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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO
Dia 10 de novembro de 1964
Cia. Brasileira de Caldeiras e Equipamentoi Pesados — Recorrendo do
despacho que deferiu o termo 84.578,
privilégio de invenção para "Caldeira
Automática" — O Sr. Ministro exarou o seguinte despacho: Dou provimento ao recurso. — Em 7 de novembro de 1964. — (a) Daniel Pároco
— Ministro da Indústria e do Cométe
eto.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Modelo de utilidade Indeferido:
Dia 10 de novembro de 1964
N.° 106.203 — Novo modelo de
Jun q ueira — Rodolfo Milchnee To-

boplastic S.A..

• Diversos:
Ernesto Rothschiid — No recurso de

prorrogação na patente modelo de uti'idade n.° 231 de Manoel Pires Lopes
— Em face do parecer da S. Legal,
'referendado pelo Diretor da Divisão
Jurídica Subst. o qual adoto nada há
que deferir por falta .de amparo legal.
Heinz Pasche e Luwing Hermana
— Recorrendo do despacho que indeferiu o termo n.° 75.949, modelo de
utilidade — Em face dos pareceres
mantenho o despacho de indeferimento.
N.° 49.642 — Direção das Minas
do Estado em Limburg em nome e euà
beneficio do Governo da Holanda —
•
Aguarde-se.
N.° 86.562 — Cavour Martinelli

Tendo em vista que a taxa final
foi paga dentro do prazo legal, torno
sem efeito o despacho de arquivamento
do processo por falta de pagamento
da taxa final

Reconsideração de despacho:
Vidros Corning Brasil S.A. — Retorren.do do despacho que deferiu o
ermo n.° 89.658. privilégio de invengo de N. V. Philips Gloeilampenfaorieken — Em face do respeitável des.
tacho do Exmo. Sr. Secreiátio da
'ndust-r.a que dá poderes a esta Dire;ão Geral para apreciar o pedido de
econsideração de fls. 76 em face do
atido técnico não há o que reconsidear e por Isso mantenho o despacho
sue concedeu a patente não dando pro&tento ao recueso.

CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE i9041

Prorrogue-se, de *carda com artigo
REVISTA DA PROPRIEDADE L42
do Código.
The Singer Manufactur:ag Company
— No pedido de prorrogação da patenINDUSTRIAL
te de n.° 3.406. medeio industrial —
o

Pro-rogue-se de aceordo com o artigo
42 do Código.
Lyra 8 Cia. — No pedido de prorMantenho O despacho de Indeferimento (Re.P. Por ter adido com incorreções) rogação da patente de n.° 4.830, atode:o de uiltdade — Prorrogue-se, de
visto que o requerente teve muito temacórdo com o artigo 41 do Código.
Rio, 10 de novembro de 1964.
po para apresentar o aditamento com
as respectivas provas. Apresente queEXPEDIENTE DA SEÇÃO
Notificação;
rendo. as provas alegadas impetrando
•
DE PESQUISAS
recurso,
Uma vez decorrido o prazo de recurso
Nevisto
pelo
artigo
a.°
14
da
Yansaar Diesel Motores do Brasil
Dia 10 de novembro de 1964
Sociedade Anónima — Reeorrendo do Lei n.° 4.048, de 29 de dezembro de
despacho que deferiu o termo 107.949 1961 e mais DEZ DIAS — paraeven• Notificação:
privilégio de invenção de Marukyu In- inala juntadas de recursos, e do mesmo
Uma vez decorrido o prazo de ro
dústria de Máquinas Agricolas Ltda. não se tendo valido nenhum interes— Tendo em vista os laudos técn:cos sado. ficam notif.cados os requerente eu-ao previsto pelo artigo a° 14 da
e o pronunciamento do Sr. Diretor da abaixo mencionados a comparecerem a Lei a.° 4.048, de 29 de dezembro de
Div. de Patentes reconsidero o des- tate Departamento a fim de efetuarem 1961 e mais DEZ DIAS — paraeven.
Juntadas de recursos, e do mesma
pacho que concedeu a patente para o o pagamento da taxa final c oncer- tuals
!lente A expedição dos respectivos cer- não se tendo valit".a nenhum interesfim de indeferir o pedido.
tificados dentro do prazo de SESSEN- sado, ficam notiecados os requerente
Pontal Material Rodante S.A. -- TA DIAS — na forma do parágrafo aba:xo mencionados a comparecerem a
Opoente do- termo n.° 125.875. mod único do artigo a.° 134 do Código de este Departamento a fim de efetuarem
de utilidade de Agrima Equipamentos Propriedade Industrial.
o pàgamento da taxa final c encer.
e Máquinas Agrícolas S.A. — Renente ti expedição dos respectivos cerconsidero na forma da lei o despacho
tificados dentro do p-azo de SESSENMarcas deferida:
de fls. 14v, afim de ser apreciada a
TA DIAS — na forma do parágrafo
oposição Junta tardiamente.
Termo. a.° 232.575 — Bosch — único do artigo n.° 134 do Código da
Ezio de Mello Prandine Recor- Classe 6 —• Requerente: Robert Bosch Propriedade Industrial.
rendo do despacho que deferiu o ter- GMBH — Reg'stre-se. A marca Bosch
Marcas deferida:
mo a.° 138.227, modelo de utilidade é noto-iamente conhecida e é um pairode Jayne de Salles Penteado — Em nlm'co. — É titular a requerente do N.° 409.927 — Prony — Prony
face dos pareceres mantenho o des- reghero a.° 241.834. de 7 de novem- Plásticos Ltda. —
Cl. 28..
bro de 1960. — No processo consta
pacho de deferimento.
N.° 453 253 -- Sulamar -:— amer.
uma apostila — A prioridade do presente termo é o pedido depositado na cio e Indústria Sulamar L imitada —
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Alemanha, a 19 de abril de 1941. sob Cl. Il.
• GERAL
a.° 544.529. — O registro apontado
N.° 453.574 — Eletrofu;ao — Dacomo impeditivo. n.° 277.369, refere- vid Chinkerman --, Cl. 5.
Rio. 10 de novembeo de 1964
se a marca "AB" dentro de um círculo,
Exigências:
tendo acena a palavra Amerkan e a N.° 454.302 — Ron Cola — Liabaixo a palavra Bosch ambas ele- cores Rijam S.A. — Cl, 42.
Martins Costa Cia. — No re- mentos de nome comercial American
N.° 455.870 — Sottle — Calçados
curso interposto ao indeferimento do Bosch Corporation. Republicado Sottile Ltda. — Cl. 35.
termo a.° 153.576, marca N. S. Fá- novamente, por ter saldo com incorN.° 455.930 — Jefra — loira Litima — Preliminarmente, preste escla- reçaes.
mitada Publicidade e Propaganda —
•
recimentos sôbre o escudo constante
Classe 50.
• EXPEDIENTE DA DIVISÃO
do tõttdo, parte superior,
direita.
N.° 460.362 — Mafersa — Material
DE PRIVILÉGIOS
Ferroviária S.A. — MAFERSA —
Termo n.° 169.107 — Firramo Gaivão de Moura — Esclareça o reque- Reeif. Por ter saído com incorreções Classe 10 — Com exclusão de fio
tentai. liqu:dos e pós para limpeza e
rente, se Mantena é o local .de proceRio, 10 de novembro de 1964
polimento dos dentes, quadros elétricos
dencia dos artigos requeridos a fls.
e vulcanizadores. .
D:versos:
EXPEDIENTE DO DIRETOR
"N.° 460.827 — Bisccoitos Aninha
GERAL SUBSTITUTO
José Paioletti — No pedido de pror- — Maio Batista de Campos — O.
rogação da patente a° 3.372, modelo número 41.
(ReP, por ter saído com incorreções) Industrial — Prorrogue-se de acárdo
N.° 465.124 — Sapecar -:. C. H.
Bautista Llacer Chafer e António com o artigo 12 do artigo.
Boehringer Sohn — O. 3.
Llacer Chafer — No pedido de resThe S:r ger Manufacturing Company
N.° 465.214 — Dire triz — Diretriz
tauração na patente de número 55.124
privilégio de Invenção — Cum p ra a — No'pedido de prorrogação da paten- Empreendimentos /mobiliár:os S.A. --te n..° 3.439. modelo industrial — Classe 16,
exigência.
Orlando Ceroni — Recorrendo do
despacho que indeferiu o termo. número 92.869, privilégio de invenção —

EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL SUBSTITUTO

•
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4126 Segunda-feira :10
- A8 Repartições. Públicas

deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diàriamente, até , às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão faté-lo até às
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
13 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 poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
pinterão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas. na

E.XPEDIENTE
**

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL•
OIBtTOR - GERAI.
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elaçao de publicidade do sapedlenta do Dapartamante
Nacional de Propriedade Industrial do allnletarlo
de Indústria e Camarote

Impresso nal Oi içince do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e interior:
Capital e Interior:
"
Cr$ 600,00 St mestre •
• Cr$
450,00
Semestre . .
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$
900.00
Ano
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.300,00f Ano
Cr$1 1.000,00
Ano
parte superic, do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A • fim de evitar solução de

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva
renovaçãcs com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.

Novembro de 1964
- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 29 fie
fevereiro de cada ano e ás
iniciadas, em qualquer épora,
pelos órgãos competentes.
- A ,fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
Os' solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.

N. o 432.665 - 'Ind. Brain de
NP 478.892 - Emblemática NP 476.240 - Eskil - &UI
Auto Partes Lida. - Satisfaça.
Indústria e Comércio S. A. Pro- Canon Eletric Co. - Classe 8
dutos Q u ímicos - Gano 48.
Com exclusão do equipamentos exigência.
N. o 456.297 - Miraele Adhesi,.
NP 476.268 - Veko - União elétricos caixas de junções e equide Bebidas Indústria e Comércio pamentos de sinais institucional. Nies Cor. - Satisfaça exigência.
N. o 476.208 - Fratelli Polli SeLtda. - Classe 42.
• N. o 478.943-- Lenax - Soc.
N. o 476.269 - Veko - União Comercial Lena Ltda. - Classe 14 ejeta Per Azioni - Satisfaça exiLtda. - Classe 43.
- Com exclusão de abajur abaixa gência.
N. o 476.269 - Veko - União luz eandjejros e refletores.
-NP 276.231 - Medicamentos
de Bebidas Indústria e Comércio
Alopaticos Nacionaie S. A. - SaLtda. - Classe 43.
ti‘faaç exigência.
Insignia deferida:
N.o 476.270 - Veko - União
NP 476.232 -- Abillo M. da Silde Bebidas Indústria e Comércio
N. o 478 . 033 -- Prevjsor e Lida. va - Satisfaça exigência.
Lida.-- Classe 41.
- Previsorte Ltda. - Classe 33
NP 476.233 -.Milico M. da SilN.o 477.305 - Dorrnitex - Ci- - Art. 114.
va - Satisfaça exigência.
tytex S. A. Indústria e Comércio
N.o 478.046 - CUAB - Cia.
NP 476.235 - Sebastião de Mi- Classe 24.
Univerkal de Administração de randa Ltda. - Satisfaça exigênN. o 478.007 - Polidor Rosa - Bens - Classe 33 - Art. 114.
cia.
José- Teixeira Gondar - Classe
N.o 476.236 - Eskil Ind. e Con.046.
• Nome comercial deferido:
mércio S. A. Produtos Químicos
N. o 478.008 - CBS - Columbia
Broadcasting System Ene - classe
N.o .138.796 - Viação Santa - Satisfaça exigência.
n.o 8.
N.° 476.248 - Comercial de
Madalena Ltda. - Viação Santa
Equipamentos para Escritórios
N. o 478.032 - 'Cena - Produ- Madalena Ltda. - Art. 109 n.o 8. Ungler
Ltda. - Satisfaça exigêntos Alimentícios Sustin Lida. - N.° 482.113 - G/its S.-A. Im- cia.
NP 475.512 - Surfalite - Con- Classe 43.
portadora e Exportadora --Ctitz
Na. 476.279, 476.284, 464.286 (e
doroil Tintas S. A. - Classe 1 - N.o 478.039 - Camber - Cam- S. A.
e Exportadora 466.293 - Refrigerantes SulrioCom exclusão de tintas em massa bes Indústria e Comércio de Me- - Art.Importadora
109
n.
0
2.
grandenses 8. A. Indústria e Copara pensar.
tais Ltda. - Classe 7.
N.0 474.661 - Rádio Tapajoe mércio - Satisfaça
exigência.
N. o 475.513 Verniline - Con- N.o 478.040 - Cambar - Cam- Ltda. -- Art. 109 n. o 3.
74.0 470.790 - S. D. Tur Ltda.
dornil Tintas S. A. - Classe 1 - ber' Indústria e Comércio de. Me- Satisfaça exigência.
Com exclusão de tintas em massa tais Ltda. - Classe 8.
Título de estabelecimento de.
para pensar.
Diversos:
NP 478.011 - Camber - Cam- • ferido:
NP 475.514 - Vitroloide - Con- bar Indústria e Comércio de MeNP 478.208 -, Edifício Colina N.o 447.848 Expresso Paradoroil Tintas S. A. - Classe 1 - tais Ltda. - Classe 5.
Mechei Lustig - Classe 33 - ense Ltda. - Prossiga-se como
Com exclusão de tintas em massa
N.o 478.062 - Gutenberg - Classe
33 art. 117 n.o 4.
para pensar.
Mulo na classe 33.
Gráfica Gutenberg Lida.
ClasN.o 478.261 - Alexis CabeleiNP 461.139 - Alumfnio AmeriNP 475.693 - Furnas - Lati- se 32.
reiros - Alex's Cabeleireiros Ltda. cano S. A. ,Ind. de Utilidades Docínios Altieri Ltda. *- Classe 41.
N.o 478.038 - Garnber Gam- Classe 33 - Art. 117 n. o 1.
N. o 476.228 - Eskil - Esuil ber Indústria e Comércio de Memésticos - Aguarde -se.
NP 478.068 - Angra S. A. CoIndústria e Comércio 8. A. Pro- tais Ltda.
Classe 11.
Exigências:
mércio e Administração 2- Aguardutos Químicos - Classe 42.
N.° 478.883 - Subiu -Subiu
N.o 476-239 - Eskit 'PAU Ind. e Comércio de
de-se.
Auto. Peças
N.° 431.394 - Balneário Praia
N.o 478.089 - Angra S. A. COIndústria e Comérgio É. A. Pro- Ltda. - Classe 21 - Com anduGrande Ltda. - Satisfaça eil g8P- IlléPCIO e Administravilo Aguardutos' Químicos - Classe 43.
sã de almofadas para colcha.
eia. ,
de-se.
,
.

' N.° 472.898 - Cigarfire - Egaminondas de Oliveira Soares Junior e
José Teixeira de Azevedo - Cl. 44
- Com exclusão de papel para cigarros.
N° 472.929 - Onam -- Manoel
Ambrosio Filho S.A. Ind. e Com.
- Classe 6.
N.° 474.810 - Italmassa - Plastifico Italmassa Ltda. - Cl. 41.
N.° 474.969 - Junior - A Rodr:mies Jr. - Cl. 35.
N.o 475.505 - Lumllack Coadoroil Tinas S. A. - Classe 1 Com exclusão de tintas em massas
para pensar.
N. o 475.508 - Neveloid - Condoroil Tintas S. A. - Classe 1 Com exclusão de tintas em massa
para pousar.
N.o 475.511 - Primerloide Condoroil Tintas S. A. - Classe 1
- Com exclusão de tiritas em massa para pousa.

Segundo..felra
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N." 453.942 - Fresb Cola - InNP 477.304 -- T8t1inin°kC
Retificação de elich8:
daabras Industrial Exp. e Imp. Ltcta.
N. o 475.507 - Novella° - Coa- ta;áqUinas Agrícola listettrt.
- Cl. 41.
°rol!
Tintas S. A. - Classe 1 e.
N° 454.189 - Bond Street - Bo81,
foi
3
lohé
publicado
em
4
,
far Comerciai e Industrial Ltda. IENTS DA SSÇA0
ndado prosseguir com exclusão
Classe 17.
PRORROGKAO
e tintas em massa para ponsar
N.° 458.823 - Emblemática el. 31) e outras a discriminar.
10 de novembro de 1964
Francis Lyster jandron Alfred Pittman
Lucy Ivimy Gwalter Claytos, Bico
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
Exiganciaat
Graig • Thomas lidada Hurley .
DE PESQUISAS
•
Clame
8.
Termo ut° 641.744 - Laboratório
De 10 de novembro de 1964
N.° 461.627 - Caravelle - OsNormal - Cumpra a exigência,
foi mandado prosseguir como registro waldo Torre - Classe 47.
Notificado:
N.° 475.408 - jornal das Filas novo marca IvIorruolipol na classe 3
Clichê publicado em 10 de -setembro José Innocente - Classe 32.
' Uma vez decorrido o prato de de 1964, prosseguindo como registro
N.* 475.444 Fersan - Fersal
oacure° previsto pelo art. 14 da novo, passa a contar o prazo de opo- Distribuidora de Perro Sento André
i n.o 4.048 de 29-12-61 e mais sição desta data em diante.
Limitada - Classe 5.
dias
para
eventuais
juntadas
de
O
t
- Tecidos EliaInsignia deferida:
reoursios, e do mesmo não se tendo Termo a.° 647.418
Ltda. - Cumpra a exigencia valido nenhum interessado, ficam tez
foi mandado prosseguir como registro
N.o 473.930 - Perua - Perua
láotificados os requerentes abaixo novo
Eliatex, na asse - 23 - Ponto do Expresso Rodoviário
iffiencionados a comparecer a éste Clichêmarca
publicado em 30 de outubro União America Ltda. - Classe 33
. Departamento á fim, de efetuarem de 1964,
passando a contar o prazo - Art. 114.
o pagamento da taxa final comer- de oposição desta data em diante.
N. o 446.924 - Rei das Válvulas
entes a expedição dos respectivos
Termo n.° 647.551 - Associado Mi das Válvulas Eletrônica
edificados dentro do Prazo d e 60
as na forma do parágrafo único Paulista de Imprensa - Cumpra a Ltda. - Classes 8 e 11 - Art. 114
O art. 134 do Código da Proprie- exigência, ficando sem efeito o despacho de prorrogue-se o registro puTitulo de eitbalecimento deade Induatrial.
blicado em 24 de Julho de 1964 - O
ferido:
presente termo a.° 647.551 - sinal de
Marcas deferidas:
propaganda - Associação Paulista de
N.o. 413.441 - A Esquina dos
N. o 477.087 - Can, - Classe Imprensa - na classe 33 - Clichê Brinquedos - António Silvestre
p.o 45 - Companhia lIndustrial publicado em 3 de novembro de 1964 Palaia - Classe 41 - Art. 117.
- roi mandado prosseguir como reN. o 414,112,- Nisto Central de
do Conservas Alimentícias Cia.
gistro novo passando a contar o prazo Canetas e Consertos de Mariano
N. o 477.100 - Cibrafrut - de oposição desta data em diante.
Maria= Prieto - ClasPrieto
Classe 41 - Cibrafrut Cia. EraArt. 117.
ses 17 e 33
aileiro Argentina de Frutas.
Prorrogação de reg'stro:
N.o 4584739 - Florença - D.
N.o 477.114 - Tracorep Termo n.° 407.426 - Marca: Figu- Koifiman - Classes 8 e 13 - ArClasse 21 Transportes Comércio ra de Gêmeos - Casse 10 -"Re- tigo 117 n. o 1.
e Reprosentações Tracorop Ltda. querente: J A. Hencbels Zwilling.
N. o 477.314 - Galeria São João
N. o 477.115 - Warezawa Aktiengesellschaft - Prorro- Dei
Rey - Edmundo Safdle Clic.s.se 36 - Confecções Warszawa swerk
registro até 23 de maio Classe
gue-se
o
33 - Art. 117.
Ltda.
1968.
N. o 477.132 - Xyoto - Classe deEXPEDIENTE DAS DIVISÕES . N.o 474.793 - Instituto Avenida
n. o 6 - Pedrosa da Fonseca IrnE SEÇÕES (Republicados)
- Maria Abrantes Marino - ClasPer l ado e CmArcio Ltda.
se 33 - 4rt. 117 n. o 1.
Dia 10 de novembro de 1964
N. o 477.141 - Mirado Water
N.o 477.022 - Argia CobranCa
- Classe. 8 - Water Refining
Osmar Giavarina - Classes 33
Notificação:
Company Inc.
e 1 - Art. 117 n. o 1.
N. o 477.284 - Instituto de BeN. o 477.160 - Clorobulin - Uma vez decorrido o prazo de reprevisto pelo artigo n.° 14 da leza Comodoro - Maria Gagliardo
Classe 3 - Oesterreichisches Ins- curso
n.° 4.048, de 29 de dezembro de -2
titut Fuer Hameo Derivate G. Lei
1961 e mais DEZ DIAS - para even- - Classe 33 - Art. 117 n. o 1.
M. B. H.
tuais juntadas de recursos, e do mesmo
Marcas indeféridae:
NP 477.174 - Margasal - Clas- não se tendo valido nenhum interesse 41 - Margarida Saraiva Leão. sado, ficam notificados os requerente
N. o 413.846 - Miramar - PaN.° 477.188
Novauto - Clas- abaixo mencionados a comparecerem a
Miramar Ltda. - Classe 21 Novauto S. A. Mercantil .este Departamento a fim de efetuarem nificadora
se 41.
t1eAtitorn6ves - Com exclusão o pagamento da taxa final comerN.o 413.848 -- Astral - Bar e
nente expedição dos respectivos cerde grades.
tificados dentro do prau. de SESSEN- Café Astral Ltda. - Classe 42.
N.o 414.197 Miramar - MaN. o 477./95 - Café Kinaide ..-- TA DIAS - na forma do parágrafo
CIRoSe 41 -- Jog o Anibal Fer- único do artigo n.° 134 do Código da noel Antunes do Santos - Classe
n.o 42.
Propriedade Industrial.
nandes.
•
N. o 477.205 M. L. Magalhães
N.o 414.499 - Luxart - Modas
Marcas deferida:
Indústria e Comércio de Móveis
Luxart Ltda. - Classe &I.
Ltda. - Classe 40 - Marca M. 'N.° 414.237 - COAM COAM
N. o 414.241 - Sonha Distilaria
L. NIagalhões•
Comércio e Industrialização de Ltda. - Classe 42.
N. o 477.219 - Jary - Classe .8 Aços Alberto Havillo Ltda - Cl. 5.
No 414.278 - Urutu - Mozart
N.° 414.246 - Cocktan Service . S. Costa tez Cia.. Ltda.
Cocktail Serv:ce Produtos Alimentícios Nogueira Soares - Classe 42.
No 414.297,- Black Cotton N .o 477,244 - Tipemeyer - - Classe 41.
Marvis
Cia.
Fiado e Tecidos Cometa N.°
427.791
Gansa
Classe 50 - Tipografia Meyer LiS.A. Indústria e Comércio 'de Peças Classe 23.
mitada.
para Automóveis - Classe 21 - ExN o 427.622 - Tricel - British
N.o 477.251 - Bebidas Arrozeiw
ceto para óleos e embuchamentos paia Celanese Limited - Classe 22.
ra - classe 43 - CorealiAla Arro- mangas de eixo.
N o 427.630 - King - Geror?lira Ltda.
N.° 447.652 - Glyzerona - Kar- gan Inrfústria de Auto Peças Ltda.
und Toleraseikrt- - Classe 39.
NP 477.267 - Virnapa
Classe !sruher Parfurnerie
n. oN.o 4?7.973 - Sideral - José
Indt),I,riaseReurtidas, . . fabrik F. Wein ' Sohn GME1-5
'• •
Marques
Inana S. A.
Classe 36.
N.° 451,303 - Braslpart - BrasilN. o 427.974 - Siderai - José
N. o 477.303 - Antar - Classe part S.A. Empreendimmtos e PartiMarques.- Classe 37.
11.° 50 - Discos R. G. E. Ltda. doações - Classe 50.
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Exigências:
N.o 434.602 - Produtos Químicos Bandeirante Ltda. - Satisfaça
exigência.
N.o 454.442 - Marciarnir Ind.
em Silk Screen Ltda.
Satisfaça
exigência.
N.o 448.471 - Sesosbra Serviu
cos e Comércio - Satisfaça exigência.
N.o 453.333 - Raimundo Bebas(.i$.0 Rodrigues - Satisfaça exin
N.o 47,5.395 - Ubaldo Genebaldo. da Silva - Satisfaça exigência,.
N.° 475.526 - Consórcio Imo
binário Caxambu Ltda. - Satisfaça exigência.
N.o 475.543 - Soe. Organizada
Contrutora Irmãos Albuquerque
Lida, - Satisfaça exigência.
Diversos:
Bicicletas Monark S. A. - Junto a marca n.o 226.418 - Face
a informação torno sem efeito o
despacho de fls. 10.
N.o 427.740 --- Tita Indústria e
Comércio de . Balanças Idda. Aguarde=se.
No. 457.160 - Ind. de Malho
Marulti Ltda. - Aguarde-se.
N.o 477.918 - José Tchakertan
- Prossiga-ee como indicado pela
seção.
14.0 477.920 -5. F. H.
iria Brasileira de S p rinkler Proteção Contra Incendi° Ltda.
Prossiga-se como indicado pela.
seção.
•
Retificação de clichê:
N.o 472.926 - Marca EPF de
E. P. F. Engenharia de Portos
e F e rrovias Ltda. - Classe 25
clichê p ublicado em 1-2-61.
N.o 477.171 - Marca Iligienomat de Sigma Ind. e Comércio de
Metalúrgica e Calefação Ltda. Classe 8 - Clichê p ublicado em 2$
deabril de 196t.
N.o 475.546 - Titulo Fabor
Discos de Fabor Discos S. A. Classe 8 - Clichê publicado em
8-3-61. Oposições:
The Standard Motor Co. Limited
- Oposição ao termo 611.174 Marca Triunfo.
Societa Farmaceutici Italia
Oposição ao termo 641.963 Marca Garamicina.
Daimier Benz Aktiengeaellschaft
- Oposição ao termo 642.981 Titulo Auto Estrela.
Laboratório cla Biologia Cronos
Ltda. - Oposição ao termo número 641.730 - Marca Cronodoes
Bardhal M anufacturing Corp Op osição ao termo 6-10.759 Marca Bardan.
NOTICIÁRIO
Oposições:
General Electric S.A. - Oposiçáo
tèrrno 642.896 marca Gere.
Laborterap'ca Bristol S.A. Indústria
Quiraica e Farmacêutica - Oposição
ao tèrmo 641.634, marca Labormed.

Mias Miguel Btututruf - Oposição

ao termo n.° 644.856 marca Lord.
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Indústrias Villares S.A. — Oposição ao têrmo n.° 642.841 marca Atlas.

• DIÁRIO OFICIAL
José Hugo de Oliveira —
ção ao ermo n.° • 640196, marca Alvorada.

(Seção III)
Cia. de Urbanização e Saneamento
de Curitiba — URBS — Oposição ao
'ermo n.° 643.623, expressão de propaganda LIRBS.

Npvembro de

190,

TER/l1/0 N° 128.705

Era 10 de fevereiro de 1981
Helio Dias Siqueira e Lauro Costa
Lima — Oposição ao termo 642.335,
José Hugo de Oliveira — OposiItoeller 1 inTeumann O.
b. H. as:
nome comercial Spel Ltda. Sociedade çao ao termo n.° 646..591. marca Alvom
Laboratórios Hosbon S.A. — Opo- Asaanna,
de Projetos Económicos e Adminis- rada. sição ao têrmo n.° 642.014. marca Argi
tração.
Titulo: Protetor contra sobre
Maria Irani de Siqueira — Oposição Glutatnl.
carga com um membro de ruem ing4
Vinicultora e Engarrafadora Ouro ao te.-mo n.° 616.738, ti:u1o: Casa da
Armarinho São Rafael Ltda. — Uivei entre — peças de máquina aobi
Finb S.A. — Oposição ao termo nu- Lavoura.
pressão.
Privildgio de Invenção.
Frigoríficos de Go'ás Frigoias — Oposição ao termo n° 644.430. nome
mero 642.001 marca Ouro Fino.
comercial:
Comercial
São
Rafael
Li19
—
Protetor
centra seibre
Vinicu!tora e Engarrafadora Ou-o Oposição ao termo a.° 640.741, nome
com ura membrO de rutura
int
.=
Fino S.A. — Oposição ao tênno nú- comercial Frigobras Ca. Brasileira de mitada.
La Soudure Electrique ALoogene Pro- entre peças de maquina sob presidias
Frigoríficos
mero 642.002 marca Ouro Fino.
en=e o fuso de pres.,
Frigorificos de Go ás Frigoias — cedes Arcos — Opos:çáo ao termo especialmente
são
e
as
peças
ao transportador d4
Wapsa Auto Peças S.A. — Opo- Oposição
n.°
641.582,
ma-ca
Arco.
ao terno n.° 640.858. .
laminado de um laminador. Caracter.,
sição ao termo n.° 643.896. nome
Ala-!ino Pereira — Oposição ao
A B *C Rádio e Televisão S.A. — rimado pelo fato de que as forças do3
comercial Stapsa Standard Auto Farta ta-m...
642.065, marca UBC.
Oposição ao termo n.° 613.908, marca pressão externa, dirigidas opastameno
S.A. Ind. e Comérce.
te na seção transversal do ponto 410
Dianda Lopes 8 Cia. Ltda. — Opo- Ouro Branco.
Arcasa S A. Administração. Indúsrutura nommal do membro de
tria e Comércio — Oposição ao ter- s'çào ao têrmo 641.657, marca Sinha.
Grandes Marcas Internacionais S.A. produzindo uma tensão de ruturil
Volkswagen do Brasil Indústrra e Indústria e Comércio de Bebidas — sao conduzidas no membro de rut
mo 643.919 marca Casa . 1
Comérc!o
Automóveis S.A. — Opos çâo ao termo 643.953, marca K
Total de 4 pontos.
Kibon S.A. Indústria Alimentic:a Oposição aode
termo
n.° 646.205. título: Chofra.
A
requerente reivindica oe a
— Oposição ao têrmo n. 0 643.780. Auto Mecânica Vollts
Souto.
com ara:invenção Internacional e
marca Nutri Bem.
Santos
Soares
6
Cia.
Ltda.
—
Art. 21 do Decreto-lei n 9 7.903 de IP
Indústria de Móveis Francisco Berao tèrmo n." 648.140. marca
de agosto de 1945, a prioridade
PREVILÉGIO tiE INVENÇÃO
gamo Sobrinho S.A. — Oposição ao Oposição
Principe.
correspondente pedido, depwitado
termo n.° 643.293. marca Bergani.
Repartição de Patentes da Alei:4
íli113.?...) N 9 126.677
Textil . Algopan Ltda. — Oposição
Max Lowenstein S.A. Fáb. Alianriba, em 12 de fevereiro de 1960,
ça de Artefatos de Metais — Oposi- ao tèrmo n° 641.661, ma-ca Algopan.
o n9 XI 44.304 lb-7a.
Em 10 de' fevereiro de 1961
Inparcon Indústria 'de Produtos pa-a
ção ao térmo 643.794 marca AlvoAr Condicionado Ltda. — Oposição
rada.
•
Requerente: W. R. Grace 1 Co. —
ao termo 641.610. marca Imparsol
TERMO N° 89.583
Estado da Guanabara.
Vinicultora e Engarimfadora Ouro'
Soc. Técnca de Equ'pamentos STE
Titulo: Aperfeiçoamentos em lenFino S.A. — Oposição ao terem nú- Sociedade Anónima — Oposição ao
Em 31 de a gosto de 1950
çrd litográfico. — privilégio de Inmero 642.003 marca Ouro Fino.
tèrmo n.° 641.362, marca STS.
venção.
Regue:ente. Amadeu Rodrigues
Cia. Acumuladores Prest O Lite —
Bozzano S.A. Comerc.al, Industrial
19 — Um elein .:nto cornpressivel re- Almeida — São Paulo.
•Oposição ao termo n.° 643 071, marca
e Importadora — Oposição ao termo sillante pata aso nalmpressão, carne- Titulo: Aperfeiçoamentos em e Mo
Elektron.
terizano por compreender uma tolha 'ativos ao braço d: direção de Sul:4
Fábrica Real de Ga-rafas Térmicas n.° 641.986. marca Aquattn.
Micsoliie S.A. Ind. e Comércio — fibrosa feltrada altamente porosa, móveis do tapo rural, com tração
Limitada — OposSão ao termo núimpregnada com um material alaste,- quatro rodas. — Modé/o- de utIlida.
Oposição ao térmo 1.4.° 642.059. marca man,
mero 642.372 marca Lidar.
tendo a fôlha impregnada uma de.
.
Microteste.
firmeza tal que devi ser exercida uma
Fábrica Real de Gwrafas Térmicas
Lab. Torres S.A. ‘— Oposição ao pressão de ao menos 0.7 kg/cm2 na Apafeiçoamentas em e reloalVO4
Limitada — Opos -çào ao têrmo nú- termo n.° 642.211, marca Colecyn.
Mina, .para efetuar uma compressão ao braço dè direção de automóveis 4141
mero 643.659.
• Casa Eliseu Martlecian S.A. Comér- Inicial de 0,0598mm, e uma porosi- tipo
Rural, com • tração nas quatrs}
Lojas Duton S.A. — Oposição ao cio e Indústria — °possa° ao termo dade
com 0,1016mm de compressão rodas, caracterizados por adaptada a0
termo 642.864 marca Boa Ton.
n.° 629.486 marca Lev Lev.
de ao menos cérea de 37%;
pino central uma bucha de bronze
King Indústria e Comércio S.A.
Total' de 13 pontos.
(
de material anti-fricção, dlepOnd0-,)61
Artefatos de Metal Daca Sociedade
4-4-4 Oposição ao tèrmo a.° 643.199,
dt:
Prioridade do correspondente pedi. nos dois tbpo3 da ea;ada bucha que
Anónima — Oposição ao termo
marca King.
rolamentos de agulha. cónicas,
do depositado na Repartiçf.o de Pa- giram
King, Indústria e Comérc'o S.A. mero 641.764, marca Decasa..
nodito pino; conjunto de pa•
dos Estados Unidos do Amétentes,
Artefatos
de
Metal
Daca
Sociedade
— Oposição ao termo n.° 643.200,
rica. em 18 de novembro de 1960. sob eda esse preso no pino central pog
Anônima
—
Oposição
ao
termo
nt1
marca King.
duas arruelas ou chapas • de encostd
o nu 70.125.
mero 641.754, marca Decasa.
— tudo como subeancialmente descrigi
Cia. Fiação e' Tecelagem Assumi' ;ão
Artefatos de Meai DIca Sociedade
to nos relatórios, graficamente m011,
— Oposição ao teymo n° 411.105, Anônima — Oposiçáo ao termo nú
Tiltaalo N9 95.448
trado noa desenhos regulament
marca Cofitex.
Inclusas, e reivindicado neste u=
mero 641.749, marca Drcas-a.
Em 4 de julho de 1957
Simetal S.A. Indústria e Comércio
Pon to característico.
— Oposição ao ièrmo n.° 643.206,
Artefatos do Me:..1 Daca Sociedade
Requerente: Rous,se1 — Uelap
marca Rirnetal..
Anônima — OposSão ao termo mi- França.
URU° 1n19 108.015
Polenghi S.A. Indústria Brasileira m‘.• ro 641.751, marca Dacasa.
de Produtos Alimentícios — Oposição
Titulo: Processo de preparação de
Artefatos de Me*al Deca Sociedade
Em 22 de outubro de 1958
ao termo n.° 643.118 marca Golias. Anônima — Opos'eão ao tarmo nú- cristalizados !milicos hidratados de
clanocobalamina. — Privilégio de In- Requerente: Pecn1ney Oompagn4
Volkswagen do Brasil. Indústria e mero 641.771, marca Decasa.
Comércio • de Automóveis S.A. —
Artefatos de Meai Deca Sociedade venção.
de Produits Chimiques Et Elecuoaaell
OposSão ao .termo n.° 646.206, titu'o: Anônima — Onossão ao têrtno nú19 — Processo de preparação e cris- tallurgiaues.
Dkvolks.
talizados famintos hidratados, de eia- Paris r— França,
mero 641.759, marta Decasa.
4
nocobaiamina da fórmula geral:
Indústrias Coimbra de Ferragens SoPontos caracterlsticos: aDispositiv4
Artefatos de Meai Deca Sociedade
ciedade AnStiima — Oposição ao ter- Anônima — Opos'çà a ao têrmo nú- onde n° 2 ou 4, x — um número en- de evaporação*. — Privilégio de Irã
mo n°646.361,
646.361, marca Coinpa.
mero 641.746, marca Decasa.
tre 4 e Ll e E — um fenol, sobretudo vençao.
Volkswagen do Brasil. Indústria e
Kienzle Apparate GMBH — Opo- um mono dl- ou trifenol, assim 1 9 — Dispositivo de evaporação deaa
Comércio de Automóveis S.A — Opo- sição ao termo n° 641.582 marca como o Isolamento da vitamina Ra tinado ao 'tratamento continuo à tona
sição ao termo n.° 640.207, marca Arco.
de, pelo menos. 0,5% com uma por- peratura elevada, de matérias sinta
çao de um fenol inferior ao limite das granuladas que não se 8410meg
Dkvalks.
Ca.'a Eliseu Mardegan S.A.Comér- de solubilidade do fenol em questão ram durante a destilação nas condi*
Heberlein
Co A.G. — Oposição
cio e Indústria — Oposição ao termo na solução aquosa de vitamina Ba, ÇõeS realizadas no aparelhamento sep
ao taryno n.° 641.640. marca nana.
deixar cristalizar o complexo hidra- gundo esta invenção, caraoterizad0
Fi-rbert Hera A Cia. Ltda. — Opo- n.° 629 488. marca La y Lav. .
Cal.. Eliseu Mardegan S.À.Comér- tado . de fenol-vitamina B., filtrá-lo, por se compor de um ou vários ele.'
%içÃo ao termo n.° 643 061. marca
cio e Indústria — Oposição ao termo redb.solvé-/o eventualmente na água e mentos, incluindo urna bainha esttind
Herz.
precipitar a cianocobalamina por adi- que compreendendo o dispositivo 41(
n.°
629.487, marca Lev Lav.
Harbert Hea ti Cia. Ltda. — Opa.
ção de um dissolvente hldro-miscivet aquecimento, um asaria de plataforÁ
Cora
Products
Co
—
Oposição
ao
siçào ao termo n° 643.060, marca
mu paralelas entre si; ou uma empe
tal como a diozanaou acetona.
termo
a.°
642.730,
marca
Lorena.
Herz.
pilhagem de elementos tubulares dia,
Total de 4 pontos.
Smith
Kline
ti
French
Laboratories
• Produtos Quirn cos Vale do Paraírin
almente,
a depositante reivindi- poetes de um lado e d'outro, e na
ba Ltda. — Oposição ao termo nú- — Oposição ao termo n.° .641.744, ca. de acordo com a Convenção In- proximidade da bainha de aqueci/
marca Otozedr:na.
terhatiOnale de conformidade Com Mento, da qual se aCham separadOlt
mero 643.046. marca Café Magno.
arti90 2t 'do Código da Propriedade por um 'intervalo vazio, no qual
Inclúa .:ria Gessy Levar S.A. —
Café Moka Torrefação e Moagens oIndustrial,
' , a prioridade .dos cOrres- desprendem os' gases e vapores; tal0
OposSão ao termo 642.933. marca áeciedad Anônima — Oposição .0: prdidentés `pedidds,
td
!Ma
elengelas, sendo emundados pela mas
, So Sol.
'ténia) 646.499.
'•
térla Sólida a sei tratada. levada préRIUP9a;
Ar Pánuià
'
ão
.,
• . Indústrias Vliates S.A. • — Opor • Varreria Cristallerie D'Atcjates•'42. 5 à k
Juno de e'13 rie s MarçO de viamente a um estado de divisão coita
*Não ao termo 643.477 marca Eleva- Durand & Cie. — Oposição ao ténao 1957, sob os n59 718.102 733.881, TO- veniente,
m,.
643.040, marca Aunai. •
peet1vainente.
Seguem-8s Mais 5 pontos.
R
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to da distância dos mesmos em rela-1 provocando na sua passagem a flexão
çao a sua superfície associada, a fim 'etaa molas segundo seus &xis longitu.
de promover a remição do ar aquecido difluis. Ditas molas estão separadas
Em 23 de julho ae 1959
Em 23 de fevereiro de 1958
de sOire a mesma, e simultaneamente por lallênclas relaxadas nas Prdirlas
Minais And efetuar uma oscilação orbital dos la- caixas de alojamento das mesmas.
Modelo Industrial — "Aperfeiçoa- Requerente: Minnesota
Cimpany.
tos de ar em relação & folha de vidro, Total de 2 pontos.
mentos ciai embalagens de chapéus", Manufacturing
Titulo: Molas plásticas, chatas, re- em uni plano geralmente paralelo AO
Chapéus Vicente May S. A., rima forçadas
•••••••••11...
e processo para confeccioná- referido plano médio, Cuja osciladit
brasileira, industrial e comerciai, es- las. — Privilégio
de
Invenção.
tem
uma
amplitude,
na
direção
da
TERMO
N9 118.04d
tabelecido, na cidade de Campinas,
--a Uma mola plástica, chata re- extensão transversal da fOlha de vidro,
Estado de São Paul!.
forçada compreendendo um núcleo que excede substancialmente sua amEm 30 de dezembro -de 1959
1° • — Mato meei() de embalagem de finos filamentos de vidri não teci- plitude na direção longitudinal da Ride chapéus, caracterizados pelo fato dos, linearmente alinhados, os quais lha em questão,
Requerente: Aramificio Irmãos
de serem previstas, no interior da são cmtiguos e são Circundados e li- Finalmente, a depositante reivindi- Branchini Ltda. — Eia° Paulo.
Usual caixa-embalagem ume Ou mais gados una aos outros oxclusivamente ca, de acordo com a Convenção Infitas de papelão, cartolina ou sim!- por material realnast duro, e que se ternacional e de conformidade com o Titulo:. Nova disposição construtiva
ler, dobradas em arco, e com extre- estendem na direção longitudinal da art. 21 do Código da Propriedade em telas de arame. — Modelo de Uttma aplicada atibre o fundo da caixa, mola, dito núcleo constituindo a maior Industrial, a prioridade do correspon- naaae.
mas aplicados sóbre o fundo da cai- parte da mola, caracterizada por in- dente pedido, depositado na Repare 19 — Nova disposição construtava
xa, onde são colados, rebitados ou fi- cluir um enrolamento transversal de dçâo de Patente do Canadá, em e de em telaa de arame, quase caracteriza
xados.
finos filamentos de vidro não tecidos, outubro de 1958, sob o n9 760.662.
pelo fato de o fio continuo sofrer de
intervalo em intervalo uma torção ina
Segue-se mais 1 ponto oaracteris- linearmente alinhados, contiuos os Total de 6 pontos.
quais são contíguos e são circundaierice longitudinal entremeado com
tico.
das e exclusivamente ligados uns aos
eM fio superior reto que se sobrepda
TERMO A° 116.148
!litros por material destramo duro, e os
em continuação alternadamente.
TERMO N9 109.560
quais se estendem na direção tnans.
Total de 2 pontos.
Em 12 de janeiro de 1960
transcersal sendo aderentemente ligaEm 8 de abril .de 1959
do e cada unia das superfícies lateRequerente: Dr. Alfred M.4 S.
rais opostas do quadro do núcleo.
TERMO N° 119.437
Priviléglade Invenção — *Apertei- Total de 4 pontas.
Schudel, Suíço.
çoamentas em ou relativos a trans- A requerente reivindica de acórdi Pontos característicos de" *Painei
EM 13 de maio de 1980
formador ou auto.transformador es- com a Convenção Internacional, e o de cofragem para a construção civil,
tabilizador elétrico', Indelpa O. A. — Art. 21 do Decreto-lei n9 '1.903, de sobretudo para erdicreti e processo Requerente: Waldemar Oardadir
Industrial Métrica Paulista, firma 27 de agesto de 1945, a prioridade do para o seu fabrico" — Privilégio de Rodrigues — Estado da Guanabara.
brasileira, industrial e comercial, es- correspondente pedido depositado na Invenção.
tabelecida na cidade de São Paulo. Repartição de Patentes dia Estados 19 - • Painel de cofragem para a Tituleis Um suporte flexinl de
guarda-sol para clitrinhos de crian1.0 — Aperfeiçoamento em ou rem- Unidos da América, em 23 de julho de construção civil, em especial para ças,
— Privilégio de Ineençao.
concreto, caracterizado pelo fato ar
Uvas a transformador ou•auto-trans- 1958, sob o n9 750.340.
o caesmi compor-se de tábuas de ma- 19 — Um suporte flexivel de guardaformaaor estabilizador elétrico, para
deira maciça coladas te tope umas sol para carrinhos de crianças caraca operação de dispositivos de descarTERMO N9 114.393
as outras.
terizado por uma haste fleidvel imitega ligados em série, caracterizadores
Total de 41 pontos.
graus por uma mola helicoidal envolserem montados com as respectivas
Finalmente, o depositante retinis- vente um núcleo de material dúctil,
-Em 30 de outubro de 1959
bobinas, ou com as partes em que esde actirdo com a Convenção In- ambos engastados em soquetes, sendo
tas são divididas, espaçadas entre si Eric.h oGld — Alemão, engenheiro dica,
ternacional e de conformidade cim um destes dotado de encaixe para a
de uma distância conveniente, e que residente na Alemanha, Geteterld uo. artigo
21 do Código da Propriedade haste do guarda-sol e, o outro ligado
Variadentro dos limites impostos pe- Wol/mtshausen Obb. — Privilegio ae idustrial,
a prioridade dos correspon- lalõquamente ao corpo de um torni•
las dimensões do conjunto, pelas qua- Invenção,
dentes pedidos, depositados na Re- /lho.
lidade e quantidade do fio a ser usado, 19 — Fecho de atarraxar com ga- partição de Patentes da Austria, em Total de 2 pontos.
e condicionado ainda pelo resultada rantia contra abertura indevida da 12 de janeiro de 1959 e 14 de feverein
almejado.
tampa de atarraxar feito de material de 1959, sob os Mineres A 222-59 e
TERMO N9 119.888
Segue-se mais 1 ponto caracterís- termo-plástico, fecho caracterizado A -1:135-59, respectivamente.
pelo fato de que a rosca (2) ao gar.
ticos.
galo (1) na sua extremidade inferior,
Unllever N. V. — Boba:ida.
e a da tampa de atarraxar (5) na sua
TERMO N9 117.675
"Composiçoes detergentes 11TtUlot:
extremidade superior, terminam, uma
(Filas". — Privilégio de Invenção,
'FER3110 N° 111.802
e outra, em um bájo de melo (3 e 81
Em 9 de- março de 1960
respectivamente , e de que o diâmetro
10 — arma composição detergente
interni da parede da tampa de atarra- Requerente: Ideal Satandart O. n. abres:um, caracterizada- por estar na
Em 15 de julho de 1959
xar acima de seu bado demeão (8) b. H. — Alemanha.
forma dê uma suspensão despejável
Requerente: Bundy Tubing Compa- correspoinde ao diâmetro do fluido Titulo: Nova disposição de pia-ia- estavel de material abrasivo, insoladarosca (4), de modo que quando a vatbrio. — Modelo de Utilidade,
ny — Estados Unidos da América.
veiem água, finamente dividido, em
de atarraxar (5) estiver fecha- 1° — "Nova disposição de pia-lava- um rae:o líquido aquoso contendo vil
Titulo: Haste impulsora e processo tampa
da seu bóio de meão 16) fica abaixo tório", constituída de bacia provida de um sol de metal alcolino de. um ácido
para sua fabricaçao. — Privilégio de do
bõjo de meão (3) do gargalo (I) aberturas para eandução e escoamen- fosfórico tend um peso molecular
Invenção.
de maneira que as respectivas
roscas to do liquido, posuindo a peça late- abaixo de 400, (B) um detergente
(2
e 4) fiquem desengatadas.
I* Uma estrutura ae haste imrais retas, caracterizada pelo fato de andinico e (C) uma alcanol-amida
pulsora caracterizada por compreen- Total de 5 pontos.
superionnente conformar boieetdis sa- de acido graxo.
lientes planos, enquanto que, sob a
der. um tubo tendo uma extremidade
região plana anterior, seepre,senta do- Seguem-se os pontos de 2 a 8.
que define uma sede, um elemento
tada de uma saliência pronunciada, de A requerente reivindica de acedo
TERMO DP 113.637
caliciforme tendo unia superficies que
preferencia reta e horizontal, dirigida com a Convenção internacional e o
define a concoavidade do cálice e tenpara baixo, à gInsa de ripa ou Antepa art. .21 do Decrtto-lei n* 7.903, de 27
Em 30 de setembro de 1959
do uma superfícies quese situa fora
se localiza a- base de-ro,apósqul de mesto de 1943. a 'priotidade do
ou no exterior da dita concavidade, o Requerente: Pittaburgh Pista Glass assentamento Inferior em parede de correspondente pedido depositado na
dito elemento caliciforme tendo uma
em- que pode ser embutido o Repartição de Patentes da Inglaterra,
anY, Pittsburg, Pen.silvania, Es- armário,
dimensão transversal superior à di- ComP
fundo da pia.
em 5 de julho de 1959, sob o nútados
Unidos
da
Aniérica
do
Norte.
mensão transversal da dita sede, uma
Total de 3 pontos.
mero 12.291.
caracterfsticos
de
"Processo
Pontos
conexão de nfetal fundido fixando aparelho para temperar vidro". —
o
uma das ditas superfícies á dita sePrivilégio de Invenção.
TERMO N9 119.403
de,- a outra das ditas superfícies se 10 — Um prOcesos para temperar
TERMO N° 118.040
prolongando para o exter.or da ex- uma fedha de vidro alongada e curEm, 12 de maio de 1960
tremidade do tubo, a dita superficie vada' que tem uma parte intermediáEm 29 de dezembro de 1959
oposta formando uma superfície de ria, servindo para definir de modo
Dunlop Rubber Company Limited
apoio apropriada para se acoplar com geral um plano médio, e porções ter- Requerente: Metalurgica Paulista — Inglaterra.
EL
A.
—
São
Paulo.
unia parte de uma má quina com a reinais em suas extremidades longitu- Titulo: Aperfeiçoamentos em fèclua Título: "Aperfeiçoamentos em apaqual a dita haste é apropriada para dinais, onde uma de cujas porções se tipo
relhos de calandragem" — Privilégio
pistolete. — Privilégio de inven.. de
apresente fortemente inclinada relatiser usada.
Invenção.
vamente ai sino plano médio, processo çao.
Aperfeiçoamento
em
fecho
tiTotal de 19 pontos.
19
—
— Uma calandre para aplicar
19
esse, caracterizado por compreender
"pistolete", caracterizado por unia uma camada de borracha ou outro
A requerentereivindica de. acara° os estágios de: fazer impingir grupos po
jatos ou esguichos de ar, mutua- chapa base que possui em suas bor- material elástico flexível em cada
com a Convenção Internacional, e o de
mente divergentes, sabre ambas as das de maior, comprimento duas "cai- lado de uma fólha de material de taArt. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de 27 superfícies
da Olha de vidro, em pau- xas" repuxadas, iguais e simétricas, eidg compreendendo uma pluralidade
de egeato de 1945, a prioridade do
ellstribUtção substancialmente sendo que entre ambas se alojarão. de rolos de calandre, uma pluralidade
tas
de
corrspendete pedido depositado na uniformes sõbre essas superfícies, ao duas molas espirais de espiras fecha- de blocos de maiical, um em cada ex.
Repartição de Patentes dos Estados intimo tempo provando espaços de das, entre as quais Passará o "PlAt0. txemidade de cada Uno, unia pluraliUnidos da América, em . 29 de outubro secção transversal entre os ,grupos de Me", que Irá se alojar em um orifí- dade de parafusos de regulagem para
de 1358, sob o 110 770.496.
latos de ar crescentes 00311 O agmenw cio central da referida chapa base controlar o apérto entre os rolos de
'
TIMMO N9 108.633

-

DIARIO OFICIAL (Seção III)

n•nn•••••••n

r

:

4130 Segunda-feira 18
calandre adjacentes, um parafino

para o bloco de maneai em cada extremidade de pelo menos algum dos

rolos, tendo o parafuso de ajub-agen1
di-posto coaxialmente sõbre ele um
embolo, sendo° dito êmbolo recebido
deslizantemente num cilindro •e sendo fixado aos seus blocos de mancai
associados de forma que o rólo associado com o dito bloco é móvel com
o êmbolo no sentido e para fora de
um rôlo adjacente, sendo evitada folga no parafuso pela aplicação de
pressão hidráulica ao cilindro num lado do êmbolo.
Seguem-se os pontos de 2 a 6.
A requerente reivindica de acerdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei, n* '1.903, de 27
de agtesto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patente da Inglaterra, em
19 de maio, de 15,59, sob o n9 16.888.
TERMO N 9 119.408
Em 12 de maio de 1960
Shell • Internationale Research
at-chappli N. V. — Holanda.
Titulo: "Processo e aparelhagem
para conduzir reaçdes químicas por
me:ó de um sal fundido" —
o de Invenção.
I° — Processo para conduzir reações químicas por meio deum sal fundido em temperatura elevada como
meio de transferência de calor, caracterleado pelo fato de que o meteria! básico, misturado com o sal fundido arrastado, é passado a alta velocidade através de urna câmara de roeu
çáo tubular, emito os produtos gaso:os de reação e o .sal com os componentes absorvidos pelo mesmo são
separados numa zona de separação
os produtos de reação sendo então
de , carreeadas da zona de separação,
e o sai proveniente dessa zona é feto
passar através de uma vedação liquida para uma zona de regeneração
circundando a aunara de reação. na
qual o sal é regenerado pela ação de
um ges oxidante e também aquecido
a temperatura .elevada requerida, e o
sai é finalmente retomado Cem 1 material básico para a cámara de reação.
seguem-se os pontos de 2 a 13.
A requerente relvindk.a de acordo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei. no 7.903, sie
27 de agósto de 1945. a prioridade do
corresnondente ped i do depositado na
Reparticão de Patentes da França.
em 14 de maio de 1959, sob o número 794.869.
• .
TrIIIPO IP 119.798

• Em 31 de maiô de 196u
esequerente: Hércules S. A. Inchastria e Comercio de calçados e Artefatos de Borracha — SM Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamentos na preparaçâo de 'couro granulado para calçados e similares. — Privilégio* de Invença°,
19 — Aperfeiçoamentos na preparação de couro gleximiado para calçais
e similares, utilizando. como matéria
prima, Mn couro de qualidade inferior, de pequena esPessura, e até apresentando defeitos, caracterizados par
romnresnctereon a intercalado, entre
o macho prensador e a &tolha de couro de pequena espessura e qualidade
.inferior. de unia camada de enchimento feita em borracha ou outro materei flexível similar.
Total de 2 pontos.
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1A:RUi60 li' 110.11411
Rin 19 de junho de 1960
Requerente: et. Regia Paper Coin.
— Estados Unidos da América.
Wtialo: Um produto de papel extenstrel e processo para sua produção.
— Privilegio de Invenção.
1' — Um processo para produzir um
papel kraft extensevel no qual o material kraft é primeiramente formado
em um lençol continuo Úmido e uma
parte da umidade é removida do lenVII continuo, após o que o lençol continuo Úmido é encrespado caracterizado pelo fato do lençol continuo amido
encrespado ser subseqüentemente imprimido para produzir uma configuractio através uma superficie do mesmo,
configuração esta que consiste de uma
multiplicidade da estrias comprimidas
espaçadas que se estendem de um
modo geral transversalmente aos enrugamentos do encrespamento no lencol continuo, após o"que o lençol continuo impresso, encrespado é finalmente secado enquanto rimultaneamente é estirado e removida uma parte substancial do encrespamento.
metei de 11 palitos.
TERMO No 119.837
Depositada em l o de junho de 1960.
Requerente: Cama Beuno S. A. —
São Paulo,
Pontos caracteristscos de: "Mesa
retratil para fogão á gcz e respectiva
bujão" — Privilégio de Invenção.
19 — "Mesa retratil Para fog ão à
, az e respectivo bula°, areacterieada
e
por possuir uma base (1) feita de
ferro "L", sendo que na. região antero-inferior. apreeenta esta base (11,
presilhaÀ. (7), enquanto na parte infere-posterior, a beee (1) apresenta
abas (6), que com pinos (5) articulam pés (2).
Total de 3 pontos.
•nn•n•••n

TERMO Nç 120.131
Em 13 de junho de 1960,
Requerente: E. I. nu Pont de Nemoura And Company — Estados Unidos da América.
Titulo: Produto para trabalhar em
alta temperatura e processo de prepará-lo. — Privilégio de Invenção.
1° — Uma composição caracterizada
Dor consistir essencialmente de um
empai:lente metálico escolhido do
grupo que consiste de ferro, cobalto,
níquel, cobre, molidbênin tungstênio
e rena), e ligas desses metais entre si
e com outros metais tendo um óxido
estável até 300°C, e dito óxido tendo
unia energia livre de formação, a 2790,
de 30 C 70 Kcal por átomo grama de
oxigênio, e componente metálico tendo uniformemente dispersas nele par'Mulas, lendo unia dimensão med:e
de 5 a 1000 millmlerons, de um óxido
refratário de metal, tendo uma energia livre de formação, a 1000 0C. ao!.
1114 de 60 Kcal por átomo grama de
oxigénio, e tento um ponto de fusão
acima de 100040, a composieffo tenclo
uma superficie menor que 10 metros
quadrados por -gravita. e o tamanho
médio dos grãos do metal sendo menor que 10 microns.
Total de 15 pontos.
."..P.n••••••

TERMO Ne 120.320 ' •
Ene 17. de junhi de 1960
Imperial Chemicat Industries Lima
ted ,4 Inglaterra.
Titulo: "Processo para Preparar no-

vas composições farmacêuticas e veterinarlas" — Privilégio de In venção. P.— Processo para preparar novas
emnpoeiçõee farmacêuticas .e veteri-

Novembro ae

toarias ateis na modificação do **adi)
eaadoerino, caracterizado por compreender a combinação de pelo menos
uma substância ativa escolhida do
grupo que constate de N1, N2-bis-4 enetil-tlicarbamcd1)-lanTrazliaa, Ni, N2bis-(etil-tiocarbamoll)-hidrazitia, N15
N2-bis-(a111-tiocarbamoli)..h1drazina e
N/-metil-tiocarbamoil-N2 - alil-tiocarN1, N2-bis- (aliatiocarbamoll)-hidraztna, com diluentes lu veiculos para
eles, inertes, não tóxicos, farmaceuti.
mente aceitavels.
Seguem-se os pontas de 2 C9.
A requerente reivindica de actede
com a , Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei, ri° 7.903 de 27
de agbsto de 1945, as prioridades dls
correspondentes pedidos depositados
na Repartição de Patentes da Ingla.
terra, em 17 de junho de 1959, sob, o
n9 20.759 e 20 de maio de -196f)
T'ÊRMO 24 9

120.637

Em 28 de junho de 1961.
The Alliance Machine Company —
Estaaos Unidos da América.
Titulo: Guindaste transportador
combinado para manipulação de lingotes e moldes.
10 — Unia combinação de guindaste
transportador para. manipulação de
lingotes e molde inchado arranjos de
suspensão em um transportador. e
urna armadura pendente dos ditos
arranjos de guindaste e móvel verticalmente Pior meio daqueles em guias
do dito transportador, caracterizada
por uma armadura interna bon tada
para rotação atreves de 360 0 na dita
armação pendente. arranjos de manea
extensívei s na dita armadura interea
móveis longitudinalmente daquela,
pinças de peça pintadas na dita armaeturit e pençlentes daquela, arranjos de pistão pendentes de e móveis
com os ditos arranjos de manga extensíveis. arranjos resilentes constando os ditos arranjos de pistão e pinças, e arreni19.de alavanca rios ditos
arranjos resilientes traremitindo a
Meça dos Últimos às pinais para fechar' os mesmos guando os ditas ar.
ranjos de .manga extensíveis estão em
rua posição mais interna e transmitindo a carga dos arranios de manga
extensíveis para se pinças quando os
arranjos de manga estão em sua •posição mais eaerna.
Seguem-se os pontos de na. 2 4.
--TERMO N° 121.597
Em 29 dejulho de 1960
rt. V. Philips' Oloeitampenfalirleken — Holanda.
Titulo: "Processo para fabricar corpos de ferrIte, ferro-magnéticts, feitos
de óxido deferia), Pe" Óxido de nivel, neta e óxido de zinco, Zn0". -Privilégio de Invenção.
le — Processo de fabricar corpos
ferro-magnéticos de ferrita, à base de
Oxido de ferro. Fe*08, óxido de roque!,
NIO, e óxido de zinco 7:n0, o que também contém uma pequena quantidade
as mangaria, caracterizado porque
uma mistura finamente dividida de
óxido de ferro, óxido de níquel e óxido de zinco, é pré-cidela em unia temperatura de 900 a 10000C, e o proaute
pré-cozido é misturado com diferido
de manganês. Mn08. em UMA Quan
-tidae0,35%empèsodaquntidade do produto pré-cozido. a mistura assim obtida tendo prensada para
a forma desejada, 'e finalmente sin.
terize.da em ar, elk urna temperatura
de 1.210 a 1.260n,
gesmeaseø tonto
"

TARRO N° 121.e03

.

•

29 de julho de MO
Aztende Colori Nazionali Affee
Acne B. p. A. — Itália.
Titulo: "Processo para melhorar e
tangibilidade de poliolefinaa". — Privilégio de Invençâo.
1° — Um processo para melhorar a
afinidade das piliolefinas aos coran.
tes, caracterizado pelo fato. de compreender a operação de tratar o poli.
mero, antes, de tingi-lo, com um de.
solvente hidrocarboneto enfático aromático, hidroaromético, ou heterociclico guie pode estar substituido e que
em um ponto de ebulição inferior a
150°0.
• Seguernese os pontoe de 2 a 12.
A requerente reivindica de acordo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei, n° 7,903, de
27 de agUsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Itália, em
3 de Preto de 1959, sob o n9 13.048.
•

Md.10 N9 121.623

Em 29 de julho de 1960
Requerente: Dr. Karl Ziegler, Mote
ihsim
Ruhr, Alemanha.
Ponto característico 2- "Proc,s‘
para a olitenc.ão de álcall-aluminio-al.
quilas complexas" — Privilégio de Invendica,
1° Processo para a obtenção de
hidretos de álcalnaluniinio-alemna e
eventuatmente, de álcall-auminio-alquilas, caracterizado pelo fato de se
reagirem outros complexos ou produtos de adição de e'llirennio-tri-alquila
com hidretos de álcali, eventualmente
em presença de eenos.
Finalmente, a depositante reivindi.
ca, de acórdo com a Convenção Internacioal e de coformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspon.
dente pedido, depositado ela Repartição de Patentee da Alemanha, em 31
de julho de 1949, sob o ri° Z 7.4e11
IVb-12 o.
Total de 7 pontos.
•••n••••n•n•n•n

TWINIO NP 124.037
'De 7 de novembro de 1960
Requerente: Arbtrg Feingerittefabrik Ohg. Hehl & Sõhne, lossburgWürtt, Alemanha,
Pontos caracteresticis: "Agregado de
fechamento de moldes de uma maqui.
na de fundição a jacto, com aciona.
mento hidráulico ou pneumático" —
Privilégio de invenção.
1° — Agregado de fechamento de
moldes de uma máquina de fundação
a jacto com avonamento hidrilranc4
ou pneumático de uma chapa móve
de ajuste dos moldes. caracterizado
pelo fato de que a tranrraissão da ira%
ça da unidade de acionamento para
a chapa de ajuste móvel se realiza
através de um sistema simétrico de
alavancas, apoiado em uma chapa de
compressão o que compensa a Orça
de acionamento, proveniente da haste
de êmbolo da unidade de acionamento, em'um eixo de giração que se movimenta em qualquer fase do processo de fechamento ou de abertura,
na linha de tração, sempre perpendicular à linina de comp reesão, do agregado lie acionamento livremente sustentado, e simultãneemente no pia.
no de simetria do !sistema de ale vqncas, sendo que, quando o agregado de
fechapiento de Moldes estiver fechado. tnUoe es Chies, de atração do' sia-

•
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tema de alavanca, não destinadas II registro éSse que se encontra sob a
artimilaçãO com a unidade de aciona- ação de uma mola, cuja pressão poemento, se encontram na linha de ta ser graduada com o auxilio de um
parafuso micrométrico enerenado com
compressão.
a Meca do suporte.
Total de 8 pontoe.
' Total de 8 pontoe.
TERMO N9 121.847
De 29 de julho de 1980
elontecatini, &seleta Generale Per
Indústria Mineraria e Ohimica —
Itália.
Titulo; 'Sova composição polimérica tendo uma afinidade aperfeiçoada pare corantes". — Privilégio de
Invenção.
19 — Uma composição polimérica
caracterizada por compreender um
primeiro componente compreendendo
um polimero linear de uma alia-olefina, e um segundo componente, Solúvel no dai primeiro componente em
estado fundido, compreendendo um
ponmero linear regular de mentene.
roa tendo grupos polares contendo
pelo menos um átomo de nitrogênio.
Seguem-te os pontos de 2 e, 8.
A requerente reivindica de acOrdo
com a Convenção Internacional e o
art. 21 do Decreto-lei, n° 7.903, de 27
de agõsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Itália, em
3 de agósto de 1959, sob o n9 13.047.
41.14144 • IR

•n•

TeRMO N9 124.292
De 18 de novembro de 1960
Requerente: Farbwerke H.oechst
Aktiengesellschaft %forra. Meister LMcus & Retinem, Frankfurt/Main —
Hoechst, Alemanha. Ponto característico: °Processo e
solução para a aplicação de revestimentos aderentes 845bre partes metálicas" — Privilégio de Invenção.
19 — Processo para a aplicação de
revestimentos aderentes a superlicies
metálicas especiaknente para a obtenção de proteção à corrosão e/ou bases
para lacas, caracterizado por tratar.
te as partes metálicas cim soluções
que contêm ácido polivinilfosfõnico c
ou co-polimeriza,dos do ácido vinilfosfônico e ou seus derivados ácidos, nos
quais por unidade de monõmero existe, sbmente um grupo OH livre no
átomo de fósforo, de preferência, seu
monoéater, secando-as em seguida.
Finalmente, a depositante reivindiea, de actedo com a Convenção Internacional e de conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade dos correspondentes pedidos, depositados na Repartição de Patentes da Alemanha,
em 18 de novembro de 1959 e 8 de
abril de 1960, sob os WS 7' 29.87b
rec-22g e F 30.957 IVe.22g, respectivamente.
weffimmoeu.4,

TERMO N9 124.43S

cônico que recebe, per intermédio de truque e apoiadas nas dites conjulei
rolamentos, mu Corpo vaaado; dito toe, uma peça transversal
cirpo rasado sendo provido de duas an um eixo comum trame
reentrâncias diametralmente opostas disposto no truque, e ambos as dl
e verticalmente alinhadas, que rere- peças longitudinais situadas batam
bem, lonvenienteinente apoiados em ~lamente aos eixos em referende§
rolamentos, dois pinos passados por incluindo as conexões articuladas ene
orifícios praticada} nas extremidades tre a dita peça transversal e as pai
,~0 /49 124.814
dos braços de garfis, de que é provido ças longitudinais uma bucha de borl
o eixo do veiculo; sendo que o corpo racha ou equivalente, destinada a aoa•
De 9 de dezembro de 1960
citado dispõe, ainda, a 90° com as moda' e a resistir resillentementag
reentrâncias mencionadas, de um bre- movimentos relativos de artic
Requerente: Frederico Fteiche & Cia. ar) que se articula com a barra de di- entre elas.
reção usual.
firma brasileira.
Seguem-se os pontos de I a 117.
Pontos e,aracteristloce de; "Aperfei- Tital de 2 pontes.
çoamentos em válvulas de regulagem
de pressão de gás" — Privilégio de
riamo N° 115.158
irgrtmo ?PP 96.64s
Invenção.
19 — Aperfeiçoamentos em válvulas
Em 90 de novembro de 1909
de regulagan de pressão de gás, cons.
lan 26 de arreato de 1937
tituldas por dois corpos, substancialRequerente; David lavarem! —
mente, troncônicos e achatados que Requerente: André Tosello R1no teia°
da Guanabara.
retem, de permeio, um diafragma fle- 'Natal Tosello — São Paulo.,
Aperfeiçoamento em cati.
xivel submetido, por uma das faces, Titulo: Engate rápido para veículos Titulo:
por fricção. — Privilegio de
á -pressão regulada do gás, caracteri- — Privilégio dt Invenção.
zados pelo fato de que o acesso do 19 — Engate rápido para veiemos, vença°.
19 — Aperfeiçoamento em cataven
gás se faz, à câmara limitada por caracterizado por um corpo tronco- por
fricção, que consiste em uma
do
diafragma,
através
de
face
cónico.
de
paredes
delgadas,
aberto
essa
te 1 e hélice 9, carctexizado por
um filtro de tela metálica ou mate- inferiormente e provido de prolonga- dita haste
1, em unia de suas ares
rial semelhente e de um bocal de adu- mento lateral inferior em formato de
no lateral, um serrilhado an dera
ção atarreohável, de maneira regulá- calha horizontal, dotada de disposi- ou
ume hélice usual 3; caracteveie num dos prolongamentos tubula- tivo de entaixe adequado para o vei- tes 2 e ainda
por uma haste rompi°.
res diametraLs, habitualmente, previsto culo motor, e sendo o referido corpo rizado
mentar
de
fricção
5.
troncoecónico, atravessado em sua faem válvulas asse tipo.
Total de 4 pontos.
ce 'superior por met pino vertical, en- Total de 2 pontos.
volvido por mola espiral e disco horizontal, e provido de aba terminei inTERMO N9 120.720
ferira, e ainda no mesmo pino vertiTERMO N°. 125.072
cal, fora do corpo tronco-cônico. sendo previstis dois orifícios toansversais,
Ern 12 de maio de 1960
Em 16 de dezembro de 1960
extremo e outro interneenáao.
•
Requerente: Baumgartner Preaw um
Total de 4 pontoe
Moacyr Souto — São Paulo — Ca.
El. A. Grencben (Ct. de Boleima
Eulça,.
%adi., U. para "Nbvo t.po se rilnWee
de alimentação de uma peça de relopara piano ou órgacr.
'.E.14.1vf0 N0 lre.ehe
joaria compreeendendo ao menos unia
Em resumo, reivindica para o pra,
Mula fito-elétrica" — Privilégio de
sente pedido os - seguintes ponta, coo
Em 12 de janeiro ae 1939
Invenção.
racterisucos:
— Dispositivo de alimentação de
Requerente: Fábrica D'Armi Patro 10 — Novo tipo de móvel para pauso
uma peça de relojoaria, compreenou órgão, caracterizado de acordo com
acudo ao menos uma célula foto-ele- Reretta — Itália.
itera I. ainda peio fato de ser pra.
trica. caracterizado pelo fato de que Titulo; Dispositivo retardador para ovido
de rasgos coincidentes no topo
arma
de
fogo
de
funennabsento
ausolidária
cim
no
mínimo
é
célula
a
— Privilégio de Inernção. do móvel e na tampa quando abert"
duas outras células loto-elétricas, de- tomático.
assim no frontal superior do a:adel0
nominadas células de orientação, e 11- Diapositivo aplicado ao CerUtint0
móvel a fim de permitir a iluminaçãO
gadaa, em oposição, aos bornes de uns dispáro de uma arma de lago de fun- sim.ultanea
do teclado, do painel doa
autimático, visando a remotor elétrico, formandi o conjunto cionamento
registros e das músicas por mei, ' de
das células uma guarnição móvel, so- tardar, automáticamente e a cada ti.. uma Verrina fluorescente, interna no
lidária com um eixo destinado a ser tu, o &aparo de'cão da arma e, con- anexo.
segilentemente, o ritmo de tiro da
acionado em rotação pelo dito motor, mesma,
caracteriaadonelo • fato. de ser Tudo como descrito no presente metudo denimeina que. -quando az -duas constituido
por um órgão auxiliar (o meriai e Ilustrado nos deoeauss em
células de orientaçã recebem a luz,
cão de arma) bloqueado por anero.
•
elas frnecem ,tnna corrente que faz segundo
revolver o motor num sente% ou nou- uma alavanca de dispáro e independentemente
da
que
bloqueia
o cão
TERMO No 122.263
tro, conforme seja uma ou a outra
dito; e pelo fato de esdas céldlas que receba a malir quan- propriamente
tarem
previstos,
ainda
aispositivis
desEm 28 de ageeto de 1960
tidadede luz, até ser obtida uma posi- tinados aprovocar o dispáro do órgão
çAo de equilfbrio da guarnição móvel. auxiliar, antes do di.spáro do cão; e
sendo a disposição relativa das célu- pelo fato de que a referidaalavanoa Tecallmit Limited — Inglaterra.
las acolhidas de maneira, que, para de dispáro é bliqueada, unicamente, Titulo: "Aperfeiçoamentos em tubca
a posição de equilfbrio mencionada. quando o órgão auxiliar atinge. a po- flexiveis" Privilégio de Inventes.
da guarnição móvel, a célula mencio- sição preestabelecida, ficando esalm, o Is — Aperfeiçoamentos eu tube
nada em primeiro lugar, e destilada á cão com a liberdadeds demeto por SUa flexivel compreendendo uma multiplialimentaçãi do mecanismo de relógio, vez, com retardamento, e de percutir cidade de camadas sobrepostas pela
menos a mais externa das quais ed
receba o máximo de luz.
percusso e 1 cartucho.
apresenta na fôrma de uma bainha
Finalmente, a depositante reiveldi- o A
reivindica de actedo nem costura, composta de um matem
ca. de acbrdo com a Convenção Ma comrequernete
a Convenclo Internacional e o rial
que é extrusável enquanto quere.
ternacional e de conformidade com e Art. 21
do
Decreto-lei
7.903 de 27 te, caracterizados
pelo fato da bainha
artigo 21 do Código da Propiedede de azteto de 1945. e n°
prioridade
do
Industrial, a prilridade dos correspon- correspondente pedidc &Ventado na- externa ser formada com uma série
dentes pedidoe, depositados na Repar- Perene:Ao de Patentfa da Itália em de nervuras e ranhuras depostas lontição de Patentes da Sulca em 18 de 17 de janeiro de 1958, sob o núme- gitudinalmente.
dezembro de 1959 e 27 de maio de
Seguem-se Qg pontos 2 a 26.
1960. sob os nas e2.027 e 6.114-80, res- ro 882.848.
pectivamnt.
Total de 9 pontoe.
TERMO 240 109.89,
=MC) No 123.024

De 24 de novembro de 1940
Requerente: Arburg P'eingeratefafabrik Ohg. Rala & etihne.
Pontos característicos; Deslocar de
cilindro de plastificação Para mdquinas de fundição a jato próprias Para
lavar materiais sintéticos termoplásticos" — Privilégio de Invenção.
1° — Cilindro de pressão. abaixável
sob a pressão do êmbolo de prensaTERMO IP 94.584
gem, de uma máquina de fundição a
jato para matenale alntkticars ternue
Mn 27 d maio de 1957
plásticos, com fecho do bocal que funciona a modo de uma válvula de se- Requerente; Motor Oscar !arfa —
perpressão, caracterizado pelo fato de aio Paulo.
que, lateralmente no cilindro.de aque- Titulo: Aperfeiçoamentos na tarecimento e de prensagem e en1 liga- 40 de VeiC610t. — Privilégio de Toção firme com este, se acha ilisposto
um suporte com re gistro regulador, 19 — Aperfeiçiamentai na direção
longitudinalmentee deslocável e ajuie de veiculas, caracterizados pelo Mo
tado á abertura de salda de bocal, deque a roda é provida de sms pia()

è

11 44 I

Me0444.44n41

4.4.••••

Em 17 de abril de 1959

Em 28 de setembro de 1960

Oeneral ateei Industries, Inc. —
Estados Unidos da América.
Titulo: «Truque de veiculai ferroviáxios" — Privilégio de Invento).
19 — Truque de :veiculo ferreviásio,
caracterizado por compreender uns
Par de ~juntos de rodes e eixos (rodeiros) longitudinalmente atufados,
Pecas longitudineamente afastadas eia
traatversalmage dispostas ao
tre

Pittsburgh Plata Glass Company as
Estados Unidos da América.
Título: Comporições 'sedentes para
estruturas envidraçadas. — Prediria.
glo de Invenção.
1* — Oras composição ve.dante, particularmente apropriada para uso em
envichatementos que compreende tua
polímero de uma mono-olefina contendo 4 átomos 4e, carbono- e Ma agente
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TERMO N° 125.043
yule,anizante, carticterizada por ins
tdr, como outro componente vuloa..
Eus 15 de dezembro de 1960
vel. um co-polímero de Uma muo-clefina contendo 4 átomos de Dar,.
ono e de uma di-olefina contendo 4 8. C. Johson & Son, Inc. — Esa 6 átomos de carbono. — Priorida- tados Unidos da América.
de: EE. UU. da América, em 28 de Titulor "Estôjo para engraxar sasetembro de 1959, no 842.849.
Seguem-se os pontos de na 2 a 11. patos" — Privilégio de Invenção.
10 — Um . e.steijo Para gnzrazar saem combinação um recipiente de graxa tendo unia tainpa removível e um
TERMO No 123.256
aplicador de graxa dispa-to no interior do dito recipiente, o dito aplica.
Em 6 de outubro de 1960

lizA

Requerente: Lemos & Brentar Ltda.
Estado da Guanabara.
Titulo: Aperfeiçoamentos em calhas
para portes de automóveis. — Privilé g 'o de Invenção.
1° — Aperfeiçoamentos em calhas
para portas de automóveis, caracterizados pelo tato de que a parte superior da calha, de preferência
forma de 17 invertido, é solidária com
uma Firmação, substancialmente, retangular e de bordos também, de preferência em de 17 invertido, armação
essa engastável e fixável no quadro
da vidraça da porta.
Total de 2 pontos. TERMO N9 124.836
• Em 9 de dezembro de 1960
Requerente; Rolf . R. Lehmann —
São Paulo.
Titulo: Nova disposição em tampas
de estojos plásticos para acondicionamento de baralhos e artefatos diverModêlo de Utilidade.
sos.
19 — Nova disposição em tampe,s,
de estojos plásticos para acondicionamento de baralhos e artefatos diversos, caracterizada porque inclui dotar
Internamente duas, no mínimo, das
paredes opostas de ditas tampas. com
correspondentes ressaltos paralelos e
•próximos às arestas supezkres de ditas paredes, formande gulas reentrantes para b encaixe das bordas correspondentes de uma fólha de qualquer
material resistente apropriado com
dimensões adequadas para ocupar
distendida o espaço livre existente
entre duas gulas opostas.
Total de 2 pontos.

TERMO N o 124.840
Em 4 de novembro de 1960
Requerente: Indústria Mecânica e
Elétrica "Ime" Ltda. — Estado •do
Paraná.
Título: Dispositivo regulador de voltagem em máquina de soldar à ponto
manual. — Privilégio de Invenção.
19 — Nóvo dispositivo reseulador de'
voltagem em máquina de soldar á
ponto manual, caracterizado por ter

capacidade, compreendendo um estaVarney Engineering Corperation — do cilíndrico que não tem as mesmas
Estados Unidos da América.'
propriedades de emissão . . em toda a

A requerente reivindica de aceodo
eo
transformando de aceerdo Com a ne- Art. 21 do Decreto-lei, nO 7.903, de
cessidade. de 110 à 220 volts, ou vice- 27 de ageato de 1945, a prioridade do
correspodente pedido depositado na
versa.
Total de 4 pontos.
itePextieão de Patentes dos Estados
Unidos da Atnérica, em 11 de março
de 1960, sob o n9 14.311.
Em 12. de dezembro de 1960
TERMO Ne 125.291
TERMO No 124.896
um dispositivo regular de voltagem, cara a Convenção internacional

Requerente; Alvaro Coutinho da
Ponseca— Rio Grande do Sul.
Titulo: Protetor e cortador. de fita
adesiva. — Modèlo de Utilidade.
19 Protetor e cortador de fita
adocica caracterizado por uma lâmina dobrada de forma a abrançar o
rdlo de fita com virolas e a apresentar
Uma face inclinada em relação ao
lano da lâmina, com len *era° ser, dita lâmina +sendo provida
fenda para passagem da fita
ata! , de g pontos.
•

tal e vertical. ; caracterizado pelo fato
de que cada quadro representa a Metade de campo em que se disputa
partida esportiva, apresentando, no
caso de se tratar de futebol, indicação
de linhas fixas, como gol, área e circulos, sendo que. dee fôrma arbitrária, são dispoetas nos reticulados pe.

cas de plástico ou de outro material
qualquer conveniente, ou siriepies Indicações gráficas das mesmas passíveis de representarem jogadores,
marcas de peneildades máxima, escautelas, metas, elementos êssees disdor compreendendo um besuntador postos sóbre número apropriado de
para aplicar a graxa lixado à um quadrinhos, conformando figuras vaelemento Cice tendo uma abertura pa- riáveis quaisquer. •
ra alojar um pano de lustrar.
Total de `e pontos.
Seguem-se os pontos de 2 a 11.
A requerente reivindica de acórdo
TERMO /e° 125.392
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei, n° 7.903, de
Em 30 de dezembro de 1960
27 de agiesto de 1945 a pr:oridade do
correspondente pedido depositado na Requerente: N. V. Philips' GloelRepartição de Patente ,. dos Estados larapenfabrieken — Holanda.
Unidos da América, em 15 de setembro de 1960. sob o n e 56.176.
Titule: Aperfeiçoamentos em ou referentes a magnetrons ressoadores de
cavidade, compreendendo um catódo
cilíndrico. — Privilégio de Invenção.
TERMO N° 125.172 •
10 — Aperfeiçoamentos em ou reEm 21 de dezembro de 1960
ferentes a magnetron 'ressoa,dor de

Titulo: °Indicador de desvios" —
Privilégio de Invenção.
19 — Indicador de desvio para uso
num velo descondente 'do fluído de
sondagaaa, num cabo de tubo num furo de sondagem, compreendendo uma
camisa para colocação no cabo do
tubo, longitudinalmente; um pistão
estendendo-s.e longitudinalmente da
camisa, para avanço e retração relativos. a fim de gerar uma série de sinais espaçados por movimento descendente, em obediencla à fórça do
%reis do fluído da sondagem; e dispositivos para impulsionar o pistão para cima. caracterizado pela combinação de: um pêndulo na camisa, móvel
longitudinalmente, em obediência ao
movimento ascendente do pistão:
dispositivos setisiveis à inclinação da
camisa em re/ação ao pêndulo, para
limitar o movimento do pêndulo de
acórdo com a inclinácilo da camisa;
e dispositivos sen.sív ais ao pêndulo,
para limitar o movimento a s cendente do pistão. Inversamente, à amplitude do Movit.nento do pêndulo, quando o número de sinais gerados pelo
movimento descentente, de retorno,
do pistão varia diretamente com o
grau de inclinação da camba de posição vertical.
Seguem-se os pontos de 2 a 29.

Ent be de dezembro de 1960
Requerente: Arnaldo Pedroso Cardia — Paraná.
Titulo: Um. ndvo entretenimento
para salão — Modelo de Utilidade.
1° — Um nevo estretenimento para
salão, corapreendendo placa de papelão, cartolina, Cadeira ou outro qual..
quer, com a representação de dois
quadros dotados de reticuladia, Com
indieftege para cada Cobaia aori3011,
5 I
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extensão, caracterizados em que o catodo tem o mesmo diâmetro em toda
a extensão, opostanaente aos segmentos do enodo, enquanto uma parte

incandescente quando a corrente 'elétrica !dr ligada. A separação elétrica
dos referidos filamentos é feita por
meio de uma placa, situada na base
da lâmpada, removivel. Total de 2 pontos.
n•••$#IIn••

TERMO 54 9 125.520

Em 13 de outubro de 1980
Requerente: Fauna Brasil Exportadora e Importadora Ltda. — São
Paulo.
Titulo: Novas disposições construtivas em tapetas de couro, peles e similares. — Modelo de Utilidade.
1° — Novas disposições construtivas
em tapetes de couro, peles e alinhares, caracterizadas por uma série de
pequenos pedaços ou retalhos de couro
recortados com configuração geométrica previamente determinadas, per..
furados equidistantemente em tdda
periferia ou borda e unidos, um ao
outro, por uma estreita tira de couro em costura entrelaçada em '181
ou corrida.
-Total de 5 pontos.
•

TERMO 14 0 125.574

Em 3 de janeiro. de 1981
Requerente: Ernesto Sacco —

anular, preferivelmente à volta e no Titulo: Um queimador para Cemcentro, tem propriedades de emissão bustivels líquidos com uma combusconsideinvelmente inferiores 9..t da tão de eficiência elevada. — Privilégio de Invenção.
parte restante do catodo.
Um queimador para conibus-'
A. requerente reivindica de acOrdo 19 —queimadora
cora combustão alcom a Convenção Internacional e o tireis
tamente eficiente, caracterizado em
Art. 21 do Decreto-lei no 7.903 de que
o combustível liquido contido num
27 de agbsto de 1945, a prioridade do tanque
de preaqueclmento é !Orçado
correspondente pedido depositado na para dentro do misturador por melo
Repartição de Patentes na Holanda, de um reservatório de ar provido denem 8 de janeiro de 1960, sob o nú- tro do tanque e alimentado por um
mero 247.172.
eletrocomprewor.
Total de 4 pontos.
Total de 6 pontos.
Prioridade: ' Itália, em 20 de janeiro de 1960, sob o n9 975.
TERMO N o 125.195
Em 3 de novembro de 1960
Requerente: Durval Alfonso — São
Paulo.
Título; Nóvo tipo de reservatório

TERMO NO 125.693
Em 5 de janeiro de 1981

de ar e água para refrigeração de

The Cross Corapany — estados

19 — °Nóvo tipo de reservatório de
ar e. água para refrigeração de brocas
odontológicas de alta rotação", caracterizado por se formar de um cilíndrico com tampas com aquecimento
externo ou interno termostáticaraente
controlado, a tendo duas entradas com
válvula de retenção, uma para água e
outra s liquides e, a outra, para ser
comprimido, materiais esses que saem
sob alta pressão no lado opoeto ao
da entrada dos seas componentes.

19 — lima máquina ferramenta ten..
do uma mesa lite inarcação, uma pluralidade de paradas de índice na dita mesa espaçadas, de e.córdo com, o
movimento de marcado da dita mesa e um pino de rdrblização móvel.
posicionado para ser engajado pelas
ditas -paradas de indice, caracterizada por um comando reversivel para
primeiro avançar a dita mesa, ima
levar as ditas paradas de índice, sucessivamente,- além do dito pino de
localização e, então, para retornar as
paradas de indico, em cada caso, para relação de encontro com o dito
pino de localizaeão, de modo que o
dltimo provê uma parada positiva,
para localizar a dita mesa na posição de índice e arranjo de chave
tornado operativo pelo engajamento
de retorno das ditas paradas de indico com o dito pino de localização.
para capacidade de sinalizar. para
Iniciar tan operação da dita maquina
ferramenta: — Prioridade: Estados
Unidos da' América, em 11 de janeiro,
de 1980, n° 1.813.
bei/nein-a* os pontos de na. 2 a 10.,

brocas odontológicas de alta rotação. Unidos da América.
— Modélo de Utilidade.
Titulo: Máquina ferramentas.

TERMO N° 125.532 Em 25 de outubro de 1960
Requerente: Angelo Lima — São
Paulo,
Titulo: Aperfeiçoamento introduzido em ~padas elêtrieas. — Privilégio de Invenção.
10 —9— , "Aperfelooamento introduzido em lâmpadas elétricas" caracterizado por compreender dois-filamento,,. independentes entre si e dispostos de modo que ehmente uni fique
•
,

•• .
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EMARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de aciirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
*correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante *se prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
*Nacional da Propriedade Industrial aqueles que as julgarem prejudicados oont a coneezedo do registro requerido

Termo n.° 649.849, lie 9-2-1964
1NFA — instituto cie l'omento
.Agropecuário
NÁ0 raido

Têrrao n.° 649. 853, de 9-74964
Vicky — Comércio, Importação e
Exportação Ltda.
São Paulo

VICKr
Ind.. Brasileira
Clessc 50
Impressos ema geral

Classe si
Produtos alimenticios
Tármo n.° 649.850, de 9-7-1964
' INPA — Instituto de Fomento

Agropecuário
São Paulo

vergalhOes, ligas metálicas, Ilma/has,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, entala estampados.
metais para solda, níquel, zinco

Têrmo n.° 649.854, de 9-74964
São Conrado Empreendimento* Ltda.
São Paulo

• Tênue n.• 649.858, de 9-7-1964
Paes de Barros Automóveis Ltda.
São Paulo

CARR-ÁO

*PAES DE BARROS",
Sia amam ,

Classe 33
Sinal de Proaa9anda
Termo n.° 649.855, de 9-7-1964
Hisa Yada Matsumoto
São Paulo

Classe 21
Para diatinguirt Veicules e suas partes
integrantes: Aros para bibicletaa, automóveis. auto-caminhões, avie" amortecedorea, alavanca de cambio, braços,
breques, braços para veicules, bieicle-

t

A

1

legumes em conserva. lentilhas, Ligaiça, louro, massas alimenticias, maris,us,
manteiga, margarina, marmelada, macardo, massa de tomate, mel, melado,
mate, massas para mingaus, molhos, moIMOS, mostarda, mortadela, noz-moscada, nozes, paios, óleos comestiveis,
trai, ovas, pães, pralmés, pimenta, pós
para pudim, picles, peixes, presuntos,
patês e petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins, queijos, rações balanceadas para
anim ais, requellães, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, saiamos, sopas enlatadas, sorvetes, suco de tomate e da

frutas, torradas, tapioca, tintaras, tatremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões, toa.
dnhos e vinagre
Térmo n.° 649 .860. de 9-74961
"Rapa — Rondoacreparamazanas
Transportes Gerais Ltda.
São Paulo

tas, carrinhos de mão e carretas, catai-

nlametes., carros ambulantes, caminhões
11

zpo

Classe 32
II+ _I
'
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nadoRqáculuo
nata e este mgeiroa, publicações impressas, revista. Propaganda em rádio.
televisão. jornais, programas radiofóniNome Civil
cos, peças teatrais e catematográficas
e revistas impressas
Vermos ns. 649.851 e 649.852, de
9-7.1964
Termo ri.° 649.856. de 9-74984
IMMROL — Comercial de RolaAlas Indústria de Compressores Ltd
mentos Ltda.
São Paulo'
•
São Paulo
14

carros, tratores, carros-berços, carros.

tanques, carros-irrigadores, carros, car.
roças, carocerias. chasels, chapas drcalares para veiados, cebos de veicules
carrinhas para máquinas de escrever
corrediços, para veicula, direção, dealigadeiras, estribos, escadas. rolantes, eW
vadorea para passageiros para carga,
engates para carros. ditos de direçao.
freios, fronteiras pata veículos. guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas, motocargas, moto furgões.
manivelas, navios, ónibus, para-choques.
para-lamas, paia-brisas, pedais, patões,
Classe 30
rodas para bicicletas, raios para bickje.
tu, reboques, radiadores para veículos. 'tiara distinguir: Impressos em geral,

rodas para veicules, achas, aldeies, ti- bilhetes, duplicatas, faturas, folhinhas,
rante para veicules vagões. velompe- nota fiscais, papéis de correspondência,
dez, varetas de -controle do afogador e passagens, recibos, anúncios impressos
acelerador, tróleis, troleibus, varais de
Termo n.° 649.861, de 9-7-1964
carros, toletes para carros
João Batista Gonçalves'
Têrmo n•nn 619.859, de 9-7-1964
1);,,,lo

COMROL
Ind. Brasileira
Classe 6
Rolamentos
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bibidetas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores. alavancas de cambio, braços.
breques, braços para veiados, bicicleta, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrqiadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veiculos, cebos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veicula, direção, desligadtiras, estribos, escada * rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixoi . de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargan moto furgões,
.nanivelas, navios, ónibus, para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
roda., para bicicletas, raios para bicicletas, nhoques, radiadores para veicula.
rodas para veículos, selins, tricicles, tirantes para veículos vagões. • Velocípedes, varetas de controle do afogador e
,Icelerador, tróleia, troleibUs, varais de
carros. toletes para carros

em barra, ferro manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
laminas de metal, lata em %lha, latão
fõlha, latão em chapas, latão em

Lanches Recreio da Bolsa Ltda.
São Paulo

Compressores
Tèrmo a.° 649.857, de 9-7-1964
Usinaço Ltda.
São Paula

USINAÇO]
L
IND. BRASILEIRA

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês. bronze em pó. bronze •ou
barra., eu fio. chumbo em bruto ou
parcialmente preparado. cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado. couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto.

"RECREIO DA BOLSA"
EIRASLEIM

Classe 41
Para distinguir alcachofras, aletria, alho.
aspargos, açucar, alimentos para animais, amido, amendoim, ameixas, amêndoas, araruta, arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, baulhau,
batatas, balas, biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, café em pó e em grão,
camarão, canela em pau e em pó, cacau.
carnes, chá, caramelos, chocolates, coafeita, cravo, cereais, creme de leite,
cremes alimenticlos, compotas, cangica,
coalhadas, castanhas, cebola, condimentos para alimentos, colorantes, couriços,
dendê, doces, doces de frutas. espinafre,
essências alimentares, empadas, ervilhas,
enzovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, Uca>, Ilorsost fazefermento*, feijão, r4 goa.' fria. frota
séca.i'd 'naturais,' cristalizadas; gliCose,
goma de mascar, lagosta, gorduras, granulo*, erva doce, erva mate, hortaliças, linguas, leite condensado e em p6,

s PI/Ari/TO
ZIFORTADORÁ
IMPORTADOR& IS,
YSINS SILUSTRZS
Classe 35
Titulo de Estabelecimento
Têrtiro n.° 649 .862, de 9-7-1964
João Batista Gonçalves
São Paul..

PIRLILWINPIDI
, Ind. Brasileira
Classe .)5
Peles silves:-es
'ferino n.° 649.863 de 9-7-1964
Geica Eletro P. 2,, Ltda.
P ltdo

Ifid?NNgtel/bira
Classe 21
Acessos e peças pa•a

te

649.864, de 9-7.19A4
Tèrmo
Emprèsa Lfmpadora Guarani Ltda.
São Paulo

Empresa

"Classe 33
especializada em limpesa geral

Termos ns. 649.865 a 649.868, de
9-7-1964
Ci.a Ltsis
Maurano
Sas Paulo
-

Z

Ind. tIrasileira

•
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cat, opacas, transparentes. vittif.cáveis,
asoxicas. inorsãnicas. lumincisas
1 sêcas,
para capotas de automóveis, para paredes, para cimento, para madeira, para
-i.irro para calçados, para fazendas, para Lideres. ara preservar da ferrugem
prearados pura dila r tintas, esmaltes
para pinturas, para revestir fnetaia, ed
res etablitea, lacas esmaltes, ouro brilhante- para pintura sõbre esmaltes, ma.
testais para tornar opacos os esmaltes,
produtos de esmaltagem, dares a álcool, de alizarina, com amianto, com ba.
se de borracha, de cêras, de alcatrão
de zinco, brilhantes a álcool, piladas a
óleo, minerais, vegetais, luminosas, vitrificáveis, transparentes, opacas, sêcas.
para a -cerveja, para toares, para iatenda ara o ferro, para cimento, para
madeira, para construção e inorgânicas.
vernizes, mordentes, secantes, diSsolvers
zenda ara o ferro, para cimento, para
madeira, * para construção e inorgánicas_
vernizes, mordentes, secantes, dissolventes químicos para vernizes

Classe 2
bubstansias ' e reparações químicas
na veterinária e para fins sanitários
a saber: adubos, ácidos sanitários.
¡Nuas desinfetantes e para fins sanitários. apanha-moscas e insetos (de
goma e pfapel . ou papelão). ' &alia
"bactericidas. baraticidas. carrapaticklas.
cresol, creosotalina, creosoto, d'esod•
sante. desinfetantes. defumadores. exterminadores de pragas e hervas dani.
abas. esterilizantes, embrocações para
animais, enxertos, .farinhas de ossos
fertilizantes, fostatos, sormicidas, huni.
gantes„ fungicidas, glicose para fins
veterinários, guano. herbicidas. [metia
das insetifugos. larvicidas, inicrobict
das, medicamentos para animais. ave!
e peixes óleos desinfetantes e veten
nários, petróleos sanitários e desmte
tintes, papel fumegatório, pós insetici.
daa, paraticidas. fungicidas e desinfe.
única. preparações e - produtos insisti.
cicias. gertnicidai, desinfetantes e veterinários, raticidas.. remédios para fins
veterinários. sabões veterinários e de.
sinfetantes. sais para fins agrícolas
borticulas. • sanitários e veterinários.
sulfatos, sapal-Na/atos, vacinas pari
aves e animais venenos contra Insetos
animais e hervas &diabas
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos água de colónia, agua de toucador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a peles brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos; Creme evanescente, cremes gordurosos é pomadas para limpeza da pele e "maquilage". depilados, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
• talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme,
para Sarbear, sabao liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó,
pasta ou líquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perf
me: escovas para dentes, cabelos, unhas
e eilloF rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta. liquido e tijolos ara o tratamento' das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular: glicerina perfumada para os
.cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, cílios e pintas ou sinais-artificiais, óleos para a pele

Classe 3
Substâncias, produtos e preparações
químicas para serem usadas na medicina
ou na farmácia
Classe 1
Para d stinguiri Tintas a óleo. brilhar,. tei a óleo, piladas a óleo, a álcool, em
pó. de zinco, de alizarina de amianto.
de alcatrão, minerais, vegetais, com baile de borracha, eterizadas, esmaltes. h-

Ténnos ns. 649.869 a 649.871, de
9-7-1961
Companhia Americana Inciust-iiil de
Ônibus
São Paulo

neiras, coches, conexões de tope de veiculos, cubos para propulsores, cubos,
desligadores. engates de borrasha, engates de ferro, estribos para carruagens,
estribos, eixos de locomotivas, freios zus•
tomáticos, freios pneumáticos, 'tetos para estrada de ferro, paralama, galeras,
hastes de veículos, hélices, iates, injetores de locomotivas, jogos de engrenagens, jogos de rodas logos de rodas
para transporte de toras, lanchas, lanchões, liteiras, locomotivas, molas de
borracha para carros molas de veiculos,
motocicletas, motociclos, monociclos,
navios, ônibus, painéis de armação de
veículos, para-choques,' para-lamas,
pontões, reboques, reboque para transporte, rebocadores, rodas ara veiculon
saveiros, .tambores de freios, tendera, tibures, tirantes de carros, tratores, troles, trenós, triciclos, trucks de locomotivas, vagões, vaores e velocipedes
Têrmo n. o 649.874, de 9-7-1964
"Vermat" — IndKstria e Comércio de
Materiais de Construção Ltda.

,QUIND1g
Nome Comercia/ -

cw.. n
IndeBrasileira

Têrmos as. 649.875 a '649.882, de
9-7-1964
\lesmai" — Indúsass e Comércio de
Materia's de Construçàa Ltda.
Guanabara
•

Clasv 313,ociat ofsaniracéuti.os em geral, remédios, alcoolatos, alcoolaturas, bioQUI/Viam
culturas, cremes, pastilhas, cápsulas,
comprimidos drágeas, elixres, extratos,
emulsões, essências, grânu los. linimenClasse 25
tos otrilos, óleots, pomadas pasta, pós, Imageas, gravuras, estátuas, estatuetas,
pílulas, giros, soluções, Injetáveis, so- estampas, manequins, e análogos.
luções em geral, solutos, vacinas, xaro- Quaisquer obras de intura e escultura
pes e outros preparados e substâncias
noã incluídas em outras classes
para serem usados nas 'farmácias e
Classe 32
medicina
Jornais revistas e publicações em geral.
Classe 19
Álbuns. Programas radiofônicos. Pe.
Aves e ovos em geral, inclusive o bicho
•ças teatrais e cinematofráficas .
da seda, animais, vivos, bovinos, caClasse 33
prinos galináceos. suínos e equinos
Título de Estabelecimento
Classe 47
Classe 36
Combustíveis, lubrificantes. substâncias
e produtos destinados- à ildminaçáo e Artigos de vestuário de toda sorte,
ao aquecimento: Álcool "motor, carvão inclusive de esporte e pata crianças —
(fraldas, cueiros. etc.)
a gás. hidrosarboretos, gás metano, batano e' propano, gás engarrafado, gás
Classe 37
liquefeitos, gasolina, graxas, lubrifican- Roupas de cama e mesa, inclusive cotes, óleos destinados à iluminação e ao
bertores. Toalhas de uso pessoal.
aquecimento, petróleos e querosene
panos de pratos e análogos
Classe 38
•
Tênno n.° 649.872, de 9-7-1964
Papel e seus artefatos, livros não linJoão Ortiz Garcia
presass, etc'., não incluídos nas
São Paulo
Classes 16, 44 e 49
Classe 49
Jogos de tôda a espécie, brinquedos e
passatempo; petrechos e 'artigos para
fins exclusivos de esportes, exceto
vestuário
Classe 50 •
Para distinguir artigos afio incluídos
em quaisquer das classes anteriores
Classe 21.
Para distinguir veículos e suas partes
Térmos as. 649.884 a 649.891, de
integrantes, a saber: Aeronaves, acros9-7-1964
tatos, aeroplanos, alavancas de freios,
”Vermar — Indt1.0ris e Comércio de
amortecedores, ambulâncias, assentos de
LiatPriaic de Construção Ltda,
veiculos, aviões, automóveis, balões,
Guanabara
barcos, bicicletas, barras de freios, barras de tração, braçadeiras de caixas
PEDIU=
molas, braços de veículos, crarretes,
Snd. Braeileire,
carros de bagagens, carretas, carretas
de artilharia, carrinhos de mão, carrinhos para pedreiros, carros para car.
Classe 49
ga, carros para estradas de ferro, car- Jogos de tôda a espécie, .brinqueous e
ros, caminhões, carrocerias, carroças, passatempo; petrechos e artigos para
carruagens, carros tanques, camionetas,
fins exclusivos de esportes, exceto
c3minh6Ps chassis, carburadores, charvestuário

Ind. Brasileira

gORSON

Ind. Brasileira

Classe 50
Para distinguir artigos não incluidoa
em quaisquer das classes anteriores
Classe 25
Imagens, gravuras, estátuas, estatueta*,
estampas, manequins, e análogoia
Quaisquer obras- de intura e escultura
noa incluídas em outras classes
Clame 25
Imagens, gravuras, estátuas, estatueta',
estampas, manequins, e análogos.,
Quaisquer obras de lutara e escultura
noa incluídas ern outras classes
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Classe 36
Artigos de vestuário de toda ifOrtes
inclusive de esporte e para crianças —
(fraldas, cueiros, etc.,'
Classe 37
Roupas de cama e mesa, inclusive coa
bertores. Toalhas de uso pessoal,
panos de pratos e análogos
Classe 38
Papel e seus artefatos, livros não Las
presods, etc., não incluídos mu
Classes 16, 44 e 49
Térmo n.° 649.892, de 9-7-1964
•
Vermat"
Indústria e Comércio de
Materia l.; de Construçâo r„,da,

•

VISCONIE
SOMOS*
indo Bmal let ra
Guanabara
Nome Comercial

Térmos ns. 649.893 a 649.960, de
9-7-1964
' Vermat" — Indústria e Comércio de
Materiais de Construção Ltla,
Guanabara
Classe 25
Imagens, gravuras, estátuas, estatueta',
estampas, manequins, e análogos.
Quaisquer obras. de Mura e escultura
noá incluídas em outras classes
Classe 32
Jornais revistas e publicações em geral.
Albuns.. Programas -radiofônicos. Pe.'
ças teatrais e cinematofráficaa
Classe 13
'Titulo "de Estabelecimento
Classe 36
Artigos de vestuário de hada sorte,
inclusive de' esporte e para crianças —
(fraldas, cueiros, etc.)
•
Classe 37
Roupas de cama e mesa, inclusive cobertores. Toalhas de uso pessoal.
panos de pratos e análogos
Classe 49 Jogos de toda a espécie, brinquedos e
passatempo; petrechos e artigos pare
fins exclusivos de esportes, exceto
vestuário
Classe 38
Papel e seus artefatos, livros não linarmas, etc., não incluídos _nas
Classes 16, 44 e 49
Classe 50
Para distinguir artigos no incluídos
em quaisquer . das classes anteriores
Têrmo n.o 649.901, de 9-7;4964
"Vesmat" — Indústria e Comércio
Materiais de Construção Ltda.
Guanabara
BULIA
N . ,ine Com 1:•rciat

de

•
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Termos. na. 649.902 a 619.908, de
Tármo
619.919, de 9-7-1964
Classes 16, 44 'e 49
Classe 49
9-7-196/
' -velmat"' — Indaslwia e Comércio de
Classe 25
Jogos de Oda a es pécie, brinquedos
•Virmat" — Indústria e Comercio de
Materiais de Constru,ão Ltda.
Imagens, gravuras, estãtuus,. estatuetas, passatempo; petrechos e artigos parà
Mateei,t:s de Construção Ltda,
Guanabara
estampas, ~lera:ias. e análogos.
fins exclusivos de esportes, exceto
Guanabara
Quaisquer obras de intura e escultura
'
vestuário
noa incluidas em outras classes
Classe 38
TIA ANASTÁCIA
Papel e seus artefatos, livros não
Urino n.s b49.937, de 9-7-1964
MULTA.
Premes , etc., não incluídos nas
' Vermat ' — Indústás e Comércio de
/Ind. Brasil si ra •
Classes 16, 44 e 49
Nome Cona:rcial
Materiais de Construçã s Ltda,
Casse 36
Classe 50
Guanabara
Artigos de vestuário de tiida sortes
Para distinguir artigos não incluidoe Têrnioa as. 649.920 a 649.927, de
Inclusive de esporte e para crianças
9-7-1964
em quaisquer das classes anteriores
(fraldas, cueiros, etc.)
* Vcrmat" — Indústria e Comércio de
MARÇhts
DE
Classe 49
Materiais de Construção Ltda.
• Classe 50
N.A3ICÓ
Jogos de tôda a espécie,' brinquedos e
Para distinguir artigos não incluidoa
Guanabara
passatempo; petrechos e artigos para
em quaisquer das classes anteriores
Nome Comercial
fins exclusivos de esportes, exceto
•
Têrmo n.0 649.995, de 9-7-1964
vestuário
Térmos as. 649.938 a 649.945, de
I Tndiát. BAN
r"r
"Vermat" — Indústria e Comércio de
adiC
9-7-1964
refra
àt
Classe 38
Materiais de Constru;ão Ltda.
"Vermat''
—
Indústria
e
Caraé:cio
de
Papel e seus artefatos, livros não imClasse 49
•
Guanabara
Materiais
de
Construa.;
presosa, etc., não incluídos nas
Jogos de Ma a espécie, brinquedos e
Guanabara
Classes 16, 44 e 49
hocracirrE
passatempo; petrechos e a rtigos Para
Classe 37
Quiri lalA
fins exclusivos de esportes, exceto
Roupas de cama e mesa, Inclusive covestuário
• Aome Comercial
l'-AR'415ICSOEI1I
bertores. Toalhas de uso pessoal,
si1eira
Indllz 33
Classe 50
panos de pratos e análogos
Térmos as. 649.956 a 649.962, de
Para distinguir artigos não incluídos
Classe 25
9-7-1964
Imagens, gravuras, estátuas, estatuetas, em quaisquer das classes anteriores
Titulo de Estabelecimento
"Varolas" — Indústria e Comércio
Classe
32
estampas, manequins, e análogos.
Classe 32
de Materiais de Construção
Quaisquer obras de !atura e escultura jornais revistas e publicações em .geral. Jornais revistas e publicações 'em geral.
Limitada
Álbuns. Programas radiofônicos. Pe- Álbuns. Programas radiofônicos. Penoa incluidas em outras classes
Guanabara
ças teatrais e cinematofráficas
Classe 32
ças teatrais .e cinc.matofraficas
Jornais revistas e publicações em geral.
Classe 37
' RINOCERONTE
Classe
25
Álbuns. Programas radiofónicos. Pe- Imagens, gravuras, estátuas, estatuetas. Roupas de cama e mesa,, inclusive JO.,
ças teatrais e cinematofráficas
bertores.
Toalla.s
de
pessbal,
"uso
estampas, manequins, e análogos.
Ind. Brasileira 1
Classe 36
panos de pratos e análogos
Quaisquer obras de intura e escultura
Artigos de vestuário de toda sorte,
Classe 38
noã incluidas em outras classes
inclusive de esporte e para crianças —
Classe 25
Classe 33
Papel e seus artefatos, livros não im(fraldas, cueiros, etc.)
Imabens, gravuras. estátuas, estatuetas,
Presos4, etc., não Incluídos nas
Titulo de Estabelecimento
estampas, manequins - análogos.
Classes 16, 44 e 19
Classe 36
Termo n.° 649.909, de 9-7-1964
Quaisquer obras de pinu
ra e escultura
Artigos
de
vestuário
de
toda
sorte.
"Vermat" — Indústria e Comércio de
não incluídas eni outras classes
C.lasse 49
Inclusive de esporte e para crianças —
Materiais de Construção Ltda.
Classe 32
Jogos de toda a espeje, brinquzdos e
(fraldas, cueiros, etc.)
Guanabara
passatempo; petrechos e artigos para Jornais revistas e publicações em geral.
Classe 37
Álbuns. Programas radiofónicos. Pis
fins exclusivos de esportes. axzeto
Roupas de cama e mesa, inclusive coças teatrais e cinematofráfIcas
vestuário .
bertores.
Toalhas
de
uso
pessoal,
Classe 33
10
•Lja5.
Art
Classe 50 panos de pratos e análogos
Titulo
de
Estabelecimento
Para
distinguir
art.gos
não
incluidos
Classe 38
Nome Comercial
• Classe 36
Papel e seus artefatos, livros não int- em quaisquer das classes anteriores
•Classe 25
Artigos de vestuário de toda sorte
preaoss, etc., ião incluídos nas
Têrmos as. 649.910 a 649.917, de
Imagens, gravo as,' estátuas, estatuetas, Inclusive de esporte e para crianças Classes
16,
44
e
49
9-7-1964
estampas, manequ:ns, e análogos.
(fraldas, cueiros. etc.)
Vermat — Indúst. ia e Cony.trcio de
Quaisquer obras de ' mura e esculv-ea
Tèrmo n.• 649.928, de 9-7-1964
•
Classe 37
Materiais de Construção Ltda.
Indústria e Comércio de . noão¡ncluid.as em outras classes
Vermat"
Roupas de cama e mesa, inclusive co.
Guanabara
Classe 36
•
Materiais de Construção Ltda.
bertores. Toalhas de uso pessoal.
Guanabara
ArtigoS de restuáro de toda sorte,
panos de pratos e análogos
inclusive de esporte e para crianças —
Classe 38
IIARIZLNI10
(fraldas, cueiros, etc.)
Papel e seus artefatos, livros não ias .
Ind. Brasileira
Têrmo n." 649.946, de 9-7-1964
•presoss. etc., não incluidos nas
• DR. DARÁ.= o
"Vermat" — Indústria e Comércio de
Ind. Bra Gil eira
Classes 16, 44 e 49
Classe 25
Materiais
de
Construção
Lida.
Imagens, gravuras, estátuas, estatuetas.
• Classe 49
Nome Comercial'
Linanahara
Jogos de tôda a espécie, brinquedos
estampas, manequins, e análogos.
passatempo; petrechos e artigos In:
Quaisquer obras de fritura e escultura Vermos as. 649.929 a 649.936, de
DONA, BENTA
fins exclusivos de esportes, exceto
noa incluídas em outras classes
9-7-1*4
.
.
vestuário
"Vermat" — Indústria e. Comércio de
Classe 32
Materiais de Construcso Ltda.
Jornais revistas e publicações em geral.
—
Termo n.9 649.864, de 9-7-64
Guanabara
Álbuns. Programas radiofónicos. PeTermos as. 649..917 a 649.954, de
Massimo Zeul
ças teatrais e cinematofráficaa
9-7-;s64
Guanabara
Classe 33
DR. *GARAI:RIJO
e
-..omércio
Indústria
"'V ermat"
Titulo
de
Estabelecimento
. ae•
Materiais de Con-lru :Ao Ltda.
Classe 36
Classe 32
•
Giwn,tbara
•
Artigos de vestuário de .tôda sorte. Jornais revistas e publicações em geral.
DOMA BENtt.A.
inclusive de esporte e para crianças — Álbuns. Programas radiofónicos. PeInd. Brasileira
ças teatrais e cinematofráficas
(fraldas, cueiros, etc.)
t.sasse J."
Classe 37
Classe 50
Título
•
Roupas de cama e mesa, inclusive co- Para distinguir artigos não inchados Roapas d
e mesa. 1nelw.:Ive coTêrmo n.° 649,865. de 9-7-64
uso pessoal,
em quaisquer das classes anteriores
bertores. Toa'h
bertores: Toalhas de ii.;0 pessoal,
Barbosa Freitas. Modas S. A.
análogos
panos de I
Classe 33
análogos
vatos
e
tle
panos
Guanabara
Titulo de Estabelecimento
Classe 33
não incluidos
Para disting u •
Classe 37
PP.ORROGACAO
Titulo d- Ed-,bdecimento
ses anteriores Roupas de cama e mesa, inclusive coem quaisquer ii,.
Clr:sse 32
bertores. Toalhas de uso pessoal.
Classe '8
Jornais rex ' .•;tas t nabl f,a,;ões em geral
Papel e seus artefatos, livros. não Impanos de pratos e análogos
Alburis...Proaramas rad'ofd-vcos, Pe.
presoss, etc., não incluídos nas
Classe 36
TACILT1IRIO TACTLITA
ças tr. , t .1;.; • L'a-ai,.t,af-:;fica.
Artigos de vestuário de toda sort:
Classes 16, 44 e 49
0--sxj: 75
Classe 49
Inclusive de esporte e para crianças - TUDO
. stãtuetas
lin.•rans. g !!‘
Jogos de toda a espécie, brinquedos e
(fraldas. cueiros. etc.
rialogos. ,
c
r.ti.
passatempo; petrechos e artigos para
Classe, 38
e ',:scultura
Ciasses: 1 a 50
•
fine casita/vos de esportes, exceto
Papel e seus artefatos. livros não - im
cLiF.pcs
• • .xpresão ele p-opaganda
vestuário
'presoss,' etc. não Incluídos nas

tdificio 115a Hora

o
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_

figurai' para lago de itat.:es, -fogões e
fogiozinros 'de brinquedos, Jogos de
futebol de mesa, joelheiras para esporte.
ganchos pára pesca, guiso* para criança.s. halteres, anzóis, iscas artificiais
para pesca, jogos . de damas, jogoa de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para boz, para . esgrima,
para Jogador de soco, máscaras .carns
valescas, mesas de bilhar de campista
de roleta, de *xadrez. mobilias e
d brinquedo, miniaturas de uterisilios domésticos,' patina patinetes piões. petecas.
p/arqUetas para ginástica, peças de
Classe 50
logos de damaudominó e xadrez, pelo
Para distinguir: Impressos em geral e tas, pianos e outros instrumentos musicartazes
cais de brinquedo. Pistolas de atiras
Classe 8
Ilesas, papagaios de papei, panelinhas.
Discos grairados
quebra-cabeças em forma de armar
raqueta . redes de pesca, redes para
Têrcaos na. 649.968 e 649,969, de
logos. risdas de roletas, revól eer de
9-7-64
Companhia Internacional de Discos e brinquedo, soldadinhos de chumbo. tableiros para fogos, tacos de bilhar,
Filmes
tambores para crianças. tamburéus,
Guanabara
tamboretes. tênis de mesa, trens e viasférreas para brinquedos, varas para
pesca, vagonetes e zepelins
¡Irmos na. 649.966 e 649.967, de9-7-64
Companhia Internacional de Discos e
•
. Praia
Guanahars

•GRANDE CARNET •
MUSICAL C.ID.
'

GRANDE CARNET
SONRO C.I.D.

•

• Têrmo a.° 649.975, de 9-7-64
rábriea 'de Malhas
Argóvia - S: 'A.

-. Tèrmo ti.k 649.981. de 9-7-64
' Salinas Pereira Bastos S. A.
Guanabara
•

Sào Paulo

MET PASHIONED
Industria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuáoos
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, baba
doutos, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chies.
cachecols, calçados, chapéus. cintos.
cintas, combinações, c-aspinhos, calças.
de senhoras e de crianças, calçou. calças, camisas. camisolas, •sOlisetaa.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiroa
saias, casacos, chinelos, dominós, aclarou. fantasias fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. fogos de angarie, Jaquetas, laqués,
luvas, ligas, le leo& mantas, meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paletós. palas, penhoar. phlover. Merinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pa.
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, aborta. sungas, stolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes -e vestidos

Classe 41
Sal e peixes em conservas
Tèrmo n.s 649.982, de 9-7-64
Salinas Pereira Bastos S. A.
Guanabara

•
Classe 36
Rua distinguir: Artigos de vestuários
Classe 41
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Sá
isentais. alparcatas. anáguas blusas,
botas, botinas. blusties, boinas, baba.
Termo ^n.. 649.983, de 9-7-64
•
douros. bonés, capacetes, cartolas. caraSalinas-Pereira Bastos S. A.
Guanabara
ouças; caução, coletes, capas, chatas
Classe 50
Para distinguir: Lmpressos em geral e cachecols. calçados. chapéus, cintos
cintas, combinações. carpinhos. calças
letreiros
Salmãs Pereira. BaSt03. s. A,
Têrmo ai s 649.976, de 9-7.64
de
senhoras
e
de
crianças,
calções,
calClasse 8
ças, camisas, camisolas, camisetas, Sociedade de Ginástica Parto Alegre,
Discos gravados
•
•
1867
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Classe 41
satas, casacos, chinelos, dominós, acharTêrmo , n.s 649.970. de 9-r-64
•
Rio Grande do Sul
Sal
Fornasa S. A. — Indústria e Comércio pec. fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas. -galochas, gravatas, gorTaninos na. 649.984 a 649.986, de
São Paulo roa, jogos de lingerie. jaquetas, laquês.
9-7-64
luvas, ligas, lenços, mantas, meias.
soer g am DE
Lara Ribetro S. A. — Administração
maios, ,rnantas. mandrião, manilhas, •pa- GI
Indústria e Comércio
NASTICA PORTÓ ALEGRE.
PORNASA
letós. palas. penhoar. pulover. pelerrnas.
" São Paulo
1667
ponches, polainas, pijamas., pu.
INDISTRIA E
COURCIO 'peugas,
nhos, perneiras, quisnonos, regalos.
•
robe de chambre, roupão, sobretudos.
Nome comercial
suspensórios, saldas de banho, sandálias,

Nome comercial
Têrmos na. 649,971 a 649,97, de

susteres, aborta, sungas. stolas ou Idade,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Tèrmo tr.• 649.977, de 9-7-64
Cobrasma S. A. — Indústria e
Comércio
São Paulo

9-7-64
Classe 14 Móveis e Utilidades Domésticas "Ponto Vidro comum, laminado. trabalhadc
Certo': Ltda.
COBBASIIA
em tõdas as formas e preparos, vidro
L INDISTRIA E . COIEÉR010.
cristal para todos os fins, vidro induz
Sáo Paulo
trial com telas de metal ou compotas
cflas especiais: ampolas, aquários, as
OUSO OVAM
sadeiras, almotarizes. bandejas, cube.
• Nome comercial
tas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
Têrmo n.° 649.978, de 9-7-64
de mesa, cápsulas copos, espelhos, eeClasse 49
carradeiras. frascos, formas para doces. Orleans Comércio e Indústria Ltda.
Guanabara
todos os esportes. brinquedos em forma fôrma para fornos, fios de vidro, garde animais, balões de brinquedo. bilha. rafas, garrafões. graus, globos. haste,
Jogos. brinquedos. artigos despor tivos e jarros, jardineiras, licoreiroa, mamadeiO R L 'E A If 31'
passatempos. a saber: álbuns oara re- ras, mantegueiras, pratos, pires, portacortar e armar avibes, aut móveis. jóias paliteiros, potes, pendentes, pe.
res, brinquedos rnecanicos. brinquedos destais, saladeiras, serviços para re•
Classe 41
aros, argolas, bercinhos. bonecas. bone- frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves.
Peixe em conserva
coa. baralhos de cartas bnlas para saa,• vasos, vasilhames, vidro para viTêm," n. o 649.979, de 9-7-64
em forma de instrumentos musicais. drissas, vidro para relógios, vareta',
brinquedos MU forma de armar, brio- vidros para conta-gotas, vidro para Orieans Comércio e Indústria Ltda.
Guanabara
automóveis e para para-brisas 'e.
quedos de borracha com ou sem asso.
trica ras
via, carrinhos. carrocinhas. caminh3es.
cartas de logar, chocalhos, caneleiras
P 1 . 0 IT R
RA
Térreo Iss 649.974, de 9-7.64
para esporte, cartas .' para lóto casiRyuko
S.
A.
—
Indústria,
Comércio
e
armas
casinhas
de
abas de brinquedo,
Importação
cadeiras de brinquedo, carteiras' e enClasse 41
São Patas
velopes com falhas para recortar e
Peixe em conserva
armar. •calçados para bonecas. cordas
KAPSULÁS
Tênno n.s 649.980, de 9-7-64
para pular, clavinas para tiro ao alvo.
Industrie. Brasileira
()Asam; Comércio . e Indústria Ltda.
çopos de dados. caixinhas de música
Guanabara
dados, dardos, discos. donanSs eSDif ardeu de brpinnuedo. espingardas
to. estaquinhas para togar. enigmas,
vxsco DA GAMA
ganhos de guerra de brincritedo lerCia;te 49
Classe 41
de engomar. ferramentas para
Peixe em conserva
atiçais figuras de aves e animais. Para distinguir: Brinquedos de armar

tos

LARISA
1ND BRASILEIRA

Classe 41
Alcacnorms, aletria, alho. aspargos
açúcar, alimentos paar aniimis,manaida
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
atroz, atum, aveia. avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em (Ido, camarata canela
em pau e em pó, cacau. caraes.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho. creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, ens.
gica. coalhada, castanha, cebola, condimentas para alimentos. colorantsm
chouriços, denda doces. doces de dm
tas, espinafre, essências alimentares, eat..
Padas. ervilhas, enxovais extrato de tomate, farinhas ali:Denudas. favas. fé.
aulas, flocos, farelo. fermentos, feijão.
figos. frios, frutas sécas naturais e criatalizadata gricose, goma de mascar. gots
duras. -granulo& grão de bico, gelatina.
goiabada. gaiatas. herva doce, bem
mate, hortaliças, lagostas. Bispas. leite
condensado, leite em pó, legumes em
conservn, lentilhas. linguiça. Couro, massas alimentidas, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada. alacarr go. massa de tomate, mel e melado. mete. massas para mingaus. molhos. moluscos,
mostarda., mortadela• nós moscada, nozes, óleos comestíveis. ostras. ovas
pães. pinos. artistas, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patas, petit-pola, pstilhaa, pizzas, pudins
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queijos. rações balanceadas para aui.
caem. requeijões. sai, sagu. sardinhas.
• salsichas, salames, sopas ca.
latadas. sorvetes. suco* de tomates e de
trutas; torradas, tapioca. filmaras,
e:m, tremoços, tortas. tortas para alimento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre
• Classe 42
rara distinguir: Aguardentes, aperitivo& anis, bitter, brandy. conhaque, ceryejaa fama, genebra. gim kumel. Uco•
prk lactar. punch. pimpernunt. chuta.
ima de frutas em álcool, vinhos, verAnal:. vinhos espumantes, vinhos quinados. whisky
Classe 43
Águas gasosas, minerais e isrtificals.
tato de cana, bebidas efervercentes.
sem álcool, garapa, gasosa. laranjada,
limonada engarrafada, refrescos. de aba-.
Cd, groselha, tamarindo, caju, laranja.
• maracujá

massas para pintura, magnésio. mer- -nógtafos. geladeiras elétricas, .Interrup- refinado bronze, bronze em bruto oa
cado; nitratos, neutralizadores, nitroce- toma, lavadores e liquidificadorea elé- parcialmente trabalhado, bronze de

lulose: óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos quimicos para impressa°, potassa industrial, papeis emulsionáveis para a fotografia, papéis de taram!. papéis halográficos e hellocopistak películas
sensíveis, papéis para totografia e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composiçao de
Untas, preparações para fotografias,
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para d:luir tintas prossiato; reativos, removedores, reveladores;
'abas, neutro, sais, salicilatos, secantes,
silicatos, soda cáustica, soluções quimicas de uso industrial, salvantes, sulfatos; Uniu em P05, liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, feno, paredes, contrações, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose, barcos e velculos, tako industrial, thiner,

tricos, leiteiras automática, lustradetnu:, lanternas' elétricas, tampadas, mistitradores elétricos, automáticos, microfones, mostradores, pilhas elétricas, refrigeradores. resistências elétricas, panelas automáticas de pressão, reatores,
sorveteiras elétricas, sirenes elétricas,
torradeiras elétricas. transformadores.
tomadas elétricas, válvulas elétricas e
ventiladores
Classe 11
Ferragens e ferramentas de •tõda espécie, cutelaria em geral e outros artigos
de metal nâo incluidos em outras dasbites, argolas, armações de metal, abribiles, argolas, armações de metal, abridores de latas, arrames lisos-ou farpados, aparelhos de chá e café. assadeiras, açucareiros, brocas. oigornas, bai-

xelas. bandeias, bacias, baldes. bombo.
Mera bules, colheres para pedreiros,
camisas para cilindros e trilhos, cadeados, 'correntes, cabides, caixas de matai
para ortões. colunas, chavits. cremones.
chaves de aremos, conezCes para Cd
canamentos, canos de metal, chaves de
fenda. chaves inglesa& cabeções, canecas, copos, cachepots, centro de mesa.
coqueteletras. caixas para acondiciona
mento de alimentos, caldeirões, caçarolas. craleiras, cafeteiras, dobradiças.
enxadas esfera& engates. antenas para
arreios, de. metal para automóveis, caros, auto-caminhilu, alavancas, alavaa.
cas de cambio, alavancas de ledos. arca.

Classe 4
nano n.° 649.987. de 9444
Lara Ribeiro S. A. — Administração. Substancias e produtos de origem animal, vegetal Ou mineral, em bruto ou
Indústria e Comércio
parcialmente preparados: Abrasivos em
São Paulo
bruto, argila refratária, asfáltico
bruto, algodão em bruto, borracha em
LARA RIBEIRO À/A. *
bruto, bauxita, benjoins, breu, cantora,
ADMINISTRAÇWD INDUSTRIAI caolins, chifres, ceras de plantas; ceras
vegetais de carnaúba e aricuri, crina
E COMERCIO
de cavalo, crina em geral, cortiça eca
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinais, extratos, oleosos, estopas
Nome comercial
enxofre, falhas, fibras vegetais, flores
secas, grafites, gomes em bruto, granito
Têrmo n. • 649.988, de 9-7-64
em bruto, kieselghur, líquidos de planLitra Ribeiro S. A. — Administração. tas, latex em bruto ou pardalmente ilutomóvels, breques, barras de freio
de mola, buchas, barcos, ba.
Indústria e Comércio
preparados, minérios, metálicos, madei- braçadeiras
Sio Paulo
ras em bruto ou parcialmente Caba- laustres. barras de tração, barras de di.

ILAR1SA1

ladas em toras, serradas e aplainadas. ferroa para cortar capim, ferrolhos. tamanganês, óleos de cascas vegetais, tribos, formões, espumadeiraa, foices.
mica, mármores em bruto, óxido de cat, facões, frigideiras, cilindros para
gazes solidificadores, gelitina, giz, di- laminação, ganchos, guarnições de me.

rados, plumbagina em bruto, pó de
moldagem para fundições, pedras briCiasses: 33. 41, 42 e 43
tadas, piche era bruto, pedra calcária.
Título
plantas medicinais, pedras em bruto.
quebmeho,
raizes vegetais, resinas, reTèrmos na. 649.989 e 649.990, de
sinas
naturais,
resíduos tenteis,
9-7-64
seivas,
talco
em
bruto, misto, :cisto
Prossil — Produtos Quimicos Ltda.
betuminoso e silicato
São Paulo

P ROSS I L

Térmos na. 649.991 e 649.992, de
9-7-64
Hercules Camarata

IND. BRASILEIRA

elasse 1
Absorventes, acetona, ácidos, acetatos,
agentes químicos para o tratamento e
lotação de fibras, tecidos, couros e celulose; água raz, álcool, albumina, anitinas, alumen, alvaiade, alvejantes in-

SOSSEGA
IND. BRASILEIRA

Classe 8

dustriais. alumiai° em pó amoníaco, Para distinguir: Aquecedores, aquece.
andincrustantes, anti-oxidantes. ant.!. dores automáticos, aparelhos para moer
°sitiantes, anti-corrosivos, antl-detotian- carne, aspiradores de põ, aparelhos elétes, azotatos, água acidulada para tricos para lavar, acendedores elétdcos,
acumuladores, água oxigenada para aparelhos picadorea de carne e legumes,
fins Industriais, amónia; banhos para aparelhos fotográficos. amplificadbres
galvanização, benzina, benzol, betumes. de som, aparelhos acústicos, aparelhos
bicarbonatos de sódio, de potássio: cal de rádio receptores, aparelhos de -rádio
virgem, carvões, carbonatos, catalisa- receptores conjugados com fonógrafo,
doras, celulose, chapas fotográfica,. e receptores de televisão, aparelhos recomposições extintores de Incêndio, clo- ceptores de televisão. antenas, acumularo, corrosivos, croma tos, corantes, erro- ores elétricos, aparelhos de iluminação
botos: descorantes. desincruatantes, dia- batedeiras elétricas, baterias, balanças,
: emulsões fotográficas, enxo- bules e cafeteiras elétricas, bobinas caia.
fre, éter, esmaltes estereatos; feno].
adobas elétricas, acumuladores de ar,
seti:.,bilisados para fotografias, 41- condicionadores de ar. chuveiros elétrixadores, formol. fosfatos Industriais, fós- cos, diais, enxugadores elétricos, ence-

foros industriais fluo-etos; galvanizado.
res, gelatina para fotografias e pintura
glicerina; bldratos, hidrosulfitom
gut:permeebillzantes. iodu re tos; lacas;

manganês, bronze em ,p6, bronze em
barra. em fio, chumbo em bruto os
parcialmente preparado, cimento me.
tático, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra. ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleiveL
Lâminas de metal, lata em Rilha, latão
em Rolha, latão em chapas, latão em
vergalliões, ligas metálicas, limalha&
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, me.-.
tala em massa, metais estampados:.

metais para solda, fiquei, zinco

Classe 6
Para distinguir . Magma:is e partes de
máquinas p4ra maos os nas incluso-iam
Maquinas de rosquean terras mer.ánlcai, motores elétricos, alteroadores. terrainentas 'e placas para sumos. geradores plainas, máquinas de %irar e centrar, tornos mecânicos, prensas eneaudr
cak máquinas smassadeiras misturadonas adaptados na construção e coaseo
vaca° de estrada,. mineração. corte !o
madeira, movimento de terra. carretas
e outros fine industriais. devedora. .1i4quinas desempalhadoras. descascadorak
ventiladoras. moinhos, para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras pulverizadoras. fresaa, poiltrizes brandia&
tesouras mecânicas, inaptas, máquinas de

abrir chavetas. marteletek ventilado/o"
exaustores para forjas, bombas centrifugas. rotativas, de deslocamento e
pistão para todos os fina. anates, caldeiras e turbinas blefo:et para cal-

e transpm tidores aosomáticos de alta e miaus preasko,
deiras. válvulas

prensas hidráulicas, martelos màanicoa

tal, gados, ganchos para quadros e máquinas limadoras, máquinas operaaramos para emendas de correias. Umas. &era& rotativas ou cortadoras para usilaminas, licoreiros, latas de lixo. ¡arras. nar ferro, aço e bronze. Guiou nas para
machadinhas. molas" para portas de cor- Indústrias de tecidos; teares, urdideira&
rer, martelos, marretas, matrizes. mar- encanatórias, espuladeira& torcedeirea,
mitas, navalhas, puas. pás, picaretas. madeiras, rolos e roleta, brunidura
pregos, picões, ponteiras, parafusos. para cereais, máquinas para taboca/
porcas. pratos. porta-gelo, porta-pão. pa pel e máquinas para labricar papel
porta-161as, paliteiros. panelas. rasados máquinas de impressão aluamos •
receptáculos
roldanas, raia para pias, regadores
serrap, serrotes, sachos, sacarrolhak te.
Ténno n.° 649.996. de 9-7-64
soaras, talhadelms, torquezas. trilhos
One Guadalupe Limitada
trilhos para, elevadores, tenazes, trava,
de
arame,
tubos
oara
encaGuanabara
dores, telas
namentos. trincos. trilhos Para Podai
de correr, taças, molas para portas,
vasos, vasilhames e verrinas
649.993, de 9-7-64
Mecanica Tamari, Ltda.

Tèrato

Guanabara

Mecânica Tamari,

LIItidaT

CINE GUADALUPE
Classe 33
Vítulo

Tèmno a.• 649.998. de 1-7-64
BreaWa Construtora e Instaladora Lida,
Guanabara

Nome comercial
Têrmos na. 649.994 e 649.995, de
9-7-64
Mecânica Tamari, Ltda.
Guanabara

Indústria Brasildirs

radeiras elétricas, estufas, evaporadores
Classe 5
exaustores elétricos, fogareiros elétricos Aço em bruto, aço preparado, aço
e automáticos, ferros elétricos, de paz- doce, aço para tipos, aço fundido, aço
ia, e engomar. frigideiras elétricas. fo- pardalmente trabalhado, aço pálio, aço

-

Nome comede!
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Têrino ai 649.997, de 9 7-64
Serraria Mantido Ltda
, Guanabara

lailTIATORÉ
. Classe 50
Artigos da classe
remos as. 649.999 a 650.001, de
9-7-64
Brasitia Construtora e Instaladora Ltda.
. Guanabara
•

- Termo n.° 650.005. de 9-7-64
/General Dynatnica Corpnration
7 Estados Unidos da América

Termo n.° 650.010, de 9-744
Granja Santa Angela Limitada
Paraná

GRANJA

MAGNEFORM
Clame 5
Equipamento elect1omagnético para a
formação de artigos
Termo a.° 650.006, de 9-7-64
Acta Veterinária Brasiliensis
• Guanabara

Acta Veterinarra
UrasilienSis

(
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(Ceçao

SANTA ANGEL4
Ciasses: 19, 33 e 41

Titulo

Urino n.° 650.012, de 9-7-64
Companhia Metropolitana de Automóveis
Paraná

METROPOLITANA
Classe 50
Impressos

Nome civil
Termos as. 650.007- e 650.008. de
9-7-64
Ideal S. A. Tintas e Vernizes
•
São Paulo

Tenso n. • 650.013, de 9-7-64

Elias Jubran Haddad
São Paulo

DINAk
AMARELO

vnebSetria Brasileira

• Indústria Brasileira
Classe 37
Roupas brancas, pari cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardariaPo/. leiloa bordados, logos de toalhas.

Classe 25
A rtigos da classe
Classe 8
Artigos da classe
Classe 16
Artigos da classe
• Termo n.° 650.002. de 9-7-64
Fabrica de Tecidos Santa Isabel S. A. •
Maranhão

É

AMAREt n

VESOS

INDUSTRiA BRAMIRA
Classe •?..;
Polidor
Classe 1
•
Polidor de automóweis

PRORROGAÇÃO

lençóis. mantas para camas, panos para
cozinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa. toalhas para jantar, toalhas para chã e
café, toarnas para banquetas, grafaiVias para cama e mesa, toaambas
(cobre pão)
Termo a.° 650.014. de 9-7-64
Confecções Finas A Nacional Ltda,
São Paulo

. SANTA WC1A
Tiirmo

650.00. de 4-7-64

0Jsa Tavares de Brito
Espi r' to S ' 'N

Classe 33
Titulo
Térmo n.* 650.011, de 9-7-64
L. Marques da Silva
Pernambuco

PRORROGAÇÃO

.4114P01.110
Cd -se 36
Fraldas. melros. e inteiros toucas, babadores, calções ima:raleáveis. roupas e
sapatinhoe
/Irmo n.o 650.004. de 9-7-64
Sociedade Guanabarina de Pocaa Ltda.
Guanabara

.S2ciedacie Guaitabarina

Nome comercial

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas on geraL Agasalhas
aventais, alpercatas, onaguas, blusas
botar, botinas, blusões. boinas babadouras. bonés, capacetes, cartolas, cara
maças, casacão, coletes. capas. cheilos
cachecols. calçados. ~p.. dato.
antas.

tirjusfrts etisiletrs

"de Pesca Ltda.
Game

Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru•
çees e decorações: Argamassas, argila,
areia. azulejos, ¡latentes. balaustres. ido.
:os de cimento, bloros para pavimentai
são, calhas, cimento, cal, cré, chapai
isolantes, caibros, caixilhos; co'unaq
chapas para coberturas, caixas iiágua,
caixas para coberturas, caixas dágtur,
caixas de descarga para etixo.ç. edificas
ções premokladas. estuque, ninho° de
base asfáltico, estacas. esquadrias, estruturas metálicas para construções, lama.
las de metal, ladrilhos, lambris. luvas
de junçaa. lages. !Batotas, material ison
lauta contra frio e calor, manilhas, raslig
ias para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, pros
dutos de base as 4áltico, produtos pura
tornar impermeabilizantes as argamati
sas deN cimento e cal, hidráulica, pedra
gulbo, produtos betumincros, invernia*.
bilizantes liquidos ou sob outras formal(
para revestimentos e outros como nal
construções, persianas, placas para par
vimentaçáo, aças ornamentais de d.
mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas Euler
reides para uso nas construções, par.
quetas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos tubas de =ereto,
telhas, tacos, tubos de ventilação. tanques de cimento, vigas, vigamentos
vitrais
nano a.• 650.016, de 9-7-64
Shopping Center do Brasil S. A.
. Guanabara

HOSPITAL E

MATERNIDADE
, Cla s,se 23
Tecidos de algodão can paça,

Sipopping Center

19

Têm° a.° 650.009. de 9-7-64
Hospital e Maternidade Santa Luda
Ltda.
Paraná
,

Térmo a.° 650.015, de 9-7-64
Shopping Center do Brasil S. A.
Guanabara

Cauí; 41
'grilo, torrada e em a45.

combinações corpinhos, atlas

de senhoras e de crianças. caiçaca calçai. camisas, enatadas, camisetas
cuecas, ceroulas.. colarinhos. aidroa
mias casacos, chinelos, dominó., acharam fantasias fardas para militarei. co
!caiais. fraldas. galochas, gravatas. gola
ros, fogos de tingida. jaquetas. leques.
luvas, ilgas. trocos. mutat& meias.
amiba. mantas mandrião mantilhas, paletó.. palas. penhoar. pulover. peie:lana
peugai. ponches. polainas. pijamas. pis.
ahoa perneiras. quimonos. regalos,
robe de chambre. roupão sobretudo'
suspensórios. 'saldes de banho sandálias
medem. abona munas Melas, souUras. (ladra taier, loucas. to:baleai
. tersos, ingfor-aes e medido..

Classe 16
Para dlatinguir: Materiais para constta.
çaes e decorações: Argamassas,
areia, azulejos batentes, balaustres, ata
cos de cimento, blocos ara pavimentação, calhas. cimento, cal, cré, chapa*
isolantes, caibros, calinos, colunai.
chapas para coberturas, caixas dãgull,
caixas para cobertuas. caixa* Migue.
mama de descarga para afixas, edificações temoldadas, estuqeu. antado de
base asfáltico estacas. esquadria* estruturas metálicas para construdies„ lama.Ias de metal, ladrilhos, lambris. luvaa
de junção. !ages. lageotaa 'material how
tante contra frio e calor, manilhas, massas par revestimentos de parede,, mas
deiras pára construções, mosaicos, pnl.
lutos de base asfált co produtos pane
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrldos em p&
pasta ou liquido: sais perfumados pari
banhos, pentes, vaporizadores de palco
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cilios, rum de louro saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes. removedores da'
cuticniars glicerina perfumada para os
cabeloo e preparados peta dsecolorir unhai, cibo' • pintas co 'Mais u rdflciala„ dieos para a ;xis,

Segundo-feira 16
Termo ri. 650.017, de 9-7-64
Química Valrney S. A
Guanabara

DIARIO OFICIAL (Seção III)
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Termo a.° 650.025. de 9-7-1961
tonas, banha. bacalhau, batatas, balas
"Crinsolídadas" — imov!:s e '
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha.
café em pó e em grão. camarão, canela
- Administrações S/C
em pau e em pó. cacau.' carnes. chá
São
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite. trem:VoNSoLIDADAs - Aid;473
altmenticios croquetes, compotas. can
gica. coalhada, castanha, cebola, colidi
E APMNSTRACCEs s/a
alentos para alimentos, colorantes
chouriços, dendê. doces. doces de fru
Nome Civil
tas, espinafre, essências alimentares, em
padas, ervilhas, eu:ovas, extrato de toTermo
650.026, de 9-7-1964
mate, farinhas alimenticias, tavas, fé"Consolidadas" — Imóveis e
culas, flocos, farelo, fermentos, feijão
Administ ações S/C.
figos, frios, frutas secas naturais e crisTêrtno n.° 650.019, de 9-7-64
talizadas; gricose, goma de mascar. gor
são Paulo
Gerson Faaga
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
Guaaribara
goiabada, geléias. herva doce, berva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, touro, mas
eas alimentidas, mariscos, manteiga
ma raarina, marmelada, macarrão. mas
Classe 33
sa tomate, mel e melado, mate, masImóveis e administrações
sas para mingaus, molhos. moluseus.
mostarda, mortadela, nós moscada, coTermo n.9 650.027, de 9-7-1964
zes, óleos comestíveis, ostras, ovas, Comercial e Imortadora Carnot
pára, piaos, prlinés, pimenta, pós para
São Paul('
•
pudins, pic.kles, peixes, presuntos. paOs, petit-pois, pstilhas, pizzas, podias.,
queijos, rações balanceadas para animais. requeijões. sal, anu, sardinhas.
aanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, Sorvetes, sucos de tomates e de
INDUSTRIA BRASILEIRA'
frutas; -torradas, tapièca. tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para aliClasse 50
mento de animais e aves, torrões,
Classe 41
Impressos ias geral, anuncios impressos,
toucinho e vinagre
Alimentos para cães
ações, apólices, bilhetes, bilhetes de
• Termo a.° 650.024, de 9-7-64
Termo 11.9 650.020, de 9-7-64
sorteio cheques, cartões comerciais e de
"Sóbria" — Sociedade Brasileira de Comcsa — Comércio de Cacau Ltda. visitas, duplicatas debêntures cavalou,
Imóveis e Administrações S/C
faturas folhinhas, letras de cambio, no.
São Paulo
tas fiscais, notas promissórias, papéis
São Paulo
de correspondência, passagens, publick
dade e propaganda em geral e recibos
o' rosto e para os lábios, sabáo e creme
para barbear, sabão liquido perfurando
ou náo sabonetes. dentifricios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pata
me; escôvas para dentes, cabelos, unhas.
e cílios; dum de louro, saquinho perfismacio, preparados em pó, pasta, dqui.
de e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolori/
unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos para a pele

Classe 48
Para distinguir; Creme para barbear,
sabão Para barbear. dentifrIci Os, sabões
de toucador, pentes._esponjas para toucador. perfumes, cosméticos. águas de
colônia e de toucador, cremes de touca.
preparados para limpeza de pele em
Abro& liquida, de creme e de pó, tais
como creme ara limpeza, cremes lubd.
ficantea, cremes amadadorez de teddo.
tremes para bases de maquilage, creme
para a pele, creme. para as mãos, cre.
toe para os olhos, máscaras de creme
rosa, adstringentes, refrescados paro a
toçao para a base de ~cadime.
loçáo para dar firmeza a pele, preparadas especiais para cabeças de negro;
talco. pó para banho. pó para empoar,
para os !abam (batons), pó para o rol.
mascaras e preparados para tingir a
pele, tala conta carmln (muge) em Mr.
ma' de creme, maqullage (makeup), base. limito para bronzear, cadela (roage) "poder. maquilage (malceup) para
a perna; preparados para maquilage
(makeup) dos olhoa, tais como lásab
para os olhos, embelezadorea para os
"SVBRIA"-SOOIEDADE.
sombreador para ps olhos; loção
Termo a.° 650.028, de 9-74964
embelezadora; desodorantes em fórma
BRASILEIRA
DE
/MÓVEIS
E"'
i
l
Produtos Alimentícios 1L Mundo Ltda.
INDUSTRIA BRASILEIRA
to, sachet de talco (tale sachet),"p6 de
São Paulc
;4404111vIsTRAOEs
dor, loções. earmin (muge), bastões
liquida e de creme; sais tnhalantes, sais
Classe 41
ãè
lambo. sabão para banho, brilhantinas,
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
Nome
civil
preparados ara tratamento das unhas.
açúcar, alimentos paar animais. amido
e envólucros contendo um sortimento
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta
Termo a.° 650.021, de 9-7-64
de preparados de beleza necessários pa- "Sóbria" — Sociedade, Brasileira de arroz, atum, aveia, avelas, azeite, azei
ra tratamento específicos da pies e retonas, banha, bacalhau, batatas, balas
INDUSTRIA BRASILEIRA
Imóveis e Administrações S/C
cipientes de carmin (rouge). pó
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
São Paulo
café em pó e em grão, camarão. canela
Termo n.° 650.018, de 9-7-64
em pau e em pó. cacau, carnes, chá
Classe 41
•
Química Valmey S. A.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo, Alcachofras. aletria, alho, aspargos,
cereais, cominho. creme de leite, cremes açúcar. alimentos paar animais, amido,
Guanabara
alimenticios croquetes, compotas, can. amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.
gica coalhada, castanha, cebola, condi. arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeimentos para alimentos, colorantes tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
Classe 33
chouriços, dendê, doces, doces de fru- biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
Imóveis e administrações
tas, espinafre, essências alimentares, em café em pó e em grão, camarão, canela,
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to em pau e em pó. cacau, carnes. dá,
Termo n.o 650.022, de 9-7-64
Conicau — Comércio de Cacau Ltda. mate, farinhas alimenticiaa, favas, fé- caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
culas, flocos, farelo, fermentos, feijão cereais, cominho, creme de leite, cremes
São Paulo
figos, frios, frutas aêcas naturais.e cris• alimentícios croquetes, cbmpotas, can.
talizadas; gricose, goma de mascar, gor- gica, coalhada, castanha. cebola condi-.
COMCAU-COMÉl?C10
duras. granidos. grão de bico, gelatina mentos , para alimentos. c'olorantes,
goiabada, geléias, herva doce, herva chouriços, dendê, doces, doces de fruDE cÁnAti LTDA,
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite tas, espinafre, essências alimentares, emcondensado, leite em pó. legumes em padas, ervilhas, emcovas, extrato de toL-SrÁt
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas. mate. .farinhas alimenticias, favas, fé•
,k4r$
Nome comercial
sua alimentícias. mariscos, manteiga. culas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
Classe 48
margarina, marmelada, macarrão, ama- figos. frios, frutas sècas naturais e crisTérmo n.9 650.023, de 9-7-64
ex.
Pare distinguir: Perfumes. essências,
Comeria — Comércio de Cacau Ltda. m de tomate; suei e melado, mate, mas- talizadas; gricose, goma de mascar, gortratos, água de colónia, água de touca.
sas para mingaus, molhos, moluscos. duras, grânulos, grão de bico, gelatina.
São Paulo
dor. água de beleza. água de quina.
mostarda, mortadela, nós moscada, no- goiabada, geléias. berva doce, herva
água de rosas. água de alfazema, água
zes óleos comestíveis, ostras, ovas, mate, hortaliças, lagostas. litigues, leite
para barba, loções e tônicos para os
pães, pisos, prlinés, pimenta, pós para condensado, leite em pó, legumes em
cabelos e para a pele, brilhantina, banpudins, pickles, peixes, presuntos, pa- conserva, lentilhas, linguiça, louro, masdolina, "batons". cosméticos. fixadora..
tês. petit-pois, pstilhas, pizzas, pudiat sas mariscos, manteiga.
de penteados. petróleos, óleos para o%
queijos, rações balanceadas para ani- margarina, marmelada, macarrão. masNDUSTRIA BRASILEIRA
cabelos, creme evanescente, cremes gor•
mais, requeijfiea, sal, sagu, sardinhas, sa de tomate, mel e melado, mate, masdarosos • e pomadas para limpeza da
sandulches, salsic.hai. salames, sopas ta- sim para mingaus, molhos, moluscos..
pele e . - maquillage" depilatórios, deso
Ciasse 41latadas, sorvetes, sucos de tomates e de mostarda, mortadela, nós moscada, dodorantes, vinagre aromático, pó de arroz Alcachofras, aletria, alho, as-pargos. frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha. sem óleos comestíveis, ostras, ovas,
e talco ,perfumado ou não. lápis pira atacar. ttlithentos paar aniinals, amido, dm, tremoços, tortas, tortas ,para ali- pães, pinos, prlints pimenta, pós para
m
pestana e sobrancelhas, preparados para aandoas;
-ameixas, entándolm, araru
mento de animils Caves, torrões,
ta,
lúcidas, peixes, presuntos. paeirbele •iar cflk.s e olhos, earraka para arroz, atum, avela, avetãs, azeite, azeitoucinho vbiagra
petit-pois. pstilhas, pizzas. pudian

l''CONSOLIDADAS"

.CARNOT

1-1ALIFAX"

"IL. MULINO

'SÓBRIA"

I

"COMCAU

fitas' para máquinas de escrever, fichas
para arquivos gomadores, grampeadores,
grampos e ganchos para escritórios,
godets, goma-arábica, instrumentos de
escrever e ' de desenhos, logos ou conjuntos de artigos de escrever e desenhar ara mesas ou secretárias, jogos ou
conjuntos do tipo de imersão para mez
sai ou secretárias, lápis esferográficos.
lapiseiras, molhadores, minas, máquinas e apetrechos .para apontar lápis.
máquinas paia escrever, calcular e sca
anar máquinas para grampear, mopotecas, minas ou grafites para lápis, laiseiras, e aontadores, metros ara escriSOCIEDADE C1?7L
tórios e para desenhos, papel carbono,
penas para canetas, penas esferográfiEDIÇÕES DESENHOCOP
cas, erfuradores, antas para escritórios
LTDA.
com fechos de metal, porta-tinteiro, porta-lápis, porta-canetas, porta-canetas
esferográficas, porta-carimbos, portaNome Civil
cartas, porta-blocos, penas, prensas.
Termo n.o 650.030, de 9-7-1964
prendedores de papéis, percevejos, réImportadora Eqportadora e Comissária guas, atenda separadores para argui'Dei Mar" Limitada
vos, sainetes, tintas para escrever, tiSão Paulo
tas para escrever, tiralinhas, tintas para
carimbos, tintas para duplicadores, tintas para impressão e tintas para desenhos, conjuntos de artigos de escrever
e desenhar para mesas ou secretárias

queijos. rações balanceada', para animais, requeijões. sai. sagu sardinhas,
sanduiches. salsichas, salames. sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas: torradas, tapioca. támaras, talha.
rim. tremoços. tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre
Térmo n.° 650.029, de 9-7-1964
Sociedade Civil Edições Desennra-op
Limitada
São Paulo

"DEL MAR"

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Imressoa em geral, anuncios impressos,
ações, apólices. bildetes bilhetes de sorteio, cheques, cartões comerciais e de
visitas, duplicatas debêntures, envelopes, faturas, folhinhas, letras de câmbio.
notas fiscais notas promissórias, papéis
de correspondencia, passagens, publicidade e propaganda em gral, e recibos
Termo n.° 650.031, de 9-7-1964
ladeara — IndKstria de detergentes e
Produtos Químicos Ltda .
São Paul(

Novembro mi 41,04

PIAMO UPICIAL tone° dl)

4140 Segunda-feira 16

cabeaicoberturas, caixas dágua,
caixas l'aréfescarga para taxas, edificações prentoldadas, estuque, ensalmo de
baso asfáltico, casacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhOa, lambris, lavas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos ' de base es t-alam produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos. impermeabiliiantes líquidos ou sob outras termas
para revestimentos e outros como nas
construções, peruanas. placas para pavimentação. aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antisaldos para uso nas construções. parqueias, portas. portões, pisos, soleiras,
para pore i ajoios tubos de concreto,
telhas. t...us, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrds
Termo n° 650.035. de 9-7-1964
Bemoreira Companhia Nacional de
Utilidades
Estada da G:tar.,.:bara

PRORROGAÇÃO

Sinimbu

Termo n.9 650.032. de (L7.64
Casa de Carnes Iporanga Ltda.
São Pulo

Classe 44
Para distinguir: Fumo em folhas, etc.
Termo n9 650.040, de 9-7-1964
Sociedade Brasileira de Obras Técnicas
Brasotec Limitada
Estado da Guanabara.

IPORANGA
BRASILEIRA
Classe 41
Para distinguir: legumes a trutas
Termo n° 650.034, de 9-7-1964
Bernard ra Comp:Inh:a Nacional de
INDUSTRIA

BRASOTEC .

s

e

Estado ti

ibara

Classes: 5 — 6 - - 7 — 8 — 9 —

10

— 11 12 — 13 — 14 — 15 —16

-17 8-21 2—23—24—25

INDERPO

26 27 28 29 30 31

32 — 33 -- 34 — 35 — 36 37 — 38

— 39 — 40 -- 41 — 42 — 43 — 44
46 — 47 — 48 49 — 50
Sinal de Propaganda
Térmo n0 650.037. de 9-7-1964
Comercial e Transportadora São Jose
dos Campos Limitada
São Paulo

1141DUSTRIA BRASILEIRA

Classe .16
4lb/dantes, amidos, anil. água Se iava.
deira, água sanitária. cera para saalhos
detergentes. earonia de aço. Varara,
haivia, la de aço aoinadas p.a a ..aCOMERCIAI E TRANSPORTADORA
palha de asa preparadas aara
gados, palha
polir e limpar madeiras vidros. ralais
e objetos. panos paas polir e Para lixa
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS In
.
pesa, panos de esmeril e material ahra- Classes: 5 — 6 - 7
—9
— 10
metal, •
sivo empregado na limpeza
Nome Contere:al
objetos. sabões em gerai - e saponaemm. - - 11 — 1: — 13 --- 14 — 15 — 16 —
17 — 18 — 21 —22- 23 - 24 -25
26
27
28
29
30
31
Termo
n°
650.038, de 9-7-1964
Termoan.9 650.033, de 9-7-1964
32 33 34 35 36 37 38 Perfumaria Guedes Sobrinho Limitada
Padaria Borges Ltda,
39 40 41
42 43 44
Estado da Guanabara
São Paulo
46 — 47 — 48 — 49 — 50
Expressão de Propaganda
A
Termo n° 650.038. *de 9-7-1964
Serra"-

Itabz.raba T.:Tutada

ENDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 17
Para distinguir artigos, maio:nas e ins
dores. clips, coladores, cestos para papéis e correspondência canetas, com
passos. cofres, cantas tinteiro, canetas
esferográficas, - canetaa para esenhos
carga para' canetas eafesográficas, de-,
senhadores,.datadores coai minas, descamba para lápra e canetas. esquadros.
astanfras para saratá-ia. estalos, borra,
ehas de apagar. espátulas. furadores.
fluidos para escrever, h i sina Siebartoa

pele e "maguillage'. depilatórios, deso.
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou talo lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cilia. e olhos. canadas para
o rosto e Para os lábios, sabão e creme
para barbear. gabão liquido perfumado
ou Mo sabonetes, dentifrício, to p6,
Pasta Ou liquido; saís perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume: escavas para dentes. cabelo., unhas.
e dilate dum de louro. saquinho perfumado preparados em p& pasta. liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, remoVedores da
cuticulai glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo n9 650.039, de 9-7-1964
Exportadora Hennig S. A.
Rio Grande do Sul

1TABERABA
INDÜSTRIA BRASILEIRA
C1.1, e 16
eara dis:ingtar: Itlateriais tr./ constiu
çdee e derasrações: Argatnaisra argila.

aseia. azulejos, gatentes. balaustres. blocos de . cimento, btorot para pavimentaçáo. calhas. carito. cal, ara. chapas
iso1ri '. tes caibros
x
c)lu na s:
chapas para robarturas; caixas daatia,

LiZIQUie 11t
Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.,
tratos, água de colónia, Agua de toucador. água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
rara barba.loções •e tõnicoa para os
cabelos e para a pele. Dia/bar:tina. bara
do1intl . l'iratpna" edsmaticos. fixadores,
de iam:siados. p
etróleo.. &aos hara as
crbelo.ç. creme evanescente cremes gorde roaos e pomadas para %pez? da

Classe 33
Para. distinguir: Oerações inaobiliariai
em geral, etc.
Termo no 650.041. de 9-7-1964
Editorial Bruguera Limitada
Estado da Guar.abara

Coleção Maravilhas
do Mundo
Classe 32
Para distinguir: Revistas, etc.
Termo a° 650.042, de 9-7-1964
Editorial Brnguera Limitada
Estado da Guannhara

C010300 Maravilhas

do_ Brasil
Classe 32
Para distinguir: Revistas, etc.

Têrmo n0 650.043, de 9a7-1964
Editorial Bruguera Limitada
Estado da Guar.obarp

•
•
Coseçao
Maravilhas
,

a

de S'áo Paulo

Classe 32
Para distinguir: Revistas, etc.

-

Segunda-feira 16

e

650.044, de 9-7-.1964
Termo
Sucinta — Sociedade Industrial de
Mineração Limitada
Estado da Guanabara

Coleção Maravilbs
•'do Rio.
Classe 32
Para distiaguir: Revistas, etc.
t:rmo no 650.045, de 9-7-1964
Editorial Bruguera Limitada
ÇICaD

gedr
Indústria Brasileira
•
Classe 1
•
Para distinguir: Absorventes
' , aceleradores de vulcanização,, acetatos, acéticos, acetificadores, acetaona, acetileno,
ácidos absorventes, agentes químicos,
água acilulada ara acumuladores, água
raz, albumina iodada, albumina de malta, albuminas, albuminas vegetais, albunenoires, alcalinos, alcalino ferrosos, álcalis. alcaloides, álcool, alcoolatos, aldeidos alizatina, alumens, alvaiade, minas, amoniacais, amoniacal, amoníaco
arada, aznllicc,, anillnas, antraceno, anti-corrosivos, anti-detonantes,
crustantes, antimónio, antioxidantes, antitertaro, arsênico, azalina, azótico, azotos, azul da Prússia, azul ultramar, azul
ultramarino, banhos ara fixação e revelação fotográfica, banhos galvânicos,
banhos de galvanização, bário, barita,
benzina, benzóico benzei, betume, bieloretos, bioxolatos, bismutos, bismutatos,
branco de chumbo, branco de neudon,
branco de troyes, brometos, bromo, cálcio, cânfora, caaros, carbonatos, carboreto de cálcio, carvões, carvões ativos
absorventes catalisadores, celulose, erapas emulsionadas, chapas fotográficas,
chapas sensíveis à luz, cloratos, cloretos, clorato de amônio, cloridico, cloro,
cromatose citrato de magnésio, cítrico
de magnésio cítrico, clarificadores, colas para vinhos, coloides para fotografia, composição com base de ldeselgur,
copal, corrosivos, cópias, corantes, ceerei a álcool, cremor de tártaro, creosoto, cristais de esocla, cianeto, cimo! de
calamiantes, decapantes, químicos, descorantes desintrustante para caldeiras
detersivoos químicos, detonantee, dissolventes, emulsões fotográficas, esmaltes.
etilenos, extintores, extintores para composição químicas, fermentos, filmes sensibilizados, fixadores, %idos ara endurecer metais, fluor, fluoreto de sódio,
fluoriclico, fixosp ara soldai, formiatos,
fórmIco, fuligem para fins industriais,
fulminato, fundentes gaiatos, gálico,
galvânicos, galvanização, gazes, gelatina para emulsões geramila, gerador,
giz, glicol, glicose (substâncias para
descorar), glicosides, gomelina glicose
(substâncias para descorar), glicosides,
gomelina, graxas preventivas contra a
oxidação, graxas, halogenicos, hidrato
de aluminio, hidratos de carbono, hidroftigan, hidrocento liquefeito ou comprimido, hidrosulfito, hipolorito de sódio, hiposulfitos, ignifugas, ignição de
cervejas indico, iodetos, lódico, iodo,
laga, lático, lanolina llnoleico líquidos
qubnlcos, líquidos de tempeea, litrarglrio, litina, lido magnésio, malatos, máecos manganatote inanganico, massas
eletroliticas, matéria filtrante. matéria

1.

PIARIO OFICIAL (Seção 11)
prova de fogo, matéria ingnifuga, matérias para enriceeecer a purificar o 'gaz,
matérias corantes, vegetais, matérias decapantés, matérias para' despolir, matérias para perfurar metais, matérias para tornar o vidro e o esmalte opacos,
matérias primas químicas, mercúrio, mediato, ed geranila, metileree metilicos
muni°, misturas químicas extintores,
misturas químicas frigorificas, misturas
químicas refrigerantes, 'monaalte, incne
dentes muriato de estanho amoniacal,
nafenicos, negro animal, negro de fuiao, negro de herlin, negro de aberlin
para sapateiro, negro de bruna
' wick,
neutralizadores químicos para liquidos
fermentados, nitrada, nitrato, nitcicoluluses, oleico, óleo para conservação de
ovos, oxalatos, oxálico, oxidantes, (Seidos de antimônio, óxidos metálicos, extgênio da indlestria, oxigenei° liquefeito, paládio, palmitico, papel albuminado, papel baritado, papel turnesol, papel de platina, (sépia), papel gálico,
papel hellocopista, papel reliográfico,
papel para ensaios químicos, papel para revelação automática, papel fosforecente, papel fotográfico (sensivel), papel contra a •errugern, papel fotometrico, papel transferotipo, papel pedra lipes, pedras pomes, pelictilas cinematográficas (sensíveis), películas fotográficas, (sensíveis), percarbonáto, e.ee
raftálico, pegmentos ou cores para a
Indústria, pó de alumínio, pó de zinco,
potassa,. potassa, potassios, preparações
para economia do carvão, preparação
diastásicas de' maltes, preparações quemicas para a Indústria, preparações para diluir tintas, preparações antidetonantes, preparações para motores, preparações fotográficas, preparações para
bronzear, preparações contendo matérias rádio-ativas, preparações para criminar a dureza da água, preparações
para decompor ou disaolver gorduras e
óleos, rearações ara impedir a corroaão
de metais, preparações para impere
bilização do cimento, preparações para
magnésio, de crosta nas caldeiras, preparações de Duna, preparações para
Impedir a oxidação da superfíciemetálica, preparaçõer para Mear crapéus
de palha, preparações para niquelar,
prepraçôes para produzir espumas, preparações para renovar roupas e chapéus de palha, preparações para o
aperfeiçoamento de ferro, preparações
para renovar os discos de honógrafos,
preparações para purificação do gaz,
preparações preservativa de pedra, de
madeira, dos tijolos, dos metais e das
vidro, preservativos ocntra a congelação, preservativos contar a ferrugem,
preservativos contra a umidade das pa• •
redes, produtos deeivicastantes, produ•
tos fixadores para perfumaria, produ-

Nowrntro de

dea,• sódios, slafugâo and-refrigerantes,
solueões Indrófugas, soluelee iruperiticabilizantes, soluções pala evitar a formação de espumas nos acumuladores.
soluções para evitar a formação de espumas nos acumuladores, soluções para
cópias pela cianotipia, soluções de sais
de prata para pratear, soluções tituladas soluções volumétricas, 4°1e-entes.
subst
âncias químicas para uso de indústrias, nas cotogratias), substâncias
rádio-ativas, sucedâneos de cânfora, para a fabricação . e celulóides, sucinico•
sulfatos, sulfetos, sulfo-ácidos, sulfonados, suifónios, sulfuroso, sultKrico, talco tanato de cálcio, tanato de mercúrio,
tânicos taninos tártrico, tela sensível à
luz, terpenoa, tetracloretos, terebentina,
tório, tintas, tolueno toluol; urânio, vefalena ve:de de breatera, verde de cro
mo, verdegris, verdete, verniz, corretor.
vernizes, viscose, vitriclos, xarrão, za- I
fitos e zircônIct
Termo a° 650.046, de 9-7-1964
Socima — Sociedade Industrial de
Min-te-ação Limitada
Ceará
;11

AC
Indústria Brasileira
Classe 1
Para distinguir: Tinta;
Termo no 650.047, de 9-7-1964
e aboratório Regeis Limitada
Rio Grande do Sul

••

Termo a' ee0.050. de 9-7-1%4
Estaedecimento Las' UlarLs S,)ciedad.
Comi

'dera y

YTACU
Cld.:at

I•

Para distingi'. ; 1.1:a e er mote
•- • .
-Térmo ng 653.C-SJ , de 9 7-l9t4
Establecimento Las Ma is Sociedad
Anonima, Comercial, Industrial,
Pinanciera y Agropecumia
A.symtna.

TARA GUI
CiiISst . i,
Para distinguir: Chá e ervá-uulte

1

Termo no 650.052, de 9-7-1964
Metal Pretas Acki.nos Comércio e
Itultiszría Lini:tada
Esrr'

PRESS
INDI:ISTRIA BRASILEIRA •
Classe 13
Para • distingui: ; Aneis, b..rloques, brincos, broches, colares, niedalhas, meda-

lhões, monogramas e pulseiras, em me.
tais semipreciosos e suas imitações
Termo n° 650.053 de 9-7-1964
La Reine-Modas Limitada
Estado da Guanabara

LA-REINE
INDÜSTFtIA BRASILErtIA

Indústria Brasileira
Classe • 3
Para distinguir: Um prodúto • farwezeude.° de ácido acetil-salicilico entérico
Termo n° 650.048,, de 9-7-1964
Ferragem Fronteira Limitada
Rio Grande
do Sul
-e •

O

A

"

Classe 36
Para distinguir: ConfecOes para romens, senhoras e crianças
Termo no 650.054, de 9-7-1964
Bielator S. A.
Sulca

BBV1AT
Classe 8
Para distinguir: Dispositivos, aparelhos

e máquinas elétricas e eletrônicas, parti. culramente 'aparelhos de contraia e circuitos reversores de corrente, aparelrot
medidores do tempo; instrumentos de
Indústria Brasileiro
física, d equftnica e de ótica, instrumen•
tos e aparelhos medidores, aparelhos e
4otográficos e cinematográdispositivos
Classe 11
ficas,
aparelros
de medição e de coa
Para distinguir: Ferramentas de toda
trôle para a técnica nuclear, máquinas
espécie, ferragens e cutelaria em geral.
domésticas
Pequenos artigos de qualquer metal
Terno n° 650.055, de 9-7-1964
Termo n° 650.049, de 9-7-1964
•
Lovida A. G. •
Idisa — Instituto Dieteeeco Infantil
Sulça
S.A.
Classe 48
São Paulo

tos isolantes, produtos para conservação de ovos, produtos para absorver a
umidade, produtos para a têmpera de
ferro, produtos para clariecar e purificar águas, produtue sela eneolagem e
coração dos mortos, produtos para clarificar o açKcar, produtos para conservar alimentos, produtos para conservar
a madeira, produtos para evitar o vapor da água sobre o vite o, fs vidraças,
produtos para a incheestes textil, produtos para melhorar, conservar, clarificar
e tratar bebidas, prodtitos para reavivar
e refrescar pinturas, produtos fotográ
ficos, produtos erflatários, propele°,
protóxidn de azoto, prussiato amarelo.
prasulato de poterelo, piridina e derivaIndústria Brasileira
do.% pocoacéticos, pirolenhoso, periforos,
rádio-reativos químicos, redutores,' re'Classe 41
veladores fotográficos, rolifilmes; sais,
salicilato de litina, saliecilico, sebácio, Para distinguir: Uns produto abater:titio
sensibilizadores ara prova de ácdos, ae- à base de farinha de arroz. associada
fécula de mandioca
lcatos seda, soda calcnada, solda cão- •

1NTERPAN
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestues
o
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. alparcatas. anáguas, blusaa
botas, botinas. blusties; Wats, beba.
douros, bonés, capacetes, cartolas. cara.
poças. caiação, coletes,_ tapas, chatas.
cachecol', calçados, diapéus, alatoa,

cintas, combinaçies. carpis:hos, calças,
de senhoras e de crianças. MO"
pis, camisas, camisolas, cambetas.
cuecas. • ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, echarpe. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gorro. logos de !Ingeria, jaquetas, laquist.
lutas, ligas, lenços, mantos, meias.
maiôs, mantas; mandria°, mantlhaa. palm a. Paias, penhoar, pulava:, pelerinas.
peugas. ponches, polainas. pijamas, Osni:os, perneiras, • quimanos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
surrares, shorts, sungas, • stolas ou alada,
oder. toucas, turbantes, ternos, unisormes e vestidos

a* $50.062, de 9,49616 1... rèfinso a° 650.0E4 de 9.7_49641 Tèri so nv 650.073, de 9-7,4964
Marnos.
Companhia America Fabril S. A.
Borg-Wurner Corporation
.
• Estado da Guanabara
Suado da Comutem ,...- ..„
' Estados Unidos da América
.
Classe 36
Classe 16'
•-sa.........
-- •
0.--•"44k,l Para distinguir: Artigos de vestuárlot
Para distinguir: Materiais para constru- C•PlEi nA FAMIUACATOU
e roupas fei
t salhe.,
Aga
t sa em oaecal
ções e decorações: Argamassas, argila.
'
g/ - aventais. alparcatas, anáguas, blusas,
areia, azulejos batentes. balaustres, blobotas, botinas, blusões, boinas, bana.
Pffleti

cos de cimento, blocos ara pavimentação, calhas cimento, cal, cr& chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas. caixas &agua,
caixas para cobertuas, caixas dagua,
camas de descarga para etixos, edificações 'amoldadas, estugeu, emulsão de
Isaac asfáltico. estacas, esquadrias estruturas metálicas para construções, lamalas de metal; ladrilhos, lambris, luvas
lauta contra frio e calor. tnaralaas, asasTèrmo ri s 650.056, de 9-7-1964
te junção. !ages, lageotas, material isa
Borg-Warner CorpOration.
sas par revestimentos de paredes, maEstados Unidos ata Ali:larica
deiras para construções, mosaicos, produtor de base allált.co. produtos para
'tornar impermeabilizantes as argamassas de. cimento e cal. hidráulica, padre.
gulho. produtos betuminosos, impermeaailizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções. para anas, placas para pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes,
papel para forrar casas, massas antiruidos para uso nas construções. parClasse 1
Paia distinguir: Substancias e prepara- quetaa. portas. portões, pisos, soleiras
;ões quiraicas usadas nas indKstrias, para portas, tijolos, tubos de concreto
na fotografia e nas análises químicas. telha, tacos, tubos de ventilação, taaSubstâncias e preparações químicas an- gues de cimento. ar cias. vigamentos e
vitrõ
ti-corrosivas e anti-oxidanics

850.063, de 9-7-1964
Termo
Te-mo n" 650.057, de 9-7-1964
Borg-Warner Corporation.
Borg-Wanaer Corporation.
Estados Unidos da Amésica
Estados Unidos da América
Classe
Classe 21
Para distinguir: Substâncias de origem Para distinguir: Veículos e suas partes
smimal, vegetal ou mineral, em bruto integrantes, exceto máquinas e motores
ou parcialmente preparadaa e não incTermo naa 650.064, de 9-7-1964
doídas em outras classes
Ciba Société Anonyme
Termo no 650.058, de 9-7-1964
Suíça
Borg-Warner Corporation..
Estados Unidos da América
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e suas partes
Integrantes não incluídas nas Icassas 7.
10 e 17
Classe 1
Termo n° 650.059, de 9-7-1964
Para distinguir: Corantes, tintas, verniBorg-Warner Corporation,
zes e lacas
Estados Unidos da América
Termo n° 650.065, de 9-7-1964
Classe 7
Para distinguir: Máquinas de agricul- Canadian Hoechst (1964) Limited.
tura 'e horticultura e suas partes inteCanadá
grantes. Grandes instrumentos agricolas, inclusive tratores

CAPA SINE

Termo n o 650.060, de 9-7-1964
Borg-Wamer Corporation.
Estados Unidos da América
Classe 8
Para distinguir: Instrumentos de recita°, inst:umentos científicos, aparelhos
de uso comum; instrumentos e apare2308 didáticos; moldes de tôda a espécie; acessórios de aparelhos elétricos
(inclusive válvulas, lâmpaas, tomadas,
fios, soquetes etc.); aparelhos fotográficos, cinematográficos, máquinas falantes, etc., discos gravados e filmes revelados
Termo n° 650.061, de 9-7-1964
Borg-Warner Corporation.
Estados Un i dos da América

Novembro de 1964

DIRRNY ema xelnio

4142 Einundatelre

CALDON

Classe 33
Titulo

douros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casação, coletes, Capas, chale%
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
Tann° n' 650.069, de 9-7-1964
cintas, combinações, caminhos, calçai,
Ar — Aparêlhos de Refrigeração
de senhoras e de crianças, calções, calEstado da Guanabara
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chnselos, dominó% acharpes, fantasias, fardas para militares. c0!cotais, fraldas, galochas, gravatas, gorros 'logos de angarie, jaquetas, laquês.
luvas, ligas, lenços, mantas, meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas. paa
porta-copas, porta-fiqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rodiabas, recipientes, suportes suportas para
Nome Comeraial
guardanapos, saleiros tubos, Nelas.
Termo 119 650.070, 'de 9-7-1964
tubos para ampolas, tubos para seria.
Co mpanhia America Fabril S.
A - letós, palas, penlaoar, puloarar, pelerinas.
Estado da Guanabara
• peugas, ponches, polainas, pijamas, pia.,
nhos, perneiras, quis/tonos. regalos,
• robe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
meteres. shorts. sungas. atolas ou sladu,
tuler, touca% turbantes, ternos, uniformes e vestidos

e-- APARELHOS'
DE REFRIGERAÇÃO

Tarmo n° 650.074, de 9-7-1964
Companhia America Fabril S. A.
Estado da Guanabara

Classe 22
Par adiitinguirs Roa de lã em novelos
para, trabalhos manuais, Roa de sede

em meadas, fios de seda em novela&

fios de seda em carreteis, Los para tecelagem e para uso comum, fios de algodão, fios de linho, fios de amimara
fios de luta. fios de ratai, fios de seda.
natural. Los de ra Yon, fios de celulose,
fios plásticos, linhas paia coser em carreteis, linhas em meadas, linfa', em novelos, linhas brilhantes,. linhas para costura, linhas para bordar, Lobas para era á Termo 12 9 650.076, de 9-7-1964
Plásticos Inka Limitada
che, linhas par tricotagan
São Paulo
Termo na 650.071. de 9-7-1984 •
Companhia America Fabril S. A.
Estado da Guanabara
s'
Classe 23
Para distinguir: Peças de tecidos em
IND. t3RASILEIRA
geral
Classe 49
Térnso n° 650.072, de 9-7-1964
Companhia America Fabril S. A. Jogos, brinquedos., artigos desposavas
pasaatempos, a saber: álbuns Para ro
F,atado da Guanabara

N PC 14"

Classe 74
Classe 2
..-ara distinguir: Herbicidas
Termo n° 650.068, de 9-7-1964
Maury Rocha
Estado do Rio de Janeiro

E
Indústria Brasileira.,

Casse I/
Para diatingnzr: Ferrantantas de tõda
c-pé, e, (exceto quando partas de máClame 36
quinas), ferragens e cutelaria era ge- Peso omino:ir: Artigos de ~ano
ral. Pequenos artigos de qualquer me- de toda a sorte, inclusive de esportes
tal quando são de outras classes
e Pua ~tia (fraldas, melros, ele.)

Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesas
Acolchoados para camas, colchas. co.
!tenores, esfregões. fronhas. guarchmar •
pos, jogos bordados, jogos de toalha.,
lençóis, mantas para camas, panos para
moinha e panos de pratos, toalhas da
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chã a
café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
'a
•
Termo n a 650.075, de 9-7-1964
Companhia America Fabril S. A.
Estado da Guanabara
Classes: 22 — 23 — 24 -- 36 e 37
Sinal de Propaganda

cortar e armar aviões, autonsàçeta
aros, argolas, bercinhos, bascas, bane.

Mamares, atacadores para espartilhos cos. baralhos de carta* bolas para

e calçados, ataduras de algodão para todos os esporte&. brinquedos em forma

diversos flua, exceto para fina medica
nal% bandeiras, bordados, braçadeiras.
borlas, cadeados, capas para móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cor.
dee% debruns, la, fitas, farra& fraataa
festão, feltro para órgão, fatos, galar
detes, lamparinas. mochilas, mosquete/.
roa, nesgas, ombreiras e enc.bimeatos

para roupas de homens e senhoras

panos para estreites de móveis alo
fazendo parte doa mesmos, palmilhas,

de animais, balões de brinquedo; bilha.

res. brinquedos mecânicos, brinquedo

em forma de Instrumento. musicais
brinquedos em forma de armar, brin
quedos de borracha com ou tem asso
vio, carrinhos, carrocinhas, andai!"
cartas de jogar, chocalhos, canelebnu
para esporte, cartões para Rito, net
abas de brinquedo, casinhas de armar
cadeiras de brinquedo. carteiras e em
velopes com 'Galhas para recortar
armar, calçados para bonecas, corda:
para pular, clavinas para tiro ao alvo
copos de dados, caixinhas de música

passaniares, pavioa, rédeas, rendas, rede& sacas, sinhaninhas para ventados.
telas. tampos para almofada*, não br
sendo parte de mdveia, artigos ides dados. dardos, discos, doesinda, espin
feitos de algodao canhono, linha faia gardas de brpinquesto, espingardas oh
sedas irai" lã, pêlo e Libras alio
vento 'Maquiais** para ')opart enigma
r amitosk^. J.
d. torgunfida,A,N,
•• ~doa em ...ostras 'dama,
•

Segunda-feira
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?telhas de engomar, ferra/tentas para
crianças, figuras de aves e animais,
figuras para lago de xadrez. /09 8al e
fogtiozinros de brinquedos, jogos de
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
ganchos para pesca, guisoa para crianças, halteres, anzóis, iscas artificiam
para pesca, jogos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para boa, para esgrima,
para jogador de soco, mascaras cansa
valescas, mesas de bilhar, de campista.
de roleta. de xadrez, mobilias da brinquedo. miniaturas de utensWoa domasticos, paha% patinetes piões, petecas,
plarquetas para ginástica, peças de
jogas de damas, dominó e xadrez, pelotas, pianos e outros instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirar
flexas, papagaios de papel, panelinhas.
quebra-cabeças em forma de armar.
raquetes, redes de pesca, redes para
jogos, rodas de roletas, revólver de
brinquedo. soldadinhos de chumbo, taladros para Jogos.. tacos de bilhar,
tambores para crianças, tamburaus,
tamboretes, tênis de mesa, trens e vias
térreas para brinquedos, varas para
.pera.a. vagonetes e zepelim
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AelanlDIe PARIO °Mn (Segilo
e emaquilage", depi/arios, desodo-

• Termo no

~tinereiênerà~

650.084, de 9-7-1964

rantes. vinagre aromático, pó de arroz blvestbem-Credito, Pinandamentg
Investimento. S. A..
dor, água de beleza, água de quina,
e talco pefumado ou não, lapis para
Estado da Guanabara .
pestana e sobrancelhas, preparada. para
embelezar ditos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
‘0"--n
para barbear, 58D110 liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentitricios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
4ttio,
banhos, pentes, vaporizadores de pedeme; escovas para dentes, cabelos, unhas
1ndústria Brasileià,
e cílios, rum de louro, saquinho adumado. preparados em pó. pasta, liquiClasse 50
do e tijolos ara o tratamento das unhas, Para -distinguir: Serviço de compra 3
dissolventes e vernizes, removedores da venda de ações da divida pKblica, decuticular; glicerina perfumada para os
bentures e titulos
cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, caias e pintas ou trinais arta
Tênno n° 650.085, e 9-7-1964
&Saia, óleos para a pele
>capa Limitada — Distribuidora
Campineira de Produtos Para
Têrmo n9 650.081, de 9-7-1964
Automóveis
Sociedade Vinicola Rio Grandense
São Paulo
Limitada
Rio Grande do Sul

QUEROSENE

Tênno n° 650.077, de 9-7-1964
Banco Brasa] de São Paulo S. A.
São Paulo

LAMPIAP

PR Olin OGgil0
SPL

BRASUL
Classe 50
Para distinguir: Impressos
Termo n° 650.078, de 9-7-1964
Alberto Horta Junior Comércio Indústria e Importação S. A.
São Paulo

Tairmo ne 650.089. de 9-7-1984

Calçados e Bolas "Zilér" Limitada
-

Estado da Guanabara

o

tLER
ústria Brasileira •
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário
e roupas feitas em geral: Agaaalhos,
sivratais, alparcatas. anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouras, bonés, capacetes. cartolas. cara.
/ruças, casaçáo. coletes, capas. abale
caclecols. calçados, chapéus. cintos
cintas, combinações. carpinhos. calças
de senhoras • e de crianças, calções, zal.
çaa. camisas, camisolas, caca.setas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos. dominós, cshar.
Pes, fantasias, fardas para militares, co.
legiais, fraldas, galochas, gravatas, aosrosa jogos de Brigaria, jaquetas, isques,
lavas, ligas, lenços, mantós. meias,
maiós, mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover. peleanaa
peugas, ponches, polainas, pijamas, pia
nhas, perneiras, quicnonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
meteres, aborta, sungas. stolas ou slacks,
talar, toucar, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
—
Têrmo na 650.090, de 9-7-19a4
Calçados e Bolsas "Zilér"
Estado da Guanabara
Classe 35

Classe 47
Para distinguir: Querosene

Para distinguir: Couros e peles. aridatos de couro ep eles fi saber: bolsas, car
teiras, gaspeas, solados, solas e entresolas, pastas, porta-niqueis, ports-note.s,
malas, sacas e sacolas

Termo 119 .650.086, de 9-7-1964
Alvaro dos Santca Pacheco
Estado da Guanabara

Têrmo na 650.095, de 9 - 7 - 10t-4
Marco Antonio Scrmidt Feaa
a 'a Paulo

t INDUSTRIA eitAstalp,

Classe 41
Para distinguir: Vinagre"
reimo n° 650.082, de 9-7-1964
Solar S. A. — Empreendimentos e
Paetidpaçaes
Estado da Guanabara

*OFIR—FLAME"

"

8CORT

IN D. BRASILEIRA

Classe 44
Para distinguir: Acendedores de charutos ou cigarros, bolsas para tabaco, cas, charutos, cigarreiras, cigarra
Indústria Brasileira
cigarras corta-pontas de charutos,
atojos para cachimbos filtros para pitam., fumo, jogos de artigos para tunantes, palra para cigarros, piteiras, raClasse 33
Para distinguir: Prestações de serviço
pé tabaco
de bens móveis e imóveic, aplicação de
Termo na 650.079, de 9-7-1964
seus recursos em empreendimento., coGráaica e Editora Edigraf S. A
merciais e industriais, participação com
São Paulo
capital próprio em empresas e operações comerciais e industriais, proporcioE
EDITORA
nar assistência técnica ligada as suas
*GRÁFIC A
atividades e elaborar projetos de naEDIGRA F S/A*
tureza económica ,financeira para instalação e ampliaçâo de atividades coNome Comercial
...mi. Iam
merciais e industriais
Têrmo n° 650.080, de 9-7-1984
Tênno n° 650.083, de 9-7-1964
Silas Paulo e Siena
Indústria . e Comércio de Papel
São Pauto
Yankee Limitada
Estado da Guanabara

er

"SOURRIZéTs
IND. BRASILEIRA

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos água de colónia, água de toucaágua ,de rosas. água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
indústria
cabelos e paia a pele. brilhantina. bandolina, batons, cosméticos, fixadores
Classe 38
de penteados, petróleos. óleos para os
:abetos. creme evanescente, cremes gor. Para distinguir: Pastas de papaláo e
cartolina
durosos e pomadas pa re limpeza da pa

ED --- Comárá & Politica

Classe 32
Para distinguir: Aibuns, almanaques,
Jornais, programas e peças cinematográficas. radiofamicas, teatrais e de 7V,
folretos, folhetins, programas e publicações impressas e revistas
Têm° n° 650.087, de 9-7-1964
Alvaro dos Santos Pacheco
Estado da Guanabara

tevista drasiteira
de ELETRODOMÉSTICOS
Clame 32
Para distinguir: Uma revista

indistrla brami leira
Classe 24
Alamares, atacadores para sap . t a as ca
e calçados, ataduras de algodse para
nata, bandeiras, bordados. braça& iras,
borlas, cadeados, capas para móveis e
diversos fins, exceto para fins iradalfestão, feltro para órgão baios, galardate& lamparinas, mochilas, mosqueteiraa, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panos para en seites de móvei& não
faiando parte dos mesmos. palaulhas,
passamares. pavios, rédeas, rendas, redes, sacas, tinha:linhas para vestidos,
telas, tampos para almotadas, ase fazendo parte de móveis. artigos :geie
incluidos CM outras classes
Têm) n° 650.094, de 9-7-1964
Decorações Madeirarte Limitada
Estado da Guana'.,ara

Termo n° 650.088. de 9-7-1964
Calçados e Bolhas "Zilér" Limitada
' Estado da Guanabara

ZILÉR
gesses:

•

•

95 — 36 —49
Tita/ci

Indústria Brasileira
Classe 40

Móveis em gelai de metal, vidas, .da
a.; madeira, estofados ou Mo. Mantive sáveis era escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
usadaa, til:po sada& acolchoados para
na6v0a bancos, balcões, banquetas,
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asaadejas, domiciliares, berços, biombos,
çarierras. caminhos para chã e café
'conjuntos para dmIditórioss conjmftos
t alara sala de jantar e sala de visitas,
teonjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabidas, cadeiras
'giratórias, cadeiras. de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e ideai. são, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha
péus, solas, sofás-camas, travesseiros 'e
vitrines

passamareo, pavios, rédeas, rendia, redes, iscas, Malta:ligas para vesttdus,
telas. tampos para . almofadas, não faseado parte de móveis, artigos Fatto
feitos de algodão, cãnharno, linho, juta,
seda, ralou, lã, pêlo e fibras não
incluldos em outras classes

Têrmeo n° 650.091, de 9-7-1964
Georges D. Zananiri.
Estado do - Rio de Janeiro

Termo nv 650,098, de 9-7-1964
José Galasso 6 Filho Limitada •
São Paulo

RÉTOSPIN
i ndistria brasileira
Classe 40
Para distinguir: Colchões de mloas e
colchões em geral
Tann& t59 650.099, de 97-1964
Tecidos e Confecções S. A.
"Tecosa"
.
Estado do Rio de *eia,

Yt r YÉ
indústria brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos- de 'vestuárics
e mapas feitas em geral: Agasalhos
Clames: 5 -- t6 -- 46 — 50
avt ntals, alparcatas, anáguas, blusas
'Para distinguir: Produtos químicos, ma- botas, botinas,- blusões, boinas, babaariais de construções, yodutos para douros. bonés, capacetes. cartolas, cara' limpeza e conservação e impressos puças. casação. coletas, capas. chieui.
cachecols, calçados. chapéus, cintos.
650.Q92, de 9-7-1964
Tênmo
cintas, combinações. carpinhos, _calças.
Gearges D. Zananiri.
de senhoras e de crianças, calções, caa
E,. tado do Rio de Janeiro
çaa, camisas,, camisolas, camisetas.
Classe 1
•
casacos, chinelos, dominas. acharPara distinguir: Produtos químicos
pes fantasias. fardas pata militares, calegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorTermo n9 650.093, de 9-7-1964
ras, jogos de angarie, jaquetas. tamis.
Georges D. Zananiri.
luvas, ligas, lenços. mantos. meias.
Estado do Rio de Janeiro
maiôs. mantas. manda lão. manilhas. pa .
Classe 16 •
;dós. palas, penhoar, pulover, pelerinas.
Para distinguir: Materiais de constru- peugas, ponches, polainas, p ijamas, pu.
ções em geral
nhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
Termo n° 650.097, de 9-7-1984
suspenaarios. saldas de banho, sandálias,
João Galasso 6 Filho Limitada
meteres, &horta. sungas. stolas ou slacks,
São Paulo
tater, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

ORTOMOL
mutástria brasileira

, Classe 4Q
Para distinguir: Colchões de moias ,e
colchões em geral
Tèrmo no 650.096, de 9-7-1964
São Paulo
Mara) A layaa Scrmidt Feres

Ténno n° 650.100, de 9-7-1964
Tecidos e Confecções S. A.
"Tecosa"
Estado do Rio de ajneiro
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral
Tênno no 650.101, de 9-7-1964
Aralberto Pereira Enrbosa
Pr;-u'

Café MANAIRA
SOCORT
•
indústria 'brasileira indUstria brasileira

(Novembro de 1964 C

Ténno a° 650.103, de 9-74964
Associação das Diretores . de Vendas
do Brasil
São Paulo

Vasto a° 650.109, de 9-7-1941
Associação dos Diretores de Vendaa
do Brasil
São Paulo

FACULDADE DE CIÊNCIAS COMERCIAIS
FÁCULD-ADE DE CIÊNCIAS COMERCIAIS:

Rio de Janeiro
Classe 33
Para distinguir: Instituto superior de
ensino, estudos e debates sobre ciências
comerciais (eocnomia, finanças, propaganda, vendas e outras)
Título

Classe 33
Para distinguir: Instituto superior de
ensino, estudos e debates sobre ciências
comerciais (eocnomia, finanças, propaganda, vendas e outras)

Termo ri' á/.104, de 9-7-1964
Associação dos Diretores de Vendas
"do Brasil'
São Paulo

Têrmo n9 650.110, de 9-7-1961
Indústria Quimica Rabechi Limitada
São Paulo

Porto Alegra

FA CULDADE DE CIÊNCIAS tOIVIERCIAIS-r -São Pauto
Classe 33
Para distinguir: Institato superior de
ensino, estudos e debates sobre ciências
comerciais (eocnomia. finanças, propaganda, vendas e outras)
Têrmo n° 650.105, de 9-7-1964
Associação dos Diretores da Vendas
do Brasil
São Paulo
Classe 't0
Para distinguir: Sabão em põ
FACULDADE DE CIÉNCIAS COMERCIAIS
Ribeirão Preto

Têrmo n9 650.111, de 9-7-1964
Fábrica Trianon ed Bebidas Limitada
Estado da Guanabara

Classe 33
Para distinguir: Instituto superior de
ensino, estudos e debates sobre ciências
comerciais (eocnomia, finanças, propaganda, vendas e outras)
Termó n° 650.106, de 9-7-1964
Associação dos Diretores de Vendas
do Brasil
São Paulo
FACULDADE DE CIÊNCIAS COMERCIAIS
Presidente Prudente ,

•

_
Classe 41
Classe 33
Para distinguir: Vinaare
Para distinguir: Instituto superior -de.
ensino, estudos e debates sobre ciências
Tênno n° 650.112, de 9-7-1964
comerciais (eocnornia, finanças, propa- Fábrica Trianon de Bebidas Limliarla
ganda, vendas e outras)
Estado da Guanabara
Termo no 850.107, de 9-7-1964
Associação dos Diretores de Vendas
Ç' aa.ROGAÇA0
do Brasil
São Paulo

If11111.10
INDEPENDENCIA

F-ACULOADE DE CIÊNCIAS COMERCIAIS
Belo Horizonte.

•

\Classe 33
Para distinguir: Instituto superior de
ensino, estudos e debates sobre ciências
Icomercials (eocnomia, finanças, propaganda, vendas e outras)

Classe 42
Para distinguir: Vinho

• Classe 41
Termo no 650.108, de 9-7-1964
Tern no 650.113, de 9-7-1964
Classe 24
,Para distinguir: Café torrado e moído
Associação dos Diretores de Vendas Fábrica Trianon de Bebidas Limitada
Alamares. atacadores para espartilho/
do Brasil
Estado da Guanabara
Termo no 650.102, de 9-74964
e calçados, ataduras de algodão para
São Paulo •
Franciná Alves Se Queima
diversos fins. exceto para fins flecte'.
Rio Grande do Norte
PRORROGAÇÃO .
•' nal& bandeiras, bordados, braçadeiras
borlas, cadeados, capas para mameis e
FACULDADE DE CIÊNCIAS COMERCIAIS
pianos carapuças para cavalos, corLondrina
deies a debruns. ia. fitas, forros franjas.
Café . VANGUARpA
festào, febra para argao fados, alar.
R '
tetas lamparinas, mochilas. mcsosetei
INDUCTR i Á BR ASILEI
Classe 33
indistria brasileira
ma nesgas, onabreiras e enchimento/
, Para distinguir: Instituto superior de
para roupas de homens e senhoras
• ensino, estudos e debates sobre ciência. 1Cfasse 42
panos para enleftes de móveis, não
Classe 41
comerciais (eocnotnia, finanças, propai Para distignuir: Vinhos, cognac, veia
fazendo parte dos mesmos palmilhas
Para distinguir: Café torrado e moldo.
ganda, vendas e outras)
anith e aguardente de cana

Cocadinha

•

-
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Chouriço& dendê. doces, doces de Ira-' caixas de descarga para dixe& edificaTermo ao 650.114, de 9-7-1964
estuque, eaufsoo
espinafre. essências alimentares, em- ções
Fábrica Trianon de Bebidas Limitada
padas, ervilhas, eaxovas, extrato de to- fase autuamo, estacas, esquadrias, estruEstado da Guanabara
mate, farinhas alimentidas, fava& ia turas metálicas para construções, lame-

deiras, esguichos, gua. :lições, de barri
cha para automóveis, paras para bus
nas, pratinhos, pneumáticos, tildas. 9,mi-neumáticos e mangueiras

cuiaa, flocos, iarelo, fermentos, kiião. las de metal, ladrilhos, lambris, iiivas
ligos, frios, tratas sécas naturais e ais- de junção, iages, iageotas, material iso•
hilizadas: gricose, goma de mascar, aos- :ante contra trio é calor, manilhas, mas,
duras, grânulos, gráo de bico. gelatina saa para revestimentos ac paredes. maCOnntru N,Jeb. IIKWBXUN, pu,
goiabada. geléias, herva doce berva deiras
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite dutos de base *5%UL:o, produtos para
condensado, leite em pó. legumes em tornar laipermeatairi.mtes as •argainaaconserva lentilhas, linguiça. Ouro, mas- sas de cimento e cal, hidráulica, pedramas alimentidas, mariscos, manteiga, 'galho, produtos betuminosos, impermeamargarina, marmelada, macarrao, mas- bilizantea licaudos ou sob outras tomas
sa de tomate, mel e melado, &escamas- para revestimentos outros somo tua
sas para mingaus, molhos, moluscos. construções, persianas. placas para pamostarda,
mortadela, nós moscada, no- vimentaçao, eçaa ornamentais de ci4
zes: óleos comestíveis. ostras, ovas, mento ou gesso ara tetos e paredes,
Classe 42
Para distinguir: Aguardente composta pães. placa, prlines, pimenta, pós para papel para forrar casas, massas euitipudins, picIdes. peixes, presuntos, pa- nados para uso nas construções, parTermo n° 650.115, de 9-7-1964
tês, petit-pois, astilhas, pizza& pudins: queias, portas. portões, pisos, soleiras,
Erich Willy Olm .
queijos, rações balanceadas para sai- para portas, tijolos 'tubos de concreto,
Pará
umas, requeijões, sal, saga, sardinhas. telhas, tacos, tubos de ventilação, tansanduiches, salsichas, salames, sopas ca. ques de cimento, vigas, vigamentos e
/atadas, sorvetes, sucos de tomates e de
vinda
torradas, tapioca, tâmaras, talha.
Termo
n°
650.120.
dê 10-7-1961
rim. tremoços, tortas, tortas para aliIMÓVEIS E
Lavanderia e Tinturaria' "Nova Florida"
mento de animais e aves, torrões.
Limitada
toucinho e vinagre
INVESTIMENTOS

41.•

Termo no 650.127, de 10-7-1964
Creações Infantis Desné Limitada
Sio Paulo

OUr'd

RIMA

nino n9 650.118, de 10-7-1964
Moshe Kamenetzky
Sao Paulo

Classe 33

Titulo
Tênno a° 650.116, de 10-7-1964
Indústria Metalurgica Esuark Limitada
São Paulo

Ind. ]3rastleirci
Classe 36
Agaialros feitos de peles naturais ou
artificiais, boinas: anáguas, aventais,
batas, babadores, blusas, blusões, boi,
nas, bonés, bolaras, combinações; calçado& cachecol& camisolas, capacetes.
capas, casacos, casacões, capotes, calças, calça-mias, chinelos, cintos, cintas,
camisa, camisetas, calções, cartolas,
coletes, corpinhos, ceroulas, cuetas. co-

"ESUARK"
IND. BRASILEIRA

Classe 5
Aço ma bruto, aço preparado, aaf
doce, aço para tipos, aço fundido. aço
parcialmente trabalhada aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze' em bruto ou
parcialmente trabalhado. bronze .de buinhos. cueiros, chapéus, dolmarts,
manganês, bronze em pó. bronze em echarpes, estolas, fardamentos, gorros,
barra, em fia, chumbo em bruto ou galochas, gravatas, guarda-pó, imperparcialmente preparado, dmento me- meáveis, jaquetas, lenços, leques, !catálico, cobalto, bruto ou parcialmente çaria, ligas, librés, lingeries, mantas, patrabalhado, couraças, estanho bruto ou ias, paletós, pantufas, pijamas, peig. parcialmente trabalhado, ferro em bruto noir*, punhos. peitos e peitilhos para
bruto ou parcialmente trabalhado, feno camisas, pderines, polainas, ponches,
em barra, ferro manganês, ferro velho, putlovers, quimonos, guapa% regalos,
gusa em bruto ou parcialmente traba. robe de chambre, roupas de brim para
'hada gusa temperado, gusa maleável. o trabalho, roupas feitas para crianças.
laminas de metal, lata em falha balo roupões de banro, saias, sapato., sanem Rilha, latão em chapas, latim em dálias. solidéos, shorts, slacks, sungas,
vergalliões, liga metálica, /Mealhas suéteres, susperadrias seatiens, sobretumagnésio, manganês, metais ao traba- dos, trajes, ternos, toucas, tilleurs turlhado. ou parcialmente trabalhado, me- bantes, uniformes, uniformes para emgregadas, vestidos, xales
tais em massa, metais estampadas.
metais para solda, fiquei, ouro, zinco
Térmo ne 650.119, de 10-7-1964
corrugado e zinco liso em falhas
Mashe Kamenetzky
Clama 4*
São Paulo
Taamo no 650.117, de 10-7-1964
Comércio de Cereais "Sio Paulo"
Limitada
•o Paulo
Class: 36
Insígnia
—
Termo no 650.121. de 10-7-1964
Depósitos Reunidos Santa Virginia
Limitada
IND. BRASILEIRA
Srio Pa tio
Classe 41
SANTA, YIRGINIA
Aicai.hoiras, aletria, alhç, uspargos,
açúcar, alimentos paar animais amido,
Ind.. Brasil ei ra
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz. atum. avela, avelãs, azeite. azei
Cia-.se 16
tonas, banha, bacalhau, batatas. balas Pata distinguir: Materiais 0,-a constrabiscoitos, bombons, bolachas, baunilha. zeles e decorações: Arguis a5Saa argila.
café em pó e em grao. camarào. canela, areia. azulejos. {intentar. 'balaustres. blo.
em pau • em pó. cacau. carnes. chk• tos de cimento. bloros pare' ' pavimentscaramelos, rhoçolates. confeitos. cravo ção.' . calbas. • detento. cal; `cré. chapas'
allibenticios croquetes, compotas can- !solantcs, caibras. caixilhos; colunar
oica coalhada, castanha, cebola, condi, etapas para coberturas. caixas Jágaa.
eventos para alimentos, colorantea cetras para coberturas. caixas dágua.
..111•MO

"SÃO PAULO"

ZUNS
irra. Brasi l eira
Liasse
¡Jair distinguir: Artigos de .estuárle
• it.i.pa3 feitas em gerai: Awasalhot
• cse.415, alparcatas, apagais. blusai
Piaras, botinas. blusões, boinas, baba
dota-os. bonen, capacetes, cartoiaa. Cara
pinas, casaçâo, coletes, capas. chales
cacbeco/s, calçados. chapeLia. dates
eMaas, combinações, carpinhos. calças
ia. senhoras e de crianças, calções, eal
ças. camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
selas, casacos, chinelos, dominós, echar

pes, fantasias, tardas para militares,
¡agitas, fraldas, galochas, gravatas, gerPara distinguir: Materiais para comina
rol, jogos de litigaria, iaquetas, laquia
Luvas, ligas, lenços, inantós, Mein
São Paulo
maios, mantas, mandrião, manilhas. paletós. palas. penhoar, pulover. pelerinas,
NOVA FLORI D4'
peugas, ponches, polainas, pijamas, pis.
oboé, perneiras, quimonos, regalo*
Casse 50
robe de chambre, roupão, sobretudos.
Para dsitinguir: impressos
suspensórios, saldas de banho. sandália*,
suciares, &horta sungas, atolas ou alada
Termo no 650.122, de 10-7-1964
tufes, toucas, turbantes, ternos, tudPdgaço Representação e Comércio de
formes e vestidos
Ferro e Aço Limitada •
Termo
no
650.128, de 10-7-1964
So Paulo
Mais& Calai.

PEICAGO
Ind. Brasileira

Sio Paulo

Ghisse 50

int ligrai 1 eira

Termo n° 650.123, de 10-7-1964
Lions Clube São Paulo — jardim
Paulista
São Paulo

Classe 23
Para distinguir: Algodão, cânhamo, ak.
roa, fazendas e tecidas de lã em pie)r
paco-paco, seda natural, tecidos
ticos, tecidos de cambraia, tecidos
flanela, fulares, cretone e gorgurtlo.
Ténias n° 650.129, de 10-7-1964
Sociedade Agro Pastoril São Paulo,
Goyaz Limitada
São Paulo

Para distinguir: Impressos

?MOS
Ind.rasileira •
Classe 32
Para distinguir: Revistas

Termo no 650.124, de 10 -7-1964
•SIO PAULO COTAI
Pensão Canaà Limitada
Ind. Brasileira
São Paulo
Classe 41
Para distinguir: Pimentões e beringelas
19
recheadas, batatas fritas, mal.:Jaezes, ri- Para distinguir: An:enals, aves e ov
zotos, lasanhas, macanonadas, pizzas, bovinas, caprinos. galináceos e s
saladas, feijoadas, arroz, feijão, ravioli.
Têrmo no 650.130, de 10-7-1964
bife a cavalo, gnoechi e churrascos
Cursar Industrias .Eletromecanicall
Térmo 9 650.125, de 10-7,1964
Limitada
Adolpho Herschcl
São Paulo
São Paulo
19.

Indnfaleira
8
I tlidifitC.elifellit'a
Para i.V.I.ajt, Aparelros automát1C4
Classe 21
que é nado para entrega de documeriii
Para distinguir: Paralamas e para-cho- tos, (espécie de um cordão elétrico aia
* coes'
eleita o documento na secção exate)I
Termo n° 650.126, de 10-7-1964 .
• Urino no 650.131, de 10-7-1964 9
Indústria de' Artefatos de Borracha de - Panificadora e Confeitaria Estoril
Traia Limitada
Limitada
• Sio Paulo
Si() Paulo

2110I4.
Ins. nrazaàeirs
el.iwie -39 •
Para distin,,, : r: Argolas ho-ais, bicos

para mamadeiras, bacias, cabos para
ferramenta, Câmaras de ar, desentupa

I,. •

-

ESTORIL
.Ind. rauleira
Classe 41
Para diatinguirt .Pão
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de !0.74964
Termo 650.13.
n°
Stereonette Eletronica Limiteda
São Paulo

yaciaj ervilhas. eurovas extrato de to
mate, farinhas alimenticias, távas, ft
cuias. flocos. tareio feia:lentos. feijão
figos. frios, frutas secas naturais e cria.
talizadasi gricose goma de mascar. gor.
duras, grânulos. grão de bico, gelatina
goiabada, geléias. herva doce. berça
razi
nrrraira- 1 Late,
Iner
hortaliças. lago%tas. Lingua*. leite
condensado,. leite em pó, legumes en.
Para distinguir. Impressos
conserva, lentilhas. Iingu1ç. ouro, mas.
soa alimenticias, mariscos, manteiga
Termo DP 850.133, de 10-74964
margarina, marmelada. macarrão. mas
Metalurgica Pato Preto Limitada
sa de tomate, mel e melado, mate.. mas.
São 'Paulo
Sek para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada. aoZf 1, óleos comestivels. .ostras, ovas.
pães, piaos, prlines, pimenta, pós para
IndP.Arr)aãre?ra
NUL pickles, peixes, presuntos, pa.
tês, petit-pois. pstilhas, pizzas, pudias:
Classe 5
Para distinguir; Aço, alpacas, guza, queijos, rações balanceadas para anilatão, aluminio, bronze, chumbo, cobre, mam, requeijões. sal, sagu, sardinhas
sauduiches, salsichas, salames, sopas enestanho, ferro, niquel e zinot,
latadas, sorvetes. surtis de tomates e de
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha,
Termo no 650.134, de 10-7-1964
Farinada ; Drogaria Santo André • rim, tremoços, tortas, tortas para ali.
, atento de animais e aves. torrões.
Limitada
-toucinho e vinagre
São Paulo
Termo no 650.139, de 10-7-1964
Aquela Rosa Amarela — Bar e
Restaurante Limitada
São Pauld
Classe 3 .
Para distinguir: Produtos farmacêuticos em geral

"ima

Lnd: BraZfleírs

Termo n° 650.135, de 10-74964
Francisco de Assis Mlchelazzo
São Paulo

Classe 42
Para distinguir: Aguardente, biter, conhaque, cervejas, batidas, gira, Idmel,
licores piperznan, vinhos, vermutes e

YsNffis

Termo 119 650.140 de 10-7-1964 .
Aquela Rosa Amarela — Bar e
Restaurante Limitada
São Paulo
Nome. , Comercial

Classe 32
Para distinguir: jornais e reviatail
Termo no 650.136, de 10-7-1944
Isidoro Scaccafarozzl
São Paulo

WRSPI

Termo n° 650.141, de 10-7-1964 •
"Globo" — Comércio e Representações
de Cereais Limitada
São Paulo

Classes: 1 — 16
Para distinguir: Pinturas de carror e
•
pinturas dep rédios
Termo n• 650.137, de 10-7-1964
Francisco de Assis Michelnyo
Slo Pan'o

• ERRA_E_
LIDERES
st POVOS
•
Classe 32

Termo n° 650.138, de 10-7-1964
Supermercado Penhense Limitada
3:10 Paulo

C.:1.,se 41

Classe 50 •
Para distinguir: Artigos não Incluldos

•

Termo no 650./45, de 10-7-1964
São Conrado Empreendimentos
Limitada
São Paulo
.

Tármo n° 850.156, de 10-74964
Mario José de Sousa
• São Paulo

IPANEML
- ind. Brasileiibli)

SÃOi CONRADO

Classe 46
Artigos da clame

. Classe 33
Sinal de Propaganda

.1.1•1%.

Termo no 650.157, de 10-74964
Simcha Imóveis Limitada
São Paulo

Termo n° 650.149, de 10-7-1964
Petragel — Comércio e Importação
Limitada
São Paulo

.

brasileire.
tneT RAGEli

•
.

Classe 7
Para dsitinguir: Máquinas de agricultura e horticultura e suas partes integrantes, grandes instrumentos agricolas
inclusive tratores
Termo n? 650.150. de 10-7-1964
Marcelino David RuiSão Paulo

e re.
13R4g?
• raoi
it. ITIP1
Classe 41
Para distinguir: Café em grão,. torrado

e moldo

Termo n° 650.151, de 10-7-1964
Socipla Sociedade Industriai de .
Plástiás Limitada
.
, São Paulo

BERMS
Ina. BrasiieTra1
Classe 28
Para distinguir; Recipientes plásticos
Termo a° 650.152. de 10-7-1064
Sérvio Livros Limitad,
São Paulo
$

Cna.
.

T•BR V 1 Q
rasia el ra.
.

Classe 32
Artigos da classe

....
nas classes precedentes
Termo n° 650.153, de 10-7-1964
Térinn no 650.142, de 10-7-1964
Lavamatic Limitada
"Incomac"
Indústria e Comercio de
. São Paulo
Materiais de Construção
S'sn- Paulo

Para distinguir: jornais e revreas

nelraeleira

B

:na. brasileira

•
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LAtIMATIC
Iria. orassietra.

Iàc?! gr2sfittigs,
Classe 50

Classe 16
Artigos da classe

Para distinguir: Consertos e veadas de
peças para máquinas de lavar roupas

Térmo n• 650.143, de 10-7-1964

Tármo n° 650.154, de 10-7-1964
Plásticos "Auri-Verde" Limitada
• São Paulo
'

"Produtos Oriente Limitada"
%ido

ORIENTE
Ind. .urastleira

im..VMS
Iria;"-Brastieirt

"IndS.neileirai
Classe 33
Para distinguir: Imóveis
Termo n• 650.158, de 10-7-1964
Prigoriçico Boibom Limitada
São Paulo

BOIBOM
and, oraailetridi
Classe 41
Para distinguir: Bovinos, caprinos, o4
nos, sumos e pescados, abatidos e hW
dustrializados
Termo n° 650.160, de 10-74964
Dubin — Haskell — jacobain, Una.
Estados Unidos da América

(IMELLOSAW
Classe 23
Para distinguir: Entretelas de algodlial
para vestuário
Tármo n° 650.161, de 10-74964
Dubin — Haske/I — Jacobsin, Inc
Estados Unidos da América

gliviELLOFLEX,"
Classe 23
Para distinguir: Telas para forro
tretelaa

e

ser

Terno no 650.162, de 10:74964
Dubin — Haskell — Jacobain,
Estados Unidos da América

fiFUSETEX"
Classe 23
Para distinguir: Tecidos de algodilã pa•
ia forrar camisas de homens e meninos •

Térmo n° 650.163, de 10-7.1964
Extinfogo Comércio e Representações
açúcar, alimentos paar animais, amido
Classe 41
Limitada
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta, Para distinguir: Produtos alimentícios
ad.$e 28Estado da Guanabara
arroz, atum. aveia, avelas, azeite. azeiPua distinguir: EnVolucros de piásbanha, bacalhau, batatas, balas Ferramentas e Acessorios Telefonlcos tico para documentos eia geral, incluN.o.. bombons, bolachas, baunilha.
"Fatco" Limitada
sive sacos de plásticos
ca é em pó e em grão, camará°, canela
Sno Paulo
Termo n9 650.155, de 10-7-1964
tia pau e em pó. cacau. carnes, chá,
:g ane Lipski
caramelos. chocolates, confeitos, cravo,
S:so Patflo
cereais, cominho, creme de leite, (remes
P TCO
indelattla %Ladeira.
alimentictos croquetes, compotas, Ca.1.
¡Oca. coalhada, castanha. cebola, ronda.
• . ..•
Classe .0 •
•
mentos para alimentos. colorantes,
•
I
ehOoriços, dendê, doces. doces de fru- Parei.distiagint; Acessotios;.b,ftarramatte I I
' ' t'llssp 1
'ti
Classe, a. •
tas para- tlefonts- ,1:. 1448. espinafre, tadiactal. alimentares, em.
• Aettgoa da dane
Alcachofras. aletria, alho, aspargos

Ne:.

-1PWISAI
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• Termo n o 650.164, de 10-7-1964
Mordka Mandei Kiiro
Sio Paulo
WENELINDO

Indústria Brasileira'
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roapas feitas em geral: Agasali os,
• entais, alparcatas, anáguas. Muss&
bolas, botinas, blusões, boinas, babadouros bonés, c4acetes, cartolas. carapuças. casação, coletes, capas, chalra
çachecols. calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações. carpinhos. calças.
de senhoras e de crianças. calções. calça& camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
casacos, chinelos, dominós, acharpea, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, fogos de !ingeria. jaquetas, lageks.
luvas, ligas, lenços, mantas, meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilha& paletós. palas, penhoar, pulover, palatinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas, pus
nhos„ perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
meteres, shorts, sungas. atolas ou slacks.
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo a* 850.165, de 10-7-1964
Diversões Bolichinelo Limitada
São Paulo

.

LIVIES ÕES BOLIcrumo
LTDA.

Nome Comercial
Termo a° 650.166, de 10-7-1964
Diversões Bolichinelo Limitada
São Paulo

BOLICRIRELO
Classe 41
Para distinguir: Lanches, refeições prontas. fritura e salgados. Bolinhos, troinetes, churrascos, cuscuz, cochinhas.
canses, empadas, esfihas, kibes, omeletes, pastéis. pizzas, salsichas, sanduiches, saladas, tortas e doces

g

Termo no 650.167, de 10-7-1964
Diversões Bolichinelo Limitada
São Paulo
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aeritivott,
anis, binar, brandy, conraque, cervejas,
mendaz para bebidas alcoolicas, geneb a, (met, gyn, licores, kaauel, nectar,
punch, piperinint, rhuna, suco de frutas
com alcool, vinhos quinados, vinhos
espumantes, vinhos, vermutes, vodka.
wrisky

r

o

Tènno n 650.168, de 10-7-1964
Ranger — Tiro ao Alvo Limitada
São Paulo

R A NOZ R•
Classe 49
Para distinguir: Tiro ao alvo
•

Trino rJ° 659.169, d2 10-7-1964
Leonor Lie Seque2ra Rovai

(Seção

•
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Termo a° 650.174, de 10-7-1964 •

ças, camisas, camisolas, catniscits,
pes, fantasias, fardas para °afiliares. cat
!agrais, fraldas, galochas, gravatas, gora
roa, jogos de "ingeria. jaquetas, lagt:4.'s4
luvas, ligas, lenços. maitõs, melar:
01A—PLEX
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, pa-i
letós, paias, penhoar.putover. pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, paa
Para tlistinguir:Clà :rPor t' es metiiiiços panbos, perneiras, quimonos, rega'ar,
Classe 14
ra globo de iluminação
robe de chambre, roupão, sobrei.
Para distinguir: Vidro plano tempera- suspensórios, saldas de banho. &and:* 4.
Termo no 650.170. de 10-7-1964
do e semi-temperado
suciares, abortar, sungas, atolas ou ..
Papai — Cola Company
tuler, toucas, turbantes, ternos, .
Termo no 650.176, de 10-7-1964
Estados Unidos da Amériea
formes e vestidos
r .uminar S. A. Comércio e
Representações
Termo a° 650.180, de 10-7-1964
Estado da Guanabara
Clube Náutico de Araruama
Estado do Rio de janeiro
Pittsburgli Nate Giass Company
P:orrogação
Estad(w Lindos da América

.HERCUL1TE

Classe 43
Para distinguir: Bebidas não alcoolic.as
e xaropes, -concentrados e bases usa, das no preparo das mesmas
• Termo re 650.171, de 10-7-1964
Olin Mathieson Chemical Corporation
Estados Unidos da América

KENOIDAL

LUMINAR S.
COMÉRCIO È
REPRESENTAÇÕESI,

Clube Náutico
' de Araruama
Classe 33
Titulo

Nume t..ornercial

Termo n o 650.182, de 10-7-1964
Schtruk Engenharia Limitada
• Estado da Guanabara

Termo
650.177, de 10-7-1964
Luminar S. A. Comércio e
Representações

Estado da Guanabara

LUMINAR

Schtruk
Indústria Brasileira

IND'OSTRIA BRASILEIRA

Classe lb
Para
distinguir:
Materiais para constraClasse 3
Vias e decorações: Argamassas, aro.,
Para distinguir: Preparações medicinais
areia, azulejos, gritantes, balaustres. bloe farraaceutica indicada no tratamen- • Termo n° 650.178, de. 10-7-1964
cos de cimento. bloros para pavimentr.
to dee ondiçÕes hemorroidais
Aihambra Produções Cinematográficas ção. calhas, cimento, cal. cré, chaei.
Limitada
Isca/anus, caibros, caixilhos: coluna':
Termo n° 650.172, de 10-7-1964
Estado da Guanabara
abaras para coberturas, caixas dáct •
Chas. Pfizer & Co., Inc.
caixas para coberturas, caixas dágua,
Estados Unidos da América
caixas de descarga para efixos, edificrçÕes premoldadas. estuque, emnisoo et.
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruENACAR
turas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Classe 3
de juni,ão, lages, lageotas, material isoPara distinguir: Agente hipotensivo
lante contra frio e calor, manilhas..massas para revestimentos de paredes, 'maTermo n 850.173, de 10-7-1964
deiras para construções. mosaicos, proMo Och Donisja Airtierolag
dutos de base as 4áltico. produtos para
Sueeia
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica. p
adregalho, produtos betuminosos. impermeaClasse 32
Para distinguir: jornais, revistas e pu- bilizantes liquidos ou sob outras formas
n () l) () (; is 1, 1,
e outros como nas
blicações em gera/. Programas radiofó- para revestimentos
persianas. placas para paClasse 4
nicos. Peças teatrais e cineinatográfi- construções,
vimentação, aças ornamentais de ciPara distinguir: Polpa celulósica
cas, programas de televisão
mento ou gesso ara tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas antiTermo n° 650.175, de 10-7-1964
Termo n o 650.179, de 10-7-1964
rddos para uso nas construções, parGerson Fraga
Alharnbra Produções Cinematogreficas queias, portas, portões, pisos, soleiras.
Estado da Guanabara
Limitada
para portas, tijolos tubos de concreto,
Estado da Guanabara
telhas, tacos, tubos de ventilação, tenInsignia Comercial
das para carimbos e para tinta, abridonetas para desenhos, cortadores de paTérmo n° 650.181, de 10-7-1964
para escritórios e desenho* em
San Siro Moda Masculina Limitada talações
res de cartas, arquivos, apontadores,
Estado da Guariaba - a
ques de cimento, vigas vionmentos e
geral: Adesivos para uso em escritório,
pé], colchetes, carimbadores, classificaberços para mata-borrão, borrachas, caarquivos pára correspondência, elmo/avie&
Classe 8
Artigos da classe

a

Indústria Brasileira

ASSOCL4tÇA0 DE •
CRIADORES DE CÃES

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
PASTORES .ALmulES
e roupas feitas em geral: AgasolSos.
aventais, alparcata& anáguas blusas,
ACCPA
botas, botinas. blusões, boinas, baba.
Classe 41
doures. bonés. .capacetes. cartolas caraPara disticiauir: Venda de ai:ny.ntos puças, caução, coletes, capas. cheias
Para cilea, de ackdo com a classifica- cachecol& calçados. chapéus. dato'
ção em vigôr . para todo o território cintas, ,00mblnações, carpinhos. calças,
'fiadora?
ele senhoras, e, de ,crianças. ertiOes,

Termo n 9 850.1-83, de 10-7-1964
Promotur — Promoties e Turismo
Limitada
Estado da Guangliara

PROMOTUR - Promoções
a Ttrr -0 Ltda.
.

Jolue Comercial
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iswee
Werrao a° 650.184, de 10-7-1964
Francisco Adauto Vasconcelos
Ceará

composições extintores de inceadto

soto.; de,scotantea, desincrustantea, dissolventes; emulsões fotográficas. ermoIre, éter, esmaltes -estereatos; fenol,
mes aensibilizados para fotogra''^a, fixadores, formo!, fosfatas industriais, fósforos industriais fluo:Cosi galvanizado
res, gelatina raia fotografias e pintura.
giz, glicerina; hidratas, hicirosulfitme
Classe 41
impermeabilizantes, ioduretos; lacas;
Titulo
massas para pintura, magnésio, mercaria; nitratos, neutralizadores, nitroce
Termo no 650.185. de 10-7-1964
Industrias Químicas do Brasil S. A. 'idosa; óxidos, oxidantes, óleos para
. pintura, óleo de linhaça; produtos qui.
Estado da Guanabara
micos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a h>
PRORROGACÃO
tografia, papéis de atraco!, papéis lie;
liográficai e heliocopistas, pelicular
sensíveis, papéis para ootogratia e anã.
MBTX L . A.. T.0 X
Uses de laboratório, pigmentos, pbtassa,
pós metálicos para a composição de
Industria *Brasiliana
tintas, preparações para fotografias
Classe 2
produtos para niquelar, pratear e oroara distinguir: Produtos inseticidas pa- mar, produtos para diluir tintas prossiara uso na lavoura
to; reativos, removedores, reveladores;
s abão neutro, sais, salicilatos, secantea.
650.186,
"de
10-7-1964
Termo no
aliemos, soda cáustica, soluções quiIrmãos Canetti S. A. — Bebida' e
;nicas
de uso industrial, solventes. sulRefrigerantes
fatos; Untas em pó. liquidas, sólidas
Estado da Guanabara
ou pastosas para madeira, ferro, pare•
.
•
des, contrações, decorações, couros, tePRORROGAÇÃO
cidos, fibras, celulose, barcos e velcalos, talco industrial, thiner,
Termo no 650.188, de 10-7-1964
Pravaz — Recordati Laboratórios S.A.
indústria Bratileirt
São Paulo
Classe 42
PRORROGAÇÃO •
Para distinguir: Aguardentes, cognac,
eitt. wiske, genebra, vermouth e lico-

V_Ioinho de; Café
LU, 13 I E3 A

COR GE
res

•

MIOPIR91.-

Termo n° 650.187, de 10-7-1964
Bebidas e
Irmãos Canetti S. A.
Rekagerantes
latada da UuJnabara

Pravaz, Laboratórios S. A.
Sio Paulo

, PRORROGAÇÃO

Industrio &asilem

mv

Indústria Brasileira

Classe 42
Para . dsitinguir; Agua:dentes, 'cognace
wiske, genebra, vermouth e licores
(indústria e comércio%
Termo re 650.189, de 10-7-1964
Comercial Remo Limitada
Minas Gerais

18.

, Classe 3
Para distinguir: Um produto farmacêutico indicado no tratamento de tabas
dorselis, eczemas, gonorreia rebelde,
coréia e paralistia
Termo n° 650.190, de.10-7-1964
Comercial Remo Limitada
Minas Gerais

Limparnesmo
Indústria Brasileira
Casse 1

Absorventes, acetona, ácidos. acetatos.

LI
Indústria Braaildra
Classe 1
Abam entes, acetona, ácidos, acetatos.
gentes
quimicos para o tratamento e
k
:
aça° de fibras, tecidos. couros e ce; água rua, álcool, albumina, anil alumen, a)vaiade, alvelattes IPlustriais, alumínio em pó amoniaco.
fatl-Incrustantes, and-o:Mante s . antidatilies. anti-corrosivos. anti-detonan.
t azotatos, água acidulada para
ícumuladorea, água oxigenada pare
fias industriais, amónia: banhos Para
vaalzação, benzina, benza betumes.
carbonatos de sódio, de potássio; cal
em, carvões. carbonatos, catalisacelulose, chapas fotográficas.

Novembro de 1464

éter, =saltem eseereatoot !end, fil- tosas para madeira, cirro paredes, cons-

jo. corrosivos, cromatos, corantes, creo- mes aensibilizados para fotografias, fi- truções, decorações, cou.o.. "tecidos, fl.

_

(indústria e comércio)

fre,

,

agentes químicos para o tratamento e
loraçqo de fibras, tecidos. couros e celulose; água raz, álcool, albumina, anilina& alumen, alvaiade, alvejantes indintrials, alisainio em pó amontada
anti-incrustantes. „aati-oxidantes, antioxidantes, anti-corrosivos, antt-detonantett, azotato., agua acidulada pare
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais. amónia; banhos para
galvanização, benzina, benzol, betumes,
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas.
comPosições extintores de incêndio, cloro, corrosivos, cromatos. corantes, crro.
sotas: descorantes, desincrustantes, dissolventes: emulsões fotográficas, emas

xadores, formol, fostatoa industriais, fósforos industriais fluoretoa; galvanizadores, gelatina para fotografias e pintura.
giz, glicerina; hidrato& hidrosulfitoo
impermeabillzantes, ioduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio. mar.:
cario; nitratos, neutralizadores, nítrocelulose; óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça; produto@ químicos para impressão, potassa industrial, papéis emulsicmãveis para a fotografia, papéis de •turnesol. papéis heliográficas e heliocopistas, peilculaa
sensíveis, papéis para ;atografia e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de
tintas, preparações Para. fotografias:
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas prossia.
to; reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salici/atos, secantes,
silicatos, soda cáustica, soluções quiaticas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contruções, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose, barcos e veiculas. talco industrial, thiner.,
Termo no 650.191, de 10-7-1964
Comercial Remo Limitada
Minas Gerais

bras, celulose, barcos e veiculas, talco
Industrial thiner; vernizes; zarcão
Termos na. 650.192 a '650.197, di
10-74964
. Importadora de Automóevis
Máquinas S. A.
Estado da Guanabara

Classes: 1 —* — 7 — 8 — 11 — 1
— 33 -- 39 e 47
Titulo
Classe 6
Para distinguir; Máquinas e suas pai
tes integranteá não incluídas nas dai
ses 7, 10 e 17
Clabse 8
Para distinguir: Instrumentos de prect
são, instrumentOs denti csicos, aparelhos
de uso comum; instrumentos é apare
lhos didáticos; moldes de tikla a aspe
de; acessórios de aparelhos elétrico(
(inclusive válvulas, lâmpadas, tomadas
fios, soquetes, etc.); aparelhos fotográ
Leoa, cinematográficos, • máquinas fa
Imites, etc., discos gravadas e filma
revelados
Para distinguir: Ferramentas de tad(
espécie, (exceto quando parte:a de má
quinas), ferrmaentas e cutelaria em ge
ral. Pequenos artigos de qualquer me
tal quando não de outras classes
Classe 21
Indústria Brasileira
Para dsitinguir; Veículos e suas partq
integrantes, exceto máquinas e motora
Classe 1
Classe 39
Para distinguir: Absorventes, acetona, Para dsitinguir: Artefatos deb orrachi
ácidos, acetatos agentes químicos para e de guta percha, não incluidos em ou
o tratamento e coloração de fibras, tenas classes
cidos, couros e celulose; águaraz, élcool, albumina, andinos; alumen, alvaiade, Termos as. 650. 198 a 650.201, de
alvejantes, industriais, alumínio em pó,
10-7-1964
anioniaco, anti-incrustantes, anti-exidanJoão José da Silva Ramos
tes, anti-corrosivos, anti-detonantes, azo
Estado da Guanabara
tatos, agua acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industriais, amónia; banhos para galvanização.
benzina, benzo!, betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio; cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulo- •
se, chapas fotográficas, composições, esClasse 8
tintares de incêndio, cloro, corrosivos, Para distinguir: Instrumentos de praça
cromatos, corantes, creosotos; descoran- são, instrumentos científicos, aparelho
tez, desincrustantes, dissolventes; emul- de uso comum; instruemntos e aparelro
sões 'fotográficas, enxofre, éter, esmal- didáticos; moldes de teda espécie; soes
tes, estearatos; fenol, filmes sensibili- aórios de aparelhos elétricos (inclusivi
zados para fotografias, fixadores, flui- válvulas, lâmpadas, tomada,, fios, ao
dos para freios, Sormol, fosfatas indus- quetes, etc. ) ; aarelhos fotográficos, ra
triais, fósforos industriais, fluoretos, nematográficos,p maquinas falantes, dia
cos gravados e filmes revelados
fundentes. ara solda; aalvaaizadores, geClasse 9
latina para fotografias e pinturas, giz.
glicerina; hidrato*, hiclrosulfitoX; imper- Para dltsinguir: Instrumentos e atum
meabilizantes, loduretaa; lacas; massas artes integrantes, exceto maquinas fa.
lantes
para pintura, magnésio, mercúrio; nitraClasse 32
tos, neutralizadores, nitrocelulose; prooxidos, oxidantes, óleos ara intura, óleo Para distinguir: Jornais, revistas e pu.
ibl
de linhaça; produtos químicos para im- iatieçal ocs
pressão, potassa industrial, papéis he- blicações em geral. Albuns, Programai
llográficos e reliocopista, películas sen- radiootinkos, Peças teatrais e cinemato
gráficas
síveis, papéis para fotografias e análiClasae 50
ses de laboratório, pignentos, potassa,
pós metálicos para a composição de tin- Para distinguir: Impressos e mancas
impressas
tas, prearações para fotografias, produtos para niquelar, pratear e cromar,
Termo no 650.202, de 10-7-1964
produto.' aradiluir tintas, prussiato; se:- Lucia
Christovam Furtado de Miranda
ativos, retnoVedores; sabão neutro, sais,
Paraná
salidlatos, secantes, .sensibilizeintes, sillcatas soda cáustica, soluções químicas
de uso industrial, solventes, sulfatos;
Árrozdia Pararia
tintas em pó, liquidas, sólidas ou paz-

Limpa em

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

JI

Classes: 33 — 41
Título

