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SEÇÃO III
ANO XXII - N.° 210

DEPARTAMENTO NACIONAL
i',.JDUSTPIAL
Uspeclien'e do Diretor Geral Substituto

Rio, 29 de outubro de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo n.° 14 da
Lei n.° 4.048. de 29 de dezembro de
1961 e ma.s DEAZ DIAS - para
eventuais juntadas de recursos, c do
znesmo não se tendo valCio nenhum
interes'aalo, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a este Departamento a fim de
efetuarem o pagamento da taxa final
çoncernente à expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de
SESSENTA DIAS - na forma do
parágrafo único do • artigo n.° 134 do
Oachgo da Propriedade Industrial.
Restauração de nome comercial:
Termo n.° 457.723 - Expresso Catarinense de Transportes Ltda. - Requerente: Expresso Catarinense de
Transportes Ltda. - Concedo a restauração.
Restauração de sinal de propaga.nda:
Têtomo n." 457.772 - Expresso Catarinense de Transportes Limitada Requerente: Expresso Catarinense de
Transportes Ltda. - Concedo 2 restauração.
Caducidade de marca:
Laticatios Figurinha S.A. - No
pedido de caducidade parcial da marca Ce l este, n.° 236.881 - Tendo em
vista que o documento apresentado não
menciona objetivamente a marca Celeste, de Panificação Celeste Ltda., e
tendo em vista que Celeste faz parte
lutem atae do nome comercial da ttular,
denego o pedido de declaração da caducidade
niversos:
Lojas Esqu:sito Ltda. - No pedido
de caducidade A Esquisita, termo número 1-19.182 - Tendo em vista que

o registro n.° 149.182 está ext • nto por
falta de pedido de prorrogação, é inoperante o ped do de declaração de caducidada.
IPSA
S.A. Indústria de Papel
•
N') r.‘curso intr-posto ao deferimento do t :Tiro a 0 182.500 - Tendo
em . ;,• .,ane l) recurso foi abandona-
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Malharia Irmãos Daher Daud S.A.
do, por falta de cumprimento da exigência feita para apresentação da pra - No pedido de reconsideração do
despacho de Indeferimento do têrmo
curação.
Visetta, termo n.° 439.657 - Tendo
Notificação:
em vista que foram apresentados novos
exemplares sem o desenho da Torre
• convidado Indústrias Guiwat de Eiffel, reconsidero o despacho de indePapeis Carbono Ltda. a comparecer a
este Departamento ,a fim de efetuar o ferimento, para o fim de conceder o
pagamento da taxa final do têrmo nú- registro, de acórdo com os exemplarei
de fls.
mero 182.500, marca Gladiador.
Les Industries Musicales et ElectriDiversos:
ques Pathé Marconi - No pedido de
reconsideração do despacho de caduThe Indian Company - No recurso cidade da marca Pathé registrada sob
interposto ao deferimento do tèrmo n.° 177.135 - Mantenho o despacho
n.° 268,894. marca Ind ano - Arqui- que declarou a caducidade do registro
ve-se por falta de cumprimento da exi- n.° 177.135 referentes a marca Pathé
gência.
com figura de galo, em face do parecer
da
Divisão Jurídica, e levando-se em
Notificação:
conta que não foram apresentados eleÉ convidado J. Ruiz i Cia. a com- mentos novos ou outros documentos que
parecer a èste Departamen'o, a fim de autorizam a reconsideração - Náo foefetuar o pagamento da taxa final do ram apresentadas novas provas ao protèrmo n.° 263.894, marca Indiano.
cesso
Cassio Muniz S.A. Importação e
Les Industries Musicales et ElectriComércio - No recurso interposto ao
indeferimento do térmo n.° 400.684 - ques Pathé Marconi - No pedido de
Aguarde-se a solução final dos regis- reconsideração do despacho da marca
tros de declaração dos registros nú- Pathé com figura de galo registro números 177 135 e 182.176, prorrogados mero 275.313 - Mantenho o dessob n.° 275.313.
pacho que declarou a caducidade do
registro n.° 182.176, prorrogado sob
Exigência:
n.° 275.313. referente a marca Pathé
Têrmo n.° 342.020 - Laboratórios com figura de galo, em face da falta
Hosbon S.A. - Tome conhecimento de apresentação de elementos novos ou
dos pareceres da Divisão Jurídica, nes- outros documentos que autorizam a
te processo e no de termo n•° 342.077 reconsideração. Não foram apresentae cumpra a exigência.
das novas provas ao processo.
Reconsideração de despachos:
Têrmo n.° 187.392 - Marca Flor
de Jacui - Requerente: João Maria
Antonio do Nascimento. - Tendo em
vista as provas trazidas ao processo
pela Impugnante Pedro Sanmartin, deixo de encaminhar o processo a instância superior para o fim de indeferir o
pedido de acôrdo com o artigo 96 do
Código. - De pleno acôrdo com o
parecer da Divisão Jurídica.
The Creyhound Corporation - No
pedido de reconsidera" do indeferimento do termo n.° 376.887, marca
Figura de Cão - Mantenho o despacho de indeferimento, em face das
marcas f ouras de galgo correndo e
galgo, com figura de galgo comendo.
As marcas são 'cl -mtic 7, s e nro'egem os
mesmos artigos da classe 21.

Bracco Novotherapica Laboratórios
Sociedade Anónima - No pedido de
reconsideração do despacho de deferimento do têrrno n.° 379.941 marca
Testotripin, de Laboratório Leo do
Brasil S.A. - Mantenho o despacho
que concedeu o registro da marca Testotropin que não se confunde com Tebatropin. O elemento firopin que caracteriza as duas marcas, é retirado
de Atropina, alcaloide extraído da belanoda tranquilizador.
Diversos:
Carlos Henrique Vaz Guimarães No pedido de restauração da patente
n.° 53.918 - Privilégio de Invenção
- Arquive-se a petição, por falta de
cumprimen't da exiciencia, e guarde-se
o processa,

Exigências:
N.° 110.250 - Metalúrgica Jota
Limitada - Cumpra a exigência.
N.° 121.495 - Sidney Hedl ey Bia
gham - Cumpra a exigência.
N.° 122.102 - Indústria de Artefa
tos de Madeira Astra Ltda. - CurnJu
a exigência.
N.° 126.110 - Bendiz Westinghcns
se Automotive Air Brake Company Cumpra a exigência.
N.° 126.329 - Societé D'Etudes
de Recherches Techniques et Comer.
ciales S.E.R.T.E.C. - Cumpra a
exigência.
N.° 127.335 - Paulo de Breyne

Silveira - Cumpra a exigência.

N.° 129.906 - Karl Maria Groeta.
chel - Cumpra a exigência.
N.° 129.935 - Textil J. Serrana
Sociedade Anónima - Cumpra a eia,
gência.
N.° 129.954 - Luwa A.G.
Cumpra a exige ncia.
N.° 130.053 - "CIDAM" Cia. de
Instrumentos e Aparelhos Mecânicos
- Cumpra a ex igência.
N.° 130.036 - Boxboard Research
Cr Development Association - Cumpra a exigência.
N° 130.054 - C.A.V Limited Cumpra a exigên cia.
N.° 130.068 - Armando Fragetti
- Cumpra a ex igência.
N.° 130.198 - Fabrica Italiana
Magneti Marelli S.P.A. - Cumpra
a exigência.

N.° 130.195 - Alberto Demétrio
Caruana - Cumpra a exigência.
N.° 135.820 - Cacillo Poggi de
Araújo - Cumpra a exigência.
N.° 83.151 - José Mendes Costa
Lima - Cumpra a exigência.
N.° 96.328 - Ernesto Emanuele
Enrico Geiger - Cumpra a exigência.
N.° 101.046 - Fuller Company Cumpra a exigência,
N.° 113.168 - Stora Kopparberg
Bergslags Aktieba'ag - Cumpra a
exigência.
N.° 113.341 - Pilkington Brothera
Limited - Cumpra a exigáncia.
N.° 114.145 - Cipa Indústria de
Luvas Ltda. - Cumpra a exigência..
N.° 116.780 - White Manufactu.
ring Co. - Cumpra a exigência.
Na. 119.697 - 119.698 - 119.986
- Shell Internationale Research MantaChappij N.V. Cumpra as •yíaa..
cias.
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- As Repartições Públicas
'deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diàriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até ás
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas podersc-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali,
dade de suas assinaturas, na
N.° 119.800 - Rohm 6 Haas Com-.
any - Cumpra a exigência.
N.° 120.580 - St. Joe Papar Comany - Cumpra a exigência.
N.° 121.591 - Horus Serra umpra a exigência.
N.° 122.832 - Elias Tyrrel Taares, - Cumpra a exigência.
N.° 123.654 - Eastman Kodak
Company - Cumpra a exigênc.a.
N.° 124.460 - The GocKlyear Tire
Rubber Company - Cumpra a exigência.
N.° 124.841 - Rubens Klopffleisch
- Cumpra a exigência.
N.° 126.461 - Tanac S.A. Indústria de Tanino - Cumpra a
ria.

N.° 126.706 - Antonio Ferrentino
Cumpra a exigenc a.
N.° 129.244 - Griff.th LaborTo
ries S.A - Cump ai a exigência.
N." 129.424 - N. V. Phil:ps Cio.
tilampenfabriken - Cumpra a exigenila.
N.° 129.507 - Crane Co, - Cum
Pra a exigência.
N.° 133.378 - José Rodrigues Lellis
- Cumpra a essência.
N.° 113.266 - Soc"ete St. 2aphael
- Curnp-a a exigência.
N.° 145.046 - Gabriel Kovacs :umpra a exigência.
N0 151.686 - Romeu Tarzia :limara a exigênc a.
N. 9 152.802 - Nordia Orteaa OriWação Técn; ca e Equipame tos Co.
!arei:ais S.A. - Ctimp-a a ,exior's-

N.° 153.654 - Nop pers Comvny
ir. - Cumpr. ex Ottcia.
N.° 153.764 - Dahpe A G. !umpra a exigência.
N.° 153.766 - 153.767 - Instituiu
;hecaioterápico Ir.,:iaro S. P. A. :timpra a exigência.
N ° 153.782 - Mario Sebastião
P ena - Cumpra a exigência.
N.° 153.797 - Bapu Anant Khare
m conpra.a 0140r-
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- As Repartições Públicae
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e éte
DICCTOR - CCRAL
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
;.)
a 1
- A fim de possibilitar a re.
CHEFIE OS SEÇÃO DE REDAÇÃO
emeaa-ocreraviço DE puut.icAç6as
messa
de valores acompanham
FLORIANG GUIMARÃES
MURILO FERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitam 01
DIÁRIO OFICIAL
usem os interessados prefea
sLçÃo
rencialmente cheque ou vale
Saca* da publicidade de expadionts do Departamento
postal, emitidos a favor do
Nacional de Propriedade inductriel do Nlinfaterlo
Tesoureiro do Departamento
da inclotria o Corn6rcio
de
Imprensa Nacional.
In-.presso nas 01 icincs do Deperterricnto da Irrpcnsa Nacional
- Os suplementos às edim
ções dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
fornecerão aos assinantes que
FUNCIONÁRIOS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
os solicitarem no ato da assi.
natura.
Capital e Interiori
Capital e Interior:
- O funcionário público fe600,00 Semestre . • Cr$ 451400 deral,
Semestre • . • Cr$
para fazer jus ao desCr$
900.00 conto indicado, deverá provas
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano
Exterior:
Exterior:
esta condição no ato da assi,
?miara.
Cr$
1.000,00
Cr$ 1.300,00 Ano
Ano
- O custo de cada exemplai
parte superier do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiai!
impressos o número do talão dos jornais, devem os assimm- será, na venda avulsa, acresce
de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesm4
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por an4
que findará.
decorrido.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
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N. o 154.331 - Rene Marie Fernad
Modelo industrial deferido - Re.
N.° 153.798 - Metalúrgica La Fonpubl.cado por ter saido com IncorBeaucamp - Cumpra a exigência.
te S.A. - Cumpra a exignc a
N.° 154.335 - Choji Ishivashi reções:
N.° 153.790 - F!oriano Martins
Cumpra a exigência.
Parreira - Cumpra a exigência.
Têrmo n.° 131.034 - Nova confl.
N° 111.406 - Schlumberger Well
N.° 154.336 - Avante Indústria e
Surveying Corporation - Cumpra a Comércio de Plásticos Ltda. - Cum- guração em solado anti-den-apante destinado a sandalia, chinelo e outros calpra a exigência.
exigência.
çados - Requerente: Ancora Indústria
N.°
154.337
Francesco
Lu:gi
So12,-migio
Franco LaN.° 153.848 -e Comércio Ltda. - Republicado ror
maschini - Cumpra a exigência.
zo - Cumpra exigência.
Ns. 154.340 - 154.341 - Wladis- ter saido com incorreções.
N.° 153.849 - George Asa Crowe law Diamand - Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigênc:a.
Exigências:
N.° 154.312 - Manuel Rodrigues
N.o 153.850 - Nicola Di Luccio Rocha - Cumpra a exigência
Olivio Hercules Veronezz1 e Alber- Cumpra. a exigência.
N.° 154.344 - Auto Peças Mode! to Lasinskas - Na transferência da
N.° 153.870 - Un:on Carbide Cor- Limitada - Cumpra a exigência.
patente n.° 69.179, privilégio de Inporation - Cumpra a exigência.
N° 154.3-15 - Evanio de Campos venção - Cumpra a exigência. N.° 153:876 - Armando Con:oll Barbosa - Cumpra a ex:gência.
Republ:cado por ter saido com incor- Cumpra a exigência.
N.° 154.366 - Mariano Polewaci reções.
N.° 153.881 - Icipa Peças de Má- - Cumpra a exigência.
Termo n.° 122.556 - Paul Albert
quinas e Acessõr'os Ltda. - Cumpra
N.° 154.374 - 1321miro Szrarinci
Otto Hõhne - Cumpra a exigência.
a exigência.
Cumpra a exigência.
Tèrmo n.° 124.156 - Moreis Albert
N.° 153.899 - Olevar Baptista
Schwartz e Roberto John Schaefer Gonçalves - Cumpra a ex'gência
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE Cumpram a exigência.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
N.° 153.908 - Mario Evaristo
Averbação de contrato de exploStangherlini - Cumpra a exigemia.
Rio, 29 de outubro de 1964
ração:
N' 153.933 - Ichiro Koihuchi Notificação:
Cumpra a exigênc-a.
Pirelli S.A. Cia. Industrial BrasiN.° 153.961 - Arnaldo BAJtista
Uma vez decorrido o prazo de re- leira - Pede para ser anotada na
Coelho - Cumpra a exigência.
N.° 153.962 - Rodrigues e Paga- curso previsto pelo artigo n.° 14 da patente de número 7.098. privilégio de
nzllo Ltda. - Cumpra a exigência. Lei n. o 4.048. de 29 de dezembro de invenção o contrato de sua exploraN.° 153.965 - Mansur João EVas 1961 e mais DEAZ " DIAS - para ção. - Averbe-se o contrato de ex- Cumpra a exigência.
eventuais juntadas de recursos, e do p'oração. - Republicado por ter saldo com incorreções.
N.° 153.983 - Erwin Hans Becker mesmo não se tendo val do nenhum
interessado, ficam notificados os reque- Cumpra a exigênc:a.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N.° 153.987 - Claus Kurt Rosen- rentes abaixo mencionados a compa- TRANSFERÉNCIA E LICENÇAS
recerem
a
êste
Depararnento
a
fim
de
thal - Cumpra a exigància.
N.° 153.988 - Gari Henrichs - efetuarem o pagamento da taxa final
Transferência e alteração de nome
concernente à expedição dos respectiCumara a ex'gência.
de titu'ar de processos:
N.° 153:989 - Aried Chemical Cor- vos certificados dentro do prazo de
SESSENTA DIAS 47 na forma do
poration - Cumpra a exigênc:a.
Dia 29 de outubro de 1964
parágrafo único do artigo a.° 134 do
N.° 154.305 - George Asa Crowe CácI"go
da
Propriedade
Industrial.
Plásticos
Planiv:1 S.A. Tmaste
Jr. - Cumpra a exigência.
rência para o seu nome da patente
N.' 154.309 - Struthers Scientific
Modêlo de utilidade deferido:
privilégio de invenção n.° 51.202 and Internat:onal Corporation - Cumpra a exigência.
Têm) n.° 120.585 - Novo tipo Anote-se a transferência.
N.° 154.324 - Implementos Agri- de fechamento para cápsulas ornamenMassey Ferguson Serv:ces N.V. colas - Cumpra a exigênc'a.
tas para garrafas em geral - Regue- Pede para ser anotada na patente priN.° 154.328 - Dom'rigos Pescara relve: Calixto Gumersindo L. Barrios, vilégio de invenção n.° 66.701 a transCumpra a exigência,.
Miguel R. Régi' • 401 R. NO
fe!ncia.Lp1p ltettsç5Q de nome ié,-d

OFICIAL (Seção
(*. Quinta-feira 5 DIÁRIO
Anotem-se a transferência e a alteração de nome.
TransferanVentura Processors
tia para o seu nome da patente priv.
. de. invenção, têm° n.° 114.377 ...Anote-se a transferência.
Rousse' Uclaf - Pede para sei' anotada na patente privilégio de invençao,
tèrmo n.° 130.143, a alteração de
nome - Anote-se a alteração de nome.
Rocicsvoolbras S.A. Indústria de Isolantes Tórmo Acústicos - Transferência para o seu nome da patente riv.
de invenção. têrtno n.° 105.381 -Anote-se a transfsrência como indicada
no processo.
Pfizer Corp Transferênda para
o seu nome da patente priv. de invenção ermo n.° 129,450 - Anote-se a
transferência.
AF.G C.a. Sul Americana de Ele-.
tricidade - No pedido de transferência de sede na marca EGA número 184.423 - Anote-se a transfertncia de sede da t:tular -para a cidade
de São Pau'p. Capital do Estado de
São Paulo.
' Ache Laboratórios Farmacêuticos Limitada - Transferência para o seu
nome da marca Sensiclase n.° 190,090
-- Anote-Se a transferência.
• AEG Cia, Sul Americana de Eletricidade - (transferência de sede na
marca A E Gr úmero 242.503 Anote-se a transferência da sede da
titutlar para a cidade de São Paulo,
Capital do Estalo de Stio Paulo.
AEG Cia. Sul Americana de Eletricidade - No pedido de transferemda de sede na marca n. • 246.281 Anote-se a transferência de sede da
titular para a C'dade de São Paulo Estado de São Paulo.
AEG Ca. Sul Americana de Eletricidade - No pedido de tran.sferéatia de sede na marca n.° 250.994 -

Anote-se a. traniferéncia de sede da
titular para 'a edade de São Paulo Estado de São Paulo.
AEG Cia. Sul 'Americana de Eletricidade - No pedido de transferência de sede na insignia n.° 263.231 Anote-se a transferência de sede da
titular para a C:dade de São Paulo Estado de Srio Paulo.
Blemco Importador; e Exportadora
Limitada - Pede para ser anotada na
marca Orvalho n.° 273.742 a alteração de nome - Anote-se a alteração.
Blemco Im p ortadora e Exportadora
- Pede para ser anotada na
marca Lesmatox n.° 275.785 a alteração de nome - Anote-se a alteração.
Blemco Imnortadora e Exportadara
Limitada - Pede para ser anotada na
marca 22-22 Quatro Patos n.° 276.956
a alteração de nome - Anote-se a
alteração de nome.
Blemco Importadora e _ Exportadora
Limitada - Pede para ser anotada na
marca n. 5 278.998 - Anote-se a trariaferancia de sede datitular para a cidade
de Sao Paulo - Estado de Sao Paulo.

Bartira S.A. Agrícola Industrial e Comercial (transferência
para o seu nome da marca Nobreza da Beira n. o 280.231)- -. Anote..-e a transferência.
UPC Union chems que Cheminche B.drijven (pede para ser anotar', ria raarca Corderrx, têrrao
419.e24. a fr a n-ferêna:a e alteração de nome). - Anotem-se as
tran.rerêncas e a alteração.

Exigências:
Massey Ferguson Limited (Junto a patente priv. invenção número 48.587). -.- Satisfaça exigência.
Blaw Knox Co (junto a patente
n.o 52.148). - Satisfaça exigêneia.
Cia. Imperial de Indústrias
QUIM1Cd8 do Brasil (áunto a patente n.o 80.938). - Satisfaça
exigência.
R0123033, Corp Of Delaware ( jan
o 63.415). - Sa--toapen.
tisfaça exigência.
Columbian Carbon Co ( junta as
patentes priv. invenção número
88.073 - 64.415). - Satisfaça exixéncia.
Societe D'Etudes Et de Realisations Industrielles D'Abidjan Seria
(Junto a patente n. o 68.794). Satisfaça exigêencia.
Alexandre Serge Marten (junto
a patente priv. Invenção térmo
n.o 97.618). - Sg isfaça exigência.
Baldino LUtalaiS Ltda. (Junto a
marca 11.0 276.469) . - Satisfaça
exigência.
Indústria de Peças para tratores e Automóveis Ipesul Ltda.
(junto a marca nP 297.393). Satisfaça exigência.
Plínio Pippi & ilhas Ltda. (junto a marca n. o 280.847). - Satisfaça exigência.
Produtos de Beleza Real Chie
Ltda. (no pedido de transferência na marca Real Chie, têrmo
n.o 475.387). - Satisfaça exigência. Enrique Pederico Carlos Kipp
(junto a marca Urino 509 525) .
- Satisfaça. exigência.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE "
.RECEPÇA0 INFORMAÇAO
DIÇAO
EXPE
Arquivamento de Procesos_de
marcas

Dia 29 de outubro de 1964
Ficam os processos de marcas
abaixo mencionados arquivados.
N. o 128.528 - Amaral & Cunha.
N.c 131.708 - ~fuma 'Malan
Lelong S.A.
NP 133.296 - Birome Ind. e
Comércio S.A.
N. o 143.023 - Casa Vogue Lkla,
N. o 373.707 - Bemoriera Máquinas S.A.
N. o 401.538 - Edificadora Btasileira Indústria e Comércio Ebic
Ltda.
N.o 401.649 -- Indústria de Artefatos de Couro Rex Ltda.

"No-tiembr-o -de 1964 3991.

N.o 424.378 - Eugénlo Martins
Lage.
N. o 424.377 - Eugênio Martins
Lage.
N. o 425.141 - Manoel Maria de
Vasconeellos e Cienival da Moura
Rabello.
N. o 425.412 - Império dos
troa Ltda.
N. o 431.449 - Maria Êtàrzlia

•
Barbosa.
N.o 444.344 - The Welleonle

Foundation Limited.
N. o 451.283 - Everlasting
e Aplicadora de Tintas para FinaUnção e Publicidade Ltda.
N. o 451.759 - The Mennen Co.
N. o 454.791 - Fotocópia May
Ltda.
N. o 455.369 Indústrias Quimimas Iate S.A.
N. o 455.535 - Marilda Helena
Ve':cencelos.
N.o 455.981 - Iorque Comércio
e Indústrip de Bebidas Ltda.
N. o 456.545 - Com. e Imp. Tupark Ltda.
N. o 458.724 - Madepuline Manufatura de Pulverizadores Ind.
e Com. Ltda.
N. o 458.977 - Peramanz Importadora e Rxportroora Ltda.
N.* 457.974 - Cal Itu S. A.*Mineracão Ind. e Comércio.
N. o 458.887 - Péricles Lucena
Costa.
N. o 458.894 - Marcos Ney Silveira de Farias.
N. o 459.458 - Padaria e Confeitar% Flor de Anastácio Ltda.
N. o 459.822 - Kossil Comércio
e Indústria Ltda,
N. o 459.87q - Vulcanizadora
Sumaré Ltda.

•

NP 480.010 - Benedito

Waldir

Arruda.
/t o 480.3513 - Material Ferroviário S.A. Mafersa.
Noo 480.389 - Material Ferroviário S.A. Matem.
N. o 480.993 - Ilonall Com. e
Ind. Ltda.
N.° 480.837 -- Antônio Miguel
Jorge Chaud.
N. o 480.815 - Agrowo Importadora P Exportadora Ltda.
N. o 480.959 - Comp. Telefônica Oeste do Brasil.
N. o 480.982 - E. E. P. Engenharia Eletrônica Paulista Ltda.
N. o 481.450 - Comercial e Imobiliária Três Marfas Ltda.
N. o 481.485 - Comi Cia. Sulamericana de Administração.
N. o 461.578 - Escola Mundial
e Cultura Técnica.
NP 481.593 - Cafèrsira Santa
Erigida Ltda.
NP 481.807 - Adm. e Negócios

NP 482.138 - - Mano Monte*
negro.
NP 462.145 - Sintas Modas
mitada.
NP 462.148 - União Brasileira,
dos Escritores.
14.0 462.955 - Prancir-e. Alva
Sobrinho.
bLo 482.961 -- EsPediss, //arques
de Sousa.
NP 482.983 -- João Batista dó
Nascimento.
NP 482.971 - Waldemiro Barbosa da Silva.
' N.04 62.362 - Tipografia Pogal
Ltda.
N.o 462.530 - Bar e Café Rizadlnha Ltda.
N.o 482.538 - Indústria e Comércio de Artefatos de Borracha
Trento Ltda.
N.o 482.570 - Serraria Viaduto
Ltda.
N.o 462.585 - Comercial e Ima
binária Três Matas Ltda.
NP 482.652 - Indústria e•Co.
mércio de Roupas Nopatex Ltda.
NP 462.659 - Francisco Rodri.
gues Martins.
NP 462.670 - Raimundo Ribeiro Lopez.
N.o 482.675 - Catão Azevedo
Cruz.
NP 482.688 - Argraf Impressos
Ltda.
14.0 462.893 - Adovaldo Fonseca.
NP 462.712 - Lazarotto
& Palma.
N.o 462.793 - Abilio Alfredo
Finotti.
NP 4132.954 - Henrique Gurgel
Neto.
NP 463.021 - Leoclydea Gervinski.
NP 483.817 - Raljos Magazine
•

Ltda.
N.° 483.881 Lima.
NP 483.885 Lima.

Geraldo Ferreira,
Geraldo Ferreira

Urna
NP 483.687 - Geraldo Ferreira
Lima.
rco 483.889 - Geraldo Ferreira
Lima.
N.o' 463.670 - Geraldo Ferreira
Lima.
NP 468.544 Torrefação e Moagem de café Quitandinha.
NP 488.547 - Gráfica Horizonte Ltda.
NP 488.548 - Representacõess
Saturno Ltda.
N.° 488.552 - Loja de =veie
Dular Ltda.
14.0

488.554

- Avelino Fialho da

Silva.
NP 488.555 - Litografia Merldional Ltda.
N.° 468.556 - Gráfica Tupy
MN Ltda.
ninada.
N.o 461.726 - José Helder CaN.o 403.248 - Lanches Itu LiNP 468.557 - Granja Colorados
tunda Martins.
mitada.
an-Q ...éqaa raf miam tara tahh
N.o
481.730
-;
Horacio Medeiros Ltda.
N. o 410.050 - Restado Fitas e
dos Santos.
papeis carbono Ltda.
N.o 488.558
NP 481.798 - Paschoal Tura.
Waldomiro Má.
U. 0 410.127 - G. Antonácio &
N.o 481.745 - J. M. Pereira. dano Lasaretti7
N.o
488.580 - Café Marajó
NP 481.789 - Manoel Cividades.
Coe
N. o 410.278 - Queops /mobiliáN.o 481.798 - Orlando Pelos!. mércio q Indústria Ltda.
ria Ltda.
N.o 488.581 - Café Integral
NP 481.798 - José Rocha
Li•
N. o 410.831 - Palmira Rodd, &
mitada..'
gues Chaves.
/4.P 481.9913 - Lula Olympic) da
N.o
468.562
-81l,fo
Silveira.
z
411.807
o
N.
8
Cardoso
en.StR e Elvdto Padovani.
___ ind. de Doces Nunes.
N. o 421.528 - M. Pestana Per- w . ta
N.o
4
88.583
1,,AN-troinVÇ
Darei Constand ,
fumes.
tino.
Amo.
^
N. o 424.375 - Eugênio Martins *,- .0
N.o 488.584 - F
ranolsoo :NO
Int.,ustr!ni :!-r.-cantil Ltda.
.Lage.
doa Reis.

•

3992 Quinta-leira 5
N.o 468.578 - Narciso Estavam
Dota.
N.046 8.602 -r Laboratório e Perturaaria Monarca Ltda.
14.0 468.640 - Pedro Feriara da
filo 468.040 -- Pedro Pereira de
Avila.
11. 0 468.041
Pedro Pereira de
Aula.
'NP 488.842 - Silvio Marques
Soares.
N.o 488.043 - Silvio Marques
Florires.
NP 468.645 - Alvaro gamar!.
tano.
N.0 408.070 - Altair Lopes
Barbosa.
NP 468.671 - Antonio Gonçalves Queiroz.
NP 468.674 - Aliança Importadora Exportadora S. A. Alimex.
11. 0 468.689 - Eletrônica Bom
Retiro Ltda.
NP 408.704 - 'Hotéis Brasília
Ltda.
NP 488.713 - Kolak Metal Gráfica Ltda.
NP 488.731 - Pedras Picon Limitada Comércio 81 Indústria.
N.0 468.737 - Chaim Lando.
NP 468.814 - ONAD Instituto
Nacional dos Auditores Internos.
NP 468.819 - Nelson Belmiro
da Silva.
NP 488.820 - Laticinlos lapa
Ltda.
NP 488.821 - Condomínio Edifício Tamar.
NP 488.828 - Garagem e Pôsto
de Serviço Ubirajara Ltda.
NP 408.843 - Dimitri Augusto
Domingues.
NP 468.845 - Moacyr de Camargo.
NP 468.858 - Panificadora ao
Marcos Ltda.
NP 468.860 - Panificadora Flor
de Vila Mazzel Ltda.
NP 488.802 - Bacchin & Companhia Limitada.
NP 468.804 - Auto Loja Satélite Ltda.
N.o 468.865 - Metalúrgica Josrob Industrial Ltda.
N.o 468.930- - Microbiologia Industrial Vital Brasil Ltda.
NP 488.955 - Chafik Lutai".
NP 468.979 - Jomar Comércio
e Indústria de Ferro Ltda.
N.o 468.987 - Ind. e Comi de
Fundição Fluminense Ltda.
N.o 461.904 - Vicente Bezerra
de Brito.
, N.° 461.913 - N. M. de Amorim & Miranda Ltda.
N.048 1.937 - Bourbon Malhas
e Confecções Ltda.
NP 461.989 - Luiz Olympio de.
Costa e Egydio Padovani.
N.o 409.001 - Brasil Auto Peças
, Ltda.
NP 470.020 - Rodoviário Oriente Ltda.
NP 470.021 - Intermáquinas
Ltda.
NP 470.027 - Representações
Dão Miguel Archeaajo Ltda.
NP 470.456 - (USA) Usina de
Equipamentos de Precisão Ltda.
NP 516.315 - José Baldoino da
Silva. - Arquivem-se os proces-95.
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EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE • 11.0 470.425 - Ind. Rádio Elé- ~N.o e de carrinly) para imlqui•
RECEPÇAO, INFORMAÇAO
trica Ajuz Ltda.
nas de escrever.
E EXPEDIÇA0
NP 470.430 - /mobiliária ImNP 351.326 - Agro - Classe
portadora e Exportadora Dias LinP 2 - Agro Importadora e InArquivamento de Processos . mitada.
de Marcas
NP 470.433 - Cia. Carioca Au- dustrial Ltda. - Considerando-se
como distintivo a forma de repretomóveis.
29 de outubro de 1964
NP 470.440 - Mineração Caeté sentação da marta e com excessão
de alimento para animais e tortas
N.o .445.017 - Ferro e Aço Vis- S. A.
N.o 470.441 - Mineração Caeté para alimento de animais e aves.
toria Camacho Ltda.
NP 458.853 - "lira T - Classe
N O 437.039 - Confecções 'pi- El. A.
NP 470.453 - Washington José- n.o 43 - Hire Beteiligungs Und
ranga Ltda.
Verwaltungsgeselischaft A. G.
NP 456.914 - Lubarsa Lubrifi- Falcão.
cantes Bardahl S. A. Indústria
NP 470.461 - Paradmin PartiN.o 475.614 - Paulicéia - Clase Comércio.
cipações e Administração El. A.
se 50 - Emprèsa Auto ónibus
NP 456.510 - Indústria QuíNP 470.478 - Cooperautu Coo- Panacéia Ltda. - Com exclusão
mica Previnit Ltda.
paração e Assistência aos Auto- de cartas, envelopes, cartões coNP 457.089 - Paulo Ramos Por- mobilistas Soc. Civil.
marciais e de visita.
tilho e Claudionor Cruz.
NP 470.522 - Sapataria AlNP 468.545 - Narciso Marsi- vorada Ltda.
Nome comercial deferido:
cano.
11.0 470.523 - Serva EngenhaNP 468.546 - Sociedade Téc- ria e Comércio Ltda.
• NP 453.413 Mecadam S. A.
nica Mecânica Ltda.
N.° 470.543 - Lilabras ExportaNP 468.644 - Alvaro Samari- ção e Importação e Comércio em Organização e Administração Mecadarn Et. A. Organização e
tano.
Geral Ltda.
administração - Art. 109 n.0 2.
N.o 468.702 - Fernanda de
NP 470.548 - Calçados Pesset
N.o 471.763 - Aleace S. A. FáCastro.
Ltda.
brica
de Aparelhos Elétricos. de
NP 469.424 - Santosfer ComérNP 470.575 - Imp. de Peças Baixa e Alta Tensão - A/cace S. A.
cio e Indústria Ltda.
Para Automóveis Rolekiras Ltda. Fábrica de Aparelhos Elétricos de
NP 469.731 - ALUSA, Alumillo
NP 470.598 - Imobiliária Viz- Baixa e Alta Ten são - Art. 109
Engenharia Com. e Ind. El. A.
zioli Ltda.
n.° 2.
NP 469.732 - ALUEM. Alumínio
NP 470.719 - Clella Dias. •
Engenharia, Com. e Ind. S. A.
NP 470.724 - Clarion Contábil
Titulo do estabelecimento deN.° . 469.769 - Dardo Transpor- Ltda.
ferido:
tadora Ltda.
- 11.0 475.416 - Antonio Morello..
N.o 580.137 -7 Pedro Simão.
N.0 469.772 - Farmácia Nisto 8
NA 431.213 - ACTR - AgenNP 587.303 - Lab. Medirol Li- cia
Ltda.
Central Transportes RodovjáN.° 469.791 - Joseph Bancroft mitada.
rios - Classe 33 - Flavio EduarNP
814.520
Alia
Delta
Cine& Sons Co.
do Brandão Catuby - Art. 117
N.0 409.800 - Livraria Editóra matográfica S. A.
n.o
1.
NP 628.520 - Simões Coelho
Playa Ltda.
Cia.
Ltda.
Arquivemla
N.o
Pinto
475.601 - Oficina da.
N.o 469.804 - Grande Hotel
Se OS processos.
quinas - Classe 33 - Mame! [teRindoya 13. A.
N.0 489.812 - Gráfica Brunia EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E nor da Silva - Art. 117 n.0 1 na
classe 33.
S. A.
DAS SEÇÕES
NP 469.827 - Editôra Conheci• N.o 476.360. - Condomínio E ijimentos Ltda.
fido
Fabiola - Classe 33 - ilon.Republicado
por
terem
saldo
N.o 489.838 - Calçados São
ryk Rylberman Engenharia Com.
com incorreções.
Cristovão Ltda.
e Ind. S. A. -- Art. 117 n.° 4
N.o 469.881 - 'torceu Nunes..
de 1964
na classe 33 Umas.
De
29
de
outubron
NP 469.898 - Lunches Gerko
N.o 478.054 - Laboatórie ArLtda.
thur de Carvglh.) - Clmse q 2. !;
Notificação:
N.0 (49_900 - Riviera Bar Limitada.
Liana vez decorrido o prazo de e 48 - J. Arthur de Carvalho &
N.o 470.011 - Fábrica de Teci- recurso previsto pelo art. 14 da Irmãos Ltda. - Art. 117 n. o 1.
dos São Judas Tadeu Ltda.
Lei n.o 4.048 de 29-12-61 e mais
Marca indeferida:
N.o 470.022 - Dr. Benjamin
dez dia para eventuais juntadas de
Jacob de Souza.
recursos, e do mesmo não se tendo
N.o 391.524
do Sol NP 470.024 - Delzuth Lotufo
valido nenhum interessado, ficam Classe 41 - JaimeRosa
Chjffer.
Garcez.
abaixo
requerentes
notificados 06
NP 470.172 - Quivesa Ind. de mencionados
a comparecer a ôste
Exigências:
Produtos Químicos Ltda.
a fim, de efetuarem
NP 470.173 - Livraria Editara Departamento
o
pagamento
da
taxa
final
concerN.o 474.888 - Evans ImportaWamer Ltda.
nentes a expedição dos respectivos dora S. A. - Apresente cliché e
NP 470.174 - Grata Turismo
certifticealoe dentro do prazo de 60 cole itiquetas nos exemplares.
Ltda.
NP 470.180 -Bruno de Maria. dias na forma do parágrafo único
N.o 474.875 - Adail Jarbas Dile/4.0 470.183 - Ronaldo Salvador do art. 134 o Uklign da Proprie- tos -- Cumpra a exigência.
dade
industrial.
N.o 465.829 - IMB - Instituto
'
'Med.
N.0 470.197 - Walter NasciMédico Brasileiro Ltda. - CumMarcas deferidas:
mento.
_pra a -exigência.
NP 470.200 - Dandy Magazin
N.o 474.953 - Blanco & Savino
N.o 398.626 - Duplex Silvar
Ltda.
And Gold - Classe 36 - Manufa- S. A. Indústria de Autopeça .; NP 470.203 - Imobiliária Ca- tura de Gravatas e Lenços Duplex Cumpra a exigência.
cique Ltda.
NP 470.280 - M. Leal da Costa. S. A.
Diversos:
N.o 470.261 - Duiar Móveis
NP
450.476
Itatiaia
Gime
mitada.
N.o 282.191 - Perfumes Luvi l
NP 4':70 317- Ind. e Com. Ro- n.o 29 - Máquinas e Equipamen-lyaLtd.Arquive-sopr
tos
Itatiaia
Ltda.
nald Top Ltda.
NP 453.418 - Paranoá - Clas- cessos.
N.o 470.320 - Ind. a Co/11. RoN.o 300.669 - Jean Manzon
se 18 Paranoá O. A. Gonatrunald Top Ltda.
Films
R. A. - Arquive-se o proção
Indústria
e
Comércio.
NP 470.350 - Almhein EL A.
N.o 475.848 - Minha - Clas- Ceees0.
Administração e Particlpaçõões.
fito 365.971 - Coimasa Consór14.0 470.358 -- Editóra Difusora se 8 - Twtecnica Comercial Miraiza Ltda. - Com exclusão de di- cio de "móveis e Administração
Promotota Polune Ltda.
tá. A. - Aguarde-se tétano anteNP 470.407 - Corretores Alid9.- namos.
N.o 476.414 - Pillon - Olasse rior.
dos Coral 8/O.
N.o 388.550 - Peter Keller N.o 470.424 - Ind. Rádio Elé-1 n.o 21 - Victorio Pillon & Irmão
trica Ajuz Ltda.
- Com exclugo de adubo
quive-ae o processo.

Quinta-feira 5
, N.o 409.897 — "Encibra" Enge,bailaria e Comércio Ltda. — ArguiVe-se o processo.
N. o 460.3,55 — Material Ferroviário S. A. Maferea — Arquive-se o processo.'
N. o 480.354 — Material Ferroviário S. A. Mafersa — Arquive-se o processo.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Rertatcaçao de Pontos

O térmo 118.261 priv. Invenção
para Dispositivos para arrancar
tocos do solo, de Francisco Senger,
pontos publicados em 3-3-64 e retificado em 133-64, fica retificado
a invenção.
Pepsi-Cola Company . (oposição
ao têrmo 639.477, marca: MeniProrrogação de marcas:
Cola, el. 43).
Indústrias de Chocolate Lacta
N. o 681.649 — Luminoid
S.A. (oposição ao têrmo 839.713,
!Classe 1 — Condoroil Tintas S. A. marca: Avelo Late, el. 41).
— Prorrogue-se o registro.
Pro-Motor Distribuidora de AuN. o 863.601 — Renner Confec- to Peças Ltda. (oposição ao têrção Fina — Classe 36 — ak.. J. mo 640.675, marca Provolks, clasRenner S. A. Indústria do Vestuá- se 21).
•
rio — Prorrogue-se o registro.
Nestle S.A. (oposição ao têrmo
N. o 663.61O— Merino Rheinganlz — Classe 37 — Companhia 640.768, marca Sinha Moça, clasUnião Fabril — Prorrogue-se o se n.° 41) .
Comércio e Indústria Matos Roregistro retificando-ao a data para
cha S.A. (oposição ao têrmo nú18-3-55.
mero 640.664, marca Rei, ei. 36) .
Comércio e Indústria Matos RoN. o 663.631 — Hickok — Classe
n.o 35 — Hickok Manufacturing cha S.A. (oposição ao têrmo núCo. Inc. — Prorrogue-se o regis- mero 640.653 — Titulo: Bazar
tro com contrato de exploração a Cruzeiro, classes: 8 — 11 — 12 —
favor de Fábrica Ypú Artefatos de 37 — 49) .
Tecidos Couro e Malta S. A. — Vulcan Material Plástico S.A.
Desp. de 10-8-60.
(oposição ao tèrmo 639.322, mar.
Oeoflex. cl . 28).
N.° 681.770 — 311 — Ciosa ° 35 caGoyana
S.A. Indústrias BrasiCortume Júlio }adiar S. A. —
lairas
de
Matéria
Plásticas (oposta
Prorrogue-se o registro.
ção -ao têrmo 641.042, marca:
N.° 863.194 — Pape Noel
Toxtil Rayes Ltda. (op osição ao
¡Classe 46 — Dianda Lop p z
Cia. têrmn
640.800, marca: Elmo, claaLtda. — Prorrogue-se o registro
retificando-se a data para 12-10 se 36) .
Consórcio de Empreendimentos
de 1954.
Acapuleo Ltda. (oposição ao. têrProrrogaoão de sinal de pro- mo 635.796, marca: Acapulco, cl.
n.° 50) .
paganda:
F.letrn Ra dlobraz S.A. (oposiNP 054.364 — Fáther's Chair a ção ao térmo . 641,050, frase nincadeira do Papai — Classes 26 e guém venda vais barato, classes
— Paulo Strausz Prorre- 15 — 23 — 35 — 36 — 41 -a 48) .
Laboratório Torras S.A. (oposigue-se o registro com contrato de
exploração a' favor de Indústria de ção ao têrmo 635.474, titulo T/com
Móveis Tba Ltda. — Conforme Pia. da Torre, els. 6 — 7 — 8 —
32 — 50) .
averbação no registro 225.750.
Continental Gummi-Werke AkProrrogação de título de esta- teingasellf: chaft (oposição no têrmo 641.100, marca; Continental,
belecimento:
classe 36).
N. o 433.337 — Casa Dobar —
Fernando de Barros (opoidção
Classes 8, 12, 17, 22, 23, 3 .8, 37; ao têrmo 840.425, marca: Copaca88 e 48 — Daher Ée
res — Prorro- bana, cl. 32) .
gue-se o registro com inclusão da
Manufactura des Motres Aolex
classe 17.
S.A. Bienne (oposição ao térmo
N. o 847.031 — Magazin Nacio- 639.873, marca: Rodex, classe núnal — Classes 2, 8, 9, 11, 12, 13, mero 8).
14, 15, , 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, , Manufacture des Montres Rolex
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; 32. 31, S.A. Bienne (oposição ao térmo
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 639..761, marca: Corelx, classe 8).
44, 45, 46, 48 e 4 — José Tjurs
Indústrias -Gessy Levar S.A.
— Prorrogue-se o registro.
(oposição ao térmo 642.398, marN.° 656.766 — Instituto de Be- ca: Bronzeado, el. 46).
leza Léa Silva — Classes 33 e 48
Van Den Berghs & Jurgens Li— Mareflia Marinari Silva — Pror- mited (oposição ao Urino 844.104,
rogue-se o registro.
marca: Calva, cl. 41).
Dowervell Brothers Limitad
Retificação:
(oposição ao têrmo 639.558, marca
K. cl. 36).
N.° 472.937 — Para marca Ibero
Magazine Louvre S.A. (oposi— Classe 28 de Produtos plásticos ção ao Urino 640.181, marca: LouIbero Ltda. — Clichê publicad)3 vra, cl. 50) .
em 1-2-61.
José Maria Rollas (oposição ao
tênno 640.004, titulo: Casa Rõllas, classes 8 — 23 — 36 — 40).
NOTICIÁRIO
• Confecções Destro Ltda. (oposição ao têrmo 840.191, marca; DeOPOSOÇÕES
troit, el. 36) .
T.O.C. Técnica de OrganizaCia. de Canetas Compactor ção e Consultoria S.C. Ltda. (opo(oposipção ao têntrio 120.169, mod. sição ao têrmo 839.453, marca:
utildade) .
."Toc", cl. 32) .

• Midas Propaganda S.A. (oposição ao Urra() 840.530, marca; Teleco, cl. 32):
Dancor S.A. Indústria Mecânica (oposição ao têrmo 641.427 —
Cerâmica Mogl-Guaçu S. A
Nome Comercial).
Agr obr a sil Empreendimentos
Rurais S.A. (oposição ao Urram
641.229, marca: Licor de Alcachofra, cl. 42).
•
Panóptica óculos Instrumentos
Científicos (oposição ao têrmo número 641.160, marca: Panáptica).
Flama S.A. COmérelo e Imóveis (oposição ao têrmo 839.887,
marca: Flama, el. 50).
•
Indiktria e Comércio de Bebidas Marcial Ltda. (oposição ao
têrmo 641.810, marca: Tatu,
n.° 42).
Aclamas do Brasil S.A. Fibras
P Cartonagem (oposição ao térrao
639.989, Marca Adornas, cl. 13).
Metalúrgica Troavas S.A. (opo.
sição ao têrmo 644.036, titulo:
Joias Trevl, el. 13).
Globo S.A. Ti2" as e Pigmentos
(oposição ao temi.° 643.940, marca: Penna, el. 1).
Augusto Lipparini (oposição ao
têrmo 842.038, marca: Microfil,
clasdse 1).

Novembro da 1564 3993
Cerâmica Mogi-Guaçu S. .A.

(opauição ao têrmo 842.099. mar.

Cerâmica Mogi-Guaçu S. A.
(oposição ao têrmo 642.100. mar.
Cerâmica Mogi-Guaçu S. A.
(oposição ao têrmo 642.101, marca Iguaçu, el. 47).
Cerâmica Mogi-Guaçu S. A.
(oposição ao tèrmo 642.102, marca Iguaçu, el. 39).
Cerâmica Mogi-Guaçu S. A.
(oposição ao têrmo 642.103, titulo: Iguaçu. classes: 8 — 11 — 33
— 39 — 47) .
Inquisa Indústria Química Santo Antônio (oposição ao têrmo núcl. 8).
mero
642.404, mrac: Lan Deodor,
Isofil S.A. Fios Cobos e Materiais Isolantes (oposição ao têrmo
641.342, marca: Sinflex, cl. 8).
Villastoôas S.A. Indústria de
Papel (oposição ao têrmo 841.630,
marca: M. C., cl. 50).
Metalúrgica Flex Comércio e
Indústria S. A., (oposição ao têrmo 645.125. marca: Flex, ci. 17)a
Rio, 20-10-1984.
Assinei e encerrei 33 laudas do
expediente. — Alvim Xavier, Diretor do S. Documentaçãoa
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO,
=MO N9 122.517

•Indústrias. Elétricas Sintex Limitada (oposição ao têrmo númeEm 9 de setembro de 1980
ro 641.342, marca: Sinflex, classe
The International Nickel Company
n. o 8).
Buschle & Lepper S.A. Comér- Of Canada, Limited --• Canadá.
cio e Indústria (oposição ao têrmo Titulo: Tratamento de minérios de
643.880, marca: Pimentel, classe silicato contendo fiquei.
1 9 — Um procesos para recuperação
n. o 41) .
de igual de minérios de níquel do ta.
Moinhos Unidos Brasil Mate po óxido, caracterizado por tratar o
S.A. (oposição ao têrmo 639.345, citado minério, em estado finalmente
dividido, em elevadas temperaturas,
marca: Gauchos) .
Gillette Safety Razor Co. Of com urna mistura de gases controe seletivamente, .redutores e conBrazil (oposição ao têrmo 839.838, lada
tendo enxofre, para reduzir, substanmarca: Diplomata, el. 48).
cialmente( todo o niqe1 e uma porLevar Brothers Port Stmlight ção pequena e controlada do ferro
Limitedt (oposição ao tèrmo nú- contidos no citado minério e sulfurar;
mero 640.122, marca: Luz Brasilei- substancialmente, todo o níquel; fundir o citado minério reduzido e sulfura — el. 46).
Levar Brothers Port Sunlight rado, para formar unia mate de sul.
do material reduzido e sulfurado
Limited (oposição ao têrmo nú- feto
do citado minério e tratar a citada
mero 640.121, titulo Fábrica de roate
para recuperar o niquel nela
Velas Luz Brasileira, cl. 33-48) . contido. — Prioridade: EE. UU. da:
Lander Co. Inc. (oposição ao América, em 11 - 9 -59, n9 839.430, e
têrmo 642.404 — Lan Deodor, cl. 23-8-60, no 51.418.
Seguem-s eos pontos de ris. 2 a 10.
n. o 48).
Hércules Powder Company (oposição ao têrmo 639.471, marca.
TPlamo N9 123.075
Hércules, el. 1).
Almeida Mattos & Cia. Ltda.
Em 28 de setembro de 1980
(oposição ao térmo.828.582, insgnia; Sala, classes 32 — 33 — 50). The Bendix Cohporation — EstaSociedade de Materiais Elétri- dos Unidos da América,
cos Ltda. (oposição ao Mimo nú- Titulo: Sistema de navegação DOpmero 825.413, marca: Somei, el. pler; — Privilégio de Invenção.
n. o 8).
19 — O Sistema Doppler de naveAktiebolaget Bahco (oposição ação, de acordo com a invenção, caao tèrmo Merca: Primus, el. nú- racterizado por compreender uma antena fixa em conjunto, cuja alimenmero 50).
tação 6 controlada de modo que o
Varia Aktiengesellschaft (op0- feia
direcional emitido dessa antena
sição ao 'Orme 842.999 — marca ocupa,
sucessivamente, uma pluraliAwa, el. 8).
dade de posições, arranjo para extrair
Natalício Tenocio Cavalcanti de espectros Doppler e correspondentes
Albuquerque (oposição ao têrmo: a cada uma das ditas posições em
844.730, marca: rólha Democrá- freqüências que, combinadas, _fornecem três freqüências correspondendo
tica).
Victorino Fernandes da Si/va as coordenadas de velocidade em relação ao solo do aparelho sobre o
(oposição ao têrmo 639.831, mar- qual
está montado o sistema, arranjos
ca: Diplomata,. cl. 41).
para determinar com o auxilio dessaa
Cerâmica Mogi-Guaçu S. A. três freqüências avelocidade em relaNome Comercial).
ção ao solo, e arranjo para determi-
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Dar, com o auxilio deaas tres freqiién(, cias e da informação da atitude do
4 aparelha o valor do sentiáo angu:ar
de deriva do mesmo, éste último valor sendo corrigido á vontade para
levar em conta o jógo e ondulação
i do aparelho. — Prioridade: EE. nu.
da América, em 7-10-1959, no 845.034.
Ceguem-se os pontos de na 2 a 43.
-
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cursara junta-se uns halogenido
acidas da fórmula geral II:
na qual R„ Ra ri e X têm a significação acima indicada, e Zd, simboliza
uni grupo COOH ou SO.-.H.
prioridade: Atalaia, em 24 de norambro de 1959, 1 9 de março de 1939
e 141 de setembro de 1960, resp:ctivamente sob os nok A 8.517-59, A 1.603
de 19£0 e A 7.671-60.
Total de 21 pontos.

=RUO No 123.874

Em 31 de outubro de 1960

To13,M0 No 124.490

Em 28 de dezembro de :1960
Pittsburgh Pista Class Company —
Catados Unidos da América.
American Cyanaraid Company
Título: Procedo e aparelho para Estados
(
Unidas da América.
divisão em Arem e mapa:mentos.
Titulo: Putficação de demetil-clo19 — Um processo para determinar ro-tetraciclina.
a divisão de uma placa de vidro em 19 — Um processo para obtenção
pedaços retangotiares, com base era de dernatil-cloro-tetracalina purifica• , diversas dimensões de comprimento e da a partir de úraa MAUS de fermen- largura até-determinados, por distai- tação que a contenha, soai forma de
, buição dos pedaços em grupos de dl- um precipitado com metal alcalino: laensões em largura e era corapri- terroso, caracterizado por ajustar o
' taento iguais; determinar as combina- pU da, massa para o lado ácido para
; ções passíveis de larguras em cada eolubilizar a demetil-cloro-tetracallgruP0 sem excedir a largura da placa naa finar a massa; reduzir o conteúde vidro de que se odisep5e para a dl- do de ionte metálico alcalino-terroso
mansão em consprimanto a obter: do filtrado até um ponto predetermi-í, molha a dimensão em comprimento nado; adicionar um composto de
•
do grupo que contém a goma de lar- amónia quaternário e um solvente orguras representando um total valioso gânico, •hidro-im.iscível; ajustar a misde tamanhos; e repetir o processo tura para um pli alcalino; e extrair
- rom Ilação ao cceaprimento restante a demetil-cloro-tetraciclina da ia-% de
solvente orgânico. — Prioridade:
da piara de vidro, com base na ter- EE.
truu. da América, Ida 942-59,
(Prioridade: E. U17. da América,
no 858.332.
em 2-11-1959, no 850.360).
• Seguem-se os pontos de na. 2 a 8.
seguem-se os pontos de na 2 a 15.
•
Tania° No 124.175
Em 14 de novembro de 1960

lataMea No 124.948

-lian 13 de dezembro de 1960

Requerente: Louis Fabian, apátrida,
Westinghouse Air Brake Company. técnico, residente em Jackson Heights,
— Estados Unidos da Arataca,.
'Nova York, Estados Unidos da Amédo Norte.
Titulo: Reles de intervala de tem- rica
.Pontos aaractertsticos de "Saltopo.
calcanhar com cavidade para calça•
Privilégio de Invenção.
19 — Um ralé de intervalo de tempo do" —
— uma construção de calçaauto compensado, de operação retardada, incluindo uma bobina de ope- do, um salto-calcanhar mono-peça integral, incluindo Uma porção de coração, uma armadura impulsionado- luna
ou suporte do salto, tendo uma
ra, operável quandO a bobãa, é ener- plataforma superior, e uma porção
gizada, contatas comandando a ener- curvada em forma de copo do calcagização da bobinae um dispositivo de nhar mono-peça, erguendo-se desde a
intervalo de tempo para comando dos referida plataforma, caracterizado pecantatos caracterizado por compre- lo fato de que a superfície externa
! ander um pêndulo meliante ligado da parte em forma de copo é a aia
operativemente a armadura. —.Prio- perficie externa da parte posterior do
1 'cidade: 13. 1717. da América, em 1° sapato, sendo que a superfície interna da parte em forma de copo se
de dezembro de 1959, ia 858.526.
confunde, sem EaliênCinS nem en•
Seguem-se os pontos de na. 2 a 29. tremeias, com a plataforma, a fim de
conformar-se à configuração, do calcanhar de una pé humano, enquanto
TERMO No 124,432
as extremidades arpariam dos flancos da parte em forma (ke copo são
Em 24 de novembro de 1960

Baquerente: Biochemie Gesellsella/t
Mit Beschrankter Haftung. firma
austríaca, industrial, estabelecido. em
.4 Monda Tirol, Áustria.
•
Pontos- característicos de "Processo
para a produção de penicilinas'. —
Privilégio de invenção.
— Processo para produção de
f

penicilina da farmula geral 1:
em que Ze danifica um armo CO ou
003, R um resto ganam bivalente,
eventualmente aubstituido. X luga n-

Inerentemente impelidas para dentro,
a fim de exercerem uma ação agarrante sabre o ' pé do utilizador.
Total de 3 pontos.
PriorkladeraEstados Unidos da América do Norte, em 17 de dezembro de
1959, sob n9 '860.181 e 3 de novembro
de 1980, •eob n9 66.965.

gem comuns para veiculas, e amas
para estacionamento de veiculas eatendendo-se lateralmente do trilho ou
pelo menos de um lado do trilho.
Seguem-se os pontos de as. 2 a 14.
TERMO 119 125.155

camadas foto-semicandutoras, cama,
terizado pelo fato de aplicar-se &Oba

um suporte de camada eletra.fotográ.
fico uma camada de uma resina 'soo
lolvel em alcali o revestir-se esta cai
atada de resina com uma camadX
foto-sernicondutora oratniell isenta dt
resina; e depois, dto produzidas ela

Co-fotograficamente, como conhecida
imagens e, nestas, são removidas n4
áreas livras de imagem, a c,arnadi
Requernte — "Patentgesellschaft foto-seraicondutora or gânica e a eai
Pinte & Co., firma industrial e comer- macia consistindo de resina solúvel erg
ciai suíça, estabelecida em Altdorra alcali, por meio de líquidos alcalinoa

Em 21 de dezembro de 1960

Suíça.
•
Pontos característicos de *Fecho de
correr, de matéria sintética, e preces_
co para a sua fabricação" — Privilégio de Invenção.
— Prqpesso para a fabricação de
fechos de Correr, de matérias sintéticas, principalmente de matérias sintéticas semelhantes a borracha ou
ta-mo-plásticas, tendo fixadas nas
bordas a serem unidos duas fileiras
de elementos de conjugação que se
encaixam nultuamente mis nos outros,
caracterizado por serem formadas de
unia tira perfilada, chata, semelhante a fita, de matéria sintética elástica, flexível — recortando-se por meio
de punção, a intervalos iguais a, distancia divisória do fecho de correr
acabado, entalhes transversais sucessivos, em sentido longitudinal da tira
perfilada almas com dois alargamentos cada uma que formam as cabeças dos elementos de conjugação,
dos dois lados da linha central da tira perfilada, bem como almas de junção que unem as almas transversas e
se estendem ao longo das bordas da
tira perfilada, sendo a seguir cada tira perfilada dobrada em sua linha
central e prensada, formando assim
¡Ia almas transversais os elementos de
conjugação do fecho de correr e sendo finalmente as duas tiras perfiladas fixadas a tuna fita de base cada
uma, com os elementos de conjugação confrontandase • mtituamente e
em disposição alternada.
Total de 12 pontos.
TERMO No 125.35.
Em 29 de dezembro de 196o
Requerente: Xaile Aktiengesellschata Wiesbaden-Biebrich, República

Federal Alemã.
Pontos característicos: "Formas para Impressão plana" — Privilégio de
Invenção.
Formas impressoras para impressão
plana, consistindo de um suporte de
aluminio e de uma camada copiadora
existente sabre o mesmo, caracterizadas pelo fato de encontrar-se entre a
camada copiadora e o suporte de aluraiai° uma camada de Bolmite.
Finalmente, a depositante reivindica, de acardo com a Convenção Internacional e de conformidade cora
o artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patente da Alemanha, em 30
de dezembro de • 1959, sob o no X
39.555 Ma/ 15 1.
Wel de 1 ponto.

contendo eventuadmente água e 01
solventes orgânicos.
Finalmente, a depositante reivindi
ca, de, aceado coza a Convenção
ternacional e de conformidade com
artigo 21 do -Código • da ProPriedad(
Industrial, a prioridade do correspond
dente pedido, depalaado na Repara
tição de Patentes da Alemanha em 24
de descrnbro de 1959 sob o número 21
39.649 Pira/57d.
Total de 1 ponto.
Mal° No 125.672
Em 4 de janeiro de 1961.

Requerente: Siemens & Malsim Ala

tiengesellschaft, firma industrial e co.

marcial alemã.
Pontos característicos: "Processo;
para fabricar um condensador elételd
co com &elétrico, constituido posa unis
delgada fita com grossura preferente
mente inferior a 6/u." — Privilégio(
de Invenção.
19 — Processo para fabricar um
condensador elétrico com dielé
constituído por uma delgada fita
grossura preferentenmente inferior a
(i/U e provida com delgada arraadurg
preferentemente rigenerativa, cama
terizado pelo fato de que. a uma apropriada falha portadora auxiliar 4 apta
cada primeiramente uma delgada ca.
macia de verniz, e sabre esta urna me.
talizaçào, ficarei° livre em faixe
marginal, sendo sabre 'esta metaliza.
ção aplicada uma segunda camadf
de verniz preferentemente mais espes.
sa, e, ainda, pelo fato de q ue, Pal
meio de, pelo menos, duas falhas dl
três camadas desta natureza com armaduras metálicae aiternadament(
dispostas, é confeccionado um cem.
densadoe enrolado.
Total ele 2 pontos.
Fri0"id5ec: Alemanha. em 25 do
abril de 1263, sob o número S 68.211
•

• 1111

TEall0 No 125.772
Em 10 de janeiro de 1981
Vehicules ft Travaux °Vetra" e
Florimond Douchet. — França.
Título; Aperfeiçoamentos em diapositivos de partida para motores elétricas.
19 — Um dispositivo de partida para motor elétrico caracterizado Pela

combinação de um comutador de cea

mas ligado as resistências de partida
e apto a colocar sucessivamenta em
curto-circuito cada uma das, resistências e de um disjuntar associado

éste comutador com o objetivo de

TERMO 149 125.147

TÊM° No 125.353

am 21 de dezembro de 1980

Em 29 de dezembro de 1960

Jack Smith — Inglaterra.
asça° direta. oxigênio ou enxedfrea e Titulo: Sistema de estacionamento.
orgânico,
de
preferência
Inn resto
I* — Um sistema de estacionamene um -resto alifático. aralifátioo, aro- to para veiculas rodoviárioa, caractematico ou heterociclico, que pode ser rizado por incluir uma estrutura areventuaSmente substituído, *a — 1 queada, pelo menos uma extremidaou 2, raspectivaraente de sais desta de *da estrutura estando em um nível
penicilina, caracterizado pelo fato de sonveniente para vaaculos passarem
que se realiza o proceda corno ter- para a mesma, pai) mera: um trilho
mentação com adição de combinações corre_nslo lonaituatalmente na estria
przer—aaa amuo combinação per tura para prover arranjo- da rasco.

Novembro de 1964

efetuar o corte ou a ligação da corrente na ocasião da parada ou da
partida do motor sucessivamente. —
Prioridade: França, em 20-1-1600, nú-

Requerente: Kalle Aktiengmens- mero P. V. 818.161.
abafe, sociedade alemã, industrial, es- Seguenaze os pontos de m. 2 a 8.
tabelecida em Wiesbaden-13:ebrich.
República Federa/ Alemã.
- TERMO N* 125.992Pontos caracteristicos: *Material
foto-condutivo e procedo para a proEm 19 da janeiro de 1961
dução de formas impressoras". —
Privilégio de Invenção.
Urikui Carb/de CorporatiOn
EstaProcasao de produzir farinas :marés- do; Unido-: dr Américas.
-oras, espacialmente para a Impressão Titulo: Lâmpadas e:étricas.
plana, a partir de imagem obtidas
— Uma ateimada incandescente
eletro-fotograVcamente por meio de caracterizada por compreender um

Tee
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Novembro de 1964 3995

Tfia/M0 .N9 102.207
TERMO Ne 109.495
filamento compreendendo carboneto
mela hora e, quando o ponto de tutenteio e um carboneto de zircónio,
alio da mistura está acima de 7209C,
bania, titAnice torio, vanadio, nibio,
Em 7 de maio de 19$8
au 19 de abril de 1959
pelo menos 4 medes por cento, bastaInolibdanio, ttmgstenio, ou tirania, e
do sóbr.e as partículas refratárias. o
tina atmosfera substancialmente li- Requerente: Este:xis/eu Azevedo -- International Pipo And Oeramics metal ativo sendo um que tenha um
vre de oxigênio compreeendendo na Minas Gerais. •
Corporation — Estados Unidos da óxido irredutível por hidrogénio abaitemperatura de operação, hidrogénio
xo de 10004,0 • quando a mistura tem
América.
Titulo:
A:cop/ador
teiefeno-interfile carbono vaporizado. — Prioridade:
Titulo: Aperfeiçoamentos em tubos um ponto de alio acima de 7209C,
alce.
—
Privilégio
de
Invenção.
trU. da América, em 29.1,80,
o . óxido do dito metal ativo tendo
de concreto protendido.
nee 5.524 e 5.525.
1 9 — Aperfeiçoamentos em tubos também uma energia livre de forma— Acoplador Telefano-interfóniconcreto pretendido de material ção a 2790 acima de aa quilocaloriaa
Seguem-se os pontos de lis. 2 a 17. co, caracterizado pelo fato de conetar de
de um ou meia cape:ger-e funcionando originexiamente plástico e subsequen- por átomo grama de oxigênio. e (2)
sob qualquer princípio, pleso-elétrico, temente endurecido, ta/ comoconcreto, fundido em seguida a mistura liqueeiétro-magnético, eletroacústico e influindo Unia disposição tubular de feita.
TERMO N9 127.528
suas combinações e de um tradutor ferros pré-telefonadas embebidos no Seguem-se os 'pontos de 2 a 19.
funcionando por qualquer doa princi- dito tubo a intervaloa em volta do diEm 10 de mano de 1961
pies referidos, acoplados em um es- ta tubo e submetendo o dito tubo a
TERMO N9 120.918
tojo, e, ou em uma caixa e, ou em um- esforço compressivo no sentido
Requerente: Mansanto Cheraical um suporte, com propriedades acús- do comprimento dos ditos ferros, cakm 6 de julho de 1960 •
ticas e, ou mecenicas e, ou elétricas racterizado pelo fato de que os diComPany, firma norte-americana.
e, ou inagneticas e, ou suas combi- tos ferros pré-teneonados são ligadas
Ponto caracteristico: "Aparelho D. nações.
em pares por voltas embebidas no Requerente: Dtulsol A. G. "Jur
latório-torcedor" — Privilégio de Inmaterial do dito tubo, cada volta li- L:ichtraustatte — Suíça,
venção.
Total de 4 pontos.
gando entre diferentes pares dos di- Titulo; Aperfeiçoamentos num preto.: ferros, e peças pré-tensionadas em- ce:to para produzir' concreto de pouco
I° — Despoeitivo para enrolar fio
bebidas ao dito tubo a intervalos em p&so.
numa bobina, caracterizado por comPrivilégio ee Invenção.
TÉRmo
N9 105.294
volta do dito tubo e engajadas com
preender: uma bate; um fuso rotatee
as dita.s voltas e ferros, uma de cada 19 Procuro para confeccionar
rio st,;ze a taze, para suporte e roEM 18 de setembro de 1955
das ditas psças eugejada com urna elementos de construção de concreto
taçào de uma bobina; meios de trensvolta que rira entre um par dos ditos leve, que contêm materiais fibrosos
laç5.0, adjrcentes à bobina, pare, diRequerente —Ontário Researcb ferros e engajada com uma volte total ou parcialmente mineralizadee,
rigirem o fio zóbre a bobina; uma esque liga entre outro par dos ditos caracterizado pelo fato que o matepula transferidora, em montagem ro- Foundation — Canadá.
rial fibroso é triturado, calibrado e
tatória no fuso. podendo os ditos Invenção -- "Tratamento de mine- ferros, ditas peças e voltas submeten- misturado
de forma tal que se comi..
ineics de translação ser movidas para rio de ferro" - Privilégio de Invene do o materiel adjacente do dito tubo ga determinado
grau de elasticidade
a esfórço compressivo na direção cirdirigirem o fio sóbre a emula trans- çAo.
da mistura e determinada, absorção
cular em volta do dito tubo.
feridora; meios sare a base, para
liquido, depois do que se impregna
contatar e efrar a esmea trane ferido- le — Um processo para tratar um Seguem-te os pontas de 12.9. 2 a 5. odematerial
fibroso com sulfato de aluPririoridade: Estados Unidos da
ra com uma velocidade que difere da mineral a fim de produzir ferro memínio ou solução do eurato de meAmérica.
em
20
de
maio
de
1958
sob
tálico,
em
um
forno
que
poma
uma
velocidade do fuso e na espula transtais pesados de forma tal que sais
feridora. para cortarem o fio que vai câmara redatora, e debaixo da mes- o n° 736.489.
proveniente do material de coesão eee
banho
de
metal.
fundido,
cama,
um
da bobina à eaaula transferidora.
jem introduzidos na fibra e por deracterizado pelo fato de compreender
terminados adições bAsicas se tornem
Total de 10 pontos.
a queima de um combustível móvel
TERMO N9 120.058
nas =Perneies do material fibroso
ao
rde5M0
tempo
que
os
produtos
dêsPrioridade: Estados Unidos da Amécamadas de gel endurecivels As quais
rica do Norte, em 11 de março de se combustão são dirigidos para baixo.
Em 9 de junho de 1960
adere o material de coesão que concom o fim de incidir contra a, super1960, sob o n9 14.303.
fície do banho; a introdução de uma Requerente: Marcelo de Paula e siste, preferivelmente, de cimento Portland, • que se junta ao material 1/mistura do mineral de ferro finamente Salles — =nu Gerais. •
impregnado durante a etapa
dividido e de fundente, dentro da chaTERMO 279 127.524
.Ntivo sinaleiro rodoviário. Coso
pegajosa das camadas de gel, e que
ma proveniente do combustivel em — Modelo de Utilidade.
combustão, para ser impusionada pe19 — Nemo sinaleiro rodoviário, ca- logo em seguida, a mistura, pliatica
Em 10 de março de 1981 •
la mesma e aquecer rispidamente a racterizado Por estar constituido por por apisoai/sento manual, •agitação,
vibração ou apisoamento mecânico, é
mistura; o. encobrimento imediato da
as delas es lançada em moldes,' prensada, e as
Depositante: Mon-mato ChernicaI chama e da mistura suspensa na tres portes, sendo que dumeio
t
ã
o
u
n
i
d
a
s
e
r
p
de
uma
Cbmpany, firma norte-americana.
mesma, com um agente redutor, que dobradiço, e uma outra livre, que se peças moldadas, depois do eliminado
efeito de prensagem, alio levadas a
flui em paralelo com as mesmas e
às outras duas por meio de qua- o
um procesos de endurecimento norPontos caracteiesticos de: *Apare- reduz o óxido do ferro contido no mi- Une
tro chavetas situadas na parte infe- ma/ cmacele,rado .
lho para acondicionamento de me- neral ao estado de ferro metálico; e rior das duas partes unidas entre si.
°beis" — Privilégio de Invenção.
a separação dos constituintes gaso- sendo que dites chavetas recebem 4 Total de 13 pontos.
•nIle
1.9 — Aparelho para acondiciona- sos do ferro metálico e escória ali em parfusas locanzados na parte infesuspeitai°. separação que é ralizada rior do lado livre, fixando-se a estas
mento de mechas, caracterizado por oor
TERMO
N9
122.270
incidência
dos
produtos
de
comCompreender: um meio para guiar a btateo centra a superfície do men. chavetas por meio de 4 borboletas.
sendo
que
as
três
partes
unidas
entre
mecha, a fim de dirigi-1a a uma de- clonado banho.
Em TU de agasto de 1960
si formam a figura de um triAngulo
terminada parte da área de um reequilátero.
ceptáculo; meios, ligados ao meio- Total de 28 pontos.
Requerente: Vito lidariam Demais.
Total de 5 pontes.
guia, para reciprocar continuamente
n1 e Itelo Dl Mello — Estado da Guise
nabara.
o melo-guia ao longo de um caminho
TERMO N9 108.700
Título: Capas envoltório para chatransversal ao receptáculo, e meios,
TERMO N9 120.130
ves laminares. — Modelo de retalligados aos meios recipeecantesd. e
Em 25 de fevereiro de 1959
ie — *Capas envoltório para chaves
obedecendo trininaçáo de um curso
Em 13 de Junho de 1960
laminares' caracterizadas por consisreciprocante do meio-guia, a fim de Requerente: The General Tire &
'
tampas cicuularea que
deslocar os meios reciprocantes numa Rubber Company — Estados Unidos Z. I. Du Pont de Manicura And tirem em duas
company — Estados Unidas da Amé- se engatam para margem, deixando
direção non-nal ao aludido cammho. da América.
entre ai um espaço corrspondente
Titulo: Processo para preparar um rica.
Total de 10 pontos..
cabeça de chaves laminares do tipo
latex de polímero e composição para Título: "Processo e composição" — liYale",
e tendo cada uma das duas
de Invençã.ol.
Prioridade: Wetados Unidos da Amé- reveremento superficial baseadas * no Privilégio
— Uns processo para produção tampas °Meios, deslocados do cenrica do Norte, em 11 de março de dito Iatex. — Privilégio de Invenção. de19
uma composição metalifera fundida tro, na posição correspondente aos
1960. sob o ne 14.315.
19 — Um processo para preparar tendo um ponto de fusão acima de or1ffeW9 das chaves e interrupções
uni latex, caracterizado por compre- 50°C, caracterizado por compreender marginais, na parte correspondente à
ender a interpolimerização de 40 a. 60 (1) dispersa* em uma massa liquefei- salda da lamina das ditas chaves.
=MO NN 77.478
partes em péso de um estireno poli- ta do metal, de partículas dimensio- Total de 5 pontoe.
raerizável. 40 a 60 partes em pese de nadas na ordem de submicrons de
• Em 24 de janeiro de 195A
um acrilato de alquila copolimerizávei um óxido metálico refratário molhano qual o grupo alquila tem de 6 a, 12
MIMO N° 122.887 Por metal tosoblvel na mesma, as
Requerente: Pábrica de Bicicletas átomos de carbono, 1 a 1. em rei
ditas
partículas
tendo
uma
superfície,
alonark S. A, — São Paulo.
néso de um agente estabnizante e em metros quadrados por grama, de
Em 19 de setembro de 1960
Titulo: Um selim para bicicletas e 125 a 1 parte em pés° de um divbell- 12/D caiando a mistura tem um ponVeiculas einejares — Afodélo de Uti eenzeno.
to de fusão de 50° a 7209C e de 8/D Requerente: encambe E. Nicole*
'idade.
a 12001D meando o dito ponto de tu- — São Paulo.
Total de e pontos.
está acima de 720°C, onde D é a Título: Aperfeiçoamentos em ourep
— Uru selim para bicicletas e yd- A requerente reivindica de aceado são
Pda
do refratário molharei, em /ativos a baterias acopladas.
densidade
com
a
Conven4)
Internacional
e
O
Cuias similares, caroci.erizado pelo Ia
vilégfo
de
Invenção.
•
estando
presenArt.
21
do
Decreto-lei
grames
por
mililitro,
n9
7.903
de
27
to das tirantes da armação, metálica
na mistura pela menos a propor— APerfeiçoetnento sem ou rela.
iterem recobertos por uma pl ca de de agasto de 1945 a prioridade do te
correeponelente pedido depositado na ção mínima de um metal ativo que tiros a baterias acopladas caracterbui:.
material flexível com, por ex:mplo teeparecãe
de Patentes nos EE. tile evita a e., coritcaelo da s Partículas dos por consistir em remites e ui/hl
borra cir..
da América. em 3 de Março de 1953, refratárias quando .a mistura liquefei- nhuras praticadas nas peredee
Total de 2 p-mtcs
sob o riv 718.409.
ta é manta em repouso durante cat das bateriam, pelos quais silo tal,'

I
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•
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•
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risada por ronstituiree de duas fitas
sobrepostas, sendo uma de tecido armado e consistente, tal como sorgorão ou tecido embebido em'resina sintética, como a goma vinflica, e outra
de ferro aparente, tal como carneira,
oleado, camurça, pelica, tecido adequado, sendo ambas as fitas unidas
por uma costura central e longitudinal, que as mantem ajustadas entr
TERMO 149 123.061
si, mas com as zonas marginais livres,
para encapar e prender por costura
Em 27 de setembro de 1960
outros elenientas, sejam os da co5erRequerentes TaciaoYashida - Ja- tura externa do conjunto, sejam as
pão.
de peças de vestuário onde
Titulo: Aparelho para remover den- ProieçÕes
constituirão cós.
tes de fechos eclair. - Privilégio de Total de 2 pontos.
Invenção.
1 9 - Aparelho para remover dentes de um fecho eclair com os dentes
TERMO 149 125.146
escondidos, consistindo de um par de
abas corregando os dentes, caracteEm 21 de dezembro de 1960
rizado pelo fato que é composto de
uma peça suporte de fecho com uma Requerente: United Enates Rubber
fenda estreita vertical para segurar Company - atados Unidos da Améas duas abas do dito fecho, de uma rica.
fieira e de um punção móvel com re- Titulo: Nevo e aperfeiçoado fio
lação ti dita fieira, tendo cantos cor- elástico composto e processo para a
tantes espaçados em distância suba. Ma confecção. - Privilégio de Intancialmente igual distância dos venção.
fundos das partes pegadoras dos dentes dos respectivos elementos do fe- 19 - Pio elástico caracterizado pelo
che. abraçando ae respectivas abas, fato que é composto de um cordão
quando os ditos elementos engatam multi-fibras de baixa torcedura e formado de uma multiplicidade de fibras
um no outro.
principais de comprimento com as fiTotal de 5 pontos.
bras individuais soltas arranjadas no
mesho, de um fo ela.stomérico e de
TERMO No 123.272
um cordão continuo de alta resistência a tração, sendo o dito cordão multi-firma e o dito fio elaatomérico arEm 7 de outubro de 1960
de uma maneira e proporRequerente: &ovni Manufacturing ranjados
de um modo no fio composCompany -• Estados Unidos da .Amá. cionados
to que as fibras no cordão multi-firica.
bras sob condições de contração do
Titulo: Aparelho de enrolamento de fio
elastomérico estejam somente litrelas - Privilégio de Invenção.
geiramente associados com o dito fio
1 9 - Apanho de enrolamento de
e as fibras individuais
fivela, tendo meios para transferir elastomérico
no cordão mult-fibraa esnina fivela perfurada de pósto de ali- principais
tejam ligeiramente associadas uma
mentação de fivela para um pasto de com
a outra, sendo o dito cordão de
enrolamento de fivela, meio para se- alta resistência
tração, o dito fio
guiar frouxamente a fivela perfura- elastomérico e oadito
multi.
da em posição para o enrolamento, fibras arranjados de Whcordão
modo e promeio para adiantar uma extensão de porcionados no fio composto,
as
'Ura de. suprimento existente para fibras do cordão multi-fibrasque
serão
sun lado da fivela, meio para enroles sob condições de alongamento do
fio
a extensão de tira nas perfurações elastomérico imprienida,s com aparto
da fivela, caracterizados em que o relativamente forte contra o fio elasmelo de adiantamento de tira inclui tomérico através do comprimento do
meio para prender a tira durante o cordão de multi-fibras.
enrolamento.
Total de 3 pontos.
Total de 14 pontos.
A requerente reivindica a prioridade
de Adenta° pedido depositado na Repartição de Patentes nerte-anaericana em 2 2de dezembro de 1959, sob o
TIMM° No 124.870
no 861.394.
Em 12 de dezembro de 1980
Requerente: Manufatura de gravaTERMO Na 125.285
tas e Lemos Duflex S. A. - São
Paulo.
Em 27 de dezembro de 1980
Titulo: Aperfeiçoamentos em granam. - Privilégio de Invenção.
to -- Aerfeiçoamentos em gravatas, Requerente: N. V. Philips' Gloeicaracterizados por compreenderem la.mpentabrieken - 1101anda,
WILL pega suporte em formato de V
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou rebem aberto eligeiramente recurvada lativos a processos Pra o dimensiono sentido transversal, e ainda pro- naraento correto de envóluoros de vivida inferiormente de um prolonga- nro para válvulas de descarga elétriMento central posterior, dobrado em ca. --I Privilégio de Invenção.
U invertido, formando gancho; e a 19 - Aperfeiçoamentos em ou regravata sem o aplicaria ao referido
euporte, atando-se o n6 na parte cen- lativos a processos pera o dimensiotral do mesmo, deixando livres ape- namento rigoroso de: parte interna
nas as extremidades da quele e o gan- de envolucros de 'Vidro para válvula
de descarga elétrica, envolucros &SM
cho posterior.
abertos em uma das extrinidades e
Total de 2 pontos.
providos, na outra, de um tubo de
exaustão, caracterizados pelo fato do
envolucro ser suspenso e colocado sõTramo 119 124.958
bre uni núcleo cônico inteiriço, com
o tubro de exaustão voltado para ciEni 13 de dezembro de 1960
ma, apõe o que o núcleo e o envoluRequerente: Sul Americana de Sr° LO /4P9C1dO5 em todo o compriPendas Ltda. - São Paulo.
mento, de tal maneira que o vidro
Titulo: Nora estrutura de fitas pa- amolecido do envolucro encosta no
ga formação de cinto ou gás. - Pri- núcleo em conseqüência da ação comMlégio de Invenção.
binada de sua tensão superficial e da
"Neva estrutora de fitas para pressão das chamas, após o que. tanformação de cinto ou ode", canele- to o envõlucro como o núcleo são deicanxadas num ou mais parafusas
alongados que atravessam as bases de
duas baterias, através um conduto
isolado, conjugando-Se concomitantemente com os referidos ressaltes e ranhuras das Paradas das batarias.
Total de 2 pontes.
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fazendo a mesma passar por um Sag
bo disposto entre tais pontal. Gania
terizado porque se utiliza, como meie
velculs.nte, diferentes de regalo Oras
vocadas entre os meios fluidos exila
tentes em dois pontos próximos dag
queles entre os quais deve se efetuar
a transferência, porque a carga mera
gulha' constantemente reate ou nestes fluidas, e porque a transferência
se opera em duas fases para cada
sentido que te caracterizam por ações
diferentes dos meios fluidos saibre a
carga e transferir.
Total de 7 pontos.
A requerente reivindica de acordo
com a Convenção Internacional e 0
.nnnnn•n
Art. 21 do Decreto-lei n o 7.903. de 97
de agasto de 1945, a prioridade do
TERMO N9 125.281
correspondente pedido ~atado na
Repartirão de Patentes na Bélgica,
Em 27 de dezembro de 1960
em 5 de janeiro de 1900, sob O númeRequernte: Masoflex S. A, Produ- ro 586.283.
tos Plásticos - São Paulo.
Titulo: Masoflex S. A. - Produtos
Plásticos. - Privilégio de Invenção.
TERMO 149 125.874
lo - Aperfeiçoamentos em tampas
atomizadores para frascos plásticos
Em 4 de janeiro de 1981
em geral, do tipo que compreende uma
cápsula cilindrica rosqueada ao reci- Requerente: Samuel Moore & Co.
piente, e provida de um bico superior - Estados Unidos da América.
com sobre-tampo, caracterizados pelo
fato de o orifício do bico acima cita- Titulo: Tubulação Composta e PrO.
do, que é ligado ao tubo condutor do como para sua fabricação. - PrivL
liquido, ser disposto lateralmente, e a légio de Invenção.
mencionada sõbre-tampa ligada atra- lo Uma tubulação composta de
vés de haste flexivel à borda da re- alta resistência oferecendo °tintas cafrlda cápsula.
racterísticas de flexibilidade, durabfa
Total de 2 pontos.
lidade e resistência é, camasamento
caracterizada por compreender uns
tubo interno de nylon, pelo menos
TOEMO 249 125.267
unia camada de material fibroso disposto em relação trançada em torno
Em 27 de dezembro de 1980
do dito tubo interno e formando um
elemento de reforço, 'uma bainha exRequerente: Bure,au D'Etuaes
terna de material depoliuretana elescleaires "B. E,
- Bélgica. •
Titulo: Processo e dispositivo para tomérico recobrindo o dito elemento
a transferência de uma carga entre de reforço, e uma camada de compa.
dois reservatórios contendo fluidos. sição adesiva disposta intermedibria.
mente ao dito elemento de reforço e
- Privilégio de Invenção,
e, dita bainha e conjugando os Saia
19 - Uni procesos de transferência mos.
4e uma cace.rga ' entre dois pontos
dispostos em melo ou meiog fluidos, Total de 10 pontoe.

xados a esfriar juntos, ao ar, por alguns segundos e, em seguida, novamente aqucido o nvaaucro em certo
grau, em resultado de que êle se destaca do núcleo e, imediatamente após
esse aquecimento, removido do núcleo.
Total de 3 pontos.
A requerente reivindica de acordo
com a Convenção Internacional e o
art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de 27
de agósto de 1945, e prioridade do
correspondente pedido depositado
Repartição de Patentes da Ilolanda,
em 30 de desembro de 1959, sob o número 246.928.

CERTIFICADÓS EXPEDIDOS

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 7 DE OUTUBRO DE 1964

Timmos

222.953
314.700
408.515
412.994
417.161
428.234
443.509
474.983
496.753
595.180
597.295
598.208
612.270
623.632
625.432
625.433
627.760
630.625
631.063
631.065
631.282
632.002
633.474
633.475

"Marcas

305.912
305,913
305.914
305.915
305.916
305.917
305 918
305.919
305.920
305.921
305.922
305.923
305.924
305.925
305.926
305.927
305.928
305.929
305.930
305.931
305.932
305.933
305.934
305.935

Tarmos

634.298
637.204
640.151
640.514
640.515
642.198
642.501
643.431
643.-614
643.816
643.817
.643.885
643.992
643.993
643.994
643.995
643.997
644.016
644.017
644.018
644.668
645.582
645.727

MarCas

305.9"
305.937
305 938
305.939
305.940
305.941
305.942
305.943
305.944
305.945
305.946
305.947
305 948
305.949
305.950
305.951
305.952
305.953
305.954
305.955
305.956
305.957
305 959

411

Rio. em 15 de outubro de 1964. -. Men ilkim /C/Meg.. Diretor dó
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Mon..

MARCAS DEPOSITADAS
Publteafrto feita de affirdo com o art. 180 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
ourar o prazo de CO dias para o deferimento do pedido. Durante isso prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
aradonal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Térmo n• 648.034, de 294.1964
Jorge Ricardo Rothhirsch Meisels
Estado da Guanabara

ROGER

Térmo no 648,042, de 29-6-1964
Jorge Ricardo Rothhirsch Melada
Estado da Guanabara
Classe 9
Acordeões, cordas para instrumentos
musicais, bandolins, banjos, cavaquinhos,
pianos e partes destes, citara, flautas,
gaitas, harpa, trombones e violão

Térmo n' 648.051, de 29-6-1964
Jorge Ricardo Rothhirsch Meisels
Estado da Guanabara
Classe 18
Explosivos e fogos de artificio
Termo no 648.052, de 29-6-1964
Jorge Ricardo Rothhirsch Meisels
Estado da Guanabara

para telefone*, guarnições para
ficadores, recipientes, suportes e adesivos para azulejos
Tèrmo a° 618.062, de 29-6-1964
Jorge Ricardo Rothhirsch Meisels
Estado da Guanabara
Classe 29

Escóvas, espanadores e vassouras

Termo n o 648.043, de 29-6-1964
Classe 19
Jorge Ricardo Rothhirsch Melada
Tarmo n° 648.063, de 29-6-1964
Ova, em geral, inclusive do bicho da
Jorge Ricardo Rothhirsch Melado
Estado da Guanabara
ceda
Classe 10
' Estado da Guanabara
Classe 1
Termo no Eéi.053, de 29-6-1964
Classe 30
Substancias e preparações químicas usa- Agulhas para injeções, aparelhos de
Jorge Ricardo Rothhirsch Melsels
Guarda-chuvas e bengalas
das nas indústrias, na fotografia e nas diatermia, aparélhos para massagens,
Estado da Guanabara
análises quiraicas, a saber: Acetonas, aparelhos de raios X, aparelhos para
Cia.ae 20
Termo no 648.064, de 29-6-1964.
brometos, hidrato de altiminio, pedra surdez, ataduras arcos para serras de
Jorge Ricardo Rothhirsch Melada
Ancoras, cinto de natação, bóias e
pomes, peliculas cinematográficas (se- ouro, bombas de borracha ;tara fins ciparaquedas
Estado da Guanabara
rurgicos e protéticos
alvela), potassio, pó de zinco e produtos para conservação de ovos
Termo n° 648.054, de 29-6-1964
Classe 31
Termo n° 848.044, de 294-1964
Tendas, lonas, correias de transmissão
Jorge Ricardo Rothhirsch Melada
Jorge Ricardo Rothhirsch Malacia
Térmo n° 648.035, de 29-6-1964
de Oda espécie e mangueira
Estado da Guanabara
Estado da Guanabara
Jorge Ricardo Rothhirsch Melais
Classe 21.
Classe
'11
Tênno a° 648.065, de 294.1961
Estado da Guanabara
aquáticos, particularmente barFerragens e ferramentas, alicates, ca- Veiculos
Jorge Ricardo Rothhirich Matula
cos
de
motor
e
patins
aquáticos
Classe 2
deados, alavancas, arruelas, arrebites,
Estado da Guanabara
Substancias e preparações químicas, usa- argolas, armaões de metal, baldes, caTeimo n9 648.055, de 2941984
Classe 32
na
agricultura,
na
horticultura,
na
das
nos, cantopeiras, estojos de metal paJorge Ricardo Rothhirsch Meisels
Almanaques, boletins, jornais, publicaveterinária e para fins sanitários, a sa- ra carimbo, espremedores, formões, %iEstado da Guanabara
ções impressas, programas radiofõrlicos
ber: álcalis, baraticidas, carrapaticidas, ces, fechaduras, fivela" e manteigueiras
desinfetantes, fertilizantes, pós insetiClasse 22
Terran n° 648.066, de 2944904
cidas, vacinas ara aves e animais
Termo n° 648.045, de 29-6-1964
Linhas para coser, para pesca, tecelaJorge Ricardo Rothhirsch Melada
Jorge Ricardo Rothhirsch -Melada
gem e tricotagem
Estado da Guanabara
Termo no 648.036, de 29-6-1964
Estado da Guanabara
Jorge Ricardo Rothhirsch Melada
Termo n 9 648.056, de 29-6-1964
Classe 34
Estado da Guanabara
Jorge Ricardo Rothhirse.h
Tapetes, cortinas, linóleos, oleados •
Classe 12
Estado da Guanabara
encerados
Classe 3
Botões, alfinetes comuns e fechos corSubstandas quimicas para serem usaClasse 23
rediços
Têrmo 13, 648.067, de 2941964
das na medicina ou na farmácia
Tecidos em geral, tecidos plásticos, teJorge Ricardo Rothhirsch Melada
Termo 219 648.016, de 29-6-1964
cidos impermeáveis, tecidos de pano
Ti,rmo no 648.037, de 29-8-1964
Estado da Guanabara
Jorge Ricardo Rothhirsch Malacia
couro, veludos, tecidos para cama e
Jorge Ricardo Rothhirsch Melada
Classe 35
Estado da Guanabara
mesa, tecidos para confecções e percaEstado da Guanabara
Arte4atos de couro, a saber: Arreios
Classe 13
.lina
Classe 4
carteiras, capas para livros, estojos
Abotoaduras para punhos, águas mariTermo n° 648.057, de 29.6-1964
Algodão em bruto, borracha em bruto nhas lapidadas, adornos, colares, contas
armas de fogo, porta-notas, portar
Jorge Ricardo Rothhirsch Malacia
e cortiça em bruto
documentos, pastas e sacos de couro
de metais ou pedras preciosas ou semiEstado da Guanabara
preciosas
Termo n° 648.038, de 294-1964
Classe 24
Têrmo n° 648.068, de 29-6-1964
Jorge Ricardo Rothhirsch Meneia
Para distinguir artefatos de algodão,
Jorge Ricardo Rothhirsch Meisels
Têm°. ii° 648.047, de 29-6-1964
Estado da Guanabara
%dou, plásticos, canhamo, caroa, juta,
Estado da Guanabara
Jorge Ricardo Rothhirsch Meisels
la, linho, raion seda natural e outras
Estado da Guanabara
Classe 36
Classe 5
fibras, aiomares, atacadores, bicos, bo- Blusas, botas e botinas, calças, camisas
Classe 14
Aço em bruto, aço fundido, bronzes,
las de tecidos para senhoras, bordados, e camisolas, saias, Nvas, ligas e lento"
Vidros e cristais
bronze de manganês, chumbo, cobalto,
borlas, bandeiras e cordões
ternos, uniformes e vestidos
ferro manganês, liga metálica, metais
Termo n o .648.048 de 29-6-1964
-estampados e 'liguei e zinco
Termo
no
648.058,
de
294-1964
Jorge Ricardo Rothhirsch Meisels
Té'rmo n° 648.069, de 294-1964
Jorge Ricardo Rothhirsch Meisels
Estado da Guanabara
Jorge Ricardo Rothhirsch Melada
-,Têrmo rs9 648.039, de 29-6-1964
Estado da Guanabara
•
Classe 15
Estado da Guanabara
Jorge Ricardo Rothhirsch Meisels
Classe 25
Banheiras, escarradeiras, vasos, comeClame 37
Estado da Guanabara
imagens,
gravuras,
estátuas
e
estatuedores para aves, globos, moringas, cenCobertores, lençóis e toalhas de ase
Classe 6
tas
tro de mesa e saladeiras
pessoal
Motores de combustão interna e partes
Têrtno n o 648.059, de 29-6-1964
dos mesmos
Termo no 648.049, de 29-6-1964
Termo no 648.070, de 294.1964
Jorge Ricardo Rothhirsch Meisels
Jorge Ricardo Rothhirsch Meisels
Jorge 'Ricardo Rothhirsch Melada
Térmo n• 648.040, de2 9-64964
Estado da Guanabara
•
Estado da Guanabara
Estado da Guanabara
Jorge Ricardo Rothhirsch Melada
„
Classe 26
Classe 16
Classe 38
Estado da Guanabara
Areia, argila, azulejos, blocos para pa- Artefatos de madeira em geral: argolas, Livros não impressos,
etiqueta4 papei
Passe 7
vimentação, cimento, cal, caibros, es- anais, alguidares, armações para vitripara escrever e imprimir
Arados, adubadeiras, facas para máquines e balcões
tuques e estacas
nas agricolas e garras para ardo
Térrao no 848.071, de 29-6-1964
Termo n° 648.060, de 29-6-1964
Termo n° 648.050 de 29-6-1964
Jorge Ricardo Rothhirsch Meisela
Tèrmo n° 648.041, de 29-6-1964
Jorge Ricardo Rothhirsch Melsele
Jorge Ricardo Róthhirach Malacia
Estado da Guanabara
Jorge Ricardo Rothhirsch Meisels
Estado da Guanabara
Estado da Guanabara
Classe 39
Estado da Guanabara
Classe 27
Classe 18
Amortecedores de borracha
Cima 8
Areia, argila, azulejos, blocos para pa- actos, capachos de fibra, esteirinhas
Acumuladores, amperâmetros, aparelhos vimentação, cimento, cal, caibros, esde palha para mesa e peneiras
Termo n° 648.072, de 39-6-1964
de televisão, aparelhos de. barbear elétuques e estacas
Termo n9 848.061, de 2941964
Jorge Ricardo Rathhirsch Melada
tricos, amplificadores elétricos, antenas.
Têrnio nn 648.050, de 29-6-1964
Estado da Guanabara
Jorge Rkardo Rothhirsch Meloais
bateriais de acumuladores, binóculos.
Jorge Ricardo Rothhirsch Malacia
Classe 40
Estado da. Guanabara
•
bussolas, campainhas elétricas, chassis
Estado da Guanabara
Móveis est geral, de metaLvidrd.
Classe 28
— _íg
de rádios, discos gravados, discos para
Classe 17
estofados ou não,
Artefatos de material plástico e de4; aço og
telefones e valvulaa para rádios
Lápis em geral
loa; argolas, açucareiros, bales,
• iNta eittriKtrlo
teen
4111

indústria

Brasileira

•

3998 Quinta-felrá 5
Termo n• 648.073, de 29-6-1964
Jorge Ricardo Rothhirsch Meisels
Estado da Guanabara
Classe 42
Aguardente, arde, aperitivos, bagaceira,
brandy, bitter, cervejas, conhaque fernet, gin, licôres, rum e sucos de frutas
com álcool

Têrmo no 648.084, de 29-6-1964
Projetores Cibié do Brasil S. A.
São Paulo

PISCATRON
IND. BRASILEIRA

•

as.

Termo n9 648.074, de 29-6-1964
Jorge Ricardo Rothhirsch Meisels
Estado da Guanabara
Classe 44
Artigos para fumantes, a saber: cigarros, charutos e cigarreiras
Termo n° 648.075, de 29-6-1964
lorge Ricardo Rothhirsch Meisek
Estado da Guanabara
Classe 45 Sementes e mudas para a agricultura,
a horticultura e a floricultura. Vlôres
naturais
Termo n° 648.076, de 29-6-1964
Jorge Ricardo Rothhusch Meisels •
Estado da Guanabara
Classe 46
Alvejantes, anil, água sanitária, fósforos, ã de aço, preparados para polir
e limpar madeiras, vidros, metais e
objetos. Sabões em geral e saponáceos.
Velas e esponjas de limpeza

•

Termo no 648.077, de 29-6-1984
Jorge_ Ricardo Rothhirsch Meisels
Estado da Guanabara
Classe 47
Petróleo refinado, semi-refinado e não
refinado. Produtos e óleos combustíveis provenientes do petróleo
Termo n° 648.078, de 29-6-1964
Jorge Ricardo Rothhirsch. Meisels
Estado da Guanabara
- Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral, a saber: água de
lavanda, água de colônia„ água de roias, amónia erfumada líquida e em 6,
ara banho, brilhantinas, batons, cremes
para barbear, cremes para a pele, cre:nes dental, desodorantes, essências, els
tratos, perfumes, esmaltes para unhas,
escavas para dentes, fixadores para o
cabelo, glicerina per fumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
lança-perfumes, bis, sabão em creme,
em elixir e em pó, óleos para o cabelo.
pastas e pós para dentes, pós de arros,
pentes e pomadas perfumadas para o
embelezamento da cutia
Termo n• 648.079, de 29-6-1964 Jorge Ricardo Rothhirsch Meisels
Estado da Guanabara
Classe 49
, jogos, brinquedos, artigos desportivos
• passatempos, a saber: albina para
recortar e armar .aviões, baralho de cartale bolas para todo o esporte, brinquedos, figuras de aves, patinetes, jogos
de dama, dominó e xadres
Termo no 648.080, de 29-6-1964
Jorge Ricardo Rothhirscla Meisels
Estado da Guanabara
Classe 50
Impressos para uso em cheques, duplijatas, envelopes, faturas, papel de coririmpandencla e recibos. Impressos em
cartazes, placas e tabuletas
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Li,:sse
Para distinguir: Carregaddres de bateria, automático, bobinas de reatância.
soldadores de resistência elétrica, fonte
de corrente de aquecimento .por induvo/tagem, tubos ou válvulas, retificadoras, válvulas, pilhas, foto-eletricas, artigos, acessórios e equipamentos fotográficos, a saber: . equipamento fotouash, inclusive tampadas "ioto-flash",
e refletores para as mesmas, unidades
4ornecedoras de força para foto-flash,
e meios de controlar correntes do fotoflash, altímetros calibradores de altímetros, precipa jores de poeira, fonte.;
de corrente eletro-estática, osciloscópios
de alta velocidade, sistemas- de comunicação por micro-ondas, 'máquinas testado-as de fadiga ou cansaço, operadas
életromagnéticamente, anterias de rádio,
tampadas de painel de rádio, transmis-,
sore de rádio, receptores de rádio, dispositivos receptores e 'transmissores de
rádio, radar, transmissores de televisão,
receptores de televisão, dispositivos para vulcanização de pneumáticos, lâmpadas para televisão e lâmpadas elétricas, tubos ou válvulas a vácuo para
rádio e lâmpadas de televisão, fonógrafos elétricos, combinações de rádio televisão, fonografo, tomadas, soquetes,
plugs, espelhos de plástico para eletricidade, fios elétricos, chaves elétricas,
Interruptores, chaves de tomadas, fusível, pinos para tomadas e campainhas
elétricas
Termo a° 648.085, de 29-6-1964
Projetores Cibié do Brasil S. A.
São Paulo
Classe 21
Para distinguir veículos e suas partes
integrantes, n saber: Aeronaves, acrostatos, aeroplanos, alavancas de freios,
amortecedores, ambulâncias, assentos de
veículos, aviões, automóveis, balões,
barcos, bicicletas, barras de freios, barra Je tração, braçadeiras de caixas,
molas, braços de veículos, crarretes,
carros de bagagens, carretas, carretas
de artilharia, carrinhos de mão, carrinhos para pedreiros., carros • para carga, carros para estradas de ferro, carros, caminhões, carrocerias, carroças,
carruagens, carros tanques, camionetes,
caminhões rbpsgis, carburadores, charneiras, coches, conexões de tope de vet.
culos, cubos para propulsores, cubos,
desligadores, engates de borracha, engates de ferro, estribos para carruagens,
estrl'aos, eixos de locomotivas, freios automáticos, freios pneumáticos, çreios para estrada de ferro, paralama, galeras,
hastes de veículos, hélices, iates, injetores de locomotivas, jogos de engrenagens, jogos de rodas jogos de rodas
para transporte de toras, lanchas, tanchões, liteiras, locomotivas, molas de
borracha para carros molas de veículos,
motocicletas, motociclos, monociclos,
navios, ónibus, painéis de armação 'de
veiculeis, para-choques, para-lamas,
pontiks, reboques. reboque para transporte, rebocadores, rodas ara veículos
saveiros, tambores de fre:os, trarlers, tibures, tirantes de carro. trr tnres. iroles, trenós. triciclos, truc i:s (1? lacem, tivas, vagões, vaores e velocípedes

Virmo a* 648.086, de 29-6-1964
Tracional — Comércio e Indústria
Limitada
São Paulo

TRACIONAL
BRASILEIRA •
Classe" 6
Para distinguir: Máquinas e-suas partes integrantes para fins industriais, motores e suas partes: bombas hidráulicas, bombas centrifugas, rotativas e a
pistão, "bombas elétricas para pneumáticos, "dínamos, bujões, pinhões, cruzetas, blocies de motor engraxadores Ceiitrifugos, silenciosos, guindastes, pune
sas, macacos, pistões, maneais, válvulas,
motores elétricos, alternadorut, câmbio,
cabeçotes, geradores para corrente continua e alternada, eixos, bielas, cubos,
velas para motores, magnetos para motores, bronzinas, anéis de segmento,
mancais de roleta, compressores, retificas, máquinas amassadeiras, misturadoras e distribuidoras de concreto, máquinas compressoras, máquinas adaptadas em construção e conservação de estradas, mineração, corte de madeiras,
pedras e mármore, movimento de terra,
máquinas descascadoras, ensacadoras,
brunidoras, , catadoras, classificadoras,
ventiladoras e secadoras, trituradoras,
pulverizadoras, moinho para cereais,
fresas, esmeris, politrizes, tesouras mecânicas, tupias máquinas de abris chavetas marteletes, plainas de mesa, tornos revólver, tornos mecânicos, placas
e ferramentas para tornos, máquinas *de
furar e centrar, máquinas para cortar
e serrar, máquinas afiadoras para ferramentas de corte, fole de. forjas, dragas, desnatadeiras, expremedeiras e salgadeiras para manteiga, lminadores a
frio e quente para aço e .outros metais, tesouras rotativas, máquinas operatrizes de precisào, • aparelhos para arqueação de volumes, máquinas para indústria de tecidos e malharia em geral,
máquinas para tapeçaria em geral, urdideiras, encanatórias, espuladeiras, torcadeiras, meadeiras, caldeiras e turbinas
Termo n° 648.087, de 29-61964
Tracional -- Comércio e Indústria
Limitada
São Paulo
Classe 7
Máquinas e .utensilios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcosa, adubadeiras, ancinhos mecantem e empilhadores combinados
arrancadores mecânicos para agrieu3
tura, batedeiras para cereais. bombas
oaar adubar, ceifadeiras, carpideiras,
ce,fados para arroz, charruas para agricultura. cultivadores, debulhadares.
destocadores, desentegradores, eimaga
:leres para a agricultura, escartifiea
res, enchovadeiras. facas para máquia
nas agrícolas, furadeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, maquinas nivelndoras de terra.
maquinas perfuradoras para a agricultura máquinas de plantar. motocharruas Máquinas regadeiras, máquinas de
roçar. de semear. para sul tatar. de
-arguir. de triturar. de esfarelar terra,
nora' irrigação oara matar i-iruPpas e
atra insetos, para burrifar e pulveri-ar
i,ntes. para alit para
e soalhas &alba . para comer

algodão, para colher cereais,
amassadoras para fins agricolas,
cortar árvores, para espalhar, para os*
pinar, máquinas combinadas para sem
mear e cultivar, de desbanar, para enWarp máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenado:es mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeadeiras, secadelram
secadores de terra, tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agrkolas
Termo n° 648.088, de 29-6-1964
-Luiz Pereira Lite
São Paulo

CONVERSAS
INDISCRETAS
Liz.sse 32
Para distia,gu.r: jo:nak, revistas, livros
e publicações Cai geral, álbuns, programas musicais, radiofônicos e peças teatrais, programas para televisão e produções cinematográficas

Termo no 648.089, de 29-6-1984
Luiz Pereira Leite
Sio Pa.u'o
MOMENTOS INESOUECIVEIS
DE NOSSA VIDA
•

Classe 32
Para diatinguir: Jornais, revistas, livros
e publicações em geral, álbuns, programas musicais, radiofônicos e peças teatrais, programas para televisão e produções cinematográficas
Termo n° 648.090, de 29-6-1964
Pitas Para Máquinas Decai Limitada
Estado da Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 17
Fitas ara máquinas de escrever, calcular, somar e artigos para escritório
Termo n° 648.091, de 29-6-1964
'Fitas Para Máquinas Deral Limitada
Estado da Guanabara
Classe 38
Azoe para gaardanapos de papel
aglutinados. Mune (em branco), álbum
para retratos e autógrafos; balões (erecto para brinquedos), blocos para
correspondência, blocos para cálculo..
blocos para anotações, bobinas, brocharas não impressas; cadernos de escrever, capas Para documentos, carteiras
para cigarros, calco, de tipografia de
papel ou papelão, cápsulas de papel
caixas de papelão cadernetas, cadernos caixas de cartão. caixas para papelaria. cartões de visitas, cartões comerciais, cartões indicas, conieti, cartolina. cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planeare i-ices cadernos de lembranças, carretéis de papelão: envelopes envólucros para charutos de papel. encadernação de papel
ou papelão. .ettiquetas; td1hr.s indicas.
iãlhas de celulose; guardanapos; livros
nao imp ressos livros fiscais, livros de
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Termo n. 9 648.097, de 29-6-64
contabilidade mata-borrlio; ornamentas
de papel transparente; pratos, papei- Fiação e Tecelagem Tognato S. A.
tio& papéis de estanho e de aturando,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
forrar paredes, papel almaço com
sem pauta, papel crepon. papel de
veda. papel impermeável, papel 'em bo'hiaa para impressão, papel encerado,
papel higiênico, papel impermeável
ara copiar, -papel para desenhos. paiel

embrulho impermeabilizado,

para encadernar, papel para espapel para imprimp. Pa pe l aise&
/afina para ebbrulhos, papel celotane.
'impe celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tapetar de papel. rótulos, de papel, rolos
ale papel transparente, sacos de papel.
• aerpentinaa; tubos postais sie cartão.
tubetes de papel
t,
Termo nc 648.092, de 29-6-1964
Fitas Para Máquina, Deral Limitada
Estado da Guanabara .
Classe 50
Impressos de todas as formas e dizeTez, tipos e tamanhos, a agres ou não,
Rilhas soltas, blocos ou cadernos, com
ou sem desenho, exclusive publicações,
gravuras e analogos
Termo a9 648.093. de 29-6-1964
•• Fitas Pari Máquinas Deral Limitada
Estado da Guanabara

Fitas para Máquinas
Deral. Ltda.
Nome C.omercial
Termo n° 648.094, de 29-6-1964
' Latimex, Empresa Latino Americana de
Exportação e Importação S. A. •
Estado da Guanabara

São Paulo -

NOVCrribro de i4 3999

Teimo n.' 648.102. de 29-6-64
A Exposição Modas S. A.
Guanabara

Prorrogação

PRORROGADA° •

POIC, m)VES
PIDUSTRIA. BRASILEIRA,

e
Indústria Brasileira

orgo...e.1

Classe 23
Tecidos
• Termo a.° 648.110, de 29-6-64
Editora Refrigeração S. A.
Guanabara

Classe 40
Artigos da classe
Termo a.° 648.098, de 29-6-64
Produtos Alitnenticios Reisa S. A.
São Paulo

prorrogaçto

CASAS DS ALISSNTAMs
.11 I S A

Ciasses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10, 16. 1E,
19, 20, 28, 29, 31, 41, 42, 43, 45, 46 e 47
Frase de propaganda

Classe 32
Uma revista periódica

yL•làoalimacili
qhfOg

.n•••••11

11204,0swe

Classe 41
Titulo • de estabelecimento
Termo n.9 -648.099, de 29-6-64
Produtos Alimentícios Reisa S. A.
São Paulo

Termo 11. 9 648.111, de 29-6-64
Laboratório Indigena Ltda.
Guanabara

gasses: 3. 10 e 48
Titulo
Termo n.9 648.105, de 29-6-64
Instituto e Atelier . Canadá Ltda.
Paraná

prorroge4Io

Seleções
Industriais

• Terrno n.° 648.104. de 29-6-64
Farmácia Vera Cruz Ltda.
Paraná

ItSISAR

riknftet~t
INDUSTRIA 'BRASILf.1
._2!
• Classe 3
e-reparado farmaceuth.o indicado sid
tratamento da prisão de ventre

4IP

Lia Ilistria Brasileira
Classe 41
Artigos da classe
Termo n. 9 648.100. de,29-6-64
•William Sal!~ 6 Cia.
'
São Paulo

Instituto e Ate-liar Canadá
Classes: 23. 33. 36 e 48
Titulo
Termo n. 9 648.106, de 29-6-64
Companhia Brasileira de Roupas
Guanabara

.ffimen•

Temo n.9 648.112, de 29-644
Laboratório Indígena Ltda.
Guanabara

.291ex t
, INDUSTRIA BRASILEIRA',
Classe 3
Um preparado farmacêutico intik:ida
no tratamento da úlcera peptica e suas
manifestações

iée-a&mez
Indústria Brasileira
Classe.: 8. 9, 11, 12, 13, 14, .5. 17,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32. 34, 35.
36, 37, 38, 39. 40, 18 e 49
Título

Classe 16 •
Comércio e éxpertilção de madeiras em
bruto
Termo n.° 648.095, de 29-6-61
J. I.. Bastos
Maranhão

Termo n. 9 648.109, de 29-6-64
Companhia Brzsi:eira de Roupas
Guanabara

Tenno n.° 648.107, de 29-6-64
Companhia Brasileira de Roupas
Guanabara

• Classe 36
Meias

Ternio n.° 638.113, de 29-6-64 .
Jami/ Iskandar Sande
São Paulo

,c indústria Eirasneirit

••••n•••n•n•

'ERAM
INDOSTRIA BRAS~.
Classe 41
Café torrado, moído, em grão e em pó
Tèrmo n. 648.096, de 29-6-61
Sefer - Editora Ltda.
Guanabara

Termo n.° 648.101, de 29-6-64
Ca'çae.os Aliança Ltda.
Guanabara
•

ça.
Classe 36 Calçados para crianças, senhoras..
homens
Termo n.9 648.103. de 29-4-64

Farmácia Central Ltda.
Paraná

Indústria Brasileira
Classe 32
Jornais, revistas- e publicações ern "acra'.
Albuns. Programas radiofônicos. Peças
teatrais e c1nrcuato2ráfica.

-zaiszactsa

eacuit

Classes: 3, 10 e 48
Titula

Classe 42

Para distinguir: Aguardentes, aperktivos. anis, bater, brandy, conhaque, cfr.
vejas fernet. genebra, Qin, kumel,
veias fernet, genebra, pia. kumel, fica
res. nedar, punch, plmpermint, riu"
sucos de frutas em Men& vinhos. Ver.
II, 12, 13, 14, 15. 17 muth. vinhos espumantes, vinhos guk •

3)

aaites: a.

22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32. 31. 35,
36, 37, 38, 39, 40, 48 e 49

Titulo

Termo 11.9 648.108, de 29-6-64
Companhia Brasileira de' Roupas
Guanabara

nados. whisky

Termo a.• 648.114, de 29-6-64
Foto Esperança Ltda.
nuanabara

ESPERANÇA'
("iintiSTRDi' BRASILEIRA,,

(t

indístria Braelleina
Classe 23
Tecidos

Classe 8
Filmes reveiados, fotografias revelaks

&quinas fotográficas. lentes graduadas
pilhas elétricas

4300 Quinta-feira 5
'nono na 648.115. de 29-6-64
Copa — Construtora Oliveira Pinto
Incorporações Ltda.
Guanabara
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Termo n.° 618.119, de 29-6-61
Queiroz 6 Miranda Ltda.
Bahia

COM

papel para forrar casas, massas anta
reatas para uso nas construções, parqueia& portas, portões, pisos, soleiras.
para portas, tijolos tubos de concreta
telhas, tatos, tubos de ventilação, tanques de cimento. • vigas, vigamentos e
atiras

Termo n.9 648.124, de 29-6-64
Classe 50
Multiquimica — Comércio e Represem41
Classe
Para distinguir: Impressos para uso em.
Café, milho, fubá, amido, canjiquinha tações ne Piodutos Qannicas Lida-ia:as
cheques, duplicatas, envelopes, faturas,
I ida.
sotas promissórias, papel de corresponTéamo a. 9 648.120, de 29-6-64.São
Paulo
Rada e recibos, impressos em cartazes
Clovis de Oliveira Pitapga
placas, tabuletas e veiculas, bilhetes
Bahia
impressos
Tênno n.° 648.116, de 29-6-64
Padaria e Confeitaria Mondego
Guanabara

MONDEGO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

• MULTIQUIMICA

Classe 41
Café em grão, torrado e moldo

mInstria Brasileira

Taro° n.s 648.121, de 29-6-64
Antonio Feavaido Soriano
Bahia

. Classe 1
Substâncias químicas usadas em geral
nas indústrias: Acetato de chumbo acetato de cobre, acetato de amêmeo, acetato de potássio, acetato de sódio, acetato de zinco, ácido arsênico, ácido fosfórico, ácido picrico, cido bórico, ácido
manco, ácido muriatico, ácido nitriu),
ácido acético, ácido fénico, ácido sulfúrico, ácido crémico, ácido tânico,
ácido cítrico, ácido salicilico, ácido
benzóico, acata:1112a, actol, água oxigenada, albaglina, albuminato de ferro,
argonina, argirolarsoniato de ferro, arseniato de potássio, arseniato de -sódio,
antimaneo metálico, abusa, amoniaco,
óleo, anéis para facilitar o arranque
dos motores, anéis obturadores, anéis
de sgmento, auto-lubrificadores, arietes,
aparelhos para mistura de combustívela
de motores a explosão, máquinas, amassadeiras, máquinas amassadeiras de C011
creto e barro, máquinas de abrir chave..
tas, máquainas afiadoras para ferramen..
tas de corte, máquinas para arqueação
de embalagens, máquinas de atarrachar,
batedeiras; bielas, braços, burrinhos, blocos de motores, bronzinas, blocos, barras, ombas de ar comprimida, bombas
de circulação. bombas de combustível
para motores, bombas de óleo, bombas
de água e gazolina para automóveis,
bombas, bombas hidráulicas, bombas
centrifugas, rotativas de deslocamento e
a pistão, bombas elétricas, bombas para
liquido., para pressão hidráulicas e para
compressores, bombas elétricas para
pneumáticos, máquinas brunidoras, máquinas para bordar, máquinas betoneiras. cruzetas, cilindros, cambias, cabeçotes, camisas, cariar de embreagem,
cartaz de motor, comutadores, cubos de
placas, de embreagem, culatra de cilindros do motor, caixas de lubrificação,
carburadores, cabeçotes de cilindro.
coroas, carteias, cadeias, cortantes
para entalhar canos, máquinas de cos.
tura, máquinas adaptadas na construção
e conservação de estradas, corte de
madeira e correos, máquinas para cortar
e moer carne e legumes, máquinas das..
sificadoras, máquinas de centrar, máquinas para cortar, máquinas compres.
saras, carretéis, máquinas cravadeiras,
carneiros hidráulicos, máquinas para
fabricar cigarros, máquinas para tirar
cortiça, distribuidores de gasolina, dispositivos de arranque, diferencial, dispositivos de ignição elétrica para motores,
dínamos, dragas, desnatadeiras para
manteiga, discos, desfibradores de cana
e forragem, máquinas desempalhadoras,
máquinas debulhadoras, descascadoras,
máquinas distribuidoras de concreto e
barro, espuladeiras, eixos de direção,
eixo de transmissão, embreagens, engraxadores, centrífugos para forjas, mi-

Classe 41
Para distinguir: Balas, bombons. bombocados, biscoitos, bolachas, bolos, bolos gelados, balas de mascar, carame.
los, crocolates, cacau, confeitos. croClasse 41
cantes, drops, doces de leite, simples e
Café em grão, torrado e nit ido
compostos, doces de frutas em cansarvai, preparadas em massas, em calda.
Termo n.° 648.122, de 29-644
em compotas e em geleias, doces gela.
(Prorrngação)
dos, doces de amendoas, de amendoim.
Labora
terápica-Bristol
S. A. Lalústria
de nozes, de castanha e de frutas seQUinliC2 e Farmacêutica
cas cobertos com chocolates, frutas seSão Paulo
cas, passadas e cristalizadas geleias.
goma de mascar, pralines, pastilhas, puxa-puxa, pirulitos, pudins. panetones
PRORROGAÇÃO
pipocas, sorvetes, torrões, torradas

Amelia Rodrigues

Termo na 648.117, de 29-6-61
Serralheria -Nordestina Ltda.
Guanabara

FENTAL
lobarterugica-Bri stol 30.
Industrla guindes e Faraaceutiee
SZa Paulo

NORDESTINA

Classe 3
Preparado para ser -usado na medicina
e na faarnácia

INDÜSTRIA BRASILEIRA a
. Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aaa, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armários
armários para banheiro e- para roupas
usadas, almo çadas, acolchoados para
móveis, bancos. balcars, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços, biombos
cadeiras. 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 armários e gabinetes para
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas
madeira, espreguiçadeiras, escavamIs, estantes, guarda-roupas, mesas.
mezinhas, mezinhas part. tadio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
Pultaanas-canlas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines-

Têrmo na 648.123, de 29-6-64
Sopréter Comércio de Materiais 8. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

•SOPRÉTER
Indústria Brasileira

Caaa
Para distinguir: Materiais de tanztrucace e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blocos de cimento. bloros para pavimenta.
çAo. calhas, cimento, cal, cré. chapas
Isolante& caibras. caixilhos: colunas:
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas para coberturas, caixas digira,
caixas de descarga para ativas, edificações premo/dadas. estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadriam, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, 'ages: lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, masTêm° n.• 648.118, Se 29-6-64
para revestimentos de paredes, maIsia Comércio e Representações Ltda. sas
deiras para construções, mosaicos, proGua raleara
dutos de base asféltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros. como nas
sse 50
1itpressos contei-nortes a representacÕes construções, persianas, placas para pa-is in.ens e acrtsórioa de veículos mo- vimentação. aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e parede.
torizados

Novembro de 1964
ganhos de carta, expremedeiras para
manteiga, engrenagens para eixos de
manivelas, engrenagens de parafusos,
sem-fim, engrenagens de distribuição,
engrenagens multiplicadores, elevadores,
hidráulicos, escadas' rolantes, amaria,
espulas, máquinas encanatóriaz, má quinas ensacadoras, elevadoras máquinas
de esculpir, máquinas para estaleiros.
máquinas de estampar, máquinas de es...
ticar, máquinas para escavação de terra.
máquinas para extração de óleo, filtro,
filtros para óleos, foles de rorjas. máquinas para furar e centrar, fornos para
tratamentos térmicos, máquinas de fabricar papel, máquinas para o fabrico
de fumo, máquinas para fabricar g6lo,
máquinas para fabricar telas de arame,
guilhotinas, guindastes, geradores para
corrente continua e alternada geradores de eletricidade, gazeificadores de
liquidas combustíveis, guinchos, guarnições, máquinas de isnpressaa, máquinas
insufladoras, juntas universais para condutos de água de motores e máquinas,
laminadoras a frio e a quente para aço
e outros metais, lançadeiras lubrifica.,
ti:agia:ias de lavar pratos e roupas.
máquinas lixadoras,. macacoa, mancais,
motores elétricos, mineração, caeadeiraa,
martelos mecânicos, moinhos para ca.
reais, mcarocas, motores de combustão
interna, motores diesel, macacos para
&Ocas, macacos de roscas, de parafusoe
e hidráulicos, mancais de roletas. molas,
magnatas para motores, molas Ignição,
mecanismo impulsionador do diferendal,
multiplicadores, máquinas nasturadorm
de barro e concreto, máquinas para ma..
lharia, máquinas para movimento de
terra, máquinas para moldagem. pinhões
de motor, politrizes, Prensas. punções,
plainas de mesa, plainas, amadoras,
placas para tornos pontes çagantea, pia
nas, limadoras, pedais de alavanca de
embreagens, planetárias de parafusos
sem-fim e de rodas, polia.s máquinas
operatrizes, maquinas para caaria, máquinas pulverizadoras, má quinas para
polir, receptáculos, rolos, roletas, marcial, aristol, acetanilida, acetato de
chumbo, bálsamo do Para, bi-cloretos
de mercúrio. bi-cloretos, baiodureto de
mercúrio, Ia-fosfato de caldo, bi-carbonato de sódio, borricina, porato de
sódio, benzolnaltol, benzoato de mercúrio, bismutos em bicabornato de potássio, breu F. F., cafeina, cal virgem, carbonato de cobre, carboanto de
cálcio, carbonato de magnésio, carbonato de magnésio, carbonato de sódio.
carvão vegetal em pó, carvão ativo,
caseinato de sódio, carvão animal, da.
nureto de mercúrio, citrato de . cafeina,
citrato de ferro. citrato de prato, ci-

nto de magnésio, cloreto de sódio,
cloreto de cal, clroeto de caldo,

cloreto de potássio, colargol, colódio
trato de potássio, 'cloreto de amônia
elástico, cremar tártaro, cuprol, citrato
de ferro e quinina citrato de ferro verde, carbonato de bário, cloreto de hária carbonato de amónia cloreto de
zinco, cloreto de cálcio, carbonato de
Potássio, carbonato de manganês, diuretina,. diaterzaina, dermatol. enxofre
em pó, estearato de zinco, estearato de
magnésio, estearato de aluminio, enxofre dourado de antimônio,- essências de
gemenol, essência de eucalipto, foucinha formo!, fosfato de ferro, fosfato de
tricálcia fosfato de potássio, fosfato de
sódio, fosfato de amóneo, glicerina, g/icerofosfato de magnés, glicerofosfato de
sódio, hermitol, hemoglobina em pó,
iodo metálico, iodureto de chumbo,
iodureto de arsênico, iodureto de prata,
iodureto de enxofre, ichitalbina. ichitiofórmio, ichitiol, iodureto de potássio,
lactofosfato de cálcio, lecitina, lactato

•
.

de cal, :o, magnésia hidratada, mental.
mercúrio vivo, nitrato de chumbo, nitrato de sólio óxido de tarro, óxido de
macnésio. óxido de zinco, oxiodurato
e bismuto, oxidoanurcto de mercúrio,
pirostofato de sódio, pedra ame, percloreto de ferro, perborato de sódio.
peroxido de magnésio, peroxido de zinco, prota-iodureto de mercado, protalcol. proroxalato de ferro, sulfato de
amónia, sulfat ode cobre, sulfato de
ferro seco, sulfato de magnésio puro
em pó, sulfato de sódio, sulNito de zinco, sulfato de sódio, sulfato de manganês, sulfato de potássio, sulfato de
barium, sulfato de antinalineo, sulfato de
ferro, sulfato de potássio, aalidlato de
magnésio, salicilato de sódio, salicilato
de mercúrio, salipirina. tanalbino, tanino, tártaro de ferro e potássio, tártaro de potássio e sódio, tanigénio, terebentina, veneta, teobromina, área
cristal puro, uretana, baba° neutro,
óleo aulfuricinado, madantes e sulfato
de sódio cristal. Soda cáustica, tintas,
vomites, thinner, esmaltes, anginas, tintas para calçados e capotas de automóveis, fluidos para frei" emolientes
para remoça de tintas aplicadas, água
raz, álcool, alvaiade, secantes, corantes minerais para uso nas indústrias,
absorventes, ' benzina, lanolina. compofações para Impermeabilizar tecidos e
couros
—Termo na 648.125, de 29-6-1964
Belarmino Petraglia
Sáo Paulo

°
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Térmos ns. 648.127 e 648.128, de
29-6-1964
.Laboratórios Baldassarri S.A.

(Seção III) .

Tênno a.° 648.134, de 29-6-1964
Yvonne Vettiner de Barros
Guanabara

São Paulo

GALERIA

cospom
Indlistria Brasileira
Classe 41
Um produto dietético dulcificante para
regimes alimentares especiais
Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indicada como auxiliar no tratamento da
obesidade e do diabetes
Termo n.o 648.129, de 29-6-1964
Laboratório Neomed Ltda.
Sào Paulo

'momos uNoMe"
,indstria Brasileira
Classe 3
Substancias químicas e outros preparados para serem usados na medicina e
na farmácia. Varina., e bioculturas
para serem usadas na medicina e na
farmácia
Ténno n.o 648.130, de 29-6-1964
Laboratório Ncomed Ltda.
Sáo Paulo

32~
Ifidtistria Brasileira

. Classe 3
Classe 36
Unia especialidade farmacêutica indiParu distinguir: Artigos de vestuários
cada nos casos de deshidrataçao
e roupas feitas em geral: Agasallsos,
aventais, alparcatas, anáguas blimas,
Tarmo a.° 648.131, de 29-6-1964
bctas, botinas, blusões, boinas, babaoni p — Química Intercontinental
•
douros. bonés, capacetes, cartolas, caraFarmacêutica Ltda,
puças. casação. coletes, capas, abales.
São Paulo
cachecols. calçados. chapéus. cintas,
cintas. conibinaçaes. *corpinhos, calças
de senhoras e de crianças. calções, cai.
çab. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias casacos, chinelos. dominó:, achar.
ries fantasias, fardas para militares, coClasse 3
!entala, fraldas, galochas, gravatas. gor- Uma especialidade farmacêutica indias' logos de lingerie, jaquetas. lagoas, cada no tratamento das anemias e dos
luvas, ligas, lenços. manhas. meias,
estados de desnutrição
maals. mantas. mandrião, mantlhas. paletó, na!as. penhoar, pulover. pelerinas,
Tarmo n.9 648.132, de 29-6-1964
peunas, ponches, polainas, pilatnas,
Labortecne Limitada
nhos perneiras, quimonos, regalos,
Pernambuco
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sue teres. &horta. sungas. stolas ou slacks,
ANARTMSKDAN
tu.er , macas. turbantes, ternos, uni.
•
Formes e vestidos
.
Térmo n.° 648.126, de 29-6-1964
Classe 3
instituto Fleming Ltda.
Uma especialidade farmacêutica indiSão Paulo
eada como medicação sedativa na
dismenorréia

pEXAFOLIV
Indastria Brasileira

Indus pria Brasileira

çG

'O 4p.,

/•

1r:4

ma saladeiras. salr r os. se ;.c, iças para
refrescos, serviços para trios. chá e
lantar, travessas, talhas. taças. toldas,
vasilhames vasos sanitários. xicaras
Térrno na 648.140, de 29 6-1964
Príncipe — Representações e Corr,:r.
do de Cereais Ltda.
"tio Paulo

PRÍNCIPE
INDÜSTR1A

• Classes: 25 e 33
Titulo

Classe 41
Alcachofras, aletria. alho, aspargos.
Térreo a.° 648.135, de 29-6-1964
açúcar, alimentos paar animais, amido
Calçados lodna Ltda.
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azet
Minas Gerais
•
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, boirlsons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, anafa,
em pau e em pó, cacau, carnes, chi,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, cap.
glca. coalhada, castanha, cebola, condiClasse 30
mentos para alimentos, colorantes,
Calçados em gerai
chouriços, dendê, doces, doces de frutas. espinafre, essências alimentares, em'armo n.o 648.136, de 29-6-1961
padas, ervilhas, enstovas, extrato de toWildete Silva de Sousa
mate, farinhas alimentícias, favas, fé.
Minas Gerais
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figoa, frios, frutas sécas naturais e cristalizadas: gricose. goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada. geléias. herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, lín guas. leite
condensado, leite em pó. legumes em
Classe 36
conserva, lentilhas, linguiça, !ouro. masCalçados em geral
sas alimenticias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão. masTérmo n.° 648.138, de 29-6-1964
de tomate. mel e melado, mate, masCafé Abaetetuba Indústria e Comércio sa
sas para mingaus, molhos, moluscos.
Limitada
*mostarda, mortadela, nós moscada, noPará
zes, óleos comestíveis, ostras, ovas.
pães, piaos, prlinés, pimenta, pós para*
pudins, pickles. peixes, presuntos. ali-.
121~0311
tês. peut-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
.queijos, rações balanceadas para - ant.
Cad ábaetstuba
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
Indésetri• • Conárolo Ltda.
sanduiches, salsichas, salames, sopas en.A3SEITTUB1 -Estado do Pará
latadas, sorvetes, sucos de tomates e da
fr.:tas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para aliClasse 41
mento de animais e aves, torrões,
Café torrado e moído
toucinho e vinagre
Termo n.9 648.139, de 29-6-1964
Termo n.° 648.141, de 29-6-1964
.
.
(Prorrogação)
Slivamar Representações Ltda.
Rosenthal — Porzellan
SM•;., Paulo
Aktiengesellschaft
Alemanha

PRORROGAÇÃO

nasse 15

Para distings4 Artefatos de porcelana
Faiança, barro e terracota !atiçan vidra.
das para uso caseiro, adornos. fias ar..
tisticos e instalações sanitárias: artefatos
de carmim para uso caseiro, adornos e
fins artísticos, alguidares, almofarizes,
assadelps. barris, bules, bidês. bacias,
PRORROGAÇÃO
Termo n.9 648.133, de 29-6-1964
Salinas, S.A. — Lançamentos Imobi- bebedouros. biscoiteiras, bombo:deres.
andelas. anheiras, copos, consolo& calliários Limitada
debates., cantaras. cadinhos. cofres,
Guanabara
cuba,. compoteiras coa:adorei para aves,
Industria Brasileira
caçarolas, canecas. centro de mesa, descansa-talheres. escarradelras. %mas. filSalinis S. A. LançameittoS tros.
graus. globos farras. lardineiras,
licoreiros. leiteiras lavatórios. ante..
!mobiliados Nacionais.
Uasse 3
guelras. morineas. P.aberas. nichos. pl.
rei. p ratos. Pilões pratos mara ornatos.
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento das úlceras gastro-duodenais
eVag ornos porta .loias. Dotes, porta. e suas manifestações
Nome Ccra::cial
toalhas, porta-papéis higiénico papei.

DUODESAN

Novembro c'o

SILVAM
norisnws,

BRAMEM&

Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos,
alarmas elétricos, alto-falantes, amperímetros, amplificadores para rádios,
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para
edificios, aparelhos elétricos para lianho, aparelhos e letro-dinâmicas, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, htnjamins, bobinas elétricas, caixas de derivação, campainhas
elétricas, comutadores, condensadores
elétricos, conectares, enceradeiras, estufas de aq uecimentn. estufas para coa.
sevar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elét •Vos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos, Cagões, barrias,, galvanómetros,
hidreanetros, indicadores automáticos da
uivei de agua, Instrumentos medidora
de energia elétrica, instrumentos klefee0

4002 Quinta-feira
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Tármo n.0 648.146, de 29-6-1964
(Prorrogação) '
de 4urnZo !ages. lagaotas, material Isodouros, bonés, capacetes. cartolas, caraLa Ualon Agricola
lante contra Mia e calor, manilhas, maspuças, casação; coletes, capas. abales,
Espanha
aachecols, calçados, chapaus, cintos,
sas • par revestimentos de paredes, macintas, combinações. caminhos, calças.
deiras para const:ukões. mosaicos, prode senhoras e de crianças, calções, caldutos de base asfallco, produtos para
ças. camisas, camisolas, camisetas,
para barbear, sabiai liquido perfumado
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
au não. sabonetes, dentifricios em pó,
saias, casacos, chinelos, dominós. ecbara
p-asta ou liqu:do: sais perfumados para
pes fantasias, fardas para militares. coTermo ias 648.142, de 29-6-1964
uanhos. pentes, vaporizadores de pertoIndústria e Comércio Tez Sec Ltda. legiais. fraldas, galochas, gravatas, go:.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
ros. jogos de tangeria, -jaquetas, 'aguas.
São Patlio
e cílios, rum de louro, saattinho perfuluvas, ligas, lenços, mant6s, meias.
mado, preparados em pó. pasta, ligaig mantas, inandrião; mantlhas, pa.
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
letais. palas, penhoar, palover. pelerinae,
assolventes e vernizes, removedores da
peugas, ponches. polainas. pijamas. pu.
cuticular; glicerina perfumada para os
WOSTI1115. BRASILEIRA:
sãos. • perneiras, quitamos, regalos.
cabelos e preparados para dsecolorobe de chambre. roupão. sobretudos.
rir unhas, dtos e pintas ou sinais
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
6aros para a pele
Classe 10
42
Para distinguir: Abaixa-linguas, abre- meteres; shorts. SUI'M2S. Stri":s OU slacks,
Classe 5
Lico.
bocas. adenótomos, afastadores, agrafos, ti:ler, • toucas. turbantas, ternos, uniAço
bruto, aço preparado, aço
formes
e
vestidos
agrafos para ossos, agulhas rara Inje.loce, aço para tipos, aço fundido, aço
Termo n.° 618.147, de 29-6-1964
ção, algodào hidrófilo, alicates, ansálgaClasse 23 •
pnrciaknente trabalhado, aço pálio, aço
Oxy-Dry
International,
Inc.
mas, aparadores. aparadores para lias Para distinguir: Tecidos em geral, terefinado. bronze, bronze em bruto ou
Estados Unidos da América
médico-cirúrgicos, aparelhos para mas- cidos para confecções em geral, para
parcialmente trabalhado, bronze de
sagens, aparelhos de pressão arterial, tapeçarias e para artigos de sauaa e
manganês, bronze em pó, bronze em
aparelhos de diatermia, aparelhos de mesa: Algodão, alpaca, cânhamo cetim.
barra, tel fio, chumbo em bruto ou
raios ultra-violeta, aparelhos de raio X. caro& caserniras, fazendas e tecalos de
parcia,mente preparado, cimento meOXY•DRY/
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
a-parelhos de infra-vermelho, aparelhos lã em peças, juta, jarsey. linho, ny/on.
trabaihaao, couraças, estanho buuto ou
de surdez, assentos para enfermos, ataPó- Anti-Offaet
paeo-pacca
p
ercaline. rama rayon. seda
parcialmente trabalhado, terra em bruto.
duras; bisturis, cadeiras pára clinica
Classe 1
natural, tecidas plásticos, tecidos imem barra, ferro manganês, ferro velho.
médica, cambraia hidrófila. canulas, ta- pernseabilizantes
e tecidos de pano couro Termos 328. 648.149 a 648.152, de gusa em bruto ou parcialmente taba.
aulas, cataplasmas de feltro, catgut, cêe vestidos
29-6-1964
Mado, gusa temperado. gusa maleável.
ra laminada. cera para Incrustações e
Armco Steel Corporataon
laminas de metal, lata em fólha, latão
articulações. céaa colante. citam para
Classe 10
Estados Unidos da América
em Milha, latão em chapas, latão "ern
fins clinico& cintas umbelicaia, colhe- Para distinguir: Abaiza-linguas, abre.
vergai hóes, ligas metálicas, limalha&
res cortantes, compressas de tecidos. bocas, adenitanios, afastadores, agrafos
magnésio, manganês, metais não cabacostótomos, curaram dentes artificiais médico-cirúrgicos, aparelhos para masMados ou parcialmente trabalhados, medentaduras, depressores, dilatadores, du- sagens, aparelhos de pressào arterial
tais em massa, metais estampados,
chas, dreno& duchas vaginais; elevado- aparelhos de diatermia, aparelhos de
metais para salda, niguel. zinco
res. espartilhos. espéculos vaginais, es- raias ultra-violeta, aparelhos de raio X.
Têrmo n. • 648.153, de 29-6-1964
ponjas clinicas, estufas, espátulas. es- aparelho, de Infra-vermelho, Aparelhos
(Prorrogação)
capelos, escopros, extratores, escavado- deras; bisturis, cadeiras para clinicaDunlop Rubber Company Limited
res; fios de linho para feridas, facas; médica, cambraia hidrófila, canulaa caInglaterra
ganchos para músculos celafómetros.
gazes. godivas, goivas, gesso, grampos nulas, cataplasmas de feltro magia. c&
ia
laminada.
'cê:o
para
incrustações
e
para soturas, guta-percha: histerametroa: irrigadores, instrumentos cirúrgi- articulações, têm colante, cintas para
cas para operações; ligaduras de cia- fins. antros, cintas umbelicais, colheuhana5, liquido, e pós para limpeza e rei cortantes. compressas de tecidos.
Classe 39
polimento ara fins odontológicos, lixa. costitoaaos, caretas; dentes artificiais
Aros feitos de borracha ou nos Iluda
Classe
os
•
luvas e dedeiras de borracha. limas pa- dentadura'', depressor" dilatadores, du- Máquinas e partes das mesmas não Inpredomina a borracha
para chas, drenos, duchas vaginais; elevado- cluídas nas classes 7, 10 e 17, mas
ra ossos, lancetas; massas plásticasanel
Timo n.• 648.154, de 294-194—
res. espartilhos, espéculos vaginais, es- incluindo equipamento para a perfurafins odontológicos, mascarai para
(Prorrogação)
tesia, mesas de operações. mesas para pontas clinicas, estufas, espátulas, es- ção de poços acessórios para os mesL'Oreal
curativos, martelos artificiaim perfura. capelos, escopros. extratores, escavado- mas e partes dos mesmos; equipamento
França
dores. pés • braços artificiais, placas ma; fios de linho para feridas, facas; para o bombeamento e a produção de
para obturações de canais. porcelanas. ganchos para músculos celafómetros. poços, acessórios para os mesmos e
protetores para mios. pincéis para gargodivas. gravas, gésso, grampos partes dos mesmos; equipamentos para
(241353 SOLUILE
ganta, pinças anatômicas, protetores;e para soturas, guta-percha: histeróme- bôca de poço e para contrõle de ber
pau,
ruge
de
de
lã
~
rolos cirúrgicos
Mas, aparadores, aparadores para fins cai de poço e acessórios para os mesrodaa para desgaste dentario, retorda agrafos para ossos, agulhas para Inje- mos e partes dos mesmos; conversores
Classe 48
pio bugia. ruginas; sarjadeiras, &anda- ção algodão hidrófilo, alicates, amálga- de tosque; esferas ara moagem e hasPara
distinguir:
Perfumes, essências, excrina
para
sonturas,
sacos
e
tes
para
moagem;
tanques
para
processeda
vaca.
tratos água de colónia, água de toucae
bolsas
para
água
quente,
non brigadores. instrumentos cirúrgi- samento químico; vasos de pressão e dor, água de beleza, água de quina,
para gelo
sondas; seringas para lavagens e tale. cos para operaçaeic ligaduras de ci.
caldeiras
água de rosas, água de alfazema,. água,
abes, serras, serras para raquiotomis: abam°, líquidos e pós para limpeza e
para barba. loções e tónicos para os
Classe 11
tampões higiênicos preservativos. tirapolitiento ara fins odortológicot. lixa. Ferramentas de Oda esécie (exceto par- cabelos e para a pele, brilhantina, banleite. termômetros, tesoura*.
toalhas higiênicas: ventosas, verniz Iso- luvas e dedeiras de borracha, limas pa- tes de máquinas): ferragens e cutela- dolina, batons, cosméticos, fixadores
ra ossos, lancetas; massas plásticas para ria em geral; pequenos artigos feitos de de penteados, petróleos, óleos para os
lante para fins csiontológicos
fins odoutológicos, mascara, para aros. metal não inchados em outras clames; cabelos, creme evanescente, cremes gorTé.rmos as. 648.14v a 648.145, de tuia, metas de operaçúes, mesas para Inclusive produtos rosqueados, pinos, durosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilne". depilarios, desodo2944964
martelos artificiais; perima. cavilhas, parafusos, fios, arames, vare- rantes, vinaq-e aromático, pó de arroz
Indústria e Comércio Tex-Sec Ltda. curativos,
ta&
hastes,
tubos
ou
canos
e
acessórios
dores. pér, .e braços artificiais. Placas
e talco pefumado ou não, latas para
São Paulo'
para obtura** de amais. porcelana para os mesmos e partes dos mesmos pestana e sobrancelhas, preparados para
protetores para seios, pincel para gás
embelezar ci Jos e 'Nos, carmim para
Classe 16
fi9 00 C CL:
o rosto e para os largos, sabão e creme
ganta. pinças anatõmicas. protetores;
Para
distinguir:
Materiais
para
construtornar impermeabilizantes as argamasrolos cirúrgicos de lá de pari, ruge e
4
rodas para desgaste dentário retorc& ções e decorações: Argamassas, argila sas de ,cimento e cal, hidráulica, pedrepio bugia, ruginas; sarjadeiras, *anda- areia, azulejos batentes, balaustres, blo- gulho, produtos betuminosos, impermeacos de cimento, blocos ara pavimentarua. sê& e crina para tonturas, sacos ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas bilizantes. tiquidos ou sob outras formas
para g& • bolsas para água quente. Isolantes, cubras, caixilhos, colunas. para revestimentos e outros como nas
2sui). éã-rea eatutaa.
sondas seringas para lavagens e inje- chapas para coberturas, caixas dágua, construções pers soas, placas Ilara papeças ornamentais de cições, serras, serras para raquiotomis; caixas para cobertuas. caixas dágua vimentação,
mento ou gesso para tetos, e paredes,
tampões
higiênicos
preservativos.
tira.
edificaca:xas de descarga para etixos,
Classe 36
•
papel para forrar casas, massas antiPara distinguir: Artigos de vestuários leite, termãmetroa, tesouras. trepanos. zões remoldadas, estugeu, emulsâo de ruidos para uso nas construções. par-soxras feitas em geral: Agnez toam* higiênicas: ventosas. verniz iso 1 :ase asfáltico estacas, esquadrias estru- gutas, portas, portões, pisos, apleiras
babe para fias odontológicos
turas metálicas para construções, lemetrti 1 akaisaffi. SistOtiSk

:sito& interruptores. Irradiadores. !limpadas, liquidificadores. manômetros. microfones, pick-upt, pilhas elétricas, tecaptores de rádio, refrigeradores. talais,
'relógios, reostatos, telefones, termostatos tornadas, transformadores. válvuãs
para rádio, váivclas para aparelhos de
televiso, ventiladores e voltimetros

1EX-SEC)

botas, . botinas. blu.sões, boinas, baba-

Ma

ia,
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bilizantes liquidas ou sob outras formas' Termo ri, 648.169, de 30-6-196i
Safira — Auto Peças Ltda.
para revestimentos e outros como nas
São Paulo
construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamental, de cimento ou gesso ara tetos e paredes..1
QONVERS3'
papel para forrar casas, massas antiTermo n.° 648.155, de 29-6-1961
ind. Brasiielra
IntAgaisaetra
rcidos para , uso nas construções, parLaboratórios Glaxo-Evans do &asa
quetas, portas, portões, pisos, soleirash
Classe 2
Sociedade Anat o— Classe 16
para portas, tijolos tubos de concreta; Para distinguir: Velculos e suas partes
Pare
distinguir:
Materiais
para
constru•
telhas, tacos, tubas de ventilação, tanGuanaba,
ções e decorações: Argamassas, argila, ques de cimento, vigas, vigamentos e integrantes: Aros para las Nele tas. auto- móveis, auto-caminhões, aviões, amorareia, azulejos, gatentes, balaustres, blovitras
tecedores, alavancas de cambio. braços.
cos
de
cimento.
bloros
para
pavimentaralsoratóilaitleto- Unis
jeratii
5.
kl
—
breques,
braços para veiculas, bi delição.
calhas,
cimento,
cal,
cré,
chapas
Térmo
n.
o
648.165,
de
30-6-1964
g .
Isolantes, caibras, caixilhos, colunas; Foredy — Indústria e Comércio de tos, carrinhos de mão e carretas, caiu'
chonetes„ carros ambulantes, catninhõt
chamas para coberturas, caixas dáçua,
Nome Comercial .
Materiais para Construções Ltda
.
caixas para coberturas, caixas dágna.
-carros, tratores, carros-berços, carros
São Pau!,..
Termo n. o 648.156, de 29-6-1964
caixas de descarga para eixos, edificatanques, carros-irrigadores, carros, car-(Prorrogação)
çbes premoldadas, estuque, einuIsoo de
roças, carocerias, chassis," chapas cirPerfumes S.A.
base asfálttco, estacas, esquadrias, estruculares para veículos, ccboa de veiculo@
turas metálicas para construções, lathe•
carrinhos para máquinas de escreva:
Guanabara
icomERcioADN
las de metal, ladrilhos, lambris, 'luvas
cearrediços, para veiculas, direção. deslia
de junção, /ages, lageotas, material IsoMATERIAIS PARA
gadelras, estribo% escadas rolantes, elelante contra frio e calor, manilhas, masCONSTRUOES
vadores para passageiros e para c.:rga,
sa, para revestimentos de paredes, maDr DA
engates para carros, eixos de direção,
deiras para conatruções, mosaicos, profreios, fronteiras para veiculas, guidão •••
dutos de base as.Iáltico, produtos para
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
Nome Comercial
tornar impermeabilizantes as argamasmotocicletas,
motocargas, moto turgiSei,
sas de cirnento e cal, hidráulica, pedreTermo 11. 9 648.166, de 30-6-1964
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
gulho, produtos betuminosos, impermea"Pirajú" — Comércio e Representações para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
billzantes liquidas ou sob outras formas
Limitada
rodas para bicicletas, raios para bici ele.
para revestimentos e outros como nas
São Paulo
tas, reboques, radiadores para veicule':
construçõea, persianas, placas para pa.
rodas para velculos, selins, trMicies, (
vimentação, aças ornamentais de ciP / R -A j h
rama, para veículos vagões, velocilc,
mento ou gesso ara tetos e paredes,
.ind. Bra sileir:
DÚSÏICL BRAS/LEIRA
..dea, vararas de controle do afogador t...
papel para forrar casas, massas antiacelerador, tróleis, troleibus, varaes de.
rcidos para uso nas construções, par,
carros, toletes para carros
Classe
8
1
quetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto, Para distinguir: A quecedores, aquecedoTermo n.° 648.170, de 30-6-196(
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essAnciat, ex. telhas, tacos, tubos de ventilação, tan- res automáticos, aparelhos P ara Mei,
Safira — Auto Peças Ltda.
tratos, água de colónia, água de touca- ques de cimento, vigas, vigamentos e carne, aspiradores de pó, aparelhos e/éSão Pauta
tricas para lavar, acendedores elétricos,'
vareis
dor, água de, beleza. água de quina.
aparelhos picadores de carne e 'legumes,
água de rosas, água de alfazema, água
SAFIRA AUTO
Termo n•° 648.162, de 304-1964
aparelhos fotográficos amplificadores,
para barba, loções e tônicos para os
PEÇAS LTDA.
mobiliária Converes S/C
de tom, aparelhos acústicos, aparelhos
cabelos e para a pele, brilhantina, banSão Pa-do
de rádio receptores, aparelhos de rádio !
dolina, "batons", cosméticos. fixadores,
- Nome Comercial
receptores conjugadoa com fonógrafos
de penteados, petr6teoa, óleos para os
e receptores de televisão, aparelhos
cabelos, creme evanescente, cremes gorre.f Termo n. o 648.171, de 30-6-19.k
captores de televisão antenas, acama- •reisa — Técnica
durosos e pomadas para limpeza da
de Empreendimek
'adores elétricos, aparelhos de ihuntiapele e "raaquillage". depilatórios, desoImobiliários S.A.
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
çao,
batedeiras
elétricas,
baterias,
baNome Comercial
São Paulo e talco perfumado ou não, lápis para
lanças, bules e cafeteiras elétricas. bo- •
pestana e sobrancelhas, preparados para
binas, campainhas elétricas, acumulado- _
?PISA
Termo n. 9 648.163, de 30-6-1964
Ind. brasileira
embelezar cílios e olhos. carmim para
r
Metrópole Motriz S.A,
es de ar, condicionadores de ar, chuo rosto e para os lábios, sabão e creme
São Paulo
veiros elétricos, diais, enxugadores elé.4
para barbear. tabus liquido perfumado
tricas, enceradeiras elétricas, estufas, .
1E.TROPOLZ
ou não, sabonetes. dentilricios em pó,
Classe 50
evaporadores, exaustores elétricos, Sof
110TRIZ 311
pasta ou liquido: sais perfumados para
Bilhetes e títulos
gareiros elétricos e automáticos, ferros
banhos, pentes, vaporizadores de perfuelétricos, 'de passar e engomar, frigida'. Têrmo
n.9 648.173, de 30-6-19ã
me: escewas para dentes, cabelos, unhas,
nas elétricas, fonógrafos; geladeiras ele- Tei„
Nome
Comercial
e cílios: duns de louro.. saquinho perf
Técnica
de Empreendimento
tricas, interruptores, liVadores e aqui."
medo. preparados ena pó. pasta. liquiImobiliários S. A.
dificadores
elétricos,
leiteiras
automátiTermo
n.°
6'48.164,
de
30-6-1964
do e tijolos para o tratamento das unhas
São Paulo
dissolventes e vernizes, removedores da Foredy — Indústria e Comércio de cas, lustradeiras. Lanternas elétricas, lámpadas,
misturadores
elétricos
automátierial,
para
Construções
Ltda,
M
at
TEI SA
cutícula; glicerina perfumada para os
cos, microfones, mostradores, pilhas eléSão Paulo
_lECNICA
DE
cabelos e preparados para descolorir
tricas, refrigeradores, resistências elétriEMPREENDI/4E1\205
unhas. cilios e pintas ou sinais artificas, panelas autoMáÇcas de pressão, reaciais, óleos para a pele
IRDBILIÁRIOS:S/A
tores, sorveteiras elenicas,, sirenes elétriTemo n. o 648.157, de 29-6-1964
cas. sirenes elétricas, torradeiras elétriNome Comercial
Van-Wilsoa Limited
cas, transformadores, tomadas elétricas,
.Classe 16 .
válvulas
elétricas
e
ventiladores
Têxmo
n.°
618.175, de 30-6-1964
. Canadá
Para distinguir: Materiais para Cou3LrU' Comércio e Indústria de Componentt
;?ses e decorações: Argamaasas. argila.
Termo n. o 648.167, de 30-6-1964
Eletrônicos • "Promir" Ltda.
areia. azalelos. gatentes. balaustres, bloYeloarte — Lustres Lida
São Paulo
co: de cimento, bloros para pavimentaSão Pauio
ção. calhas, cimento, cal.. cré. chapas
tsclactes. caibras, .. caixilhos; co'unas;
Classe 21
YE1OARTD
chapas para coberturas, caixas rlágua.
&na. Draolleira
Transportadores e veículos &Obre estei- caixas
para
coberturas,
caixas
dágua.
em ou trolhos, e partes dos mesmos caixas de descarga para etixos. edifica•
Casse 8
ções premoldadas, estuque. enulsoo de
Termo si.' 648.160, de 30-6-1964
Lustres
bate as fá I tico. estacas. esquadrias. estru•
Prohra, — Propaganda Brasileira
turas metálicas para construções, lameLimitada
Termo a.° 648.168, de 306--7.1"-g-4
las de metal, ladrilhos, lambris. luvas
Indústria e Comércio de Pregos
São Paulo •
de junçãc, lages, Iageotas. material iso•
"Bonsucesso" Ltda .
lante contra frio e calor, manilhas, masSão Nulo •
sa, para revestimentos de paredes. maPROBRLS -deiras para construções, mosaicos, a raPROPAGANDL
BONSUCESSO
dutoo de base as Iáltico, produtos para
Ina. zrasil*in
34SILEIRI. Ur DA.
tornar impermeabilizantes as argatnasClasse 11
aas de cimento e cal, hidráulica, pedre• 1
Classe 8
.
Pregos
Nome Comercial
/olho, produtos beturainosoa, impennea- I
Infignir
•
•
para-portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimenta vlgas, vigamentos e
vitrói

(0d00-

51441110%

NODWELL

•

411.

nuu3 Q .. .int.e.- 1.'õira 5
Termo n .o 648.174, d 041964
Panificadora e Padaria "São João"
Limitada
São Paulo

sxa JOIO

I3raCileirs

•
*:
Classe 41
Pitu, biscoitos, bolachas, bolos e doces>
Termo 11.9 648.176, de 30-6-1964
Comercial e Imobiliária Analucl Ltda.
São Paulo

,I.j
ANA ÁUO
Classe 16
Materiais para -construções
ferino n.° 648.177, de 30-6-1964
Manufatura de Bordados São judas
Tadeu Ltda. •
São Paulo
, DX0 JUDAS TADEU

Ind. Brasileira

Classe 37
Roupas brancas, para cama e atesar
Acolchoados para camas, colchas, co.
hertores. esfregões, fronhas, guardanaM oa bordados , jogos de toalhas.
ob, manias para camas, panos para
cozinha e panos de pratos. toalhas de
rosto, e banho, toalhas de mesa. bulhar para jantar, toalhas para chã •
café, toalhas para banquetas, guarai.
ções para cama e mesa toalhinhas
(cobre pão)
Termo n.o 648.178, de 30-6-1964
Moherdaui 8 Biaggi
São Paulo
C oyE90Es

nuLAN

Classe 36
Confecções
Termo n.o 648.179, de 30-6-1964
Çomércio e Indústria de Artigos para
Senhoras "Bibiam" Ltda.
São Paulo
L

Para

nd. brasileira.
-

Classe 36
distinguir: Artigos de vestuários

e roupas feitas eia geral: Agasalhos,

-
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Termo n.° 648.181, da 30-6-1964
Oda Baur de 8'
São Paulo

pkia
braslieira
Liasse 42
•
PirS distinguir: Aguardentes, aparai.
yds, anis, bitter, .brandy, conhaque, cer-

Vejas 'temei, genebra, gim kumel, licores, nectar, punch, pimpennint, dum,
sucos de frutas em álcool, vinhos, ver.
muth, - vinhos espumantes, vinhos qui-.
nados, whisky
Termo
648.182, de 30-6-1964
"Titi — Fone" Indústria e Comércio
-is Produtos Eletrônicos Ltda.
São Paulo

TI?!brasil() rt.
Ind.
• Á.
Classe 8

Acendedores elétricos, alarmes elétricos,
altofalantes, amperímetros, amplificado.'
res, para rádios, aparelhos de rádio,
aparelhos de televisão, aparelhos de
ventilação para edifícios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, apareina para instalações. telefônicas. aparelhas para ondular e secar cabelos,
aparelhos para pasteurização de leite,
aparelhos para torrar pão, aquecedores
elétricos, spiradores -de pó, benjamins,
bobinas elétricas, caixas de derivação,
campainhas elétricas, chave elétricas,
cigarra* elétricas, comutadores, condensadores elétricos, conectores, enceradeiras estufas de aquecimento, estufas para
conservar alimentos, estufas para secar
roupas, ferros elétricos de engomar e
de soldar, filtros e metros, hidnametroa
indicadores automáticos de nivel dágua,
instrumentos medidores de energia elétrica, instrumentos telefônicos, interruptores, irradiadores, lâmpadas, liquidiftcadores, manôletros, microfones, pick.
ups, pilhas elétricas, receptora& de rádio, refigeradores, tomadas, transSorma•
dores, válvulas de rádio, válvulas para
aparelhos de televisão, ventiladores e
voltimetros
Termo n.° 648.183, de. 30-6-1964
hW:latria de Calçados "Tavi" Ltda.
São Paulo
TndT iirYta. I1

eira

Classe 6

Calçgos
aventais, alparcatas, anáguas. blusas,
bota". botinas, blusões, boinas, babaTèraso n.0 648.184, de 30-6-1964
dour,.-. bonés, capacetes, cartolas, caraAdonias Alves de Lucena
puças, casação, coletes, capas, chales,
•
Paraiba
aachecols, calçados, chapéus, cintos,
Cintas, combinações. carpinhos. calças.
Co WS
de senhoras e de crianças, calções, calL
ças, camisas, camisolas, camisetas,
RANCHO DANÇAS
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
uniutrA
safas, casacos, chinelos, dominós, echarpes, fantasias, fardas para militares, coClasse 36
legiais, fraldas, galochas. gravatas, gorConfecções
ros. jogos de 'ingeria, jaquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, mantos, meias,
Termo 0-9 648.185, de 30-6-1964
maiôs, mantas. mandrião, manilhas, paFrancisco Alberto Carneiro Gurgel
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
São Paulo
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
Classe 33
abas. perneiras, quimonos. regalos,
Titulo
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Termo n. o 648.186, de 30-6-1964
Indústria e Comércio
meteres, abará. sungas, stolas ou dacks, Aerodina
tuler. toucas. turbantes, ternos, uniSão Paulo
formes e vestidos
- AERODIAIL •
Ilen-Ind. Brasileira
Tèrtno n,0 648.180, de 30-6-1964
Pedal Flâmulas Lida
Classe 8
São Paulo
Anemômetros, aparelhos aquecedores e
rzig.11;

a
&na. Jarsil
Classe 24

Flâmula,

medidores, aparelhos cremográficos.
ei

Aovembro de 1964

aparelhos registradores e medidores de
rirmo si.° 648.195, de 30-6-1964
distância, aparelhos para purificar. apue- Serviço., Autos Mecanica "L.P." Luis.
São Paulo
relhos reguladores de gás, aparelhos de
galvanoplastia, aparelhos automáticos
para acender e regular gás, aparelhos
1.11(1.11/3q1silelra.
de ética, aparelhos pulverizadores, aparelhos para aquecimento de água, aparelhos geradores eletro-qcimicos, apare.
Classe 33
lhos de alta tensão, aparelhos estoril'
Consertos e lavagem de
zadures, gazeificadores, aparelhos para
analises, aparelhos ozenizadores, apareTermo n.° 648.196, de 30-6-1964
lhos reguladores e estabilisadores de A.V.T. Resistências Elétrica. Ltda.
pressão e de fluxo de gazes e líquidos,
São Paulo
aparelhos termostatos, aritonemetros,
aspiradores de pó, serêmetros, acendeV. 1r,'
dores elétricos, barômetros, bússolas,
ardo
Brasileira
baterias elétricas, caixas de descarga,
comutadores de gás. cidõmetras, chaves
Classe 8
automáticas, calibradores, esterilizada
Resistências
elétricas
res, filtros e aparelhos filtrantes, fotô•
metros, .gazómetros, hidrômetros, indiTermo n. 9 648.197, de 30-6-1964
cadores de vácuo, liquidificadores, meInstituto de Abeugrafia Madalosaa
didores, microscópios, micrómetros, poLimitada
&metros, pluviômetros, pirômetros,
São
Paulo
queimadores de óleo, reostatos, contadores e medidores de quantidades e volume, registros para vapor, água, gás e
MADALOSSO
ousios liquIdos, reatores, ralais, termôInd.
Brasileira
metros, telescópios, tacómetros M atamtros, ventiladores e velas elétricas
Classe 33
Têrmo n.° 648:187, de 30-6-1964
Assistência e serviços d eanreugrana
Salvador
Foaseca
São Paulo
Termo
648.198, de 30-6-1964
Indústria e Comércio Encanto Ltda.
CINE TARA
São Pa'jo
Classe 33
Titulo
Termo n. • 648.188, de 30-6-1964
Nivaldo Tarcísio Cardia
São Paulo

1

ti 1
.-CARDIA

Classes: 8 e 15
Aparelhos elétricos e louças
Termo a.° 648.190, de 30-6-1964
Bar e Lanches Outeiro Ltda,
São Paulo

ÓTYPDIRO
/Pd. B rasj1ejra
Classe 50
Impressos

Termo 11. 0 648.191, de 30-6-1964
Casa de Cereais de São Paulo
•

Maringá Ltda.

São 'Paulo

;310 PAULO
watINGA
Brasileira
ind.
Classe 50
Impressos
Termo n.• 648.194, de 30-6-1964
Rotamarc — Indústria e (7-4-,ao
Limitada
São Paulo

STEDO
Ind.rasilelrgi
Classe 2
Inseticidas contra pulgas e baratas

re
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

Industria Brasileira
Classe 48
Perfumarias, costnéticos, artigos as
toucador em geral
Termo n.o 648.199, de 30-6-1964
"L M" Serviços de Engenharia Ltda.
São Paulo
•
M
- IND.

BRASILEIRA

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construi
ções e decorações: Argamassar. argila.
areia, azulejos. batentes, balausfrea blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, era. chapai
isolantes. caibros. caixilhos. colunas.
chapas para cobertura. caixas d'água,

caixas para coberturas, caixas d'água.
caixas de descarga pra lixos. edificações presnoldadas, estuque, emulsão de
base asfá/tica estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de função, lages, lageotaa material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes. madeiras para construções, mosaicos. produtor: de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedragulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes. líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placas para pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, pape!
Para forrar casas. massas anti-ruidos
para uso nas construções, parqueies.
portas portões. pisos. soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto. telhas. ta.
co. tubos de ventilação. tancuer de dmento. vigas. vigamentos. vier&

