. achar- pes tantasias, fardas para militares, co- fatos; tintas em pó. líquidas, sólidas
legiais. fraldas, galochas, gravatas. sar- ou pastosas para madeira, ferro, pareros. logos de lingezie. Inumas. lantks- des, contruções, decora ções, couros, teluvas. ligas, lenços. mant6s. .meias. cidos, fibras, calmosa, barcos e vais
cubos. talco -industrial. thiner.
maiôs. mantas. mandr'ão. manilhas. paletós. palas. penhoar. pubver palermas.
Terato n° 646.830, de 19-6-1964
peugas, ponches. polainas. piiamas. pu. Ovall — Organização de Vendas e
!lhos, - perneiras, mamonas, regalos. Administrações ce Imóveis LU-Ia.
robe de chambre, rotina°. sobretudos.
-São Paulo
ButpensOrios. saídas de banho. Jandálias,
sueteres. shorts. sungas. stolls ou slacks.
tuler, toucas, tc:rbantes. ternos, uniformes e vestidos
_
.
Têtmo n° 646 827, da 194-1964

Lanches Varonil Ltda.
São Paulo

VARONII
Ind. Brasileira.
atue 41

OVAIL
Ind. brasileira
Classe 50
Impressos
Termo ng 646 831, de 19-6-1964 •
Quirnorgan — Análises Quimicas e
Orgánizas Ltda.
São Paulo

tografia. papéis de turnesol, papéis he-

liográficos e heliocopistas, películas
sensíveis, papéis para çotografia e analises de laboratório, pigmentos, potassa.
pós metálicos para a composição de
tintas, preparações para fotografias
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas prossia
to; reativo., removedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes
silicatos, soda cáustica, soluções químicas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó. liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contruções, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose, barcos e veicubos, talco industrial, thiner.
Termo n° 646.832, de 19-6-1964
Organização Técnica Aeronáutica de
Serviços Operacionais Otaso Ltda,
São Paulo

A
.1nd OTSO
. Brasileira
Classe. 50 Impressos
'Termo s° 645.833. de 19-6-1964 Doceira e Bafai Bienamour Ltda..

BIENAMOUR

r nd.

Brasileira-

Classa 41
Doces de leite_ si innles. composto, frutas secas,
passadas e cristalizadas,
bombons, bolos, balas, caramelos, cremes, chocolates. fritas ern conserva,
eco geléia e pudins
Termo n° 616.834, de 19-6-1964
Doceira Seiça Ltda.
c '^ Pau'
feia , 115gtá ileira
Classe 50
Impressos
_Termo n° 646:835, de 19-6-1964
Bar e Lanches América Ltda,
São Paulo
.

Oute.t,ro de . 1964

a

nhas de brinquedo, casinhas de armar,
vim carrinhos, carrocinhas. caminhões,
cadeiras de brinquedo, carteiras e encartas de togar, chocalhos, caneleira
velopes com Rilhas para recortar e
armar, calçados para bonecas. cordas .
para pular. clavinas pára tiro ao alvo.
copos de 'dados, zaixinhas de música,
dados, dardos, discos, dominós espia- .
gardas de brpinquedo. espingardas de
vento. estaguinhas para jogar. enigmas,
engenhos de guerra de brin quedo, ter.
rinhos de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais,
figuras para jógo 'de xadrez, fogões e
togaozinros de brinquedos, logos de
tutebol de mesa, joelheiras para esporte,
ganchos para pesca. guisas para mana
para pesca, logos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca. luvas para boa, para esgrima.
para togados de soco, máscaras cara.
valsaras. mesas de bilhar de campista,
de roleta, de xadrez. mobilias de bria.
quedo. miniaturas de utensilios domés-

ticos, patins, patinetes piões. petecas,
plarquetas para ginástica, peças de
logos de damas. dominó e xadrez, pêlo.
ias, pianos e outros instrumentos musta
cais de brinquedo, pistolas de atirar ,
Flexas papagaios de papel. panelinhas.
quebra-cabeças em forma de armar,
raquetes, redes de pesca, redes para
Jogos. rodas de roletas, revólver de
brinquedo. soldadinhos de chumbo: tableiros para logos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, tamburéus,
tamboretes, tênis de mesa, trens e viasférreas para brinquedos varas para
pesca. vagonetes e zepeiiúa
—
Termo n° 645.838, de 19.6-1964
Ermozina Marques Alcierrhofer
São Paulo
ICCIRE
zs
oRNio

Classes 21 e 33
Tirulo

Termo n° 616.839, de 19-6-1964
Vitralva Indistria e Consit-^2^ de
Vidros L.da.
•..0
VITBALV4..

ÂLBI CL
QUIMDRGAN
.
Lanches de queijo, presunto, saiarne,
Ind.. Brasileir"
Brasi1p4,-a
churrascos, salsidias e requeijão •
- Termo n° 646.825, de 194-1964
Brasileira
Cmsse 41
Classe 1
Cotarei Comércio e Representações
Lanches de queilo. presunto, churrascos,.
Absorventes,
acetona,
ácidos,
acataias.
Limutada
Classe 14
salsichas, reduelião, mortadela e
agentes qultnicos para o tratamento e
SNa Paab
Para distingu r: Projetores, castiçais,
0...r,unto
'oração de fibras, tecidos. couras e ceimagens, pingentes. craminés, assim coCCUREI
lulose; água raz, álcool, albumina, ana
Termo n° 616.836, de 19-6-1964
mo outros artigos de iluminação em viInd. Brasileira
Fábrica de Cintos Nassib Ltda,
linas, alumen, alvaiade, alvejantes indro, garrafas de vidro, canecas de vidustriais. alumínio em pó amoníaco
dro, Jarros de vidro, porta-talheres de
São Paulo
anti-incrastantes,' anti-oxidantes, anilvidro compoteiras de vidro. frutesas
Class., 50
oxidantes. anti-corrosivos, anti-detonan.
N_A
S I B.
de vidro taças de vidro, conchas de viImpressos
tes, azotatos, água acidulada para
• Ind. Brasileirp
-as
dro, pratos de vidro, espremedo res de
acumuladores, água oxigenada para
,.Termo a0 646.29, rk 19-6-1961
&rutas de vidro, biscoteiras de vidro cai•
Classe 'ri
Comércio e Inchistr:a de Produtos Qui- fins industriais, amónia; banhos para
xas devidro. para doces, para bombons,
„Ocas, Importaçã-a Psportação Maca! galvanização, benzina. aeriza betumes.
pótes de vidro com ou sem ro'haa de
Termo
n
9
646.837.
dk:
19-6-1964—
Limitada
bicarbonatos de sódio, de potássio; ca.
vidro, para liciu dos e sólidos, e artigos
asais • Manufatura
Jundisiesse
de
brinquedos
São Pail'o
virgem, carvões, carbonatos, cataliza•
analogos de vidro para mesa. rópa e
L;mitada
doses, celulose, chapas fotográficas,
casinha. jarros e vasos de vidro para
São. Paulo
composições extintores de incêndio, cloflõres, podendo, marca ser ainda em
l'41.ABgatiteira
ro, corrosivos, cromatos. corantes. eras,papeis de escritório e de corresoardêsAISUSD
sotos; descorantes. desincruatantes. diaMas. anuncios e propaganda em geral,
Prnit.naaileir,
.solventes: emulsões fotográficas, coxo.
embalagens e qualquer fôrma de aconClasse. 1
dicionamento
.Alisorventes, acetona, ácidos,' a .ce calos Ice, éter, esmaltes estereatos: fenol, filClasse 49 .
agentes quirnicos acr: o tratamento e mes lensibilizados para fotografias. I.
Termo n° 646 340, de 19-6-1964
loração de fibras, tecidos couros é ce- sadores. forma fosfato* industriais, fós- Fogos, brinquedos. ártigeis desporsisaas e
Guapé Guariba Auto Peças Ltda.
passatempos.
a
saber:
álbuns
Para
Pe;
lulose: água raz álcozil.” albumina, ani- foros industriais fluo-atos; galvanizadoUnas.' alumen. alvaiade. alvejantes in- res. gelatina para: fotografias, e pintura cortar. e.- „armar aviões. automóveis
•
P
tr
dustriais. alumínio ' em pó amoníaco. giz, glicerina; hidratas. hidrosulfitost aros., argolas. bercinhos.. bonecas bane"!
Ina. Brasileira
antispcnistantes, anti-oxidantes, anti- impermeabilizaptes. ioduretos; •lacas: cos. hpralhos. .le cartas batas oari4
oxidatiter. anti-corfa sivok, ánti -detonan. massas p ara ;pintura, magraaslo, mem iacloa os .espartes brinnuedos em ;lama Alavanca de i.Crelactiser
3e animais. .haiões- de brinquedo
tes. ~tabas. água sc5Julada para ..u.nitratos, caegtraliaadores.
m
V'
ortece' d‘Ores.
res. ,brinouedos. mecânicos. brinquedo; taparas. barras de eixo, barras de freio,
acumuladores ãgna oxigenada para In pse; 6xidg.. oxidantes. óleos
prOuton
em, ,fortna, sie inArtsmentnit „musicais braçadeiras de eixo 4- braçadeiras de
fins balastrais.. amónia: hanhos para z:s iltIturO s óleo'
isrinnuedas em Forma tte armar. hrin molas, capotas. carrozerias, moias e
galvanizarão. henelha. Èenicil, betumes. micos Para Impressão.- potassa
.paralamas
bicarbonato:, de sódio, de potássio: Cal frial. PaPas ealabianavela P ara a f'› quedas de borracha com. ou sem asso;

Seld.i-re.ira 23
• o
811. dj '19.6-1964' •
Tertun n°
'Felecnor,unicFabas Ltda.
Sac. Paiol,.
~9,51191ra
8
Lia
Aparelhos de intcraonounicaçoes e
tele a gnt
_ micoções
Tê,rmo sa 646.842. de 19-6-1964
Indústria 1acto.s1 Maar de Rolana-mos Ltda.
Sào Nulo

indiriggileird,
Ci..:S.ae 6
Rnlamontos
Termo n' 6 -6.843, de 19-6-1964
Comercial As icola Granja Ernanoel

Limitada
Sao Paulo

COL2:11CIAL
A.VICOLA ORANJ/
MANOEL VT Dl.

19-64964
Tértno a' 646:651;
Condimex Comerc:al, impoitadora e
Exportadora S. A.
Sao

outras quaisquer 'CoreemoraçOes. grairta
ras, imagens, letreiros. manequins, ela•
quetes, obras artist.cas, obras de pintura, ainéis e cartazes para decorações
e para exposição, projetos, mostruarios
de mercadorias diversas e para propa.COND/MEX
gandas. suportes artísticos para vitrines. estatuetas para adôrnos. e para
f as artisticos, taboletàs
Classe 1/ .
Para distinguir: Ferramentas para .
Térmo n.° 646.856, de 19.6-1964
máquaias
Doupac Indústria e Comércio de
Roupas Laia,
Termo a.' 646.853, de 19-64964
São Paulo
Comércio e Vendas Para Indústrata
Têxteis Carda-Matiz far1a.
São Pa.do

Ad? MjsMira

CARDA EATIC
Ind. Brasileira

ClAsse

Class.. 6
Cardas, espuladeiras, carreteis e liços
Termo n.° 646.854. de- 19-6-1964
E.spigio Auto Peças Ltda.
São P.1 , 10 -

ESPICAÇO
Ind. brain.lelra

Cia~ 25
Veiculoa e suas partes integrantes. a
saber: aros. .actomóveis, auto-camieamacaa
nhões, a aões, amortecedores, alavan
Tênnn o' 646344. de 19-6-1964
Is cari ida. barcos, breques, bicicleta s
Toyobras 5 A Motores e Máquinas carriatos de mão e carretas, camtnro
netea, çarros ambulantes, caminhões,
São Paulo
•
carros, ciairos-tanques. carrosarrigarlo
rei, carroças, carroceriag, chassis, chaTOTOBEL,
pas circulares para veiculas, cubos de
Ind., Brat:8110311-a
veículos, direção, estribos, engates para
carros, eixos, freios. guidão, locomotiCa''.;
vas, lanchas. motociclos, motocargas
Trato:e.s
moto furgões, manivelas, navios. ónibus, para-choques, para-lamas, paraTétano n° 646.845, de 19-6-1964
RPStiln 41'711,e 'babar Ltda.
brisas, pedais, rodas, raios para bicidetas, reboques, radiadores para veículos.
Sào Paulo
selins, triciclos, tirantes para veicutos.
vagões, velocipedes, varetas de controILWR
le do afogador e acelerador, tróleis. tro.
ind. arasileira
babas. varais de carros, toletes para
carros
....lasse 41
Tênno n.° 646.855, de 19-6-1964
Pimentões, e oclagei as recheadas, ba- Rádio
Educadora de Piracicaba Ltda.
tatas fritas, maioneses, rizotos. laia•
Sac Prituo
abas, Encara nadas, pizzas, saladas
ilversas feiluadas, arroz, feijão, arroz
PIRACICkiá
te braça. lute A milaneza bife a caifld.
Drasileira
valo, à portaguesa, rasada gnocchi e
churrnazos
ClasN.
Tê:mo a.° 646.846, de 19-6.1964
Aparelhos de rádio tran sarasor,s e
Publiserv — Publicidade e Empreendirecepta
mentos Ltda.
Térmo ta° 646.857. de 19-6-1964
sâo
Pinturas "Kiz" Ltda.

• .Inen41§ffeira
Claose 32
Almanaque.. anúncios. bolo:tina boletia-

impressos, crônicas, jornais. revistas
Peça s cinematográficas. peças teatral,
programas radiofónicos e programa
de televisa°
Termo a° 646.847. de 19-6-1964
Organização Técnica Aeronáutica de
Serviços Operacionais Otaso Ltda.
-São P., u'o

munizkao

TECNICA_
AERORAuTICA DE
8NPNAIS
OÂS LTDA.
Nome Cuiacr.a% t

outubro de 19;34
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IND.BRASLE
KIZ
Classe 2>
Para disonquir; Arvo- cie natal, babatota bolas para enfe tes . de arvoro
de aataL cartas geográficaa cartões par
ais, cartazes displevs. desenhos, arda-

tico& desenhos decalcomania para tia
eidos, estatuas estatuetas ' estampas,
gravuras. frutas. de vidro. figuras' da
ornatos 4estões fotorraf as. frutas (fé
louça. figura. 'para enfeitar boba da
aniversario,. Iatirados. easannatme •

Artigos da classe
Termo a.° 646.858, de 19-6 1964
Metalúrgica Jhol Laia.
São Paulo

JHOL
IND, BRASILEIRA

Classe • 11.
Para distingam Artefatos de metais:
arruelas, catracas, curvas de &orça
encanamentos, krraoens para capuz de
automóveis, ferragens para tectos de
cabine de caminhões, levantador para
vidros da cam
autonsóvea e para
veiculas em gera), luva para bombas
d'agua, mancam, para brocns, pernos,
peças para amortecedores de choques.
paraiusos especiais.

peças

para

correspondendo. tãocos para câlcidos

:limos para anotações, bobinas brocha.

mas não Impressas, cadernos de eszar.
ver, capas par adocumentos, carteira:,
caixas de papelão, cadernetas, ceder
nos caixas de cartão caixas para rã
pelaria, cartões de visitas, cartões co
marciais, cartões !adices. conteti, car
tollna, cadernos de papel mclimetradt
e em branco pare desenho.' caderno!
escolares cartões ma branco, cartutbot

:

de cartolina, empas p/anográfka& ca
demos de lembrança, carreteis de pa,
palão, envelopes, envólucros para cha . -

rotos de papel, encadernação de pape
ou papelão. etiquetas. %lhas indicas
fólhas de cehdole. guardanapos. liana
não !miremos, livras fiscais; livros à

contabilidades mata-borrão; ornamento J.
de pape) transparente; pratos, PaPeb
rabos, papéis de estanho e de altaninla
papéis sem impressão papéis em brame

para impressão, papéis fantasia. mano, a
par forrar, paredes, papel almaço co: ou sem pauta pape) cre Paa. papel dt seda, papel tamermeavel. papel em ba bina para impressão, pape) encerado. pala' higiénico. papel impera/taxei. 7
para copiar. papel para desenhos, p.
pel para embrulho impermeabilizr„i
papel para encadernar. Papel para esi crever. papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane
papel celulose, papel de linho. pape'
absorvente, papel para embrulhar ta.
lbaco, papelão. recto/acates de papel, Na
setas de papel, rótulos de papel. rolos
de papei transparente, sacos de papel.
serpentinas: tubos postais, de carilaa
tubetea de papel
Termo n.° 646.860. de 19-6-19ta
Fuaaeraa — Fundição Geral ir W11.
, Limitada
São Paulo

bares

de tensão, terminais. peças para freios,
parafwros eseefais ara regulagem dos
freios. aças para mecanismo de partida. botões de meta/ (start). parafusos
alongados para ai zar o motor de partida. peças de metal que protege e envolve o motor de partida, peças para
molas dianteiras e trazeiras, grampos.
folhas. de metal que envolve as molas
e protege contra o pó e ferrugem pinos excentricos para veicules (pivô).
pinos de direção, pinos de molas. calotas. peças para pontas de e.xo diante!.
ro, luvas de metal mosqueada para unir
as partes laterais do eixo, retentores de
metal, suportes para vidros, alicates, alavancas. arruelas, arrebites, correntes,
chaves de parafusos, chaves de fenda.
chave ingleza dobradiças chaves, calotas, grades, super-calotas. frizos, enfeites de metal, engates, esguichos. estriba& fechaduras, molas para portas. martelos. Nodosos, porcas. terminais de
direção. travadeiras trincos, nutrires,
cicando expressamente e:ah:idos quaiswer artigos que sejam partes integrais
ta de vekulos e ~unas
Termo n.' 646.1159, de 19-6-1964

Gráfica "Lya" Ltda.
São P a '0

LYA
,(ND. BRASILEIRA
(..1.&se ia
Aros para guardanapos de papel
&ah:tonados. álbuns (em branco), álbuns
pára ~atas è aatógrafter. babe, (ma
ma • para brinquedos/ Idorne Para

FUNGEMA
IND. BRASILEIRA
Classe s
Ato em. bruto. aço P reparada rao
doce, aço para tipos, ao bandido
parcialmente trabalhado, aço pálio, aça
refinado. brooze, bronze em borato mo
parciakaente trabalhada brade de
mangado, brame em pó, brame em
bana em lio. chumbo em bruto ou

pierchdandt preparado, cimento metálico. cobalto, bruto ou perda/alente
trabalhado ameaças, estanho bruto os
pare/abstenta trabalhada feno eu bruto

Veto ou parefahaeate a...babado, /erro
em barra, ferro intenank, lerea velho.

gusa em bruto ou parcialmente trabalhado. gusa temperado. gusa Imitável,
lâminas de meta) lata em &ima latãe
em falha, latão em chapas, latão
vey;gallites. liga metálica. limalha,,
magnésio, manganês metais não trabalhados ou parcialmente trabalhada ae,
tais em muna, metais estampados.
metais para solda_ níquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso asa Rolhai
Têrmo n.° 646.861, de 19-6-1964
.C...mercial de Auto Peças N. S.
Aparecida Ltda.
gao Patri,:s
1),5.

APÁtIECII4

Ciasee 21
, nem vara estiado.

"2.

N74 Socte-fürs 211
•likata te° 646:864, de 1941864
Lisafarma Ltda.,
Paraná

I, I SAMILi.
Ind. brasileira
Classe 3
Produtos tarmaccaticoa
417rLerroo n.° 616.863, de 194-1964

Móveis Lissoni Ltda,
São Paulo

SSONI

Ind. brasil ai ra
Classe 40
Moveis
Termo is.* 646.864, de 19-6-1964
Fábrica de Móveis N. S. das Ckeditas
Limitada

Sio Paulo .

Timo a.° 646.869. de 19-64964
Comissária e Exportadora 'Sapa"
Limitada
São Paulo

In d9eftil et

tomáticos de alta e baixa pressão.
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas Iimadoras, máquinas operatrizes. rotativas ou cortadoras para usiClasse 6
Para distinguir: Máquinas e partes de nar ferro, aço e bronze, máquinas para
re

Brasileira

i.

Classe ts
Para distinguir: Lora:imo de peças 6dcai, formando diversos apaleihus de
dtica, adaptadores e microscóópios, binóculos, câmaras fotográficas e rneinatograticas, caixas para rcvelação e
papéis moltogratic/a, Saimaras amaliadoras, diafragmas para totograt . as, „asa.
relhos eatereoscóp.os, escala, indicadores de maré, aparelhos totoaraitcos; 'emes revelados. máquinas fotográticas,
filmes rigidos, focaliz,sdores para cã:nuas fotográficas fitas magnéticas,
gravadores de fitas, g rasaaares d ditem lentes grau-343as. 6.ados de tildas
as espécies

nar ferro, aço e bronze, maquinas para
Indústrias de tecidos, teares urdideiras,

Denison Propaganda S. A.
Guanabara

Indústrias 'de tecidos, teares, urdideiras.
encanatórias. espuladeiras. torcedeiras,
meadeiraa rolos e roletes, bnuaidores

para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas de impressão, dínamos
' e receptáculos
Termo n. 9 646.871, de 19.6-1964
Curvação de Vidros São Luas Ltda.
SãO Paulo

%HW&

SIO LUCAS

Classe 50
ilapressos
Termo n.° 646.876, de 19-6-191,4
Jan Kedzuch Risch
Guanabara

Rupto-Static
Indústria Brasileira

Classes 11 e 50
Titulo
Termo n-• 646.872, de 19-6-1964
Panificadora Flor do Kin. 18 Ltda.
São Paula

Classe 6
Attigos da classe
Termo n. 9 646.877, de 19-6-1964
Heinfarth & Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul
•

FLOR /3 M1.18

In d..

Brasil eira
encanatóriaa espuladeiras, torcedeiras.
rneadeiras rolos e roletes, brenolores
Classe 41
p ara cereais, máquinas para imbricar
Papel e máquinas de impressão. dinarnos Para distinguir: - Substâncias alimentíIndústria Brasileira
cias panificadas, notadamente: pãe, bise receptáculos
coitos,
bolachas,
broas,
bolas,
laces
e
Termo n.o 648 873, de 19-6-1964
Classe 36
confeitas
IPAN — Indústria de Peças AutomoCalçados
bi/istica Nacianal Ltda.
paracrhiaunmçaesils' senhoras e
Termo n.° 646 . 875, de 19-6.1964
São Paulo
Termo 13. 9 646 878, de 19.6-1964
Tadi — Móveis Ltda.
Alberto de Araújo S. A. Casa Indiana
Guanabara
•
Comércio e Indústria de Equipamentos
Esportivos
Gizar) a'‘a rd.

Termo a.° 646.867. de 19 o-1964
tlenual Ve1oni
São Paulo

?ADI

Biff —
1111
ARTEVITOS IS
ABA23

eada 941caang
Classes ir, 35 e 36

Títu

t
t atuo
—Termo n.° 646.868: de 19-6-1964
drs Tst Ltda.
Bar e Éan

et

:1
varia
Para distinguir: P atos rap:cos
espécies, pe-

elm landis de sada* .s
e petbortras

para sala de. jantar e saia de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cozinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
metinbPs, mezinhas para radio e televi-

são, mesinhas para televisão, molduras
Clarim Comercial e Impartadora Laia. exaustores para forjas, bombas centri- para quadros. porta-retratos. Poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chafugas, rotativas, de deslocamento e a péus, sofás, sofás-camas, travesseiros
São Paulo
e
pistão para todos os fins. arietes, calvitrines
deiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transportadores auTermo a.0 646.874, de 19-6-1961

asil ai re

Ind. Brasil et ra

dor" plainas, máquinas de furar e cen- bandejas, domiciliares, berços, biombos,
trar. tornos mecânicos, prensas media. cadeiras, carrrinlios para chã e cafécal. máquinas amassadeiras, misturador conjuntos para dormitórios, conjuntos

de barro, máquina compressora, sagui.
nas adatadas na copnstrução e conservação de estradas. mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carreto*
e outros fins industriais, elevadora, má»
I 334.
, 13,RN.Nsileire
quinas desempalhadoras, descascadoras,
ensacactoras, brunidoras, classificadoras.
ventiladora, moinhos para cereais.
'dasse4l•
Para- 'aiitindult: Cereais em geral, no- máquinas secadoras, trituradoras. pulverizadoras, fresas, politrizes, cachas.
tadamente, café e algodão
tesouras mecânicas, tuplas, máquinas de
646.870
de
19-6-1964-Termo n.°
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,

máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosques?. serras =caia' DAS
ramentas e placas para tornos, geraIAS
dores. plainas. máquinas de turai e cene
trar. tornos mecânicos, prensas mecânicas, máquinas amassadeiras. nusturador
Classe 40
Armários, berços, cadeiras, camas, ca- de barro. máquina compressora, máquimadas, estantes, mesas, mesinuas e sofás nas adatadas na copnstruçao e conservação de estradas. mineração, corte de
Termo n.• 646.865 de 1941961
madeira, movimento de terra carretas
Teleantenas Maringá Ltda.
e outros fins industriais, elevadora máPariam
quinas desempalhadoras, descascadoras
ensacadoras.• bruniduras. classificadoras
ventiladoras. moinhos para cereais.
VsABIF
máquinas secadoras, trituradoras. pulIna,
verizadoras. fresas. politrizes tranchas
tesouras mecânicas, tupias. máquinas de
Classe 8
abrir chavetas. inarteletes. veatiladores
'Antenas para teievtsties
exaustores para iodas, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamentc e a
Termo n. 9 646.666, de 19-6-1964
pistão para todos os fins, alicies. calA Dioptria — Optica Comércio e
deiras e turbinas, injetores para calImportação Ltda.
deirai.. válvulas e transportadores auSão Paulo
tomáticos de alta e baixa presaao,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
DLOPTILIA
e máquinas amadoras, maquinas operatrizes. rotativas ou cortadoriu para usi-

Ogals si lei

putubro de 1»54
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Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins Industriais:
Máquinas de rosauear serra, mecânicas, motores elétricos. alternadores, ferramentas e placas para tornos. gera-

Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não. inclu
sive móveis are escritórios: Armários
armartos nara banheiro e para roupas
usadas, almoradas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

Termo n.o 646 . 879, se 19-6.1964
"CVV — Companhia Vendedo-a
Valores"
Gaito i:)ara

CREDI - FÉRIAS CVV
(Crédito e • Financiamanto de Fériast

31
Ativid.:de

