ESTADOS UNIDO
ar

SEÇÃO
ANO XXII - N.° 222
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PRC - RIEDADE INDIISTRIAL
Expeatente ao Dtretor Geral
Incorreções.

retificado por ter saldo com.

CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 1964

REVISTA DA PFINDPRIEDADE
INDUS1YRIAL

EXPEDIENTE DAS DIVISOES E
iba.124 - DywOnko
DAS SEÇÕES REPUBLICADO POR
- Cumpra a exigência.
TEREM SAIDO COM
155.195 - Victório Vera
N.
o
Rio, 17 de novembro de 1964 Varal:e. - Cumpra a exigência.
INCORREÇÕES
Heinz Pasche e Ludwing Her- N. o 155.214 - Gelrnar CchemRio.' 17 de novembro de 1964
mann. - No recurso interposto pf e Hélio Severo Cherbat. Notificação:
o indeferimento do térmo núme- Cumpra a exigência.
ro 75.939, modê1O de utilidade
N. o 155.368 - Jacintho Mazzo.
Uma vez decorrido o prazo de repara Perfis ôcos de substii.'nclas - Cumpra a exigência.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
face dos pareceres, mantenho o
numero 4.048 de 29 de dezembro de
Oposições:
sintéticas termoplásticas - Em
1961 e mais-dez dias - para eventuais
despocho de indeferimento.
Ernesto Rothschild S.A. In- Juntadas de recursos, e do mesmo não
dústria e Comércio (oposição ao se tendo valido nenhum iate essado.
EXPEDIENTE DA BEÇA() DE
termo 114.054, de Modêlo de Uti- fkain notificados os requerentes abaiEXAME FORMAL DE PATENTES lidade de Stanley Vanca).
xo mencionados a comparecer a este
Departamento a fim, de efetuarem o
Icotron
S.A.
Indústria
de
Com*Rio, 17 de novembro de 1964
a expedição dos respectivos certiponentes Eletrônicos (oposição tes
ficados
dentro do prazo de sessenta
ao têrmo 121.993, privilégio de
- na forma do parágrafo único
Exigências:
Invenção de Weztern Electric dias
do artigo 134 do Código da ProprieN. o 73.311 -- Snailavonk N.V. Com pany incorporated) .
dade Industridl.
- Cumpra a exigência.
Walita S.A. Eletro Indústria
N. o 84,930 - A M P IneOrpo- (oposição
ao Urra() 125.173 - PRIVILÊGIO DE INVENÇÃO DErat. - Cumpra a exigência.
FERIDO EM FACE DO LANDO
Privilégio
de
Invenção, de The
N. o 88.476 - Marcelo PicalarTÉCNICO.
Hoover
Ctbmpany).
ga.
Cumpra a exigência.
N. o 94.134 - .Aldo Zullant, Klimax Indústria e Comércio
N° 124.119 Aperfeiçoamentos inCumpra a exigência.
de Artefatos de Borracha Ltda. troduzidos em inimeográfos - IndasN. o 118.690 - Parbwerke Hoe- (oposição ao têrmo 125.616 - tria de Eqtencil Gioieilj Limitada,
chst Aktiengesellschaft Vorm Modêlo Industrial, de Antônio
EXIGÊNCIAS
Meister Lucius & Bruning. - 011er Samitier).
Indústria
Inaja
Artefatos
Copos
Cumpra a exigência.
N 9 126.175 - .Werner Shrion Embalagens de Papel S.A. (opoCumpra a exigência.
sição
ao
têrmo
140.043
Modêlo
N. o 120.138 - Gustac &Web e
N 9 126.365 - Lapis Johann Faber
Wilhelm Eirich. - Cumpra a Industrial do Olavo Silveira Pe- Limitada - Cumpra a exigência.
reira).
exigência.
N 9 126.830 - Rufino Geraldo da
N. o 121.815 - Cartografia F.
Metalúrgica Mar S.A. (oposi- Silva - Cumpra a exigência.
Dei Nero S.A. - Cumpra a exi- ção ao têm° 143.442 - Modèlo
musta Llacer Chafer e 1 intonio
gênCia..
Industrial de Metalúrgica OrienLlacer Chafer - (Junto a patente
te S.A.
N.° 123.133 - R. Ti Baker & Móveis de Aço Fiel S.A. (opo- privilégio de invenção número '55.214)
Campany Incèrpera
ted. - ~- sição ao Urino 144.615 - Modèlo - Satisfaça exigência.
pra a 4,x1gêriC1a.
Induztrial de António da Costa)
Sachs A.
N 9 120.013 - Fichtel
N • 0 127.838 - Alfredo ' CipolG. - Satisfaça exigência.
lar!. - Cumpra a exigência.
Walita S.A. Eletro Indústria
N 9 130.916 - Farben.r.e13-2m• Bayer
N.° 138.748 - Antonine'Bou- (oposição ao têm° 147.350 - Aktiengesellschaft - Satisfaça erigiaModêla Industrial de The Geneeri. - Cumpra a exigência.
N9 125.975 - Universal 011- ProN. o 155.034 - Leda Comissolll ral Electric Company Liraited). ducts
Co - Satisfaça exigência.
Faet Fábrica de Aparelhos EleBasilo. - ~pra a extgência.
N.° 155.035 - Leda Comissolli tro Térmidos S.A. (oposição ao
DIVERSOS
N. o 155.035 - Leda Comissolli 'Urra° 147.350 - Moda() Industrial
de
The
General
Electric
Ilo - Cumpra a exigência.
The Singer Manufacturing Co N." 155.036 - Leda Comissolli, Comapny Limlted).
(Junto a patente mod. ind. número
- Cumpra a exigência. • Sociedade Induitrial siipa Li- 3.439) - Prororgue-se de a córdo
N. o 155.041 - Heinz Zinsmels- mitada (oposição ao arnin nú- com o artigo 42 do Código. •
tor. - Cumpea a exigência,
'. mero 148,729 - Modèlo IndusN. o 155.081 - Bodegas
EXIGÊNCIAS
trial cid Eletrolutnine.scéricla
.Santiago, S.A. - CLIMPrq. 'a iutlWalita S.A. nlotto- "IiidAstria
géneia,
N 9 121.104 - Leonida de Marchi
Mo.
( 01ASI Çã o ao têrmo
N. o 155.121 - Victúrle Vera dêlo
- O requerente deve prestar esclareInductrial de Rotsôn,Corpo.
cimentos em face da oposição de lbVeis za. .L- Cumpra á exigèncla, ration).
N

lhas 51 e esguintes. (Republicado por
ter saldo com incorreções no dia 27
de outubro de 1964).
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
INTERFERÊNCIA
Rio. 17 de ndvembro de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
número 4.048 de 29 de dezembro da
1961 e mais dez dias - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo
não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerrentes
abaixo mencionados a comparecer a
este Departamento, a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de sessenta dias - na forma do parágrafo
único do artigo 134 do Código da
Propriedade Industrial.

MARCAS DEFERIDAS •
N° 238.964 - Duas cegonhas fig .
de - Classe 11 - Robert Klaai.
N9 368.919 - It-Glamour - Ciarse 48 - Alberto Silva.
NI 368.924 - Casa Andrade Classe 16 - M, Andrade
Cotava.
nhia Limitada.
N° 406.497 - Maquip - Classe
17 - Org. Maquip Máquinas
Equipamentos para Escritório Limitada.
N° 406.980 -• Bella - Classe 8
- Representações Balla Limitada.
N. 413.173 - Massey Ferguson
- Classe 21 - Massey Farguson Limited.
N9 413.537 - Vulcar - Classe 28
- Vulcan Artefatos de Borracha Soa
ciedade Anónima.
.
N9 413.726 - Avon Tan - Casse
48 - Avon Products Inc.
N 9 413.758 - Careta - Classe 2
- Orniex Sociedade Anónima Orga.
nização Nacional de Importação a
Exportação.
N9 413.992 - Ginkana - Classe
36 - Curitex Limitada.
N 9 413.995 - Hemoflux Classe 3 - - Laboratórios Baldacci Sociedade Anónima.
N° 414.041 - O Galo - Classe
3 - The Kendall Company.
N° 414.061 -Senator - Classe 21
- Adam Opel Aktiengesellschaft Com exclusão de «calotas» - canela
para rodas» earranquesv e 4 .suportes de
trilhos»; •
N9 414.075 - Super Globo Classe 2 - Aguas Sanitárias Super
Globo de São Paulo Limitada. -
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As Repartições..Plieag
deverão remeter O7e4ediente
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, até às
15 horas, excoz los
quando deverão fozéslc, al i
11,30 horas.
- As reclamações pr
n rtinentes á matéria retribuída, nos
casas de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos ofiCiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poder,
se-ão tornar, em. qualquer época, por seismeses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

41,
, = .

-

N' 414.257 - Infra-Sil Guy Pierre Berjeaut.
N" 414.277 - Sigra - Classe 40
:ociedade Importadora Grassi
•
1\1 9 414.975 - Salvauto Eletro Me-j
talúrgica Indústria e Comércio LimI-1
tada Classe 21 - Mirca Salvautij
XS).
N i 421.163 -- Rumas - Classe 37
- Rumas Indústria de Panos para
Limpeza e Derivados Limitada.
N" 424.760 - Metas Indústrias C 1 ,vse 32 - João Viana Rodrigues.
N .' 425.428 - Casablanca - Classe 41 - Pedro Thomaz Rodrigues.
N 425.429 - Exemplar - Classe 41 - Pedro Thomaz Rodrigues.
N" 425.485 - Balda - Classe 50
- Gráfica Balila Limitada.
Ni 425.533 - Rainha - Classe 38

se 48

Villas Bôas Estabelecimentos Grã-

.•
fkos Sociedade Anônima.
N 125.943 - Capitão 7 - Classe
41 - Ayres Campos.
ClasAgrocisa
N . 426.017
Agrocisa Agro Comercial e
se
Ilu'astrial Sociedade Anónima.
N'' 426.156 - -Theodor Wille 0,isse 41 - Companhia Theodor Wil1,: Comércio Indústria Representações.
N' 426.157 - Theodor Wille Classe 47 - Companhia Theodor
Wille Comércio Indústria Representações - Com exclusão de fluído. para
amortecedores e fluidos para geração

de fõrça.

N" 426.218 - Cel- O - Quit - Classe 46 - Kari Weil.
•1n1 426.276 - São Benedito -

Casz 16 - Sociedade Caieira São
Benedito Limitada.

INT" 426.279 - Edições jóias Culturais Arte e Erudição Coleção PremiaisJosé
flo a Cultura - Classe 32

bnocente.
N9 426.322 Ouro Verde - Caey 40 - Mdvets • Instalações Ouro
Verde Limitada.
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ASSINATURAS
FUNCIONÁRIOS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Capitel e Interior:
Capital e Interior:
Semestre • • • Cr$ 600,00 Semestre . . . Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano ,
Ano
Cr$ 900.00
Exterior:
Exterior:
Cri 1.300,00 Ano
Ano
Cr$ 1.000,00
parte snperier do enderêço vão

impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

N* 426.329 - Carvas - Classe;
- Produtos Químicos Vareas Li-i
saltada.
Ni 426.335 - Revista Automóvel,
Club - Classe 32 -- Automóvel Clubl
do Brasil.
N9 426.437 - Vigora - Classe 21'
Auto Importadora Vigam Limitada.
•
N9 426.487 - Prolabor - Classe
40 - Profabor Móveis e Decorações
Likitada.
N" 426.894 _,Três, Irmãos Classe 47 - Auto Posto Très Irmãos
Limitada.
N 9 427.046 - Emblemática Classe 49 - Sociedade Impressora Caxiense Limitada.
N9 427'.I00 - Gu5i - Classe 23
- Tecidos Buri Sociedade Anônima.
. N' 427.101 - Guri
Classe 31
- Tecidos Buri Sociedade Anónima.
N" 427.401 - Prodentina - aasaft 41 - Panificadora Prudentina Limitada.
N9 427.408 - Plasurama - Classe 28 - Plastirama Indústria Plásti•
ca Limitada.

-

saçÃo 05 egaroaçÃo

FLORIANO GUIMARÃES

MURILO FERREIRA ALEfS

N• 427.410 - jarmila - Classe 36
Modas jarmila Limitada.
NI 427.475 - Superama - Classe

continuidade no recebimento
dos jornais, devem Os assinantes providenciar a respectiva
renovaçãn com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.
mos - Considerando o conjunto reiv indicado.
N • 454.607 - Orgis - Cla.sse 43
- Ilyrurgia Sociedade Anônima.
N', 472.591 - Café Altaneiro Classe 41 - Reina/do de Oliveira
Leite - na Classe 41.
FRASE DE PROPAGANDA
DEFERIDA

- A8 Repartições Pública*
cingir-se-do ás mataduras
anuais renovadas até de
fevereiro de cada ano e às;
iniciadas, em qualquer époLa,
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 ás adi.
ções dos drgãos oficiais só sa
fornecerão aos assinantes que'
os solicitarem no ata da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao des.
conto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiaiS
serd, na venda avulsa, acresci.
do de Cd 0050, Se do mesmo
ano, e de Cr$ 1.00, por ano
decorrido..
N9 414.697 - Hl/delatar Machado
de Assis - Hildemar Machado de

Assis - Artigo 109 número 1.
•
N9 425.901 - Pnjussara de Construções Limitada - Pahussara dg
Construções Limitada - Artigo 109
número 3.
N.° 2126.337 - Administração

Comércio e Participações S. A. Administração Comércio e Participações S. A. - Art. 109 n.° 2.
N i 368.394 - Alvo/ette - O vesN.o 426.581 - Equiplan Engetido da trabalho - Classes 23 - 36 nharia Química e industrial ProSão Paulo Alpargatas Sociedade
jetos - Equiplan Engenharia QuíAnônima -- Artigo 121.
mica e. Industrial Praje(os - ArN' 461.001 - Creme dental Colga- tigo 108 n. o 4.
te o criador dos mais belos sorriam
Titulo de estabelecimento de- Cia ' 48 - Golgate Palmollve
ferido:
Company - Artigo 121.
N. o 40.4.001 - 11)dt:tarjas Fali
INSIGNIA COMERCIAL DEFERIDA de Cordões e Pios para Pontear
Calçados - Classes 24 e 31 - F.
N9 466.199 - Sina - Classes 6
A.
Lima Ferreira - Art. 117
- 33 - 7 - 1I - 17 - 8 - Sirta
Serviçoe de imprensa Radio e Televi- mero 1.
Ripai - Classe
são Associados Limitada - Artigo 114 0.0
83 - Transportadora Ripai LiIncluindo-se as classes Z
33 -

)7 - 8.

SINAL lare OPAGANDA
RIDA

Art. 117.
N.O 414.077 - Fábrica da Biscoitos á Perfeicito - Classe 41 Guilherme és Parlai - Art. 117
mitada -

nfi 1.

N9 470.563 - Fig. cie Coluna do
Palácio Alvorada - Clames 17 .- NP 414.299 - Rádio Técnico
nima.
38 - 50 - Alvorada Papeis Para Guanabara - Classes 9 e 33- PeEmbalagens
Limitada - Como sinal dro Corrda - Art. 117 n.• 1.
N9 427.476 - Superama
Clame
Ita 414.889 - AgAncla Goma43 - Supermecados Peg j'ag Soder de propaganda de acedo com o artigo I2L
8uinha de Automóveis - Clamei
dada Anónima.
na. 21 e 33 - José Maria GonçalN9 427.478 - Superette - Çlasse
42 - Supermercados Peg,Pag Socie- NOME COMERCIAL DEFERIDO ves - Art• ft? n.o I.
7j 43.440 - Madeira Cruzeiro
dade Anónima.
bito 369.67?"4-;;Trehne
sodeideinedniesee do .0
Eal - Classes 4 e 33 - Nor427.479
Supeieut
N9
Elétricos •
MeaiSupermercados Peg-Pag oacZ
Sl
43
= - Trdmet Condutores Elétricos Darto Augusto Marcondes Gtajnaaro
A.allalma.
e Meteis Sociedade Amolem Ar- - Ari. 117 n.o 1 com inehreto da
Belladermis - Cias- tigo 109 ~ter* Z.
N 9 430.870
classe 83.
se 48 - Myrurgia Sociedade An6d1N' 111.074
isca. Smaimiriaa M.0 429.864. - Edifício Calcaras
Super Globo da Sio Fulo
- Gane sa - ROEiá I Engenharia
- - Agolt laolasias likpè tagb
N. 445.304 - Olea
tura Ltda. - Art. 114
iàiart
Case 46 - Francisco Trafflsos Ra- mimos
42 - Superava - Classe 42 - Supermercados Peg-Pag Sociedade Anõ-

•
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NP 477.481 - Sagomac Ltda.
Ne. 475.877 e 47.878 - 'E.
Cumpra
Nosele S. A. Estabelecimentos Vi- Indústria e Comércio
nicolas Indástrizie e Comèreio . - ,axigénela
Na. 477.482 e. 477.483 - SogoCumpra as exigências.
N.o 475.583 - Industrial Pani- mao Ltda. Indústria e Comércie
ficadora S.' A. - Cumpra a exi- - Cumpra as exigências.
gência.
Diversos:
• N.o 475.888 -- Distribuidora Roções Cobranças' e Advocacia Ltda. bheno Ltda. - Cumpra a exigên- NP 475.813 - Oawaldo Mendes
cia.
- Aguarde-se.
de Andrade - Prossiga-se com o
N.o 425.942 - Ayres pampos - N.o 475.889 - Otávio de Souza pedido também nas classes 33 e 40
Aguarde-se.
Éceire - Cumpra a exigência.
Administração NP 475.906 - Bob's Lavamatic
EXP oDIENTE DAS Divisas
N. o 428.338
Comércio e Participações S. A. - Ltda. - Cumpra a exigência.
IR DAS SEÇÕES
- Aguarde-se.
-• N. 476.160 - Banco cie CréSalim Nasnalla dito Rural' do Paraná Sociedade Republicado por terem saído
N.o 426.456
- Prossiga-se como indicado pela Caoperativa - Cumpra a' exigên- Com incorreções.
,
seção,
cia.
De 17 de novembro de 1964
N.o 427.380 - Servus Comér- _ N.o 476.168 - Renovadora de
cio e Representações Ltda. - Pneus Eureka Ltda. - Cumpra a Notificação:.
Aguarde-se.
exigência.
Uma vez decorrido 'o prazo de
N.o 427.438 - Metalmednica
S. A. Ind. e Comércio - Aguar- N.° 476.172 - S. C. Mascaro- recurso previsto pelo art. 11 da

N.o 413.897 - Kobe S. A:•Ind.
NP 427.092 - Santa biónica
Contry Club - Classe 33 - Santa Rarmaoèutica - Aguarde-se.
Abdo Jorge,Cieuri.
N.o 413.747
Mônlea Contry Club Artigo 117
Raul - Aguarde-se.
n.° 4.
N.o 413.873 - Resigno .& lieN o. 527.168 - Mepafer Mercantj or. ' Parafusos e Ferragens Ltda. shfno Lida.- Aguarde-se...
• - elr z e 11 - Titulo - Casa dos N.° 413Ai94 Ortica Lida,
Organização Técnica de Informa- Art. 117.
1'; til
- N. 0 .449.204 - Palácio da Penha
SidneY Carvalho
til-i--e
. 117 n.o 1. - Com exclusão da

•
33.
N.° 474.034 - Indústria Cerã-

rnicl Victor Koch - Classes 15 e
- Vicor Koch - Art. 117 número 1 - incluindo-se a claMe 18.

n. tareas indeferidas:

•
ClasAlvorada
N o a06.357
se 42 - Antônio Pereira Tõrres.
\.° 413.535 - Plaspuma
Classe 28 =-'Vulcan Material vás•
ljen S. A.
. 'NP 413:536 . - tapumaplas ClaSn 28 - Vülcan Material Plástica S. A.
tiEstado da GuaN.o 413.746
Classe . 32
nabara
Modo Jorge
Canta Rand.

•

de-se.

nbas - Cumpra a exigência.

NP 476.173 --- Joaquim. Pereira
N. 427.470 - Triveilato S, A.
Engenharia Indústria e Comércio Leal - Cumpra a exigência. NP 476.183 - Indústria de Co- Aguarde-se.
N.o 427.474 - Supermercados nexões e Peças rodadas Conforja

Lei n.o ' 4.048 de 29-12-61 e mais
10 . diaspara eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido .nefilium interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
meneinados a comparecer a esto
Departamento a fim, de efetuarem
o p agamento da taxa final Concernentes a expedição dos respectivos
e,orf Meados afenfro do prazo de 60
alas na forma do parágrafo único
da art. 134 do Cédigo.da Proorledade Industrial.

•Ltda. - Cumpra a exigência.
Peg Pag S. A. - Aguarde-se.
Tanao S. A. Ind.
NP 427.491
N.o 476.184 - Publicidade Cinede Tanino - .Aguarde-se.
matográfica Brazileira Ltda. 427.580 - Lix Abrasivos Cumpra a exigência. •
N.o 413.7.48 - *Correio da Gua- NP
A. - Aguarde-se,
NP 476.187 - Brasil caportaliabara - Classe -32 - Abdo Urge ,NP
469.530 - Ignez Maria pia- Ora e Importadora 'Cereais S. A.
C011/1_ ltriad.
.
N.o 513.749 - Tribuna' da Gila- rmo Salviato - Torno sem efeito - CuMpra axigência.
nabara. Classe 32 -'Abdo Jorge o despacho de arquivamento. ,
Importadora e
N.o 576.189
Convi Rand.
Exportadera São Sebastião S. A.
' Marcas deferidas:
EXPEDIENTE DA SEÇÁSO
- ,Cumpra a exigência.
NP 411.058 - • Progresso Dn EXAME FORMAL
NP 476.199 - Henrique CarvaClasso 32 - Editêva Progresso
M ARCAS •
•414.518 Auerrotox lho Vieira
Cumpra aexizência: Classe 3 - Química E.s.peciatizada
IndoOrial Ltda.
N.0, 476:743 - Cia. 15niver.sal Erali Loemenberg Ltda.
N.o 515.noo
Real - Classe .11 • De 17 de novembro de 1901
de Administração de - Bons - . Apre- S. A. Real do Ferragens:.
-NP 516.11,1 - Quichute - Ciassente clichê.•
N.o '413.808 - Iris El e tromea- ... .ex j-i •:xêing eêiI ,. •i.!.iws: ,
2.5 - Irmãos Gasparini Ltda.
nica Claase 8 - Iria EletromeJosé Sares de
NP 476.703
N. o 175.s08 :- Bodegas y ViveN.o
450.167 - Itatiaia - Clasranrea
cies Saint 11.emy SocjecInd 4nóniTtia Meio - .cumpra n exigència.
se
2*Máquinas e Equipamentos
NP
477.422
Sapa!aria
N .o 25.854
-i
- Passa Quatro - - Cumpra a exigência.
Cumpra a cazigência. Itat iaia-Ltda. - Com exclusão do
N.o 475..507 - Alfred Ferraz na Lida.
Ciase 43 - Empresa AgOas :MiN.o '477.456 Textil Bea Es- 'alimepfrs para animais.
•
.de Barros Filho - Cumpra a exi• neral., Passa Quatro Ltda.
p
p
ranea 8. A. - Cumpra fl exi- • N.o 450.170 - -; ClasNP 425.855 - Passa Quatro - gência. - se 9 - Máquinas e Equipamentos
Cla zs o 43 - Emprê..,sa Aguas Ni- Ns. 415.309, .175.810 e 4/5.812 gê !lei a.
- Comercial -e Iniobiliéria'Sal Ar
Paa Quatro Ltda.,
exp losão do
N.o 4'77.468 - Gin. para Expan- 'atallaia Ltda. est •ojos . para jos/mui -tentos' mu5jCumpra
as
exigências.
S.
A.
são
da
Construção
COCXCO
CumN. o ,526.651 - Cacimento
cais. ,
NP 475.821 - Confecçõee Bill
16 - C.alcitnento S..A, Im- Cody S. A. - Cumpra e -xig,en- pra . a .exig ência • .
NP
477.409
RUI°
de
Elos• N. 455.674 - TerYal --Classe
po rta ção C.nnukcio
Indástria.
•
,
sóra,s Indep p oilenUes.,- Cumpra a T2 ,0 21 - Terral _Máquinas
N.o 427.098 - Guri - (1m:se 2.2
AgrícoNP 575.832 - janascar S.:- A.
.
1
Quanto 'ao clhO pi las T,tsla.
- T,Neidos Ituri S.. A.
COrn exclu;:rt o de alaIndústria e Comi. reio ---- ',Cumpra blicar!.5 em 24-3 81' para 'o .nome l'fl11fl cio rtlfribio,
N 127.099 - Guri - (1w:se 87 a exiganCia.
C roam:
chia Rêda de Emissoras
ia dé
un ^n tO g,
dos Buri S. A.
NP 175.834 - Frigarifieo Ona- ¡Vol .
• 4?.7.1a a - Guri - Classe 12 nabara S. A. - Cumpra • a exiN.° 400:3G2
Marepsa
do; •Furi S. A.
'NP 477.470 - Finalira. S. A. SI 113
Voeja.
1 0 - Mat e r ial Ferroviário 5. A.
Fi
nan
mento
•
Crédito
o
InvestiNP- 475.851 - Paria!' Davis 8z• inanto:,ci, a
Lorn exclusão de fio
estu.hel.: imerdo de- Comiwny
Tiltilo
Ciimpra a
dental, líquidos p4
-- Cumpra. a 'exM.ncia.,
. e para
le; ¡do: •
ta e p olimento do: dentes quadros
N.o 475.853 - Walter dos San- gl*•peia.
N.°
477.-471
Edith
Davis
ali:til ...os e vidcaniaa.dores.
• N.° 339.1 -Torrefação e tos - Cumpra a exigNicia. .
NP 575'..856 --.:"Braz Sabino Pc- ..Sirinarr - Cumpra a ex;wia.
Moagem de café s;,nta afada
N.o 475.511 - PrImerloide
NP 177.47-3 - Indústria Meta- Cumpra a pxiOnria..
- C:ar, se 1 - Co ndoril'Tintas. S. A.
CIisses 33 e 41
Valani r p ira475.857.lúrgica
Alumínio
Ferro
uda,
Standard Screy
N.o
.nm exclu.-=ao de tintas em masCompany -- Cumpra ti„ agênc1a., Cumpra .a exigência.
Exigan •
.•
'n -para pousar.
N.° 45R -- Shndar SO-rew, • NP -577.574 - Indústria e Co:
NP . 176.238 - Eskit N.° 425.635 - Fototernica Ins- Company - Cumpra a exigNIcia. n0o -do Cimento Armado Estex,imeatal tir Engeril •r.r:a Lido,
N. o 475.80t - Camércio de Fer- vaa • Ltda. - Cumpra a exigência. 11. 0.42
Eskil Indualria e Com.eN.° 477. .475 - indústria Meta- cio „S. A. Produto:: Quimjeos.,
Sali4ica eNigência.
ro Valéria LIda. --. Cumpra a exilúr gica 'Alumínio Ferro Lida .• X.° 426.891 -- T.t,m,r1
gência. •
NP 477.115 - War,:zawa
Cunipra exigência - Prossigase Class e 36 - Confiaaa'ías war,aawa
e Walfare Pliola Soares de.0!amar17:
-,
.
N
o
Si;
i
---;
Imobilblria
Sita1- .
subslituinde-se
a
classe
pela
16
g,i - Satisfaça e..,,énc;a
11
'art a Ltda. - faimpra a exigência.
.
.
N. 0 427.4/3
na,rozo 1 N.o 475.865 - Segurex Aarni- NP 477.476 '- , Lavanderia Real •
NP 477,205 - M.
Mil gni:Álea
Satia,faca i .xtgên- , nistrar5, 0 e . Corretarm dr, •Segu- Lida. .- Cumpra' a' exigência do Amaral.
• Cia,s 0 ' 40 - M.
Magalhães
cin. •
,
'PDS 5. O. Lida, ...._,C;:inpra a Prosiga.-se com' o pedido também Indústria e Comércio de
na classe '8 'excluindo-se taboletas. Ltda..
. • '
pirt-zçis;
NP 475 . a34 --' Bltvàsa . BaVaria' NP 477.477 •---- Calinas publici•Ode Tida.
N.o 295.n3. - . ría. ,Tariii ,o Ca.. t;omêrcio r AdMin i st. " (.:,
, gtimpn a ,exig,en- N.° 478.883 - Sithlm --classe • '
CID .
• n.o 21. - Slibian Indústria: e Co.'
ftis F:110Vti, 13.11.1T111M.,;. nfe,..nmerila"-1- 'elíni-lip,:•t•n exit-arnia , ; ; , .: •
.
-.N.°
477.478
-.Nivaldo
Araújo
Orei° ; de Auto Peças'. Lida, a--1t
es
.aer4p
cr.o -:- Af...,,,tirae.,,,,,,,;n•1.
.
,--,='
It,?f,ri
.. N.,o,' 44,78,.,8. 7;.>•
o 11040s, 40a. . (Uno exausão de a1noradatt . -1. tara "'
No • 412 ..41)9 - Noor.;::irk g. ica' iTr'N';It,--of dkel, 'g..i.'-1‘..;2- '''Clibillr0 C ar
1;11;azcxg êncta.
coche.
•
Coto t . S. A. - Aguarde se. • r-4. re440nela.
••

Com

exiq ",ne ia -

•

•

•
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•

temerei:g deferida:

Novembro de 19t4

Maria Trani de Siqueira -• Opo-1
ketttleações de pontos carac-;.rentes sabre partes rnetálinas ;sino ao tétano 626.738 Titulo terirtiees: - ;Requerente: Farbwerke Hoechl
N 0 110.921 -:-- Rei das Válvulas Casa da ,Lavniira.
Ficam os pontoi característicos AkitengeseIlh
sca,ft Vortn. Melster
ca.sa EI:s•ir Mardea-in S. A. Co- abaixe niÀ ..nciorindos repub:leados Lucius & Bruning. - Para o W(11V -1.1a .e.os 8 e ri - Rei das
Ve,N idas Ele( rônica Ltda. - Ar- mércio e !reli/AT:a - trpo4o...ãe ao por ter saldo com incorreçõr:i nu zN/ de pontos; 5 pzntos.
tie 1 111 sote-tiftendo-se a c asse 13- rêrun) 029.487 ^- Marca 1.ev Lev. dia 6-11-64.
p • II
Afcrlegan S. A. Co- O ténno
/Irmos:
94A48 - Privitê_
•
173.930 - PlRU. - C:as; neio e indústriP- Oposição ao 3./° de invenção para Precess°, N. o 124.437 - Privilégio de InFe r:3
PERVA ---. Ponto do F.::.rno(;29:004 - Marca Lev Lev. de preparaçao de cristalizados Cilindro de prensag'm
atnoiv:ário- União America
eda . \lano fae I o rine Carpo- • feniculos hidratados de fânnen de máquInti de fundição a j
a to
Lida, - Art..114.
.
ration ao temio reá- babminas de Roas- et Ilre.laf, to- Ii Para Materiais sintéticos tenni..
rn
tya
Ri Iari
0 i4:;9. 7:,9 ,_
tal de 3 pontoa mio 1 ponto fica plásticos - Requerente: Arburg
.
.
Noine comerciei deteritk
AktieboIaget Bahco - Oposição retificado a formula:
FeIngeratefabrik Ohg. liehr & ;;
:to t n•• r tO ti.39 . R; - ata !.:a
tênue
109.566
priv.
invenção,
Sohne. - Fica o n9 do térrn-v.
O
N.o 471.061
Iládi'ó Tapajós
- Classe 50,
para
Aperfeiçoamentos
em
nu
DYI
N. o 107.'883 - Privilégio de InLtda. - Rádio Tapalós
Adelino Pereira - 'troe-leão ao Jativas a Transformador ou 'auto vertçãO: Dispositivo retardador
Ari . 109 11.0 3-. termo 642.e-fr.__ marra 1-i¡e.
Transformador Estabilizador gté. para armas de fogo de funciona-f=qinelal
Indfislria e Co- trig.* de Indeipa Industrial mento automático - Requermte:
- • :nio de eslabelecimento de- r i onvvio
•posj,:rta p ttifinii
Fábrica D'9rrol Pieira Béretta. Elétrica Paulista.
:
mero 413.264 - Marra Flimelal
•
Pie aretiticado . o n.o do témo.
O
termo
114:
393
priv
.
inven(lesse 21.
•
-• N.° 413.481 - &Aldu s tios
Laboratórios
S X • In- ção Pora Fecho de atarraxar com N. o 109.824 - Truque de VII..
Brinqiiedoe
-CIasee 49 cul%t Ferroviános Requernier
(tímidas Química c Farmacêutica bloquearnento de Erich Golde.
tórdo Silvestre Palaia - Art. 117. - Oposição ao termo- 644.122 O Iênno 118.148 priv. inven- General Steel Industries Inc.
.N.o 414.192 - Nisto Centrai de Marta
ção para Painel de Cofragena Fica retificado o n. o do tê-mo,
elassie 3.
Canetas e Consertos de Marian.o
Ten6rjo Cavaleaoli de para a construção civil sobretudo N. o 122.263 - Privilégio de InPrieto,- . Classes 17 e 33 --- Ma- .Ntboancrepte
OpoSieão ao termo para concreto e processo para o tenção: Aperfeiçoamentos em^
r-fano Nieto - Art. 117. •
reO 644.730
^ Marra - 17(1)1/ia De- seu fabrico de Dr. Alfred M. S. tubos' flexíveis e na fabricação dos'
N.0 431.213- ACTR - Agência mocrática.
mesmos - Requerente: Tecale.1
Sciradel.
- - mit Limited. - Fica retificado o
Central Ttransnortes Rodoviá,rieo
O têrmo 118.042, roodélo de rue
co requerente.
- Classe 33 - Flavio Eduardo
1
Oposições Republi.mdas;
utilidade
paru
Nõvo
di.spcwitivo,
o 125.495 - Modélo de UtiN.
Brandão Camby - Benedito Samconstrutiva em teltis de graine
lidade:
Nemopara
tipo • de reservatórill'
paio de Sarros - -Ari. 117 n.o 1.
Wallta S.A. Ele •tro Indústria aramifício irmãos Branchini Li- de
at e água
refrigeração dd
O 156.739 - Florença
(..Posição ao têrmo 122,697. prl- adiada.
brocas odontológicas de alta rota..
f; 8 e 13 - P. Koifrean. - Arti- vilég:o de invenção).
• /19.437, priv.
O
térmo
go], 11 . 0 1.
ção - Requerente: Durval
, Estacas Frankl Ltda. (oposição
Fica retificadOo numen.0 477.314 - Galeria São João ao Ulmo 123.697. priVilégio de ção para Um suporte fiexi';i'el de fortac.
gUarda301
P ara earrinhes de cri
Dcl -lley - Classe 33 - Edmundo invenção).
anças de Wa/deraar Cardadnr Ro-" ro do têrmo.
Re il!e - Art. 117 n.0 1.
Burndy do Brasil Conetores Li- drigues.
mitada (oposição ao ,têrmo núO térrno 119.886 priv. invenção
NOTIC) Rit
Ata rens indeferidas:
mero 145.717, mod. industrial).
para Composições detergentes liN.0 391 ' .524 ,Rosa do -Sul
OPOSIÇÕES
Relifléação de porit.s'
carac- quidas de Unilev(sr N. V.
,
O térmo 119.408 priv. invenção
teristicos:
Jaime Schiffer.
N.0 414.241 - Sônia - 'Classe O térmo 124.524 privi:égio de para Processo e aparelhagem Serviço Social da Indústna
para conduzir reações quimicas Sesi ( oposição ao têrrn0 número
n °4 2 - Di Rlitaria Sônia Ltda.
para • Procese3 de cUlti- por
meio de um sal fundido_ de
N.0 427.630 - King . - Classe 39 Invenção
•
'
de'
aftwa
var
da
febre
o
virus
(^leorgan Indústria de Auto Pe- Farbenfabriken Bayer Aktienge- Shell Intenationale Research MaBraspla S.A. Ind. e COmérciq
atschappij
N.
V.
total
de
17
ponças 1.1 da .
de Matéria Plástica (oposição
sellschaft pontos publicados OU tos.
têrmet
645.345, marca Plasba).
novembro
de
1964.
13
de
:
O térmo 119.845 priv. invenção
Exfgências
A B C Rádio e Televisão S.A.. .
O termo 124,697 privilégio de para
Um
produto
de
papel
extenpara Nova mascara sível e proceaso para Mo Produ- (oposição ao tknno 845.544, mar- N.0 328.781 . - Lab. Verafar i'nvenção
protetora
para
uso industrial de ção, de St Regis Papei Co. Pra ca BBC.
LI la.- - Cumpra a exigéneis.
duráveis
Indústria
Lonas e
Vemag S.A. Veículos e ?daqui.
o 1. 0 ponto. •Wyzon _Farmacentica Ltda. - Luvas Lida, pontos de
publicados retificado
processo parti produzir um papel nas, Agrleolas (oposição ao Urro*
Ne P ed ido de ^transferência da em 13 de novembro de 1964.
mare'a Stiperimpereo n. o 278.644 O têrmo 124.800. privilégio de "Kraft" extensível no qual O ma- 842.487, mârca Vemaco).
- Arquive-se o pedido de . anota- invenção para Fecho corrediço terial "Kraft" á primeiramente' Edmond Byron Beatttle (tiposição de transferência de fls. 15 por eecoberto .de molas hellieoldais, formado em uma tela- ou lençol ção ao tênia° 642.240, come co..
•
de comprimento da exigência de Wa/ter Erich Neilmann, pon- contínuo, unido e unia parte da merlial Ind.^ de Móveis Bela Vis.
N.0 342:080 - Laboratórios tos
umidade é removida do lençol ta Lida).
publicados em 13-11-84.
Edmond
Byron
Beattle (opotipcontinua
após,
o
que
o
lençol
con1104bon ;S.. A-. Cunipra a exigênO termo 125.290, modelo de tínui moldo é erepeado, caracte- ção, ao têm° 642.239, marra Bela
cia.
utilidade 'para um nôvo tipo de rizado
pio falo do lençol conti- Vista).
N,* 432.665 - Ind. Bralin de
para porta seios, de Castro nuo umido.
rj.
erepaeado ser, sub'e- Cia. Itaquere Industrial e Ag.
Aute 1-artes Ltda. - Compra a •fechomasijah
Ltda..
pontos
publica&
(oposição ao termo 642,923,
'cola
qüênte.
Imprimido
o
uesstampado
dos em 1$ de novembro de 1964.
N.o 476.205
Fratelli poIlj .F40- O termo_ 125.377 privilégio de para produzir um desenha ou marca Flor- de Itaquera).
ejeta Per Aionj - Cumpra a exi- invenção para Procesos para tra- configuração através uma super- Indústria Textil • Catarinens
gência.
•
tamento de • água. de Universal ficle esta que consiste de uma S.A. (opofição ao ténno 642.860,
•
•011 Products Co, pontos publica-, multiplicidade de estrias ou cia.- marca integral).
naletas comprimidas espacAdas Comércio e Indústria de Velas
flívprsos
dos em 13-11-64.
•
O tênno 126.628 privilégio de que se estendem de um modo ge- Derivados A I B Ltda. (oposi.
aos enruga- ção -ao termo 643.008).
'N.° )87.303 •• Laboratório
invenção para nino rebite exp.in- raltransfersalnlente
s
gn creopeamento no leu• djeal Ltda. - Arquive-se o pedido -sive/ de Dr. Sa/vador Mateus mento
Indústria e Comércio Migue!
ao térmd
Zveibil, pontos publicados em 13 çol após o • que uma porção suba- Calfat
•• .
951 S.A. (oposição.
tânclas
do
erepaeamento
tornem c 1,
Prorrogação de marca:
•
-de novembro de 1964.
O têm) 129.845 priv. Invenção cido ao lenço o é estirado nu re- Auto Americano Importadora .
N.0 107.426 - 'Fig. de • Gêmeos' para proces, 0 para a obtenção de movido pôr tração e o lençol. ou S.A.
(oposição ao tênao 640.125, ,
- Classe 10 - J. A. Ilenekele suitanii • urdas -- de Farbsverke tela é finalmente secado, •
-marca
)1svillingswerk Aktiengesellechafl Hoechst Aktiengesellschaft VOrD2 O tirmo 121.623 priv. Ws
-envio.
Gigante) e.
Prorrogue-se 0-reg i gi r0 aié 2s lideister Ludas & truning, ponto para Processo para a obtenção de Enipa S.A. • Engenharia indgs.
Pecuária
e Agricultura toP
de maio de 19 68
publicados rm 13 de novembr alcali alumínio alquilas Com ple- 1 trla
de 1984.
Iras de i:lr. gari regIer. Fica re-i tição ao Olmo 839.485. nOrnP e
Oposição:
i O térmo 149.011 modeloindus- tifleado a última palavra do 1.* werelal EniiPa EinPrêaa
til Importidora ..e Pecuária S.A.
CI
Sociedade de Materiais Elétricos trial pura NOvo e Original coni1- ponto: . . • d P
Roernmers EI:A. Industrial C .
In.:
de
-292
Privilégio
•
124
1•
Lb!
t
Sernel - Marca somei ..t_ biscolt os de Fernando Dotrirapn
Y -Financiera (oposiç
.8
rnereial
I",
l
a
solução
venção
ÇProeeno
n.o 625.413 - 13"siç6.e ao tkrin° no
s taelm. 1a3111-11C14-6da
bliea;ea
4. a
gar:to.:°n" uarn
aoIica.eão de revestimentos Ade-1 ao Uri no 643 . 833 , 'marca Linil ,,
Casse 8
•

ChISSP

p .

Snrn.mda-f j;ra 23

• "- - Casa- Magailf:i.es sucuPira Teci- .
dos Ltda. (opOJição ao têrrri0
21.0 811.544, marca Ginasial),, •
Volkowagen do Brasil Indústria
e Comércio de Automóveis S.A.
.(0pos i ção ao trino 611.957, , mar•
Ca v.'ernotor).
Inclki.4trias , Co:11113ra . de Ferragcno • S.A. (opcsição -vo tèrmo
045 . 3n, mar c a ,Coimper) . •
ia •
Liai( ir:as . Cü:rribra F,..rrao.ens
S.A.. (oposição ao ti:rolo 647.,(323,
re t. Coimbra) •
Vo,lcsooioen do Roaiii jodoátria
e Comércio d.o Autornoveis S.A.
troo
•(op
ca
•
C P Bochringor Soolino G M
.13 II (rolção
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• PREVILÉG.-10 DE liVEIÇÃO . c R,
Y,: P e Q têm as
niesrnus significaçoes . dadas acl.
Tà.110 N. 11.359, de 23 de jucom um composto escolhido
no orapo que consiste de anhidrilho de 1959. • •
do e
haIogeneto de- acha
iun
de
CHAS, PIP IZER, &CO.,
INC. — ácidodod1-carboxilico
daforinula
(Estados Uoicros cio América.
£i000
Z - - COOII, na qua,LZ
-Processo • para a pro- tcro
a
satisfação
dada acima e Se
oração , de sulfonarnicias.
se quiser,, neutralizar o derivado
2. Uni processo paro preparação ácida.
resuitante, por tratamento
ulfonamiclos da lôrrnuio
com timo base, ,para' formar um
sol hiciro•solúvol. .
Seouero.oe os pontos de as. 2 a4.
Seguem-se os pontos de ns": 2 a 5.
Tii-R1\10 N. o• 127.027

..t r

lo, • ou Uni - restil "arolcoxiresto -olfa-alcoxi-alquilw
no quá.1 . 0 grupo alcoxi e o gr000
.alquilo pode também estar 11terlig:idua . em anel; e- um dos 5-ito.
bolos. Y1 e Y2 • é hidrogênio e oz.
tro.é hidrogênio ou um resto acuo
fãcitmeite s e parável; ou um to
rivado - do acido . mnrónico r‘jrmata o: nau
•
CO - O X
R3 -

co - o - x

onde Z é cloro,' broot ou uni
flerto:d. 4 reidO, em.'
12 de .,.cvereiro de 1961
de
um w,entrn retentor .de á.c14n,
contendo 1 . ;c3 atz'onos de carbono
neroicio,n0 —
R,. • Geigy S.A. com- um r!erIvarlo
e X é bolo, bromo ou cla- —
no clro, coractioizado por fazer r(,a— Processo de produzir
c.."..o
cie
toa
'
2.1
di,sulfonli-eloreto
nu:.r,- .). Una') .
n,Jvas 1,2 . —
3,5 — DioÃo.
tie 5-halo-l-alcoll-licrizeno com 'a- pi.r000:ld
4 — Siibst:tui
E.; —
Eoin. O -Al.', mónia
C F Bochring2r
c, se se quiser, fazor reaoir P ri 1 (:1510 de invençãO.
B Ir (opo.-..içád-;.e t,:• rino 613.83, a 5-11a11-14.ieoll-bengeiio-2-4-di
sul •
Pontua caro.cterWiroS
.
noira
tal alplinry para obtenção do cor1 — 'Processo para oro:n.o:ir rio •
Zenith Carcurett u r Co.. fonamido resultante Com um mo- VaS 1.2 — — 3.5 dioxo.•
Limited (Opcs':;ão ' ao termo nu- no. (Pr. :- -rida rle:• PE.UU. América, pirazolioinas 4 — substituídas na ria qual R2” é u mrosto corrnpoodente à definião para"R2 cola
mero 613..GMl, marca Zen)
• responOcite cal de Metal alcoll- fórmula. gerai
ecoe ãoclO grupo 1 id rox o Ou iim
em 3-7-58, R,' 746.349).
Metalúrgica Abromo Eberle S.A.
•
resto acitoxi, o num resto alta -ai(opo.içÃo ao . tnono 641.243,- Marci-xl-olgui lio, no qual o grupo
'
.
ca
coxi e.o grupo alquilo tambárn puIl. 103.692, de 24,ocie re
em- estar entfelloacios em noel,
Nor..1r. Hydro Elektilsk Eva e ls s entro de •'1959. .
ou uni resto cratcoxi: ou um de.
té r-,
tifaLtjr,TeLl,:ab" (91.)ty,iç,fio'
rivado -do éster malônice da fôr.
Mo 612.251, morca Novini1)..
Olin Coconical 'Cormula
gral
pon
! tion . — (Estados Unidos - da
Uhi:enrabrk A (.4 (opco Aini.aoca)
fição ao Urino 637.49O, ontirea'
Titulo; inese de esteiO1oles.
Co - z
1.
prOCe.Scg para a prepara113 I - CII
ção
do
um
esterogle
tencio
'
. a fôr,
IV
rgo S.A. (opo,siçJ,o ao têrmo' mula ,‘ •
•.
011 sura i(ono:s taii!ómeras„. na
613.313, marca Col . ,: rgo) .
CO z
qual RI reinesenia um resto
Sindicato da Indústria de Tergano cOrn 3 z=t, lomos de carbono.
relação e Mo:oi.oni de Café do Erno onOximo; R2 re p resenta hidropr o s -ira . dr, um
tacio da Guanabara (oposição ao
gênio, um rosto alqui!Ei ou alcoxi aoenre ret P utor d Arir!D, com ora
térino 642.329, marca Nosso Café).
c ,-on 4 átomos de carbono no mft_ derivado cie hlirazobenzroo-, da
p oli.° Seguro /rhóvels Lida.
xin,n ou iun r'sto niquil - sufontIo fórmula III e o produto. ,,, a(op Ição ao iérino 648.893, ticom 3 ta1o5 de-carbono no má- eional i l ir e to é tr .2.t.ado com
tulo Pôrto Seguto).
xlroo, v.m iitorno • d,- bitoctênio
e n n.d í Wr..?0 ticolinat . em sooul
P R3 relve. uno no-o:luto re •o• trool 'obtido
'Algodoeira do Nordeste na qual as punções 1.2 e-6,7 . são Uln tY. rti.no
ou um resin 01- o inide, urro( rla' tr
rrurlIficPr''''s
BuwAcirn S.A. (oposição ao têr- saturadn ,i ou são
cluplas-lignçõCs; rro.^.^ri-J01-.ene!O c om 19 átomos 'de
iirr!!nri. p rf-r.
Mini
mo 619.951,- morca•Dolicio).
R é hiCrooënio, R' é beta-hidroxi c:n. bond no
r o." é roorequr,
e. junto com .é coto:, X e X' in ,.errenv:d ,lo numa cadeia e nu
13 rizzono S.A. Comercial
on” um cie g erc."cr; merteln.
trial e Importadora (oposição ao são escolhidos no grupo que con- 1 " 1"--•re o ies'ile ir r', é hidrolf.
oor O, 5, -80
siste de hidmgênio, halogenos, hi- ou SO2 -e osubstáuldo por átomos "a ?lo anMr1r1 ,-01-!mirldry par, o
térrao 613 Y)53, título llozano).
clroxid 'alcoxi inferior, sendo pef''.Promo S.A. Serviçoã de Pro- lo /p enes um o hidrogênio, Y e de halogénio !no átomos do carbo- rnrria-io de' nrn .crn-mmto
z.•0
P"t" (.11
moção (oposição ao têrmo nome.: Y' são escothiCos rio grupo • que no com lioneão múltipla, e soas. I`7 11T^
rim Pflrl ,"()Sk)
l•-•:,tn
sais com bares oroftnicos ou Inorro 614.525, marca Promofoto).
consiste de hidrogênio e ometifa; gânicas, caracterizado pelo faro re 'v
1-,nr s fç .v..' et' •
(oposição
ao
Arinour And Co
Car1301,1i);; M,6 escolhido no grupo de que um derivado. de ácido ma
n fr, n.nr5e2:
/int'
"3" "'A
• térmá 644.550, 'imorca Dial);
tii-valente de menos 10 átomos de lônico, evPatularnente substituído % n t r.-rnvn.n11.) ror rn on
--e
Parletta -84 Illhos Ltda. (opôs!, Z é um. radical do hidrocarboneto .da fór mula " gorai
ent, 4-0
n
çã-o ao têrmo 644.996, marca nú- que • coosiste de hidrogênio e um
fr -o• Oolla. cern! I é t000es^oro--1-mero 101) .
cv 7 - X
cationta que , forma um , sal hidrar'o non sal on-n uma
oroâP e Q são. escolhidos no
oO-o.
ti-orço:o-tico( .
F. Conte S.A. Ind. e Coniér- •solfivel;
GB
que, consiste de . hidrogênio,
1"••r”ra fp f.wl de 4 tnn.fo5.
R3
cio (oposiçao ao têrmo 648.673, grupo
alcoua inferior, um radital aror'. ! / ^ 171 1 0 11 f r,- 9 TPrl uerente reivinMarca Ipan).
.
Z,•
co
mático mono :c-telim um radical
-Mea.. dearéSnin Prol', lepiSia."1.0
A.S. Dumex DumeX Ltda. clic°, .00n radical Setero-ciclico. na- qual -R3, -repro5enta um resto r.r.)11r-il vela . nri nr / indf• 00 corres(oposição ao térnio 644.677, mor- Cedi-inferior aromático mono.ci- correspondente à definição para non-teol. naf"rf .0^*`1.•
mono-ciclico e um radical alcoll- R3 com exceção 'de restos inter.
, ca Dourcx)
R e nert i,-No de Po”-°,
hetero-elclicó
rompidos por SO ou 802; e X s ig da Stl ie a: em 24 en homreiro de
Agèncla de Passagens Telstar inferior
co; e 1" e Q juntos formam um al-nifcaumrestohdbn 1980, sob. n°2 072 60.
(oposição
ao
termo
642.374,
Ltda.
ção de Um esteróide e da fórmula com 8 . átomos de carbono no má- •
marca Telstar.
.
ccolleno: naracterizado pela rea- ximo. especial/tente um resto al.
Moinho Santa Clara S.A. Luci. geral
TeRMO N° ' 123.224
quilo interior, é condensado,- em
de Trigo ()aposição ao têm° nópresença de um condensarite alcaDe . 5 de outubro de 1960
m, , ro 842.989, marca Ceres).
lino, com um- derivado de hidraSoma Soc. : Mobilizadora e Apli-.
„.-,us
70.selyzeon
Amp Incorporated — Estados Uni..
cadora de Capital Ltda. (oPosi•
dps da América.
ção ao - 'Urino 848.720, marca
•
:110-.•• 1' fia
Titulo: Ferramenta hidrául ca.
Soma).
,n 11!„..
Privilégio de Invençáo.
Sonut Soc. Mobilizadora e AplL
Um motor operado a fluido,
1°
cadOra de Capitai Lida. (oposina. qual R2, representa- um resto tendo um pioâo arranjado .para ser
ção ao térmo 848.718, nome cocorrespondente à:definição pára ucionado por fluido 'sob pressão.
mercial Soma Cia. de, Crédito na quat as: Moro Ui
Financiamento e -Investimentos). saturadas ou Sá) duns 11814.8. R2 com .exceção do grupo hidroxi-, disposto deslocavelmente mis um
na rolai R é lima- alociiia 'inferior

1

~4 lento MY

4274 SegUne-felIVR

taütT01

1P1331380 214.484
dro tendo um canal de *doba:a=
o fluido, tendo faie canal um
de 94 de Sevendsre de 1960
de válvula de admissão itispebtio *me.
malmente para uma posição lei que
feche o canal. havendo arranjos para §mpasernies Daniel %titia= Rn.
orern,,
an eitabeledãa próatuar o membro da válvula para abrir marrã t. oripar
burg. Condado de
o canal, caracterizado parque Mamilos !Limo
g, Cerolina
do Sal, Istadoe
Mo providos para engajar o 'soabro'
de válvula para reter o Animo po- Labrdranboluar .América do Norte.
alça° aberta do canal e arranjos atuáveis a fluido para desenajar os arranjos retentores do membro de 'vaivu'a para fechar o canal, Os arranjos
retentores 'automáticaniertte retendo o
membro de válvula corno ackoe dito
quando o Cimo tenha sido atuado
para abrir o canal, os arranjos de desengajamento levando o membro de válvula a ser desenpajado pelos arranjos
3e retenção sómente quando a pressão
no elindro tenha alcançado valor predete-minado.Prioridade: EE.. TAL
da América. eni 13 de 'outubro- de
1959, n.° 846 099. — Seguem-se
matos de na. 2 a 7.
. TERMO DL° 123.53
De ' 17 de outubro de 1960
Pa'ente de modálO de utilidade para:

vra tipo de rodízio para poltronas e
• -. os- moveis..
Requerente: Euclides Ne. — Esta.
do de São Paulo. Modelo de utilidade.
1.° — 1.1m tipo de rodízio para poltronas e outros móveis, caracterizado
po- constituir-se de um corpo 'esfériccr
&o composto de duas partet semiesféricas adjacentes; uma faixa ao pino
de adaptação ao móvel nu poltrona c
a outra livre e giratória, — Total de
5 pontos.
TERIA° N.° .123.634

De 20 de outubro de . 1960
Requerente: Manoel Fernando de
Oliveira Ramos — atado da Guanabara.
Titulo: Novo modelo de ralha --Modelo de utilidade.
1.° — Nave> inocrêler de relha de
ma . éria plástica caracterizado pelo fato
de ser constituído por ona corpo resultante da coincidência -- pelos vért:ces — de dois cones. corpo este.
prov:do de .coratórnos em forma de
abas disco'des. — Total de 3 pontoe.
TERMO 123.643

_ Pontos característicos do: 'Processo e aparálho para manipulação de
fios tácteis" --- Privilégio de invenção.
.1.0 — Sapata de costura aperfeiçoada,- caracterizada peu compreendera
um membro unitário, tendo tuna secção substancialmente vertical, destinada a ser afixada rearnovi;eImente a
um suporte da sapata; uma secção
substancialmente ' -lateral, tendo formada na mesma, ume abertura para
recebimento de agulha; uma guia central vertical para separação dos fios
OU cordões, forrnada na superfície impudor da secção-lateral da sapata, na
adjacência da sua extremidade, externa. • um rasga lateral, formado nesta
*acção da sapata, adjacente à abertura porta-agulha e entre ela e o pino.
guia.
Finalmente, a depositante reivindica, de acardo com a Convenção In
ternacional e de conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a, prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes dm Estados Unidos
da América do Norte, eta 16 de dezembro do 1959, seb o n.° 860.013.
Um total de 15 pontos.
.
•
124. -32a

.20 Els Novembro do 1960
Romaerenter lracC — Corporation
— Editam Unidce da América.
Pri- Título: Válvula de exacto
vilégio de Invenção.
10 — Uma válvula para controle
de fluido incluindo um corpo tendo
tuna passagem d• fluxo estendido através Me, unta domam intemaccionando a passagem da Iluso, e um membro
do' válvula cem urna Paeliag.r.
fluido estendida através dàle, caracterizada por segmentos disputou dentro da dita câmara, sendo o dito
membro de válvula engatado com co
ditos segmentos peta eataboloceresti
ali um engatar:lento de vadação deslizante, tendo alguns dos ditos segmentos orifícios em alinhamentos axial
com ø passagem de fluxo no corpo.
e um encaixe circundando o orifício,
meios de vedação ciáticos em cada
encaixe> e meios operantes operáveis
para sedarem • dito membro de válvula para &miar a paisagista de fluido ali em registros fora de registro
com os orifícios nos segmento,
Total de 9 pontos. ,
—

21 de Outubro de 1960
Requerente; PIastiforn S. A. -Plásticos e Derivados
São Pauto.
Tittnor Nova embalagem da Mietico -- privilégio do 'invenção.
Nova embalagem de plástico, servindo ao mesmo tempo para a *roo.
ai vão o transporte da mercadoria, ao
motorizada por duas "bolsas" os receptáculos de plásticos transparente,
ou opaco, ou colorido. dispostas ci.
mètricamente sabre tuna capa igualT221110 136.182 •
mente de plástico transparente, 'dotadas aa "bolsas" de abertura central
211 da Yolho ' de 1961
ao conjunto, com uma separação cootrai entre as aberturas das duas bol- Requerentes' Marola Flenry Orme
sai, eeparação esta rpm recebe 'tralie — /talados úmido* da Anskice.
basta ou peça longitudinal de ufano, Tholoi Ç.oneerução de válvula
fixada à referida cana, Parrada Se el" Privilégio de invenção.
tas aberturas • provida, na ana
soterrar, de alça central. Salmsarielal- •
cenetruglie de sarja

mante como &emito • vaprena~
tr. desenhos ene"

Inn

prdo laça Np ebt menempe 119 :~ain men-

Novembro "de 1964

.pmendendo paredes da frente leitoa' 3. TERMO Ito 126.180 • .
41hape, areia; de corpo intarmeddriou
inerapeetes entre a* penedo da ten.
Nre..27 de janeiro de 1981 .
te, ditou meios de corpo intermediários compreendendo partes de parede
Requerente: N. V. Phillpt
lateral a de extremidade hitagralman- GbeilainipenfabriekeTt
• Holanda;
te ligadas, e configuração doa maios
Titule: Aperfeiçoamentos em ot
de corpo intermediários modo tal Mie
ela abrange oe lados • extremidades relativos a circuitos de demodulai
de um espaço de corpo 'interno fecha- ção de 'frequéncias.
do, ditas paredes da frente tendo
Privilégio de invenção.
aberturas de fluxo circulares alinha1. Aperfeiçoamentos em ou re
das adjacentes à urna extremidade do
cortai, unia corrediça de válvula dito 'atives a circuitos de demodula,
posta dentro do espaço do corpo e ção de frequência, de um sinal
móvel entre posições abertas •, fe- elétrico por zr..elo de um 'único
chadas em relação a ditas abortarei, culto ressoante, caracterlzade
meios para acoplar canos no corpo, os fato da corrente do sinal elétrioj
canos* tendo passagens de fluxo subs- ser alimentada um circuito reit
tancialmente maiores iø diâmetro do sonante constituldo pela combtlo
que ao aberturas do corpo, ditos Úl- nação série fechada de pelo me
timos Meios compreendendo cubos nas uni indutor, uni capa citor
flangeados do cano, • parafusos ser- um resistor, circuito. êsse no q
vindo para prender os flanes de ditos essa , corrente de sinal provoç
cubos contra as supufícies ezternas uma corrente aumentadx pelo fé:
tor de qualidade. do C/Unita reia
das paredes da frente; condi dos di- sonante,
corrente essa que prod uj
tos parafusos tendo cintara com as
uma tensão nos pontos do re
parede, da frente e o reiterot de tais tor
que, para a frequêncla_centra
parafusos estendendo-se entre os flando sina', fica defesada de 900 em
ges e servindo para prender as partes relação
à corrente primeirarr.e$
adjacentes" de ditas pa re des da fren te mencionada,
sendo as ref e
-teconradism ponter- das duas correntes
alimentadas
mediários, e parafusos adicionais con- um detetor "pusc-pull",
dotado
tatando margens das ditas paredes dois retificadores e um circuito
da frente na extremidade do corpo de-saída em "rrush-oull".
estendendo-se além dos flanges, ditos
parafusos .citados por idtbrio servinA requerente reivindica de
do: para prender as paredes da frente' acãrdo com a Convenção Internacontra ditos meios intermediários do ~O e o Art. 21 do Decreto-Lqi
corpon.o 7.903, de 27 de adisto de 1945,
a prioridade do correspondente
°. requerente reivindica a priorida- pedido depositado na Repartição
de de idêntico pedido depositado na de Patentes na Alemanha, em *
Repartição de Patentes norte-ameri- de janeiro de 1980, sob o ' númell
cana sob si.° 5.421 de 29-1-1960.
17.819 VIllan1a4.
Total de 5 pontos.
TERMO 1/6.098
24 de Janeiro de 1961
Requerente; Robertshavr Futton
'Controle Company — Estados Unidos
da América.
Título: Aperfeiçoamentos em dispositivos de controle terrnostáticoe
Privilégio do invenção.
Um meio de montagem para
um controle de aquecimento de fluido compreendendo uma parte - de estruturo sensível à temperatura adaptada para ser fitada a uma superfície de transferência de calor para
sentir vedação, de _temperatura na
dita superfície, urna, parte de viga
alongado tendo um coeficiente de
expansão diferente da dita parte de
estrutura montada ajuatávelmente dentro da dita parte de estrutura e adaptada para ser movida entra- posiçãos
'de controle em resposta à expansão
e contração da dita pine de Iletilltuse. e meies atuantes sensíveis ao asovagem° da dita parte de viga • adaptados para a operação de meies de
controlo de'-calor em resposta • "g
-rani:Setmpu'daiserfície de transferência de calor.
A requerente reivindica de acardo
com a Ccereenção Internacional e . o
Art. 21 do Decreto-lel n.° 7.903 de
27 de agasto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido, depositado na
Repartição de Patentes doa Estados
Unido, da América, em 15 de Uvamiro de 1960.
sob x>.° e.736.
•
'toe*: 6 ponte*

Total. 7 pontos.
TgRMO N.o 126.28'1
Em 31 de janeiro de 1914
Requerente: Kobe Meei Workk
Ltd: — Japão.
Títu10: Estrutura de ligação di
tubos ou cilindros.
Privilégio de invenção.
1. "Estrutura de ligação dt
tubos ou cilindros", objetivando
prender um corpo interno ciiihdrico feito de titi,nio ou zimbra°
a um corpo externo cilíndrico fel.
tede outro metal que não titánic
ou zireknio, caracterizado por
compreender um anel feito dg
meamq material de que é feito o
corpo interno cilindrico e que se
estende em tôrno do dtio corpo
interno cilindrico, e por compreender um anel feito do mes
material de que é feito o
externo cilíndrico, e que se estende em Vânia do dito corpo externo cilindric0, ditos anéis sendo
ligados raecâniCametite um ao ou.
tro. -a junção entre os dois senda
soldada por solda forte.
Reivindica-se os direitos de
prioridade estabelecida de lidada
com - a Convenção Internacional,
decorrentes de idêntico pedido de
patente, depositado na Reparti-ção de Patentes do Japão- sob nú- ,
meros 31.040, de 10 de junho de
1940, 31.041; de 10 de junho de
1960, ,e 33.172) ra, 25 de julho de
1990:.
Xotai -.5 . pontos.

y

TERMO NP 126.818
Em 11.de janeiro de.1960
Requerente: Medi — Mecânica
industrial Ltda. — São Paulo.
Titulo: Válvula acionada a fluido, para obtenção de movimento
alternado de êmbolo ou similar.
— Privilégio de invenção.
• 1. "Válvula acionada- a fluido,
para obtenção de movimenta alternado de embolo ou similar",
caracterizada pelo fato de serconstituída por peça fixa a que
se ligam três condutos annhados
em plano vertical, o mediano de
entrada de fluido, e os restantes
de salda, confrontand0-se com tal
peça uma válvula própriamente
dita,. formada por elemento dotado de câmara voltada para a
peça fixa, permitindo a comunicação de dois-doe condutos adiacastas, eis que as condutos extremos são ligados aos topos opoStos
de recipiente, portador, em seu
interior, de êmbolo, solidário pela
face -inferior, a uma haste, mita
dotada, em sua parte superior, tip
região ôca, atravessada por outra
baste central, solidaria, pela extremidade superior, a um suporte
. portador da válvula propriamente
.
dita.
Total de 3 pontoe.
TERMO NP 127.425
Em 7 de março de 1961 Requerente: Tb. Electric AutoLite Company — Estados Unidas
da América.
Titulo: Plásticos em paina positiva paia grades de baterias. —
Privilégio de invenção .
2. Numa bateria do tipo chumbo-ácido; uma Placa Positiva do
tipo Faure consistirido de unia
grade de suporte de uma liga de
chumbo coberta com material ativo que consiste de óxido de chumbo dividido finamente. cuias
particulas são mentidas juntas
por partículas distintaa peque
termolastica.
-nasderi
A requerente reividica de acardo com a Convenção Int/macia.
nal e o Art. 21 do Decreto-Lei
rnero 7.903, de 27 de ageeto de
190, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repor. tição de Patentes nos Estados
Unidos da América, em de marga de 1060, sob n.° 18.058.
Total 10 pontos.
.....nn•n••••••

T1121.10 NP 127.264
28 de fevereiro de 1961
Requerente: N. V. Pbilipteeloellampenfabrie ker — Holanda,
Titulo Aperfeiçoament.os em
ou relativos à, dispositivos paaa
a reprodução estereofônica de
Privilégio de Inven-

•

ção.

—

_

pontos caractertsticos
1.0 Um dispositivo para a reprodução estereofônica de ~OS
-que sã* alimentados na forma
do sinal de soma A:+13 dos binais estereofónicos coerentes à
e E e do sinal de diferença
A —13, de ' Cogitado modulada
sôbre uma saaportadera., Meto

Novembro, de 1954 4275,

ORCIAL '( Seção ni)

Segunda-faia 23

sinala coerentes A a B Para o
~ata de entrada. 'Giesta dispoNtivo elido dispositivo de seproMaçã"; -estereofónica compreende,
outrossim, dispositivos reprodutores ineitik105 em canais separados, que são alimentados poios
sinais estereofônicos ' coerentes
e E, o passo -que os Sinala
constituídos pelo sinal- de •soma
de 'audiu-rrequencia Ai- B e pilo
sinal de diferença A—B de amplitude modulada sõbre a. subportadora que ocorrem no
culto de entrada 'do dispositil'a
de reprodução estereofônico aão
alimentados em comum a d.rs
dispositivos de- detecção de amplitude, que apresentam polaridade opostas com- respeito .1,0
sinal de :soma de audio-freqüência A+ E. enquanto que cada um
dos circuitos de salda destes diapositivos de detecção de amplitUde é ligado com uma entrada
de um dos canais separados„
acordo com. o' pedidode patente
principal brasileiro n. o 117.na
caracterizado pelo fato kia mata
a entrada do dispositivo de repródução estereofônico e 05 dois
&apositivos de 'detecção de amplitude ser feita provisão de eu
atenuador condicionado à freqüência tendo fatores de atenuação substancialmente uniformes
nas faixas de freqüência do 111241
de soma de audio-freqiiência
A-1-8 e do iina.1 de diferença
A —E • modulado sedire a sub-:
portadora, cujos fatores para o
sinal de sarna de audia-treqüênela £+B são mais elevados /se
aqueles do sinal de- difereno
A-8 modulado •ôbre a suo.
portadora. Total II pontos
lniFtam N o 127.367 •
3 de março de 1960
Requerente: flWico COrpOrmtion Estados Unidos da America.
-EoluiPaniento . do reproduçáo
estereofónica de som. Privilé-.
gio de Invenção.
•
1.0 Equipamento de reproda-

ção estereofônica de som, caracterizado por um primeiro estagio de saida em push-pull,
qual é alimetitado um situa
terso-fónico, incluindo e referido
estágio um primeiro transformador de salda, dotado de primar.°
de duas seções e iun enrolameato
secundaria, um primeiro -regro-.
dutor Sonoro Ugado ao dito enrolamento secundário, um de.
guiado estágio de salda em Puan
é suprido outro-pul,aoq
sinal estereofônico, incluin,da o
referido segundo estágio um se.
gundo 'transformador de saída
igualmente dotado de sim enrolamento primário tia duas seções
e uni enrolamento- secundário,
um segundo reprodutor sonoro
ligado ao dito enrolamento sa...
(sudário por áltim0 mencionado,
um terceiro transformador de
Nada, dotada de um . conjunto
de Seções de enrolamento primário e' um enrolamento. semin.
dtriol dispositivos -DOA& as
duas ' seções primárias , do referido terceira, transforMador: rel.
pectivamente ' em sétle ema 'as

duas seções primárias do menet*.
nado - Primeiro Itmnsformadar,
de modo que as duas seçõesi primárias do dito primeiro transformador ficam em relação de
push-pull e, as duas Se008 primárias do dito terceiro transfor
mador também ficam em relação
de push-pull na saída do meu
danado primeiro estágio de
push-pull, dispositivos de ligação
das duas seções da primário da
referido terceiro trnsformador,
respeetiaamente, em série zora
as duas seções do primeiro do
mencionado se gunde transfor
-mador,equs'34
seções do primário do dito %e
guiado transformador ficam em
relação de push-pun e as duas
seções do primário do dito terceira transformador também ffcara em relagão de F icia-Pull na
salda do -referido- segundo estágio de , push-pu/I, e um terceto
reprodutor sonoro ligado, com o
enrolamento secundário do referido terceiro transforundor
Total de 12 pontoe.
Prioridade: Estados Unidos da
América. em; 14 de mano de
1 960, sala na, 24.704.

dispor de duas janelas ou ab.r
laterais, sendo nesse caso a placa
ligada latergmente a duas placas -am$
viveis, de retenção do conjunto de
tografias. _e finalmente pelo' fato
plaqueta pEdtr ainda dispõe de uma
placa rigida simplesmente adapta

Oto de Juno massa de liga de- baixa
Nato em contacto com uma base.

Tm 11 de Janeiro de 2900

ficle plana, eia razão do friso, si.
tuar-se em plano rebaixada clest.nado
a receber uma pelicula com dizem&
pelo fato ainda de ernbuLda na moldura, aproximadamente com as dialeto
sena da superfície plana, ter uma placa

fixa, e na altura da abertura ou Ianela lateral urna placa amovIvel
dependente da primeira mas a ela
gada por uma tira de couro ou
retini flexível que se preste â
articulação, podendo ainda a pia

na moldura por preisão.
pontos 2.

Total

•••nnnn•n•

TraltIO 111.812

Em a de julho de 1980
Requerente: Birdoeld Znaineerbsg
L:rnited
Inglaterra,
Titulo: Aperfeiçoamentos em 01.1 4
'antros a sistemas de transmisstki
as. veiculoa a motor. — Privilégio
1i:enraio.
19 — Uma junta, universal' na
TERMO
" 128.157
tremidade de um meio alio actonad
caracterizada pelo fato • de com
ender uma pata de vaso que e
6 de abril de 1961
'traída no parai° subo da roda,
mas emalo cilindras da estrutura
Requerente: Rádio Corporation o/ cubo
formando o 00270 da lestaAmérica
Estados Unidos da AméTotal de 7 pontas.
rica'. .
Titulo: Aparelhos Semkonduroren Prioridade: Inglaterra, em 8 de Jus
— Privilégio de Invenção.
lho de 1958, sob o n9 217.780.
1.0 Montagem de um aparelho
semicondutor contendo, pelo menos, um
' TR:RAttO 4
19 11e.Ne'
eletrodo metálico surgindo da sua SuperfIcie, caracterizado pela celoca-

suporte,metálica, sendo a referida Soci4t4 Orenobloise D'Itudes
Applications Hydraullques (Sb:
liga capaz de dissolver o material do
eletrodo a unia temperatura abomino do 'green) — ?rança.
ponto de fusão. do eletrodo, mal sendo
Titulo: *Blocos artificiais para
o volume da massa de liga =hl pe- obras em Feteção contra o mar-.
de 7nvençao.
P21-9101ti0
queno para dissolver iode o eletrodo;
pressão do eletrodo do aparelho contra
19 —:
artificial para obras
a massa de liga, e aquecimento do con- proteçãoBIOCO
contra o mar, caracter
junto do aparelho, da massa de liga pelo fato de apresentar o referi
e do suporte até uma temperatura abai- bloco substancialmente, a forma
!O do ponto de fusão do elebvsde mas uma caixa- Oca que exibe, à água que
suficiente para fundir a mania dor liga sobre Cl. incide, uma grande abeR
e dissolver Uma parte do eletrodo, res- ra em comunicaça.o, por meio de
de seção reduzida com
friando, depois, o conjunto para permi- pungem
tir que a liga liquefeita se solidifique e Outra face do bloco.
ligue o aparelho ao suporte. Total de kleguerr as pontos de 2 a 8.

ponto 5.
Prior/deur-. .2'rlia05. em 20 de *
Prioridade: Estados Unidos da ' Ame.
PV 'sere 4.0m
rtca, eiti 20 de abril de- 1900, sob o beiro de 1950, sob o n9

ao 23477.

.

-

TERMO 141.34a

~O NP 121.127.
FM 11 de julho de 1980

Requerente: Pana:nau S. A. Inp
dustria e Comércio de Bebidas adi
0 Paulo.
Requerente: Pampeo !tala lVfazzarella Geral. — Sã disposição constai
Tinilo: Nova '
— São Paulo,
aplicada a cápsula para cob
TROO: Novo Modelo de Plaqueta va
de
gargalos
de frascos. — Modelo
de
Imantada porta Retrato Modáus
Utilidade.
Utilidade.
I* — *Nova dispo1çá0 construtiva
— "Novo Medd° de Plaqueta
cápsula para cobertura
Imantado' Porta-Retrato", caracterizada aplicadas ade
s' conZecc1onad
frasco,
essencialmente por compreender um 'gargalo
Material plastieo, caacterz edI
sm
.quadro ou moidera cuja fronte é coa-. pelo, fato de que tal capstúa se aptas
figurada por uma auperficie plana senta na forma de tubo ligeiramente
que num doe laterais. ameen. tronco-cenico provido na Lace estarade de saliencou
ta. ampla. abertura ,. ou janela para- a -na de pluralid
nenettraa b.Orinontais, imitadvae de
:fotografia sendo toda -a borda froa. enraio"
de palhinha.
tal da peça e da Janela guarnecida per
men friso; pelo 'fato' ainda da * .sui¡ier- Total de 2 pontos
.
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19 .- Uma taiiipa
fosqueada com
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de ser a tar.:Pa propriamente dita
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TP,R1140 N O 123.825

• Em 27 de outubro ` de%1960
Requerente .John Harry Orsing 5U.k1a,
..
, •
•• Titulo: Aperfeiçoamentos em ou
telativt, e ejectores de saliva, - Pd'fflègio de Invenção.
Ilii9
ni ;0-s." eAPekeeáraa ele saliva,oucorni:

reennedndo um cano de suçto com
encaixe para o. ligação do cano
o suçãO, e um segurador para wener
o
tubo de stwilo na posicao na
i
bõca do paciente, caracterizado peto
tato nu -eo cano de suçilo,.ennaixe para :ligação e o seburador abo feitoa
'numa única peça com um comprimento de tubo que na temperatura ara_
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-era /1:•iva 3:10e15i/, de eburras- c.crr:: -.ri:dente
onde passa•o tubo , - 5 -Estados
dç
fon
queira
n
ada
por
.qundra
met411suas paredes externas, de
:-.dc reverei:
dame
1..1
em
1”
Utic'o
co
C
o
r
t
a
ecnoceil;?tii:
o mesmo não pode dali:ar •fixanfi•S a Io
IN.> de. 1930, :sob nv
posição do porta-perna e fomente 11- rondade de doo::••
•
as cai oig•Izag, cante.'
berando-o quando são presa Os as.
extremidades superiores da barra - terizailo pele fato de que externamenT£RINAO- N 121) 9t16.
te, cada vértice da 'placa em dobras,
10 - e - 8 - tornando ae
os lados da mesma; se
1as de forma -que .o tubo - 5- dez- em ambos
lizará facilmete Pelos. orifícios een- a lYr es enLa* _iTeurrti ..11:0 'por e •yilina : e- • Em 19-de janeiro de 1961
•Utile:a de secção transversal em "V", Para, inibi/cação no Diárlo Oficial
Andes das referidas barras.
apoiada sèmente • coiltre o vértice de. Unido. .
•
mencionado, ficando as abas laterais
modffilo de Ct.hdade.
livres,
voltadas
para
os
canais
da,
Walter Gargi - Capital do EstadO
.TARMO N9 124.842
dobras da placa :continua. ' •
de São Paulo.
••
Total
de
2•pontos.
Titulo: Ventilador de 'reto.
Depositado em 6. de agósto de 1960.
• 151 ,-- "Ventilador de teto?, compre.
endendo motor *usual, acionador de
Modèlo de Utilidade.
ISRà10 Npalhetas normais, caracterizado pelo
Requerente: -Baurdet QBS Cia.
fato de que tal motor se apresenta
Brasileira de EqUipamentos 'Depositada em 15 de dezembro de silbre suporte elíptico. disposto -em
•
Paul*: •
1960 :(Modelo de Utilidade).
plano vertical, com eixo maior horisendo neste sentido . atrevesTítulo: -"Novo modelo de andadei- Requerente: . Produtos Químicos zontal;
Sado o, suporte' por duas tivitee., uma
delas ligada ao corpo do mcLor. perCinarany 5.- A. - São Paulo.
19 "Ndvo modèlo de andadeira" Pontos caracteristiCos: "Origina:s initindo pardal indluoi eão do ror:.nio,
caracterizada eseanciabnente por ser disposições em embalagem".
estando ambas as hastes dotadas nas
formada por dois quadros rígida tu- *Originais dlaposktões em extremidades de pás maiores, sendo
°bulam mettnial
, e . - 2 - elnbalabera", caracterizam-a epor ser que, por outto.lado, o, suporte ellpti•••
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MARIO . OFICIAL (Seção IP)

sipola-se :sabre rolamento:Is lia para risadas por compreenderem inicial-

tu~r de pendente Mó, oe qual
" os condutores elétricos, que
entam coletar formado por dóis
eonotaltrieoa bolada entre si,
nee olaia atuam duasnef ita diaatu, Ot".±§_#?__
or 044015• que ~um o ator

TEMO E9 126.675

mente utãe armado de base, sõbre
a qual é aplicada unia Placa Plana,
Em 27 de dezembro de 1966
provida de duas orelbaa laterais e
opostas. com furos, e atravessadas
a—
Requerente: Buclides Be
por hasta transversal; e g . dita- Paulo.
prolongando-se
se pcateriarmenTitulo: Aperfeiçoamento/ introdutrechos dobradosin- zidos
te e
em chaves e nas cabeças dos

Novembro de 1964 4277
da add. de 1945, a priordade do

m
ente pedido depositado na
Repartição CL Patentes da França,

an 23 de fevereiro. da 1960, soa •
n9 919.327.

TERMO No 1211.904
clinados para traz, de suporte para respectivos parafusos. — Privilégio
ama peça transversal em II, .fixávet
tal de 2 pontoe.
Em 21 4.a févereins da 1961
de Invenção.
eln altura desejada qualquer.
1•••n••T
Ia — Aperfeiçoamentos intaoausa
Requerente Bopp a Reuther D
Total 'de pontos.
TIMO N9 126.064
dos em atavas e nas cabeças doa res- m. b. 11. — Alemanha.
pectivos parafusos, caracterizados
Titulo: /embolas, rotativos com ama
3agepa1tadi *o 93 de janeiro de
Por ter it face da, dakona do parafuso
TERMO Noi 126.446
endentada para medidores de
prosada de uni elemento• lateral
liquidas !Mentes. — Privilagio de In,
como
letra,
algarismo,
Inalai:rd:11V
iliar 7 de fevereiro de 1901
ca, ou iniciais ali estampado em bai- venção.
Requererias: Imo ,Reistaeariol
xo
releva Mala profundo na sua par19 — Embolas rotativos com área
Pitnt.
A. B. Dick Campana te médio-central
oti em outra qual- lateral endentada para medidores de
tOs caracteriaticos de: "Mv* e —Requerente:
Estados
Unidos
da
Amarias.
quer.
liquides fluentes, caracterizados Pelo
sistema de descarga
Titula: Conversor de Imagem; +-água
fato de ser a base (8) dos dentes
dietil
da em bacia ~teria" Privilégio
Total
de
3
pontoe.
de
Invenção.
lavando.
substancialmente mais profunda do
• “ Ovo e original sistema de
19 — Ura canveraor de brialsera
que em ende.ntações normais.
aza automática de Nota em ba- ~reendendo uma pluralidade de
•
?IMMO N9 126.758
Total de 2 pontos.
sanitstria", caraetertra -leIrã= totocHulas em _estado sólido sobre
maios de acionamento- as Mata a imagem é dirigida, uma
Inn 27 de dezembro. de /98.
atravéa da tubulação; um dos ,superfIcle em cada =a das tataca TERMO Na 121.985
esta situado entre assenta
lulas Para a aplicação de potência
Requerente: José Almodova — Sio
da bacia sanitária. e o outro de operação, e meio para aplicado Paulo.
Itin 17 de janeiro de 1961
-se adjacente e é atuante na de potência de operação a Mda as
vencional válvula de descarga superfícies, incluiu/ uma placa de
Titulo: ladro tipo de régua para
; pelo fato de o acionanaento do apoio, oondutiva,. colocada em mai- demonstração das _principais tbrmu- Requerente: Miguel stabil* — São
ser polindo eora a liberado •çao a Vidas as superfície* de fotocá- Tu de figuras. --- Mo- Paulo.
preceito que se exercem no Cepo- lulas de escrita, dielétrioo, entre a delo de Utilidade:
Titulo: Nemo dispositivo guia can
yo' adaptado sob o assento can- •mil/era/ale de cada fotocélula. e as
placas de apoio, condutivas, em con- • • r* — Nevo tipo de régua Para de *mala métrica para máquinas de
tato com as mesmas.
ta/ de 14 pontos..
-anostrdia•lesiformulas cortar chapas. — Privilégio de In.vendia.
•matematicas
lis
geométricas,
de
.
Total de 8, pontos.
formada de duas r gusa, urna, móvel
l o — Mv° diapositivo gita com esA requerente reivindica de' acórdo dentro da outra gila lhe serve da ca- cala
TartM06 N9 126.244
métrica para m áquinas de corcom a ConvençAo Internacional e o pa ou envoltório, esta caracterizada tar
chapas caractMsa.do por colunas
7.903,
de
t
por
ter
numa
das
faces
duas
séries
Art.
21
do
Decreto-lei
ra
Em 31 da janeiro d *1901
suportam cubos-guias
27 da agOato de 1945, a prioridade de pequenas aberturas, numeradas cilindrica que
a caixas. de engrenagens
Um bbcal economiaador adaptável a do correspondente pedida depositada convententemente dá 1 a 18,. e de tal solidários
ligadaa par um t eixo e que aportam
tubos dor pasta dentifrada e similares na Repartição de Patentes nos Es- forma dispostas que, fazendo-se co- anteriormente
uma placa de encesto
a- Modelo de Utilidade.
tados Unidos da América, em 5, de incidir as mimaras de mesmo valor, para o corte da
chapa; as extremiaqueles da réguo =vaia visto taravas dades
Requerente: Ricardo Olibo — São abril de 1980, sob o na 20.080.
livres das colunas siine provia
das
citadas
aberturas
da
régua
fixa,
Paulo (Capital).
•
de placas suportes das quais partorna-se possiver a deitura Imediata das
9— Um bocal economisadas Meaitem parafusos microraêtrieos que
ver a tubos de pasta dentlialcia e
das principais formara., matématicas atravessam
TERMO N9 126.564
as caixas de engrenassena.
euares, caracterizado por run
referentes as figuras geométricas e ,se projetam
até próximo a face
planas ou especiais inala comuns. posterior da 'italiana
no topo roxasearnento externo
Ern 2a de novembro de leda
partindo ainda
Tudo como descrito no presente meto à borda supeaior rosquetimento
superior
de uma
de
Unia
Projeção
morial
e
Ilustrado
nos
desenhos
aneterno na base do boca/.
Requerente: Richard_ litakenhagein xos. •
dessas placas um parafuso mictroméTotal de 3 pautes.
—• São Paulo.
trica, que suporta fixa e ajusta uma
escala métrica longitudinal e paraTitulo: alaspunisones Suplementar
lela a uma das colunas encontrandopara cortar fana de Papel em tiras
TaIRMO N9 126.=
MIAMO alo 126.899
se instalada sabre esta escala métrina miau= de escreva. —
ca uma lupa, Olho mediu= da 'ade InVenoka.
31 de janeiro de 1961
EM 21 de fevereiro de 1961
cara, eneorporada a um dos cubo••
O maquinismo suplementar para
guia e ainda por lateralmente a uma
Privilégio de /nevnçáo de "AperteiRequerente:
Regia
Nationale
Dea
das colunas cilindricaa encontrar-se
entoa nos sistemas de articula- cortar ou tirar falha* de papel em.
Renualt — França.
um taxo com uma das extremidades
e avanço do braço auporte do ata tina na máquina de ',macre: é ca- Usines
Titulo:
Aparelho
auxiliar
para
a
'encorporada a uma das caixas de
o, nas máquinas retificadoras de racterizado pela fenda na regustaque
soldagem
automática
com
roseta
de
está colocada na máquina de escreengrenagens eoutra
a
gstremidiide
~Mica planas"'.
totais ramo reservatório de provida de manivela para e acionaBorla iwanow — Capital do ¡atado ver no lugar do prendedor, que per- peças
combustível.
—
Privilégio
de
Invenmite
passar
Com
uma
lamina
e
cormenta manual da conjunt.
de São Paulo.
19
Aperfeiçoamentoa nos siste- tar papei e pela tarda aguda de ção.
Total de 8 pontos.
Aparelho
auxiliar
para
a
S01mas de articulação e avanço do braço- prendedor (regia) que permite ta- -agem automatiza- com recatas de
rte do rebOlo„ nas Máquinas re- rar papal ou papel perfurado dentro Peças tais como reservatórios de comsuperficies planas, ca- da maquina ,de escrever em tiras.
Wlesdorae
TERMO' N9 127.002
bustíveis. compreendendo uma mesa
racterizados pele fato da mesa que
de posição regulável em relação às
sustenta o motor e o rebolo apresenEm 23 de. fevereiro de 1981
rosetas da máquina, tuna montagem
TERMO 149 126.678
tar uma abertura na qual penetra a
de suporte da gera a soldar e um racoluna de sustentação do conjunta),
d/sio-guia da montagem, de eixo verRequerente: N. V. Philips', (VoeiDep. em 10 de fevereiro de 1981.
coluna esta na qual está =Contada
tical e fixado de maneta regulavel lantp enfabrielten — Holanda.
uma bucha móvel, 'asno edsta mesa
na mesa, r maio que, em combinação
presa de forma articulável na dita
Patente de Invenção.
Título: Aperfeiçoamentos em
com unia . placlueta vertical solidária
bucha *naval por meio de duas • .a lâmpadas &Raieis incanTitula: Nemo dispositivo de segu- com, a mesa, encerra um bordo cor- relativos
jeções taoncónicas que se proje ..
descentes — Privilégio da Invenção.
horizuntalmente, na Mesma linha, dos rança para ferros elétricos de soldar. respondenta da mantacena ao passo 19 — Apertaçoamenms em ou relaterais da abertura e tem as suas Reg. Alvaro Coelho da alça — que a rotação das roseta, em conta- lativos a uma limpada elétrica Inextremidades alojadas em cavidades São Paulo. — Privilegie de Inven- to com os bordos das duas partes da •candeseente, na qual os elementos
Peça a soldar, conduz o peça a sol- externos de suprimento de energia
cônicas, dispostas lado a lado tam- ção.
bém na mesma linha horizontal, uma: • 19 — *Novo dispositivo de segui dar e sua raontage que desliza na, alo eninstituidoe, respectIvaznente,
caracterizado por comportar -a por um contacto centeal na base cio
de cada lado da citada bucha.
rança para ferros elétricos de sol- mesa,
um quadro rígido monta- punho da lâmpada e pelo enxaguar°
Total de 3 pontos.
dara canas aerizado eseancialmente montagem
em esferas ou análogos, tendo um •rascado
por compreender uma chapa ou do
classe punho, sendo a extra.
conta:no paralelo ao da linha de
apoio metálico , Instalado no Luxo soldagem,
alidade de um. dos fios alimetadores
sendo
aste
quadra
conve• TIMM() No 126.434
•aziar do cabo, por onde passa o fio nientemente reforçado por travessas do elemento luminescente presente
•elétrico, e ditas apoio pressionado, em sua parte superior, suportando na lâmpada seguro a cada um doa
Bra 7 de reterem de 1981
direta ou IndiretaMente, contra &de
peças isolantes um berço que. tem eelementos alimentadores -de corrente
mesmo fio por meio db parafuso ou apor
pelo menos um do fios ai/Mentaforma
'Requerente: J. O. ?febras Junior •recurso
semelhante, ajustada em fu- a soldar. da parte inferior da Peça dores de corrente sendo formado par— São Paulo.
ou rasgo praticado na próprio caatabnesto por um elemento funivel
Titulo: Aperfeiçoamentos em ar- ra
ba, formada, assim, o conjunto des- Total de 4 Pontos.
da aeinarança, compreendendo a Manticuladores para dentadaras. —
crito, um ponto fixo floa no eaao A requerente reivindica: de acardo Pada diapositivos destinados. intervirada de Invenção,
19 — Ap erfeiçoamentos -em arti- do soldador,
cem a Convenção Internacional, o romper arco. produzido na lâmpaArt. 21 do Decreto-lei no 7.903 de 27 da pela ma queima, caracterizadas
curadores
para
dentaduras,
Total
de
3
pontos,
e
nr
e
de.
pelo fato de. aa mesmo tempo que o
•
•

•

•

•
•

:
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ki
punir) da lâmpada é atarrachadO,
com o auxilio de seu envOlucro reiscada, por dentro do gargalo de %eche:,
da lernpada o qual é provido de nere
vures coincidentes e a porção do fio
alimentador de corrente conetituido
pelo fusivel de segurança é passada
pelo intervalo existente entre a sue
peracie extrema do gaegalo da umpedi e a base do punho para o en•
veiluero roscado do pulielo o dito interealo é enchido- com. subste.ncia
isoLlee em, Veia sua per2'erdi e al-'tura ,
• Total de 3 pontos.
Peioridade.: Holanda em 25 de feveado de 1960 sob o ne 248.814.
TERMO N9 127 20•6
Em 31 de 'janeiro de 1961

tim deslleante sôbre um cana' era
rotaçãue para. o comando do refeacte
centato ,carecterizado peio fato de
que o referido patim apresenta um
desenvolvimento estende acentuedo,
de modo a 'abraçar, ao loneoede um,
certo trecho, o causo sôbee 0e-qual
.e
desliza.
TOtalde 5 pontos. •
A requerente reivindca de scerdo
com a Conveneão Internacionel e o
Art. 21 do ledcreto-lei n9 7.953, de'
27 de agosto da 1945, a pelor:dacie
correspondente pedido depoeitad; na
Repattição de Patentes da Ieel:a, em
2& de julho de 1253, sie o ne 11.311.
a ' TERMO N 9 118.0e1

•Deposetada em 24 de março de
50. •
Requerente: Leinila Vitc4eff - 19
São Paulo,
Requerente: Taiceele. Fulddia, - Es• Tituer -Origi....1 modelo de pente tado de São Paulo.
ee•delo de Utilidade.
Nov-is d epesiçee em 'elemen- modela de pente" to "de atpiecimento-paia égua caractrazad por se constituir de unia vilegio de Invençau,
•
sétee de dentes . de material plestico,
"X...va depoeleeo Cn eleir.erae
metaecos, ou de material equivaleu-, de19a-e•
aqiiée.mento para iieue • -. • carecete, sendo cada um das dentee, cone, rizado..
por une cerpe baeo deo dl)
fornadoe'em forma de te:engulo es- com
ciupia. ,7) • plr,a cerce,
cal(no • ee base. aberta - 1 ee,. ceane laçãéperecies
água, ene cel.? ietedta
substencialrnente e8)•eeda
oe late:ais - 2
o c•ieneueev: leelea eu
loagoe e a ext.emidade - e afu- caev5.9,coloca
do -cenvene.olial porner.de, termleanclo • ele ponta pel ea_ (2). ePrev:do
dis.peative d eentreea pere.
fato des dentes setein
ti agem .de ar (5) e :ince; par diapee.,• 'latee.ais .por pequenas parçe
por eta, parte eueerier de -coreu C.)
curv - 4 -, de tal modo que em g
euia1n uma
formando • um tillien
taloa:et e. face externa do treeneeeo •charnine.
(trieitai pr
'ee
se aereeentem peraleles. um 'Acide rezies .duales
te) para e..e.7.3.-ieee
em relacea ao outra; peei lato cLe tette e em cujo
tr'.:detea tela: ci3. cereunto se npre- poStas uma i,ar da ceneletra. (LO)
seu!. e em :cem a bare 2 __e jeehe vexa
e
lea
unaaa
cdattleçeo de ::: .:u,
da .1.e.eide um deles ciataeo de pequecopiei:e>
en
na el ea - 5 --, junto te base, onde •tecido
na por .e euereier
se eneiaxae-e centee fechree da ee- tarra. que
fiou vaxiaa
tre?-eelecle oped e de rodo a coe.- xege.rn das e; cie vieleee
!;:t
foneer em peie- Mexa •.:i e ejrculee Ciaped de luees com-ene:em-.
eee'eed de 2 plreca
trada, de. see-aa !d.e (I2,
UI.
eeue, quente (12e e eia :c
leneeee (14).
Tedee10 1 .:::• 1 ed • e7
To.ter de. 2
leeedee i
de de-ae,-o dr
.19e'
feJ 1:e3
ie(eene-: aelet V :1:ri AeeerEie e cie
•.
- ee -Pelle.
ec: "rio:em
Peet,e car.ete
O
laiaarr-etit-e:
int eleees, peai itiserue• .
ee
eaeeo de
reea e I, rae f •c.s"
—

(,Ca

pyea
cola eeraci_eree nes !eu:e'
ire .esereia
e.eedeactee
:tr. 3.,13,,s OU Ot7"2,
.e ou de outra feaea germe'dás- cei reais
' tree. deteelea
aeo •ne.cho e feeneree.: ,
in , • .eurei oee, nne em1s fa c 10.
een alte-releeo, eeeer•
ti-. .
ev.r•._1..e..tes
eaket.-...•
fieua., em
Cr' 'í
,u
Errele" eve c;
re ,eedeetee
e.: 4 pentes,.

r011•1.0.5

aaalelo ee

. .
:
r.:Ca ou
tum,s

eeae

•

..•

•:,
. •
•
cae ae, ee.

ento flector é
peles duas
.:3:2:57:?Sn3n.•

1

é

.•• pela d".1 .3 . moenha
e.ante. • •
eeleae de c eC.,:do
•n ;•,:t:Nracional e •o
edl et n 7.5e3, de.
e p'ric.x:(.1 :• •cic tia

:ana k.• :':1-1'a:. 2 ,•••. ie
ie

eeceadee
d2pa:-.1:atlo
•.
"recesen,: e,.
,: . e-aes na In-_,lataree
re
eeee I
-roa de paateleeae.
ee_ •-.
cadaerod portaa.,.
2
:,01) O Tr:1-1
da :de peeeeno Ler eseale eae.. dO 1 ea ere
peateleitas e-oirtitteee
p. - e- .
•
• ele,. girateria MOVir:t3
forma . 6c 1:ait:2:i e
hca . ízon :tc.l.TÊ:Tree:O, N 9 -11;
Lede asee-eie
poeta era peeiceo
ed.._ :e . :e9 11.9
,teei-ee e,. ewine, peanee o eaaeete7 cle julho_ .ale :239
avet.
ir.etild el . es.
a. -o de 1e60
.een:
• 'Totaa_de 2 inntes.
a . ..e:merenda Fabrica Iteledia.
fleti mure:1i
p. A. de-•
•
.R.M eí .' ?
„4: ) Paulo Roer
Marielete de abertura
s_ Eait. oia a: eiedea:baie.
;
112
Tar.M0
pie ., e teci manto lento rara a.pa••1
Titti:0,-! .7::-•,',.1:t1J -au,r...1 -a4eca par..
releue-ree ignieão de . motores,de com-1
Em 2e de deel
1 eecher , e-ed.,. , - 'Z'r'.vilégia de In• beeede interna• • - e_ pra:e:e-ao de eaveeeno;
s—
Requerente: etelfaai le.e...1 P - alee • e., _ate:ai:laca para enldiaii•-_, e`•eee de: . 2:1:i•- •rtlr:a r4,1- eas Unidos da Alude: , - .
dee; eueeoa a e:' letelizedo por um
ela e- feche.e..,antó lento peeue tpar
e, braço para_ as
ee_Titulo:
3.1eeeciar
faro...cie:e.)
ea,
ihea de 1n.çLtu 1e motorese de' -com- ST.O ., çie niada' - Pe d e- e e ed
.:e.-- . arepo' lae, seetee, eetiee une disco rebustão interna .compreendendo, -era vençãO: - ie,. •
1 !atira onde me..as sente copos tani-,
-steietencie,.:uni :contato nióeeleParaes , .e .. • • ,- • -,
•
abeeettineee ;feáhatrientg, ,f1010rAtitQ I, -19 - idee - e'di-L eireieele, vaeee. çiree- ' bem -ea .encentreene -'1 • ,
de-Ignição de baixe teu-ao. e um pa- cepico de mesa, eaa:c`alzeed •rd)- Total clj
•
J

c,a1

n "

Cial

,

.: 21'-.7.L2 •

copocv ,,, ,,,.., ,..,

10 - 43,5 Moi. eee N•O
1,3 - 32,5 inol. ti ZnO
0,2 À- n,() moi. ee COO
0,2
nue. ee _CuO
47,e -.43,8 moi. ',e Fet03
Seguem-se os pontes de 2 e 9.
A requerente. reiven.Lca de etededo
cone
Convenção Interneciona
l e O
„Art. 21deltileecreto-Iei, ti9 7.903, de
e7 de e/se:ato de 1915, a prioridade dc)
cerraoced.aite pedefo cicpedtado na
ittpartietto de Patentes <Is nstadon
unicio-', tia Ameeica em 17 de junho
de elieja sei o ne e21,C69.

,-:

3 r.

,:::

pdar 9 de junho de 1960

_

,eato ielee

- • epaeie a e -a
e. ve
.•3
• - t .Jaz i
• r.‘ ;:
.a
1

eee.,

TERMO NO 120.030 •

Si

J

s

gevete

Reqtzerente: lengel‘O Rabiri - Ratado -fira Guanabara,
•
Titulo: "Original ' mOd810 de taint
po para frascos providos de rosca
semelhantes, dispensando disco tad,
terno (pat. M. U:) - Model de OUtda
lidade.
r — Original mdelo de tampo para
frascos de rosca e semelhantes, dile.
pensando disco interno" que caraotq.
riza-se esesncialmente por leoes=
Internamente solidtele; com o !medo,
uma saliência circular provida fie
um sarilhado, em forma de "W";
Total ele 2 pontos.

Requerente: Vinicola Nau Sem Rumo S. A. - Minar Gerais.
Tietilo: Nova cápsula para garrafas , e outros. - Privilegio de Invenção.
19 - Nova Cápsula para garrafas
e outros, caracterizada por ser consa
tituida de uma , peça em formato
aproximada de cUpula, de pequena
altura, cuja superficee externa se as.
N ? 119.983
semelha et paliiinhe trançada, sendo
prevista ara suas brdas, uma pluraEte 23 ca ...rire de 1960
lidade de panduraia delgados.
Total de 3 pontos.
V. Plalips' Gloel- •
leequcia_ace
1 -e:mei-11v le
TaRe10 N9 120.143
oll. re:;,,.1,te:
Titulo:
ee_ivoi a peee ae.3 e aperelho para
Em 14 de pinho de 1960
d.'eliece e ee, eei p"; 01, .eis chapes de
reecerial edeea.d..,
relede:10 de
N. V. PhiliP.s' eGloellampenfaBrie.
I e eent: .
ken - Ilolanda,
.•
.
eae
pera a separaTitulo:
"Aperfeiçoiunentds
eme
ou •
.t
placa de ma- referentes a núclees ferromagneticos
'3 :can
tuna multi- e processe para fabricar os ditos bele .
•
ex- cleos .feeromaanedce e . - Privilegio
cidree". C: ..alei e:aliadas
, adende co Leria) e- placa. sul:a-ten- de Invenção.
t
r.V,(-3 e deter- 19 - Uns núcleo ferroma3netic0
:...teeee e ene. -. da. .eeeereaão, carece para um -elemento, de memória OU'
,e :da .‘"). e: --e...areer g etapa de circuito lendo urna eu: ia histórica
à pelo subetanclelmente • reteneular, caracc'
e
•
terizado pelo fato de que o dito riG : Z-1 e:paredes uma
consiste dá reduto .da reaçãO.
fermato e 'cicio
:.e.3 e:de e-af,
equccida••de

L:-

.••
'
•
— • 3Go. rie-eaeeedeee-

IMMO N9 119.523
,
sate' 18 de maio- de 1960

1.•n•••nnn•nn

eJ

L'.1

fato de empreender um conduto cure'
-vo de fluído e secções de conduto de
entrada e-de salda •conectadas
referido cenduto curvo; órgãos destinados a oscilar -o referido conduto curvo ene berne de um eixo diretor para
prodeizir •conjueados giroscópicos
tórno de um eixo de torque, variável
com o escoamento de fluido no conduto; eirgãcs trardferidores que respondem aos mencionades conjugados
giroscepicos para produzir um sinal
cie salda alteinacio, dito sinal de-saida lendo -um fator de amplitude que
varia com a freqüencia de - oscilação
end'thetio- do eefeeido eiXo diretor; e
(regem destinades -a integrar O mencionado sinal de salda pára . produzir
um sinal alternado resultante que
va,ria em amplitude •c:en o escoamenta de fluido, no qual e referido lã:ar freqüência amplaude é reduzido.
A requerente reivindica de acôrdo
e:en a Convençãe Internacional, e o
Arte 21 rio Decreto-lei •n9 1.-803, de
27 dar.eadj de leee, a prioridade do
coares-pendente pecl:eci . depositado na
repartivea de Paite1,5 dos Estados
:Unidas da America e em 2. de fevereiro
de 1960, aoeo ne d.237. • ^
'eetel da 12 penae.:

Teeeeeo N.'? 120 505
Era 5 d *adira de 1960
Requerente: Clereente &culparia
- São Paulo.
Titule:..Datoque Plástico para tatá-.
pas de. -recfpientee. - Modelo de •
'
19 - .Cataeue pleeece pela tampes de recipientes, conaituicla -por e
pezas plásticas, peeferivehnente de'
pol:etileeo, men -bana de p /-'na
calota derectertalda pelo fete c: que
.pela feee cônceva• e em podai ceu- tese se . encontra' saliência tuoulax;
no fundo da qual se encontram outras
ealiêncies„ de, pequena altura e cese•
'vestes em -cruz.
Total -tcle .2- pontos.

as unda-felra 33 .
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MARCAS DEPOSITADAS
dts adida tom • art. I» do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação emaçara a
~apto do pedido. Durante Ame prazo poderão apresentar Mal oposições ao Departamento
~ai aqueles que soe #ulgarent prejudicados com a concessão do agiam

eltsiron.a
* 651.224ce fr.d
atrte
São Paulo
.
Pereira,
l ind; 4.-11

Class* 11
lamentas& • beringelas recheadas, ba•
tatu fritas, amimam, risota, bombas.
goacarronada, ~os, saladas diversa&
feijoadas, arroz, feijão, anua de braga,
bife a milimeza, bife a cavalo, a poetagaba, ravioh i chisnamos
Tênzio 11.13 651.203, de ' 147.1964
Indústria e Comércio de. Colchões
"Dabe" Ltda.

São Paulo

Ténue a.* 6$1:206,. de 16-7-1964
Onofre da Silva Paria&
São Paulo

'

'MC

Taram is.• 651.212, da 147-196*
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
di&solventes e vernizes, removedores da Sonogesso Ltda. indústria de Artefato.
cutictdar; ghseriai perfumada para os
da Cimo
cabelos e preparados para dsecolo.
Sio Paulo
rir unhas, dias e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Tdraso n.° 651.209, de 15-7-1964
Ltda. et
Fauatino Cardoso
Silo Paul,

Classe 36

Agasedroa feitos de peles naturais ou
artificiais, boinas; anáguas, aventais,
batas, babadores, blusas, blusões, boinas, bonés, boleros, combinações: cal-

çados, cachecol*, camisolas, capacetes,
capas, casaco, casacões, capotes, cal-

•

4N.:1 to
:lb
—1

Neta* Comercial
nrmo651.213. de 16-1-1964

eir

Sonogano Ltda. Indústria de' Artefatcr
ças, calça-salas, chinelos, cintos, datas,
Clame 41
_ de Gesso
~isca. cambetas, calções, cartolas, Café em pé, torrado e moido e em grão
São raulo
coleta. corpinhos, ceroulas, cuecas, colarinhos, cueiros, chapéus, dolmans, nino • n.° 651.210, de 16-7-1964
Vict6ri4 Vera Versa
echarpes, estolas, fardamentos, gorros,
galochas, gravatas, guarda-p6. imper.
São Pardo

(mutues

meáveis, jaquetas, lenços, leques, len'çaria, ligas, libra, lingerba mantas, palas, paletós. 'pantuSas, pijamas, peig-

pa

mire, punhos, peitos e peitilhos ar
Classe 40
e
camisas, pelerirtas, polainas. ponches.
Móveis em ger.! de metal, vidro, • de pulllovers, gabam:toa, quepis. regalos,

aço, madeira, estofados ou oito, inclusive móveis ara escritóriorn "Armara:is,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo 4adas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntas para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas. cabides, cadeira
giratórias, cadeiras de Mano, cabra
de rádios, colchões. colchões- de inobis

dispensas. divisões, divans. discotecas.
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mem&
tacanhas, mesinha& para rádio e televisão mesinha& para televisão, molduras

para quadros, porta-retratos, poltrona&
poltronas-camas, prateleiras, porta.chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Têm° n.° 652.204. de W-7-1964
João Baptista
•
São Paulo

DRAGÃO

Indústria Brion 1 ei te
Classe 2
taesintetantes, inseticidas e torralciaas
Termo na 651,205, de 16-7-1964
Bar e Restaurante "Osasco" Ltda.
São• Paulo

,Ind.

robe de chambre, roupas de brim para
o trabalho, roupas feitas para crianças.
roupões de bana), saias, sapatos. sandálias, solidéos, aborta, :ladra, sungas.
suéteres, suspensórios macas, sobretudos. trajes, ternos, toucas, tintura turbantes, uniformes, uniformes para em. gregadaa, vestidos, xales

Classe 16
Artefato& de gesso e cimento utiliza

na construção e adorno de prédios,

4AFFe

knimi

Tênno n.• 651.207, de 16-7-1964
Imobiliária Brasterra Lida,

espedalmeute placas
(MIO

Temo ms 651.214, de 16-7-1964
Sonagssner Leda. Indústria de Artelato'
de Gamo

Silo Paul*

Game 41

São Paulo

2,1

acústicas de

Café em pó, torrado e moido e em griki
•n••nn

Tarmo na 651.211, 'de 16-74964

I neetetiria .•

•

Classe •50
. O timbre de todos os impressos
comerciais da firma
651.208„..de 16-7-1964
Téamo
Produtos de Beleza Christian Rega
Limitada São Paulo

ISCl2A4ffirra
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências, ex.
tratas água de colónia, água de toucador, água de beleza, água -de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba. loçõês e tónicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. bandolina, batoca. cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos, óleos para os
cabelos. creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele- e -"maquaage", depilarias, desodorantes, vinagre aroaritico. pó de anca
e talco adumado oa não, lapia para
pestana e sobrancrlha& preparados para
embelezar cilios e olhos. carmim para
o mato e para os lábia& sabão e creme
Para barbear, sabão liquido perfumado
ou aão, sabonetes, dentifridos em pó,
pasta ou liquido: sais perfuraadoe para
banhoe„ pentes, vaporizadores- de pede,
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e adio& man da louro. saquinho pari

;Mora — Imóvel& e Materiais de
Coriatruçáo Ltda..
São Paulo

Isreu54

Classe 25
' .
Para d_stinguir: Materiais para coentrocães • decorações: Argamassas. arda.

Mar /6
areia, azulejos batentes. balaustres, ido.
coa de cimento, blocos ara Pavimenta- Artefatos de gesso e cimento tatuou
çao. caibas. cimento. cal, cri, chapas na construção e addrno de prédios, eti
especialmente 41acas acústicas de
bolantea -caibros, caixilhos. ecitmai,

chapa para coberturas. caixas dagua,
aliam pua cobertues, cabras da"
ramas de descarga pare ettzos, edificações renxidadas, estutieu, emulsão de
base esfatiam estaca& esquadrias_ estro.
tuas metálicas para conatruçlks, lana-

(RUO

Timm ni.° 651.215, de 16-7.1961
Indústria de Ferramentas "Neade"
•
Limitada
São, Paulo

bs da metal. ladrilhos. lambris. lavas ta
de pisoo beges. lageotaa amoedai boiante contra frio e calor, manilhas, massas par revestimentos de paredes, ma-

deiras para construções. mosaicos. - produtos de base asfaltam produtos para

para barbear, tudalo liqtticto perfumado
ou nata sabonetes. dentifridos em p6,
pada ou liquidar Mal perbaaadoa para
banhos. pentes. vaporizadores de perfc.
me acaras para destes. cabelo.. Inhah
e cílios. rum de louro, saaulida} Pedi>
amada, preparados em pó. pasta. liquido e tijolos ara o tratamento dm. unhas
dissolventes e vernizes rea.otedoies da

p.

EADE1
0.
BRASILEIRA

-Clame 42
Classe
Para distinguir Aguardentes, aeritivos,
Ferragens c aumentas rts uma e
arda, bater, branda, coaraque, cervejas,
de. -entelnria era gera/ e ~roa arti
estendas para bebidas alcoolicas, genede meta) não Inchados em outras
bra, fama çarn, licores, kumel, acatar,
bitez, argolas. armaa8m de meta/
metida piperatiat. rhum, suco de frutas
cutieular; glictrina perfumada para os mor 'Alenta. aldrava. amada
coO aicool. vinhos quinados. .vinhos
cabelca ,e preparados para ducado, &na de Patas, arrama haat eu
espumantes, vinhos. vennouteis. vtxlka.
rir unhas. cibos e pintas ozito sinais
elsa aparelha de chá a ellk
wriska
nades preparara.* em n6. casta. aquino, açucarei" brema idearam,
Bebia. óleos Para a pele

-
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3101as, bandejas, bacias, baldes.

bales, colheres para pado:idos,
s para :Madras e trilhos cadacorrentes:cabides, caixas de gletai
Pu* orces colunas. chaves mame*
abavas de ariOuscis. conexões para en:
Caimentos canos de betai. chaves de
fenda, chaves inglesas cabeções. caie
coquete leiras, caixas para acondiciona,
pacato de alimentos, caldeirões, caçam
Ias, era/eiras, cafeteiraa, dobradiças
enxadas esferas, engates, enfeites para
arreios, de metal para automóveis, te
#ffios. formões, espumadeiras. foiç&
ferros para cortar capim. terrolhos, famas facões frigideiras, cilindros para
laminaçáo, ganchos guarnições de mebal. garfos. gancho* para quadros,
gramo. para emendas de correias. Umas,
machadinhas. moias para portas de corlandnas. licoreiros, latas de lixo, jarras
ter, martelos, marretas, matrizes, marmitas navalhas, puas. pás, picareta*.
pregos. Picões, Ponteiras, parabiaos
pousa. pratos, porta-gêla, porta-pao,
porta-jóias. paliteiros, panelas rastekis
'aldeai. ralos para pias, regadores.
serras, serrotes, sacboa. sacarrolhas be
Ouras. talhadeiras, torquezas. trilhos
trilhos para elevadores, tenazes, cavadores, telas de arame, tubos - para mace
namentos, trincos trilhos - para portas
de correr, taças. molas para portas.
vasos vasilhames e verrumas
Lere s

Tèrnao a.° 651.216, de 16-7-1964
IVIercearai Manada Ltda.
• São" Paulo

ALVORADA
wip. BRASILEIRA

Classe 41
Para distinguir alcachofras, aletria, alba,
aspargos, açucar, alimentos- para animais, amido, amendoim, ameixas, aunèndoas, araruta, arroz.- atum, aveia, avelas, azeite, azeitonas, banha, bacalhau,
batatas, balas, biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, café em pó- e em grão,
camarão, capela em pau e em pó, cacau.
carnes, chá, caramelos, chocolates, coro
feitos, cravo, cereais; creme de leite,
Cremes alimentícios, compotas, cangica,
coalhadas castanhas, cebola, condimentos para alimentos, coloraraes; couriços.
dendê, doces. doces de frutas, espinafre,
essências alimentares, empadas, ervilhas,
taxavas, extrato de tosnate. farinhas alimentícias, vas, fécula, flocos, farelo, fermentos, feijão, -figos; frios, frutas
atuas e naturais, cristalizadas, glicose,
goma de mascar, lagosta, gorduras, granulas, erva doce, erva mate, hortaliças, línguas, leite condensado e em pó,
legumes em conserva, lentilhaa,
ga, louro, massas alimenticias, mariscos,
manteiga, margarina, marmelada. macarrão. massa de tomate,' mel, melado,
mate, massas para 'mingaus, molhos, motocas, mostarda, niortadela, noz-moscada, nozes, paios, óleos comestíveis ostras. ovas, pães, prallnés, pimenta, pós
para pudim. picles, peixes, presuntos.
patês e petit-pois, pastilhas, pizzas. pu•
(liba, quedas, rações balanceadas para
animais. requeijões, sal, aagu,.sardInhas.
nduiches, salsichas, Balames, so4" matadas sorvetes, suco, de tomate e de
las, torradas, tapioca, . taram:agi' tatrenioços, tortas, tortas para anta de animais e 'aves, torrões, tou- Olhos e Trinam

Virmo a.• 651.218, de 16-7-1964
In-Móvel Indústria de Móveis de
Madeira Ltda.
São Paulo

Classe 40
Artigos da classe
Terrais n.o 651.219,. de 16-7-1964
Salvador Pescuma Russo 6 Cia, Ltda.
São .Paulo
.
. ,
Classe 41 •
Artigos' da classe
Têrmo n.9 651.220, de 16-7-1964
Silvio Evangelista da Costa
São Paulo

Ind.. '±srasiiejra
Classe :b
Par. distinguir; Aparelhos de pó, "aparelhos de ar refrigerado, aquecedores,
abat-jours. alto-falantes antenas, baterias, batedeiras, businas, barometros,
c.hweeiros elétricos chaves, automáticas
comutadores. ch.cotes para mitomóveis,
cabos e condutores elétricos, chaves de
tomada, colimadcres, enceradeiras. ex.
premedores elétricos, fogões, fusivels,
máquinas fotograticas faróis, interruptores, geladeiras, aparelhos de altercai:nua:cações, liquidificadores limpadores
de parabrisas, luzes traseiras para veículos, lanternas, mostradores, microfones, manômetros panelas elétricas, oparelhoi de refrigeração, rádios, refletes
res, sorveterias, aparelhos de televisa*
-válvulas. Voltímetros e velas elétricas
Termo n,° 651.221, de 16-7-1964
Representações Dryves Limitada
São Paulo
IfICifergeáliaira
Classe b

Para distinguir: Aparelhos de pó, aparelhas de ar refrigerai°, aquecedores.
abat-jours, alto-falantes 'antenas baterias, busmas, barometros, chuveiros
elétricos, bobinas, condensadores, chaves automáticas, comutadores, chicotes
para automóveis, cabos e codutores elétricos, diais, chaves de tomadas,. ca.
madores, enceradeiras,. exprenaedores elétricos, fogões, máquinas fotográficas,
fusíveis, geladeiras, interruptores, isoladores, aparelhos de intercomunicação.
liquilificadores. limpadores de parabrisa
luzes, traseiras para yeiculos. lanternas,
e mostradores, -microfones, mantSmetros,
panelas- elétricas, aparelhos de refogeração, rádios, refletores, sorveterias.
aparelhos de televisão, valvulas volt!iretros e velas elétricas
Termo n.o 651.222, de 16-7-1964
Resalne Distribuidora de Auto Peças
'
Limitada
São Paulo

•

RE
Ind. Ofallleira
Classe 21
Para' distinguir: Veiculo& e suas partes
integrantes.. Aros para bicicletas,
móveis, auto-caminhões, aviões, aia-'
tecedores, alavancas de cambio, barcos
breTies, braços' ara veículos, bictcleui.i, carrinhos de mito e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões.
carros, tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças carrocerias, chassis, chata ca‘
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calares para veiculo*, cubos de veículos .1 cbourlIços; dendê, doces, doces de frucarrinhos para maquinas de escrever. usa. eapinatre, essências alimentares, azodas, -ervilhas, enxtivai, extrato de tocorrediços, para veiculas, direção. dali-- p
gadeiras. estribos, escadas rolantes ele mate, farinhas "anzoladas, favas, tio
vadores para passageiros e 'para carga cuias, flocos, tareio, fermentas. feijão;
engatei para carros, eixos de direção, Noa, frios, frutas akar; naturais e crie.
trelas fronteiras para veiculas geada°. táiriadas; gricoss goma de Mascar: go:locomotivas, lanchas, motociclos, moias, duras, grânulos, grito .de bico, gelatina.'
motocicletas, motocargas, moto furgões, goiabada, geléias, berva doce. hervi
manivelas navios,' ónibus. para-chagues, mate, hortaliças, lagostas, lingual. -leite
para-lamas, para-brisas. pedais pantões, condensado, leite em p6. legumes era
lentilhas, linguiça, louro, masrodas para bicicletas,- rtios para bicicle. conserva,
sas alimenticias . mariscos, -manteiga.
sai, reboques, radiadorei para veiculas margarina,
marmelada, macarrão, masrodas para Veiculai, 'selins. triciclo, ti- sa de tomate,
mel e melado, mate, masrentes para veículos, vagões. velocipe sas tiara mingue, molhos, moluscos,
ales varetas de controle do *togados e mostarda,
mortadela, nós mosaida, noacelerador, tróleis, troleibus. verdes de zes; óleos comestiveis, ostras, ovas,
carros, toletes para carros
pises Mos prliaés pimenta. Os ima
pudins. pickles, pelicas, presuntos, pa.
Têrmo n.° 651.224, de 16-7-1964
tka,
petit-pois, pattlhas, pizzas, pudins:
ReOmpa Representação e Organização queijos,
dações balanceadas para ant.
Mercantil Paraná Ltda.
.
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
Paraná
Jaddiliches, salsichas, salanies, sopas and
linadà, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, Minaras, talha.,
rim, tremoços, tortas, tortas para allInd!Eggitileiri
. alenta de animais e aves. torrões,
',toucinho e vinagre
Classe 8'
Aarelh.os der ádio, aarelhos de televisão
Termo n.' , 651.232, de 16-7-1964
e suas partes integrantes -•
Cooperativa de
- C.ansumo Calma , Ltda.
São Paulo
.651.225, de —164-1964
Têrmo
,Domingos Amelio
São Paulo
a.A ORMOrglgC1- .

Co'SRRTAB08A
INDUSTRIAL

Classe 4t,
Titulo de Estabelecimento
Têrmo. n.o 651.229, de .16-7-1964
Ind. e Com. de Plásticos
Plastibor
e Borrachas Lida
'siasses: 41, 42 e 46
São Pardo
Substâncias de origem 'animal, vegetd
ou mineral, em bruto ou parcialmente
PLASTIBOR
preparadas e não incluídas em outrai
na. Brasileira
classes. Substâncias alimentícias e seus
preparados. Ingredientes de alimentos.
Bebidas alcoólicas e fermentadas, não
Classe 49
Artigos da classe
incluídas na classe 3. Velas, fósforo*,
sabão comum e detergentes. Amido,
Term,os , ns. 651.230 e 651.231, de
mal e preparações para lavanderia
16-7-1964
•
Termo-n,° 652.233, de 16-7-1964
Cooperativa de Consumo Calma Ltda.
Metalúrgica Yanes Ltda..
São Paulo
São Paulo
. Clame 50
-ImpressoS

YAN ES
•

Indltstria rirasliedri

Classe 5 ,

Aço em bruto. aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço

parciaknente trabalhado, aço pálio. aço
refinado, bropze,' bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
mançjanês. bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto; bruto ou parcialmente
trabalhado, coarmos estanho buuto ou
parcialáente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho.
gusa. orn bruto au parcialmente trabalhado, gusa- temperado. gusa maleável,
tricanas de metal. lata em %lha. latias
eta fõlha, latdó em 'chapas. -latão etn
vergolhões. ligas metálicas, limalhas.

Classe 41
Alcachofras; aletria, alho. aspargas
açúcar, alimentos paar animais, amido
amêndoas. machias, amendoim. araruta
arroz, atum, aveia, ert,,elas, azeite, azei.
tonas, banha, bacalhau, batatas. bali%
biscoitos, bombons, bolachas baunilha
café ela p6 e em grão, camarão. canela
em pau e em p6. cacau, carnes. c1,4
caramelos. chocolates, confeitos.- cravo
cereais. cominho, creme de leite, cremes magnésio, manganês: metais não tral,aalimenticios croauetes, compota
s, can- lhadóeou parcialmente trabalhados. mepica, coalhada. castanha; cebola, ecault tais: em., massa, metais estampados,
mantos tara alimentos colorantea.
metais para solda, níquel. zinco
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para sorvetes, calsinbas . de putAlco retai, navalhas puas, OU Preg'06. • PR
para sorvetes, colherinhaa, patadas, LaSusati, panelas, roldataas, rebites. ser
garfinhos de plástico para sorvetes te- ras, serrotes, tesouras, talhadeiras, tor
rninhas de plástico para sorvetes discos quems, torneira", trincos, urinóis. tubos
embreagens de material plástico embavasos e verrumas ,
lagens de material plástico pata sorvete,' estojos para objetos, espumas de Aço em bruto, aço preparado. "I
nylon, esteiras, enfeara para automó- ove, aço para tipos, aço fundido.- ate
em barra, ferro manganês, ferro velho, veis, ,massas anti-ruidos, 4scoadOttii
Parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
guia em bruto Ou pardalmente traba- pratos, funis, formas para doces, fitas refinado, bronze, bronze em bruto os
lhado, gusa temperado. gusamataval. isolantes, filmei, fios de plulose, fechos parcialmente trabalhado, bronze de
dos, aparelhos de chá e café, assadei- iandnas de metal., lata enz alb
a. latão para bolsas,- facas, - guarniçõt.-s, guarni- manganês, bronze era pó. bronzf em
,
bairas alçada:arou brocas. bigornas.
em fõlha. latão em chapas, latão em ções para 'chupetas e mamadeira*, autua barra, em ft*, chumbo . ent bruto ou
xela", bandejai,- bacias, baldes, bombo- vergalhões. ligas Metálicas, limalha& :ações . para porta-blocos, guarnições parcialmente preparado, cimento mealerta bules, colheres para pedreiros, magnésio, manganês, metais 11110 tra ba para liquidificadores e pua batedeiras tálico.cobalto, bruto ou parcialmente
camisas para cilindros e trilhos,. cadea-lhadosmiprcknetbalhdos,m- de frutas e legumes, guarnições la ma- trabalhado couraças,
couraças, estanho buuto ou
dos, coifastes, cabides, caixas de metal tais em massa, metais estampados, terial plástico para ~migo& e- objetai' parcialmente trabalhado, ferro em brutos
pira catões. colunas, chaves: cranianas,
metais para salda. niquel„,zinco
guarnições para bolsas, garfos. galerias ma barra, ferro manganês, ferro velho,
'
Muares de araStisoa, conexões para enClasse 50
para cortinas, jarros, t ala i:lados. Ma' gusa eu bruto ou parcialmente trabaaturamentos, canoa 'de metal, chaves de Impressos em geral, anuncios impressos, ticos, lancheiras, mantegueirak •malas, lhado, gusa temperado, gusa maleável,
geada, chaves inglesas. cabedies cane- ações, apólices, bilhetes, bilhetes de orinóls, pendedores de roupas, puxado. lâminas de metal, lata em f6lha, lata°
cas. copas, cacheriots, ,centro de mesa, sorteio cheques, cartões comerciais e de res para móveis, pires, pratos, palitei- em fedha. lata° em chapas, latão em
eoqueteleinua - caixas para acondiciona- visitas, duplicatas debêntures enveloes, ros, pás de casinha, pedras pomes, arti- vagalhões, ligas metálicas, linialha&
mento de alimentos, caldeirões, caçaro- faturas folhinhas, letras de cAmbio,
gos, protetoea para documentos, pu- magnésio, manganês, metais não trabalas. craleiras, cafeteiras, dobradiças, tas fiscais, notas promissórias, papéis xadores de água para uso domestico lhados ou parciaknente trabalhados, meenxadas, esferas, engates. enfeite& para de correspondência, passagens, publici- porta-copos, pcirta-niquels, poria-notas, tais em massa, metais estampados,
metais para solda,. niquel, zinco
arreios, de metal para automóveis, et- dade e propaganda em geral e recibos. porta-documentos, placas, rebites, todiClasse 23
Classe 11
nhas, recipientes, suportes suportes para
sou auto-caminhões, alavancas. alavan.
Para distinguir: Algodão,
caCai de cambio, alavancas de sreios. aros, Para distinguir ferragens e ferramentas guardanapos, saleiros tubos, tigelas, ma, fazendas e tecidos decânhamo,
lã em peçaa,
automóvel", breques, barras de freio. de tada espécie, artigos de metal tubos para- ampolas, tubos para serin- paco-paco, seda
natural, tecidos piá&
braçadeiras de mola, buchas, barcos, ba- artisticamente trabalhados, artefatos gas, travessas, tipos de material plás- 'ticos, tecidos de cambraia,
tecidos de
sacos,
saquinhos.
vasilhade
'metal,
artigos
domésticos
de
sacolas
tica.,
laustres. barras dr traça°, barras de dlflanela, fulares, cretone' e gorgurao
. ferros para cortar capim. terrolhos, fa- metal e aluminfo. utensílios para uso mes para acondicionamento, vasos. 'atribos,. (cambes, •espumadeiraa, foices, doméstico, cutelaria em geral e outros caras, colas a frio e colas não tackidata
Termo n.° 651.243, de 16-7-1984
cai, facões, frigideiras, cilindros para artigos de qualquer. metal não incluídos em outras classes, para .horraëlla. para Mareisa — Sociedade de Revestimento.
marcineiros,
para
sapacostumes,
para
'para
veieia
outras
classes,
icesaórios
laminsçao, ganchos, guarniçõee de meLimitada
tal, garfos, ganchos para quadros, culai, alicates, alicates cortantes, and- teiros, para vidros, pasta adesiva para
São Paulo
afiar
pasta
e
pedras
para
gramas para emendas de correias, limai, nhos, alavancas, arrebites, arruelas, ar- correias,
- Classe 15
laminas, licoreiros, latas de lixo, jarras, golas, aldravas, armações de metal: rebolos, adesivos para tacos, adesivos
machadinhas. molas para portas de cor- abridores de latas, arames lisos e farpa- para ladrilros e adesivos para azulejou Para distinguir: Artefato* de ceraralca,
rer, martelos, marretas, munias. mar- dos, aparelhos de chá e café, refrescos, anéis, carretéis par tecelagem e guar- porcelana, faiança, louça, .louça vidramitas, 'navalhas, puas, par, picaretas. assadeiras, açucareiros, almotolias. ar- nições de Material plástico para Indús- da e outros para uso casem, adórno,
fins industriais e artisticos, inclusive
tria geral de plásticos
prego'. picões,, ponteiras, parafusos, pões, arpões de carregar, arcos de serinstalações
sanitárias, adobes, adórnos,
ra,
arcos
de
pita,
brocas,
baldes
para
porta-pão.
geio.
porcas, pratosportaTermo ri.0 651.238, de 16-7-1964
aparéllios de jantar, almoço, sobremesa,
porta-jóias, paliteiros. panelas. rasteio*, gelo, bigornas, baixelas, bandejas, ba.
Dibrase Distiibuidora Brasileira de chá e cate, artigos de louça. bacras de
roldanas, ratos para pias, regadores cias, baldei, bombonieres, bridões para
Surimentos para Estafados Ltda.
latrina, balaustre* para jardins, bananimais, bules, bebedouros, bolsas de
aerras, serrotes, tacho". sacarrolhas,
Silo Paulo
deiras de porcelana para candleiros,
aço,
colheres
para
pedreiros,
baterias.
trilhos..
ezas.
sauna, talhadetras, torau
banheira", bilhas para vinhos, botelhas,
trilhos para elevadores. tenazes, trava- cabras de metal para portões, comporei.
botijas, bules, bidês, caçalas para Midores, telas de arame. tubos para caca- ras, -colheres .para bolos, chaves, cre.
lho, canos de barro para fogão,* colu, namentot, trincos, trilhos para portas mortes, chaves de parafusos, calotas
Zn)
cos-ratautoona •nAsserte• oe
nas para jardim, atearas canecas, comsureannaos ev.aA MOFADOS LIDA
conexões para encanamentos, caixas de
de correr, taça*, moias para portas,
rteiraa, confeiteiras, cubos, descansos
vasilhames
e
verrumas
.
Metal,
chavas
de
fenda,
chaves
inale.
vaso s ,
Para guarda-chuva, espremedores para
zas, cabeções, canecas, copos, cache.
Nome
Comercial
'rermo u.° 651.235, de 16-7-1964
frutas, funis, frigideiras de barro, glopois, centros de mesa, coquetelearas,
Metalúrgica Yanes Ltda.
caixas para acondicionamento de ali- Tértnos as, 651.239 ' a 651.242, de bos, jarros jardineiras para fardai, laSão Paulo
va dedos, mantegueiras molheira. pementos, caldeirões, caçarolas,: chaleiras.
164-1964
•
Classe 50
destais de tampada', pires, porta-facas,
Dibrase Distribuidora Brasileira de
cafeteiras, conchas. cuscuzeiros, coadoIa:ressoa em geral, anisados impressos,
Suprimentos para Estofados Ltda.
potes, pratoa, puxadores.' receptáculos
res, colheres, cayadeiraa, "canos de
ações, apólices, bilhetes bilhetes de' sorSão Paulo
saiadeiras, saleiros. serviçõs de chã e
• escape de metal, catracas e
teio, cheques, cartões comerciais e de
café, taba/etc.,terrinas, tubos. urtn64,
corta-arames
visitas, duplicatas debêntures, envelovasilhas e Vasos
pes, faturas, folhinhas, letras de cambio
Termo n.• 651.237, de 16-7-1964
111E3
papéis
notas fiscais notas promissórias,
Termo n.° 651.246, de 16-7-1964
Mareisa — Sociedade Revestimentos
Ind.Brasileirs
Limitada
Mareisa — Sociedade de Revestimentos
de correspondencia, passagens, publicirecibos
Classe 50
dade e_ propaganda em g uai, e
São Paulo
Limitada'
•
Para distinguir: Impressos era geral.
São
Paulo
•
bilhetes„ duplicatas, faturas, folhinhas,
Termos as. 651.236, - 651.244. a
it MAREISAR
651.245, de 16-7-1964
notas fiscais, papéis de correspondência,
114AREISA"-• SOCIEDADE DE
Metalargfta Yanee. Ltdi
passagens,. recibos, anúncios impressos
• Ind•Erasileira
São..Paulo
Classe 11
• ALVESTIMENTOS LTDA.
Ferragens e ferramentas de filda espé,1
Nome 'Comercial,'
de, cutelaria em -geral e outros artigo.
•
Classe 28
de metal, a saber: alicates, alavancas.
Termo a.° 651.247, de 16-7-1964
Para distinguir: Artefatos de material arruelas, argolas, aldravas, armações de
José dos Santos
plástico e de nylon: Recipientes fabri- metal, abridores • de..lata, arame liso ou
São Paulo
cadoa de material plástico, reveltimen- farpado, saadeiras, botiiões brocai, bitos .confeccionados substancias ani- gornas' baixelas, bandejas, bacia.. SalHOT£L Ju,GE
mais e vegetals:..Argolas, açucareiros des, bules,. matilhas, cadeados; castiçais
armações Para óculos. bules, bandejas. colheres para pedreiaas, correntes, caClasse 33
base, para telex-met. baldes, bacias, bol- bides, chayes, cremones, chaves de pa.
ritulo de Estabelecimento
sas, caixas, carteiras' chapas, cabos r4 , conexões para encanamento,
para ferramentas, e utensilios, cruzetas colunas, canos de metal, chaves de fen.
Urina n.° 651.248, de 16-7.1964
caixas para acondicionamento de ali"Soeinr0", — G Micos Associados
mentas, caixas de material plástico para da, chaves inglesa, canecas, copem eal.
cafeteiras
- • - Silo Paula
baterias.' coadores. coas. canecas co- cidrões,' caçarolas, chaleiras,
lheres, conchas, cestas para pio, cesti. dobradiças. enxaciag, ca.:adem, esteres
SOCIGRAI
alias capas para álbuns e para livros engates estribos. formões, foices; feiro,
•
funis
cálices, cestos, castiçais. para velas. lhos, facas, facões, fechaduras.
Classe 5
•
freios
para
estrada
de
farto,
ganchos.
"
Classe
38
ern bruto, aço preparado. aço caixas para guarda de objetos nauaço para tipos. aço fundido, aço c.hos, coadores para chá. descanso ,,ara grelhas, garfos. limas. iiirainas, latas de Papel e 'seus artefatos cio Inch:idos em
, • , ' outras classes
loiente trabalhado. aco pálio, aço pratos, copos e copinhos de IMO": lixo, machadinhas, molas, martelos, mar*
Termo r•° 651.234, de 16-7-1961 Metalúrgica Yanes Ltda.
Silo Paulo QasselI
Ferragens e ferramentas de hada rapé.
de, cutelaria em geral e outros artigos
de metal aio incluidos em outras elaslutes, argolas, armações de metal, abribitu, argolas. armações de metal, abridores de latas.. arrames 'lisos ou farpa-

refinado, bronze; bronze em brutoparcialmente' trabalhado, bronzede
manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado. ferro em bruto,

1:3n11E1F~E.
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Termo n. • 651.250, de 164-1964
-Termo e.° 651_453, dc 16-7-64
em falsa, latas: em chapas. • lado em
R.A.P.A. — Rondo Acre para Ama - Palmar Agrícola e Coub-t ciai Ltda . vergalhões, liga meti:Uca, linadium
zonas Transportes Gerais
Sào Paua
magnésio, manganês, metais aio trabaSão Paulo
•
lhados ou parcialmente trabalhada Isetais em massa, metais estampados,
*R.A.P.A.—RONDOACREPARAMAZONAS
metal* para solda, anua ouro, zinco
Ind.. Brasi.Leira
TRANSPORTES GERAIS"
corrugado e zinco Uso em Setas
0a551 40
•
Classe 41
Amidos, mroz, aveia, cacau, café, chá- Móveis em geral de metal, vidro, de
cereais, farinhas alimentícias de cereais aço, £1,deira, estofados ou aio, betar
Classe 33
compostas ou pão,. batata, frijo, milho, sive móveis ara escritórios: Armário..
TitulO de Estabelecimento
armários paia banheiro e para roupas
e rações b'alaweadas para animais
asadas, almoNclaa, acolchoados para
Têrmo n.o ‘651.251, de /6-7-1964
Termo a.' 651.254, de 16-7-64
móveis, bancos, balcões, banquetas;
Marcenaria Gaivota Ltda.
Paulo Augusto Kohlmann
bandejas, donneihares, berçoa,. bloasboe,
São Paulo
•
São Paulo
cadeiras, earrrinhos para chá e eafé
Conjuntos para dormitórios, conjuntos
para rala de jantar • sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim • praia,
1.56:50 DA
conjuntos de armários e gabinetes par*
copa e cosinba, camas, cabides, cadeiras
avo. BRASILEIRA
giratórias, cadeiras- de balanço, caixa
ENOCRà CIA
de rádios, colchões, colchões de raolas
,
dispensas, divisões, divans. disçotecas.
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani•
Classe 26
nhas, estantes, guarda-roupas, mama
Artefatos de madeira em geral: Argomesinhas, mezinhas para rádio e televiClame 32
.
las. anudares, armações para balcões
são, mesinha para televisão, molduras
AimanaquL,,
anuários,
álbuns
imprese para vitrines. artefatos de umidade-4
para caixas, tppume. bandeias, barris. sos, cartazes, catálogos, tornais nado- para quadros, porta-retratos, poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha. baldes, batedores de carne. Caixas, cai- sai revista. Propaganda em rádio, péus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
xões, caixotes, cavaletes, ambas. me- te/avisa°, jornais. programas radiofóniVitrines
setas, cubas, caçamba, colheria, cestos cos, peças %meais .e • cinematográficas
para Ws, cepos para coisinha. cabos mia e _esnungeiros, publicações imptesTêrxtto n.' 651.259. de 16-7-64
para ferramentas, cantoneiras, migra.
S revistas impressas
Produiar — Indústria e Comércio de
dados. estradas esterinhas, motos, ezPundiç gz Ltda.
Termo n.° 651.255, "de 16-7-64
premedriras. embalagens de madeira,
São Pd tilo
Quintino
Alves
escada. tormas. gaiolas. guarnições
São
Paulo
para porta-blocos, guarnições para cortinas. guarnições de madeiras para
utenatlioe dema.st.cos. geio& malas de
COIMO
madeira. palitos. prato& pipas; pino&
JUNIMM IEDA
puxadores, prendedores de roupas, peNome comercial
destais monogramas, palitas, pais/abas.
garenhaa e colheres para sorvetes, pa.
Tenmos na. 651.260 e 651.261, de
atoe para dentes. *boas de passar rou16-7 - 64
pas. taboas ele carne, toné1a. taipeiras.
Tapeçarias
Souza
B ,ptista S. A.
tambores, tampas. suportes de madeira,
Guanabara
-todinha, rolos, radrios e vasos

'GAIVOTA

Termo a.* 651.252, de 16-7-1964
Distribuidora de Veiculo& Automotores
Nacionais Divanac Ltda.
Sao Paulo
•

Novembro 40 1964'
Ciam 34
Para distinguir: Clot=.
capada* encamam'
oleados, passadeiras. panos Para
boa, paredes e tapetai
Mimo' a.* 651.262. 40 210-7,-6t
Indústria • Comércio de Cooteelthe •

Hdaryi Ltda.
São Paulo

X.ItzsTT
etris BraelielnP
Classe 36
Para Clatia4Fir: Artigos de vestu

a roupas feitas em geral: La
aventais, alparcatas. anktin
botai, botinas. bhxsoes, bobem,
douto& bonés, capacetes, cartolas,
poças. casacão. coletes, ca

le:tasi
deawilece184
segbo
:
eras cal
camt
ina
st aiol
es;:es
cria
.
eam
PlIaLcatr vati .
4adcam
camisolas. "
saias, casacos, chinelo& d
pes. fantasias, fardas para militares,
roa. jogos de flagele. /agaches,

lavas, ligas, lenços: mantes, me
inalem, mantas. mandrio, manem&

'mó& palas, penhoar, pulover. pel
peugas, ponches. polainas. pijamas,
abas, perneiras, guiam" te
robe de chambre. roupão, sobre
~penderias, saldas de banho. saixi

meteres. aborte sungas. atolas ou sia
talar, toucas, turbantes, ternos,
formes e vestidos

Termos na. 651.263 e 65/ .264, de
S. A. Diátrio :crel S. Paula

Sio Pau o
C:4

Classe 3t
Titulo

Termo n, 651 .256, de 16-7-64
Prau Corrêa G Cia Ltda.
Sao Paulo

"D1VANAC"
BRASILEIRA
" Classe 21

Título

rara distinguir: Veiculas e suas Barres
Integrantes: Aros para bibidetaa, auto- Termos as. 651.257 e 651 .258. de
móveis, auto-caminhões. aviões, amor,
16-7-64
tecedores, alavancas de Cambio, braços. Prodular — Inclástrla e Comércio de
breques, braços pesa veículos, bideleFundição Ltda.
tas, carrinhos de ma° e carretas, eandSão N.ado
nhonetes. carros ambulantes, caminhões
carros, batores, carros-berços, carros.
,,,, nona, •
Dram.A.eiri
tanques, carros-irrigadoces, carros, cairaças. armadas, chassis, chapas drcalares para veiados, cebos de velados
Ciasse 5
carrinhos paru Máquinas de eacrever
Aço aia bruto. Isco oriPa" aço
corrediços, para veiados, direçao,
gadeiras, estribos, escada rolante& ele- doce. aço para tipos, aça fundido. aço
vadores para Passa geb'oe e Para carga. parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
engates para carros, amade direçtio, refinado., bronze. bronze em bruto em
freios, fronteiras para velados, guidão pardahnente trabalhada • bronze de
locomotivas, lanchas, motociclos, mola& assinante bronze em pó. bronze em
motocicletas, motomergaii, moto furgões, barra. eis fio. chumbo em bruto ou
manivelas, navioe, ônibus. para-Chacina& pas~ preparado, detento SIJI•

para-lamas, para-brisas; pedala, panifica,
rodas para bicicletas, ratos para &Ide-

Classe 32
Almanaques. anuários, álbuns anp
elssse 40
M..neeta em geral de metal, vidro. de soe, cartazes. entaloora, lanada na
aço, madeira, estofados ou aio. !adu- :mis e estrangeiros, pub/icações
lava móveis ara escritórios: Armários, SM, revista. Propaganda em rã
armário" para banheiro e para muras televisao, jornais, programas radio
usadas, almo radas, acolchbados para coa, peças- teatrais e enematográR
e revistas IMOreins
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domirilleree berços, biombos.
Classe 33
cadeiras, carrrinhos para chã e cate Para distinguir: C.ampanba de

canja:dós para dormitórios, conjuntos mento cívico social, ,temanitário,
para arda de jantar e sala de visita& tação de auxílio, angaria.,lo de fu
coup:moca para terraços, jardim e praia.
Ternso n.• 651.266. de 16-7-64
=lautos de armários e gabinetes para
%, A, Diário de S. . Paulo
copa e casinha. camas. cabides, cadeiras
• São Pac10
giratórias. cadeiras de balanço. caixa
de radicas, colchões, colchões de molas
•
allico, cobalto, bruto ou parcialmente dispensas, divisões. divaga, discotecas
-trabalhada couraço. estanho bruto ou

ente trabalhado, furo em beato
tt parcialmente trabefindo, feno
mates para IMMO& vagem velocipe- em barra. ferro atatietania Imi ti velho.
des. varetas de controla do afogador e pus, em bruto ou pareisimente taba
tas, reboques, radiadores para veículos,
todas para veiculo& Belfos, triddes, ti-

LEGIÀOX
DEIVIOCRATICA

Classe 3

•

=lar

de madeira. espreguiçadeira., eacrivant.

Mas. estantes. guarda-roupas, mem&
aão, mezinha" para televisão, moldam

para quadros. porta-retratos. "caronas,
poltronaa-camas. prateleira& porta.claacelerador. tróleis, troldbus,- Tataca de lhade. ealla timperado, guta maletrel Ou,. sofás. sofás-eamas, travesseiro, e
ui:~ de atetaL lata em Mlba, iafio
carros. toletes Dava canoa
vitrines

X IN/A0 IgMOCRATICA

Sao P aulo—Capital •
Classe 13
Titulo

t ! •
-

.

Sé-Onda-feira 23

•

Tjpaso a.° 651.265. de 164-64
S. A. Diário de S. Paulo
.

São Paulo

Dl. RIO" D'FICIAL (Seção tii)T-

nhos, perneiras, quicaunos, regalos.
robt 'de .chambre.- roupáo. NLJretudos.
sueteres, Ilhota. sungas, staas ou slacks,
tater, toucas. turbantes, ternos. uni
armes e 'vestido!

rn osio n.° 651.269, de 16-7-64 José Chiavone
São Paula
PRORROGAÇÃO

mas. mantas, mandrião, manilhas, pale t ós, paias, peuhoar, pulover, peleriaas.
peugas, ponches, polainas, pijamas. as.
nhos, perneiras, quinionos, regalos,
robe de chambre, roupões sobretudos
sespensórios, saídas de banho, sandálias,
susteres, shorts. sungas, atolas ou dacks,
ttOer, toucas, turbantes. ternos, uniformes e vestidos
Termo n.° 651,271, de 16- 7 -65
Ricardo Cose Luiz Fustagno
São Paulo

YOU. AZtt,
Sao Pataq—Capital
1/1D03 Ta /A

ORAS I t. EMA

Classe- 33
Titulo
•
Temo ti.° 651.272. de 16-7-64
Fábrica de Malas ."Vy-T.Vk--.r" Ltda.
Siso Nolo

..

..

t-lovernbro de 1954 4283 •
• Clame 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
a madeira, estofados ou não, inclu
tive ulóvels era escritórios: Armários
armários, para banheiro e para roupa:
usadas, almo'iclas, acolchoados-- para
móveis, bancos, balcões,. banquetas.
bandejas, domiciliares. berços., biombos
ca'dm ras, carrrinhos para chã e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de addios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans. discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras. escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas. mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltrOnas - camas. , prateleiras, porta-cha
péus, sofás, sotás-carnas. traves.seiros g

Classe 33
,
Para distinguir: Campanha de moviClasse 41
mento cívico social, humanitário, pres. Alcachofras, aletria, alh& aspargos,
vitrines
*tação de auxilio, angariação ,de fundos açúcar. alimentos paar. animais, amide
ardi:doas. ameixas, amendoim. araruta
VY —'AR
Termo n.° 651,276 rie 16-7:64
Têtnio n.° 651.265, de 16-761
wroz, atum, aVeja, avelãs, azeite: . azei.
Manoel Kherlakian S. A. Indústria
Indústsal de Estofados' "'SN"- Ltda. lonas, banha, bacalhau, batatas. balas
- truhirtria Braeileira
Comércio de Calça :'os
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha
São P3010
caie ecn pó e em grão.. Camarão. canela
São Pul'o •
•
em pau e em pó. cacau, carnes, chá''
Classe 35
catacneloSi çhocolates, confeitos, cravo, Couros e peles preparadas nu não, ca• COLEÇ -ÁO CORIONYIER
areais, cominho, creme de leite, creia
murças, couros, vaquetas, pelicas e aralimenticioa croquetes, compotas, can. tefatcis dos mesmos: Almofadas de coaIndústria Brasileira •••

e

pica, coalhada, castanha. cebola. condi-. ros,arreias, bolsas, carteiras, ,..aixas
mer,tos para, alimentos..
chicCites de couro; carneiras, capas para
chouriços, clencle, doces,. doces de 'fru
Classe 36
álbuns e para livros, ,embalagens de •
ias.' espinafre, cssencias alimentares, étn. couro, estojos, guarnições de cocro
Para distinguir: • Calçad ,..,s e ui geral
para
pz.das, ervilhas, enxovas, extrato de t.s
automóveis, guarnições para porta-bloTermo
mate, farinhas alimentícias. favas. Fé. cos, malas, maletas, porta-notis, porta651.277, de 16-7-64
cuias, flocos, ia-rio, fermentos, leilân
Frigorifico
Avícola de Brotas Agrochnves, porta-niqueis, pastas, pc4-teiras
figos, frios, frutas secas naturtiis e cris
, *- Industrial S A. Fabrai
talizadas: gricose..gona de mascar; gor de couro, rddeas, selins, sacos para viaSâo Pt í,
•
gem.
sacolas,
saltos,
solas
e
sqlados,
BRASILEIM
duras, grânulos, pilo de bico, gelatina:
tirantes
para
arreios
e
valises
ev . iabada. geléias. herva doce, hervr
a
• PRITU•DO riE BROTAS
ana/e, hortaliças, lagostas, linguas.
Termo n.' 651.273. de '16j-64
coudensadu, leite em pó. legumes em Arte Hispânica — Comi
Clas•ae 4')
, rcio e ,Repre.
"!" ccxi geral conserva, lewilhas. linguiça. louro, mas.
Par& listi!,,lt.11 . :
serrações S. A. as alimer ririas, mariscos, manteiga .j
(!rj,vr'll
S.:o Paulo .
m4.-garina, marmelada, macarrão. mas
Cla sse 41
.
de tomate, me v melada- , mate, mas
Tèraco 31.'..651.2 7 . rlc 16:7-64 •
Para distinguir: Aves abatidas, frangos,
Ltda. sas para . mingaus; molhos,- mo/listras
ARTE HIWÂNICÂ—
r
RKR.
galinhas, patos, perds. .gansos, galimo , tarda. mortaciea 'nós . cnoscáda, aonholas
COMtRCIO E RWRP:es, óleos
óleos , comr,veis. - ostras, ovas,
SWTAÇÕES S/A.
p(vt:. pinos nrlinés. pimenta, pós para
651,273 de 16-7-64
T1rmo
pudins. pick;es. peixes, .presuntos, paPrigerificO ' Avicola de Brotas Agro.'
tes pebt-pos, - afilhas, puktins,
inrInstrinl S. A Eibrat
wei;os, rações balanceadas para araP 't•!n
Nome
corne
.•
requeijWs. sal, sagu. sardinhas
.so ,uhiiches. saiicias. salames, sopas enTermos ms. 651.274 e 551.275, de
Ltadas. sorvetes, sucos de tomates e d(.:
PEITUDO •
16-7-64
f,-1 t7,s; tomdas, tapioca. tâmaras. talha.
'Arte.. Hispânica — Cemér,:o e Repre•
r.m, tremoços, to?tas.. tortas para
. r.entnções S. A.
mento de animais . e aves. torrões,
Nii10. toucinho e vinagre
Cls.se 41
Para distinguir: Aves abatidas. franoOs,
Térino o.° 651.270.. de. 16 - 7 - 61
galinhas, patos, perus, gansos. galfs
A secabléia Crista A Mir.-ha da Fé
•

Cls- 'Sb •
di.Atnquir: Art'sq , -)s de vesti:Adi:5x.
feitas cm geri. Agasalhos
as:aliais. alparcatas. arguas. blusas,
batina-, blu,ó?s, boinas, baadoiii. .)s, bons. capacetes, cartolas, car3.
pucss. caraçâo, coletes, capas, chales
cacr:cois, er,deado:-. chapéus, cintos.
carninhos, calças,
ctires,
s.-nlioras e c!;., Cr:;!nças. calções. cal
çes. • CRT111.53 ,., c'amisolas, camisetas.
cu , -:s. ceroulas, colarinhos, cueiros,
'sai •.s. casacos ch •iar!,,. dominós. ec.bar:
24-,1 fantaS'a ,:,. fardas ma militará, coleg:a!,.. fraUas galoth:is, gravatas, gorra:, hoos ele "ngerie, laqueias, laqtk
luvas, ligas. lencos. - mantõs; meias.
mrihtns, manr 7.!tã'o." manilhas. Ralets. palas, penhoar. pulover.-pelerinasi
:•,. ctigas, ponches, polainas, pijamas, .pu.

Sr.;0 P.an' o •

ARTC HISPÂNICA

Classe 25.
Para distinguirl.
Arvores de natal, /sibelots, bolas- para enfe.tes . cle arvores

Pr

C1,-,sse 36
Para clistinuir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, álparcatas", anáguas. blusas,
botas, 'botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara-

puças, canção,. colete?, capas, chalés.
carhecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, canbinações, carpinhos, -calças
de • senhoras e de crianças, calções, calças,. camisas, camisolas, camiseias,
cneeis, ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, coleaiais. fraldas, galochas,' gravatas, gor
lacids-ros.jgdelin,aquts
luvas, ligas, lenços, niantõs, meias,

de natali cartas geográficas. cartõss pos
ais, cartazes, displeys, desenhos, estiatichs, desenhos, decalcomania para tecidos, estatuas. estatuetas, estampas.
oravurãs. frutas de vidro, figuras . de
ornatos, Sestões, fotografas, frutas de
louça, figurai para enfeitar bolos de
aniversarios, batizados, .casarneittos e.
outras quaisquer coinernárações: gravuras, imagens, letreiros, manequins, ma.
coletes. obras artist.cas, obras de pintura, sitieia. e cartazes para decoraçõea
e para exposiçõo, projetos, mostruarlos
de mercadorias diversas ,e para' propa:
gandak suportes artisticos para vitrt.
nos, estatuetas' para adôrnos, e pari
• .
t:ns artísticos, taboletas

.•.

•

nholaa

Termo n.° -651.779 de 16-7-64.
1V1e2dúrgica • Moi NItrini S. A. libw dti-tria . e Con.f.reio
S0

I.

M Vr A LORG IC A . MOGI-

•

• ETRIM S/A. INDISTRIA
•E COMÉRCIO
corr,,1 al

'kÇa-no n.° 651.231 de 16-7-64
Carratsfo

sno P"!.7 r.

UNIA0 CIVICA.
DTAC-IONAL
•

Classe 33
Titulo

MARIO CFICiAL (Seção !H) •

4284 Segunda-feira 23
Urino n. 9 651.280. de 16-7-64
Associação de Pais e Amigos dos
Sscepcionaia de São Paaia — Apar
•
São Pan'As

•
•

•

Classe 33
Para distánguir: Pias fi k.ntrójsicos
Têm° a.* 651.282. de 16-7-64
Dr. Geraldo Pa.4.1.2i

-

São Pano

CAICANHA DE Erucnlo
CIVTCA — CEC
Classe 3.3
'Titule
Termo ri?' 651.283. de 16-7-64
16-7-64
Decorações "Armar Lt3a.
São ?aul,-,
-

R

A 1..

Classe 14.
• Vidro comum laminado. , trabalhado
em sócias as tomas e preparos, vidro
cristal para todos os fins, vidro iodas;
Iria! com telas de metal ou composições especiais: ampolas, aquários, assadeiras, almotanzes, bandeias. cabalas. cadiabos, cantaras, cálices. ceatro
de mesa. capsulas copos. espelhos, ao
• carradeiras. frascos. formas ,para doces.
Menta para fórnes• fios de vidro. ger .
-' rafas garrafões.. graus globos. basta
imos. ansiineiras, acarei:ca. raamadeltas Mantegueiraa pratos. pires, poeta
gilas paliteiros. potes. 'pendentes, pos
datais saladeiras, serviços para ris
frescos, saleiros. tubos, tigelas, travas
sas vasos. vasilhames. vidro para vi,
desças, vidro para relógios, varetas.
vidros -para conta-gotas, vidro para
automóveis e para para-brisas
afearas

.

Casse 38
preservativos- sacos Para tiaoN bobos
para água quente. irrigadores, tubos de Ases pena guardneoloon de papas
bortac.ha 'para irkwdnores. luvas e de- smittemades aluas (em Mance). Ohms
doiras de 'borracha para cirurgia, soa- intra retratos e autógrafos; baldes 'tem
das, drenes seringas para lavagens e reto para brinquedos), blocos para
lançam agulhas para injeções. instru- correspondência. blocos para calados
mentos cinirgicos para operações. ven- blocos para anotações, bobinas. brockm
tatua tennõmetroa clínicos. guta per- - raa não impressas; cadernos de escr..
cha. dites artilr ais, dentaduras, ai- ver, capas Pa ra documentos. carteira*
sentas para enfermos, estolas de bolso para cigarros, calces de tipografia de
parainstrumentos cirúrgicas grampos papel ou papeiam cápsulas de papel.
para 'saturas, lenç6is de borracha para caixas de papelão cadernetas, cadahospitais, máscaras para anestesia. pa- aos caixas de cartão, caixas para pa-,
diolas, aparelhos de pressão arterial, pelaria. cartões de %tinta& cari** eliaparelhos de diatermia, mesas de ope- teerciais. cartões indicas, conletl. sorraç.ea, atesas para curativos. aparelhos
para massagens. esterelizadorea estufas, tobá& cadernos de papel melimetraclo
aparelhos de raios ultra violeta e ca- e na branco para deaenbo. cedermos
deira para clinica médica. balanças pata escolares, cartões em branco, cartadas
clinica infantil: clinulas, conta-gotas, de' . cartolina, chapas planegrálcie,
vidros c'qnta-gotas. duchas vaginais, es- demos de lembranças. carretéis de papirada& agraphos. pincéis para gar. palio; envelopes, envdluCros para chagania. escalpelos, facas, pinças anató- rutos de papel, encadernação de papel
mica, tesouras, cost4totsuot. serras, ser- ou ~lio. ettiquetac; filhaa Wire"
ras 'pau raquotania, escopros; goivas, %lima de celulose: guardanapos; livros
martelos, ganchos para músculos, ceia- aio impressos, livros fiscal', livros de
;toeiras, bisturis, afastadares, curetas, contabilidade; mata-borrão; . ornamentai
rapinas, elevadores, trepanas, proteto- de papel transpareatm pratos papar
r,", perfuradores, limas para os ossos, aos, papéis de amanho e •de abadai&
pmcas para ossos. agrafos para +más, papéis sem Impressão. papéis em branco
eterocópio: ditametros, lancetas,- estile- para Impressão, papéis bagada,
atam
tes. espéculos, dilatadores histerõmetrtos. para forrar paredes.
pape/ almaço com
depressores, amtscópass, retoscópios,
ame Pauto. Pape) crepom, papei de
bugias. adenótomos, abre-boca, abaixe- ft
seda,
papei Impermeável pape/ em bo!Natas. aparadores. porta-amálgama,
extratores. esca'vadores colheres cor- bina para impressa!, papel eaceeadta
tantes. calcadores e alicates, aparelhos pape/ higiénico, papel amperanivel
de raios. X e aparelhos de infra verme para copiar, papel para desenhos, palho. pês e braços artificiais de • bor- pel para embrulho intpernteabilbado,
racha, meias elástieas, olhos artificiais, papel para encadernar, papel para enaparelhos para surdes
cravar, papel para imprimir, Papei Po.
raia. para ebbrulboa papel Moiam.
Clame 39 •
•
Para distinguir: Artefatos de borracha, papel celulose, papel de linho. papei
borracha, artefatos de borracha para 'bolorenta, papel para embrulhar faduldos em' catas classes: Arruelas, ar- seias de papel., rótulos de papel, rolos
vela*" artefatos, .de borracha não ia- de papel transparente. sacai de attiel
serpentinas; tubos postais de cartlia.
golas, amortecedores, assentos para
&iras. borrachas para aros, batentes de •
tabetes de papei
cofre. bdchas de estabilizados, buchas.
Termo a° 651.287, de 16-7-64
buchas para lurado, batente de porta.
Ulderice Puser
batente de chassis, bicas para mamadeiSão Pau,»
ras, braçadeiras, bocais, bases 'para te.
!afanes. borrachas para carrinhos industriais. borracha para amortecedores,
PRORROGAg10
bainhas le borracha para rédeas, cochile
relu/Rol
CA
de motor. câmaras de .ar, chupetas cordões massiços de borracha, cabos para
IN.DEPENDINcia
ferramentas, chuveiros. calços de borracha, chapas e centros de mesa. cor.
das de borracha, cápsulas de borracha
Classe 33
pata centro de mesa. calços de borraTitulo
cha para máquinas. copos de borracha
para freios. dedeiras. desentupideiras.
iréamo it.• 651.288, de 16-7-454
discos de mesa, descanso para pratos, - Etetro-IndúStria Walita S. A..
encostos, êmbolos: esguichos estrados
São Paulo
espontas de borracha em quebra jacto'
Pará torneiras.. fios de borracha lisos.
PRORROGAÇa0
•
fôrmas de borracha. guarnições para
A

'remoa as. 651284+ a 651-286, de
16-7-64
móveis, guarnições de borracha para
.41biarnar S. A. Ccenércio. Inddstria e automóveis., guarnições para veículos.
RepresenraçõeS
lancheiras para escolares laminas de,
•
borracha para 'degraus, listas de borra, São Pqu'o
cha para landim e para porras, knçdis
de borracha. manoplas. =ousia& ato.
liara para-lamas. protetores de
C I /I' 11 .. A M A R • teores
para-choques, pedal de acelerador, pedal de partida, pesas para botinas,
,Ziodástria Braelleira
Pratinhos pneumáticos. pontas de boaracha para bengalas e muletas. rodai
mame" red!imaa, revestimentos de
borracha, rodas ale borracha para móClasse 10
Massas plásticas para fins odontelégi- veis sanfonas d. vácuo suportes de
Mat e guta percha, pontas de guta- motor, sapatas' do pedal de breque, sece para obturações de canais, céra sambara e Isoladores, suportes, senilda, céra para incrustações e adi- insturniticos, suportes de cãmbto,
citação. Ideal base. cera colante. san- fonas de Partida, saltos, solas e solado,
surdina& de borracha para
amos, godivas. Ventá isolante, gesso. de borracha,
ao* fios telegráficos e Miei&
amalgamas. liquidas e pós para limpeza apicaçfile
dosa - Cavadora de porta. Melas,
• polimento, lixas. porcelanas. ruge. tubos. tampas de borracha ama contaos e rodas para desgastes. Algo- gotas. tinas de
borracha para elaboração
do idró ilo, cargas. seda e crina para
de substandaa qufasicai
selo,
tira
'leite,
Sira
saturas, protetores

tf'A

Novembro de "i
l'imen a, 651 29O
Asai:afaça° de Pala e trin
Excepcionais * Sio Pau
pee
São' Paulo

r a vittaça !Matai*
PODE 8 Dors sai

Ita:umamit

tel s filou
Para 'distinguir

nono o* 651.29/, Lige
Associação .de Pala e
Excepcionais da Sio. Paukt
Sio Paul.,

Chim 33
•
Para
. .distinguir: Pitas • filantekbps
Teima a.• 65/.292, .de 1411ea
Assa:fação de Pala e Salgam
Excepcionais de Sio Paulo — paa
São Paulo

Ati
•frct,
otP44,4

4W
,15;t49

Nome
Tétano n.° 651.293, de
Tb, Curtis Publishing
Estados Unidos da kradsi

•ROLIDAy
Classe 32

Publicações impressas. periódicos e

revistas

Ténalos na. 65439564e 651.29'7, de
Indústria de Bebidas Alves Ramos Ltda
•
Rio da janeiro

FOGO

IT

•
nectar, punch, pimpennint, tinam
sucos de frutas em álcool vinhos, vermuth. vinhos espumantes, vinhos qui
nados, whisky
Térmo n.' 611.289. d'
Associação de —Pais 'e Amigos dos
Excepcionais de São P..1
Apae
São Pal•

3IAIS AMOR 8

caapazuslo

. .

Classe n

Paro distinguir: Fins filantrópicos

pai

P

Industria Brasi1e1ra4
Classe 42
Para distinguir; Aguardentes. aperitivos, anis, bater, brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra. gin, kurnel,

—

PERNAMBUCANO
Derantut Busuzink
Classe n!1
Artigos da classe
Classe 42
Artigos da clas.:e
Classe 43
Artigos da c'asRe

Ume a.' 651.292 de. 183-64

Banco dó Estado de goitis S. A.
,

Goiás

ww, eindtp
ata qi0
Nome comer:7,a;

SeRtinch-r&rti. 23
Te:-moa us. 65119 e 651.300, . de.
16-7-19A
13 .30.C.0 c1O E..a,-Jin de Goiá.; S.A.
-,

r-V.,',•:••;:0 CF n r.'

•

_

1:".71
-

..r& •. can ri. 9. 651.311 d 1§ 7 1%1
rauque Infantil — Br.ncjucdos e
Móveis Ltda..
_Guanabara

'16 7-1954 : ./
Li,a Ltda.
-

n.° 65:
lodstrias 1\,IétalUi -a;

--

4

•
• •,
r • ,•
' 1/e4. Mg n.° 651.114, l•dt.,

,

instituto Terap,:iii.,o
•
- C u ri..

PRPRRO`JACÁO
r.,

L

:' •

JQL

‘..9

irjFANITIL C :TC 3

Bdr,quedos o rfávc:?:3

U\t5r1TU1O

e5
Art....psda

Casse 49

• de. 16-7'1964,
`...eelrr das Graças

f ermo n.° 651.312, de 16 7-¡(.11
'

"

:',,.." § ma •
Al 4.0

4144,4

33
In ;turca

Cr2i

-

• s't..)

-

•

4:

L.311: a

•

.

n." 651 .313, de 16-7-1961
• • (Pior. urr
Ali..cd J.
Co •
•

.

1`,:bai: Comercial
'fécio n." 651_307, fie 16-7-1954
Ltla.

•[
LIEn.

'•

de 16-.7-1964
lu,..)...tadora Ltda.
Gualialwra •

1,;';')))

'

•-

•8
•
Termu.-tros • de ti-da e;pécie (exzete
ti.kseópios, bi, eliat„cs
Wittilo J. Esi..5eler.itn:nto •
.t,
óc..-u)s, padas para
Termo ri.' 651 . .253, de l'6-7-1954
art! ;ciais. • ac_e`sT-113-;121ra Ef Cia..
•
,Ilyz para birácdridensac7d
(to: . cy.,
o-iras (Te indutância,
•.
•
• •... hoH;i3s de
u.:xas de sesis-,
011milactr .s, me:ri:dores de for.
nertiwnto
medidores de
1‘1)í tJ •
svalls-hora: medidores toialisadores,
ri 17,,
tricle•res de 'ai.e-s-bera. potenerne.
iros, galvarvânetr,Ds; caixas para divi•
,;„.1
:.•;o
pnas e:étvicIS
inça n:cr.centes raí:i.rt
luzes
dr.:.), vid. as
G-. _
e 41 de navega,:.-,o' pa
(tipos ap,-aC,:
a lriuia e gradua,
yvn-wils
-2 ja .,' para agrimensura.
rc3l .
Termo
16-7-1951
p..:atiulos. réSeria: , u Mitxri11 , ..datt:la S.A.
baoias para pont•
g
ua s de
•
olas cjidrira. l . ioo pa -a roscas.
b ;.tolas para (20riri;1117i , L): ... bitolas de
Cos. bitolar rre
prender, hitoias
c.a gabarito •pai-a
tipos es:),c.'ais,
trilhos, r:»Juas, planos de
•.
vedazão, .c..ansferte1oF-es. madlos de ais:ir
MOS
roscas, mierõmet.-os: e..-theços de mierõtnc tros, compassos. mae„itinas de medição, aparelhos para indicação de pontos
C-.-ase 4
de ignição. diarima de • forai
Artigos da classu
roscas, aparelhos de ptojeeão ótica, indiTermo n.° 651.310, de 16-7-1964
cadores (mostradores (dial) 'e outros
Casa Santos Macário de Construçõea tipos), pipetas, p laetos para diluição do
Limitada
sangue, • pipetas automáticas, pipetas
Guanabara
graduadas, buretas, buretas para gás
cilindros graduad y, frascos para deter.
minação de densidade, frascos graduados, garrafas para prova de leitt e
creme, butirometros gerber, funis
duados Separadores. tubos •centrífugos,
• ", :1! C.L)S

is,:::.n.sittmA
ch.,..3 .11

INDÚSTRIA

A, tia

-

,

17

da cinsa...

Ti-rap n.° 651
de 16-7-1964
Goine,
Gonlis.•.:aria
1....•:;-:):•ra do.
.

tRillaÈ:tã 'S A:.
C O iw r I S H.I A.
f

r

EXPOR7

Nome. CoruLteial
. Urna a.' 651.304, de 16-7-1964
Indústrias Metalúrgicos Elfo Ltda. .
Guanabara

ININSTRIAS
METALÚRGICAS
ELF0 LTDA.,
Nume comeidai

rIlp:.s"2111

CASA
SANTOS MACARIÇ
Classes: 16 e 33
Titulo' de Estabelecimento

•

3.

.•
651 .

ri:-..u.-:-.
• -..--:;:•3
.: -a . L7,....:.
••
z:rnr.:-.....1). r.:::437,,.:iu.
L • --,,,,,,,, 4.4,-..

Um pioluto
usado SOS , p•
lamento das

•

Têt • nto
Casa Vet'a

Termo n. , 651.315, de 16 7-1969
Instituto I e p;:dt,co Si1 Lt.t.I

AAF1): P-1 ," 0'2 uri) filk

.

•

•

J. ,`.2.,4 À

de. 16-7-1964
'Prato a 651
Caz--a Vera Cru: Impo:"..adora Ltda. •
.

Um prodiao 1
usado sob pve..-,:r•,..)„ ine• dica, no ta• tamento das
estce:pto, D.

•

r•UriV`;t0

•

L.1

Al, ,

!C:1

•

•

Teimo 'r.. 9 651
Ca. tonr-c

Z,

.

• ser
no Ira[1f:et:lias sectindar• ;Is

Ti.rmo n.° 631.3)6, (1 ,•! 16-7.1NA
Instituto Terap....nt , Lo Sdl •Ltda.
Guanara

7•n•••••••nn•••••••••••..

CORTEIROL
I INSTINTO TI!`:nAr niCO SCLI
R:A

,

A.

rt ...-31 Vil PA,

1

Clas-se 3
Um produto farm náutico, p-In ser
usado sob prescrição M.Mica,
como anaapto e tônico circul.ltá.--r
7errno n.? 651.-317, de ,16-7.19t1
Instituto 'Terap;-,utico•

Mi EMOR AL • .•
INSTITUTO TURAPLIMC O ! . "41.. ITC:l.
INIV:ZUA ' Er:.SD•JM1 . 1

Class2 .3
Um produto forma ttico pari ser
usado 'sob prescriçf,o
no tratamento da . anemai
Ttrmo n.° 651.318, de 16.7-1964 :metido Terap&utico Seu T-trt,.n
•Guanabara
?RORROGAÇÃO

AMINO BIS
TICAMITCO SCII

res.s.rau EGASILLIPA

aparelhos de sulfonação, receptores graduados para aparegnos dean e stark.
barômetros ,de merdarid, hidrôniCtes.
Classe 3
balanças químicas, logos de pesos, tad- 1.1m produto farmacêutico. para ear
de
engrenagem
soa
-Metros e caixas .
usado sob prescrição mEdica, ao
taxitbetroS
•
tratamento da sífilis

r- 4286, SegundLlaiso 23 .
Urnas u.° 651.319, de 16.74964
Comercial São- Sebastião Ltda.,
Paraná

einfiefóial.
Sãir Sébigrasó
Classes: 11, 12, 23, 36, 41, 42; 43 e 46
Titulo
Têrmcp 11.1) 651.320, de 16-7-1964
joga Carlos FolaW
Santa Catarina

Bar - Restaurante
• n

Y,ANGRI-LA:
Classes: 41, 42, 43 e 44
Titulo tateio

651.321, de 16-7-1964
Diseolandia Ltda.
Paraná

%MO" a.°

651.322. de 16-74964
-Moveis Real Ltda.
Santa Catarina

MÁRIO OFICIAL (Seção III)
Têm) n.° 651.326, de 16-7-1964,
Minigolf Ltda. — Ajardinamentc.
'
Paraná

Minigolf Ltda.
Ajardina mentos
Nume Comercial

pana adubar, ceiladeiras.- carpideiras,
ceifados para arroz, charrua. para agd.
Cultura, cultivadores, debuibadares,
destocaderes, desentegradores, esmagadtres para a agricultura, escarrificado.
res, enchovadeiras, facas para máquinas agricolas, ferradeiras, gadanhas,
garras para arado, -grades de discos
ou - dentes, máquinas batedeiras para
agricultura. máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras. máquinas de

mungir. máquinas niveladoras de terra,
n áquinas perfuradoras, para a agriculcara. máquinas — de plantai, tnotodsarr uas. Máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de . smeaP, para sulfatar, -de
torquir, d triturai. de esfarelai terra.
para irrigaçào. para matar tortnigas e
outros insetos. para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar . para
gitar e espalhar palha, para colam
Tèrmo n.9 651.336, de 16-7-1964
A.godão. para colher cereais. máquinas Cooperativa dos Babassueiroa do Norte
amassadoras para fins agricoias, de
Goiano de Responsabilidade Ltda..
;cotar árvores, para espalhar . para caGoiás
pinar, máquinas combinadas para semeai e cultivar. de desbanar. para enstIar9 máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadore.,. mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura.
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras,

Termo n. 651.327, de 115-7-1964
Madeireira Aparecida Ltda.
Santa Crina

Madeireira
Aparecida Ltda.
Nome Comerial,

Tênue a. 651.328, de 16-7.1964
Reresentações Colibri L:la.
Santa Catarina

Representações
Colibri Ltda.
Nome Comercial'

secadores de terra, traadores de grama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agri colas
Corretora de Interesesi
(3astão Câmara Ltda. •
"Coringa"

Têrmo n. 651.329. de 16-7-1964
Fábrica de Móveis e Esquadrias Seara
Limitada -

Correthra de. Interesses hnobilierios
%age Cãmara tida u COMO*

Santa Catarina

Fabrica de Movek
Clame 4Q
Nome Comercial
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 651.323, de 16-74964
Pilledlat Caceteio e Indústria Lao,.
Paraná

1

Estpiadrias . Seára Ltda.
Nome Comercial
Termo n.9 651.330, de 16-7-1904
Comércio e Representações
Limitada
Santa Catarina

Paraná
Teffilo -11.0 651.334, de 16-7-1964
.• "Movierecord, S.A.
• • Espanha

VIDEORECORD
•
Classe 8

Comércio •
e Representações Ltda.

Petrechos ' Para telehanias telefonei,
apararas de televisão, aparelhos de rádio, filmes revelados e peliculas •
•
cinematográficas rev,fe:das

Nome Comerçial

Mein° n.° 651.335, de 16-7 :964
Domas Industrial Lida

/CG

_„‘O )0\9
Q trV44-411)wtà.
Nome Comerutal Térino a° 651324, de 14-2-ffl.
Posto 'de Moias Oeste Ltda.
•
Santa Catarina

Posto de Molas
Oeste Ltda.:
Nome Comercial
Têrmo n.a 651.325, 4 16-7-1964
Representações Kieler Ltda.
Santa Catarina

Representações
Kiefer Lida
Nome .Consereial

Temo :IA 651.331, de 16-74964
Balneário Conventos Ltda. — Comer<da Industrial e "Agrícola
Santa Catarina

Santa Catarina

Onineklo Conventos Ltda.:,
Comute. Ind ustrial e

Veatimentos de paredes, madeiras
construções, mosaicos, de
rsfA1t1çp produtos para
meeblllrantes as argamassai cite
e cal hidráulica, pedregulho, produ
bettuninosos para uso nas construç
produtos betuminosa& impermeabil
te., líquidos oti sob outras formas Pe
revestimentos antros usos oaa const
çaes, placas, plásticos para pisos,
redes e tetos, persianas, placas pa
pavimentação; peças orniunentais
cimento ou gessso para tetos e pared
papel para forrar casas, parqueies.
tas, portões, pisos, soleiras para po
tijolos, tijolos refratários tubos de cot,
creio, telhas, telhas plásticas, tacos,
bos de ventilaçao, tanques de cimen
vigas. vigamentos vitrês e vencsian

Agr"../P

Nome Comercial
•
Tirano
a.* 651..332. de 16-7-1964
'finai
651.333. de 16-7-1-9-t4
• Fundição CoMs S.A.
• Santa Catarina

• gane 7
baqidnn e utei?..ilioe para serem atados ~Iminente na ag1ctskua e
bortladttna a saber: arada,
.de sedem, adubadeima
casacos e empilhaebrea combina:o:
arremeadoree atedialeoll •
`","..ibeeedebas 0891I,

Classe I6
Paes distinguir materiais para acmstrnrruiZorações e adornos de prédios:
argila, areia, azulejo*, batentes, balaustres. -13/aeos de cimento.
blocos para pavimentação e calha* 4manto, concreto, cal cré, chapas imolai>
ta, caibrai, caixilho', colunas, chapa,
para coberturas chapas plástjgas para
coberturas e divisam, caixas dágua.
caixas de amarga para lixos, edificaçaea premoldadas, estaque, emulsão de
base &abico esquadrias, forros, forros
Medem frisa., gesso estacas, Fades,
Janelas estruturas metálicas para come
trações, /emalai de Metal,. ladrilhos,
lambris, lavas de luações, lagia, laffeates, material isolante contra. frio e ca.
Igr massas asUddo. pare alo nu
coastrisefea. manilhas,'amas, Plwa

_
Indústria Brasileira

Glose 41
Alcachofris, aletria. alba aspar
açúcar atunentos paar animais, men
amêndoas. ameixas, amendoim, ar
arroz, atum. aveia. avelãs, azeite.
tonas, banha, bacalhau, batatal', b
biscoitos, boMbons, bolachas. bois
café em pó e em grão, camarão, ca
em pau 'e em pó, cacau, carnes.
caramelos, chocolates, confeitos, era
alimenticlos croquetes, compotas.
gica, coalhada, castanba. c
mentos para alimentos. ccior
chouriços, dendê, doces, doces de
ta* espinafre. essências alimentares,
padas. ervilhas. enxovas extrato de
mate, farinhas alimenticias, favas.
calas, flocos, farelo, fermento& fel
figos, frias, frutas sécas naturais e
talizadas; atacouè goma da_ _muar.
duras. grânulos, grão de bico, g
goiabada. geléia., berva doas,
mate, hortaliças, lagostas, Ungias, f
condensado, leite em p6, legumes
conserva, lentilhas, linguiça, /ouro,
las alimenticias, mariscos, mant
margarina, marmelada. macarrao,
sa de tomate. mel e melado, mate.
ias para mingaus, molho, azol
mostarda, mortadela, niSs moscada.
ifem óleos coraestiveis: ostra,
pies, pipos, adies. pimenta, pós
Pudina. pickles, peixes, preauotok
peet-pois, manas, passas,
cintilou,' rações balanceadas para
mais, requeijões,' sal, saga, sard
sanduiches, salsichas. tsalames, sapas
latadas: sorvetes. sucos de tomates
fretam torradas, tapioca, tâmaras,
dm. tremoços, tortas, tortas para
mento de animais e aves,- torram
toucinho e vinagre
Têrmo n.° 651.337, de 16-7-1964
Produtos idintenticioá "Feranio"
Santa Catarina

Classe 41,
Cereais, farinhas, téctriat, tortas e,
rações balanceadas

remo ta" 651.3* de 16.74961
Pante TCOli0 S.A. —
• Comércio
•Santa Catarina .
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como veículos de colchão de gaz ou de - Termo n.° 651.348. de 16-7 64
colchão de ar; P eças Para todos os ma-1 Eletrônica )(avante Co.nércto e Indártria [Azia.
teria!' acima diários: veiculo* terrestres; tais como carroçõea:drecasea, re• Pernambuco
boques pára passeio, piqueniques, ou
habitação. carroções habitacionais, com
excessao de veículos motorizadoa, cat.,
reweras • e peças separadas . dêmos tiltimos -veiculoe

- Classe 41
Araruta, sagu e massas

Térmo n. 0 651.344, de 16 -7-1964
Sema 7— Indústria, Comércio
Representações Ltda.

Têrmo n.° 651.339, de. 16-7-1964
Indústrias Todeschini S.A.
',uaná

Guanubura

, -In d ústria.

Bniallaira

Classe e
Para distinguir': Aquecedores, aqueceTermo a.1 651.350, de 16-744
dores automáticos, aparelhos para nurr
carne aspiradores de pó, aparelhos ele- Importadora Comercial ivlorumbi uca,

ticos para lavar, acendedores elétricos,

Classe 46,
Algodão preparado para limpar Móveis
e metais, anil, amido. 'azul da Prussia
e Ultramar para a lavanderia, alvaiade,
abrasivos quando para conservar e polir, barrais, buchas para limpar e pàlir; cêra líquida e sólida para assoalhos,
móveis e pisos. composições para limpar •maquinismos, carbonato de otas•
ia, cêra para lavanderia; desodorante.
sanitário, detugentes; • extrato de anil:
BRANCO
VERMELHO
flanelas preparadas para limpar metais
e móveis, fécula para tecidos, fósforos;
Classe 41
Substâncias alimentícias e . seus prepa- goma para lavanderia e lavadeira, gra-.
xas para calçados; líquidos para tirar
rados. Ingredientes de alimentos.
manchas e branquear rotipasv6leos pa.
Essências alimentícias
na limpeza de carros; pomadas para
Têrmo n. 0 651.340, de 16.7.1964
calçados, pasta para polir, preparados
"Imobiliária Dakota Ltda.
químicos para. Uai:iraria e lavanderia
próprios para tirar manchas de i00pas.
São Paulo
preparados para lavar,- pós de brunir
metais; soda para lavanderia, sabão em
P6. sabão comum, saponáceoa com de,K O T
tergentes, sulfato de soda, ailicato de
sódio, soda cáustica; tijolos de ollr;
Classe 33
velas
4
Serviços imobiliários Cm gerai
Térino n. o 651.345, de '16-7-1961
Termo .n ."' 651.341. de 16- 7- 19iit
Revista Editorial Bruguera Ltda.
Imobilária Dakota IMAGuanabara
São Paulo

*

DAKOTA LTDA
Classe 33
Serviços imobiliários em geral

Cara de Pau»

Classe 32
Almanaques, amásios, álbuns impressa& cartazes, catálogos. jornais nanofluis e estr.ngeiros. publicações kapres'J

coN, erfuradores, RUIS para eSed
.come fechos de metal, porta-tinteiro,
ta-lápis, porta-canetas, portaesferográficas, porta-carimbos,
cartas, porta-blocos, penas,
prendedores de papéis, perceve
suas, atenda, separadores para ar
v03, scineto, untas paia escrever,
tas paia ~rever, tiralinkaa, tintas
carimbos, tintas para duplicadores,
tas para impressão e tintas para de
Mos, conjuntos de artigos de escre
• desenhar para mesas ou sacra

São Paulo

aparelhos picadores de carne e legumes,
aparelhós fotográficos, amplificadores
de som, aparelhos acústicos, aparelhos
de rádio receptores, aparelhos de rádio
receptores conjugados cem fonógrafo
e receptores de televisão, aparelhos receptores de televisão, antenas, acumula'indús—Ma
ores elétricos, aparelhos de iluminação,
batedeiras elétricas, bateria* ba/anças.
Classe 1
bules e cafeteiras elétricas, bobinas, campainhas elétricas, acumuladores de ar, Subrtanclas e preparações quimicas
condicionadores de ar. chuveiros elétri- das nas iciditstrias, AI fotografia d
cos, diais, enxuga:ima elétricos, ence- análises quimicas. Substancias e
parações químicas anticorosivaS
radeiras elétricas, estufas, evaporadores,
antioxidantes
exaustores elétricos, fogareiros elétricos
e automáticos, ferros elétrico*, de pasTfrmo n.° 651.351, de 16-7
Enio António Gergin
sar e engomar, frigideiras elétricas, to.
Rio Grande do Sul
nógra tos, geladeira' elétricas, interruptores, lavadores e liquidifkadores elé-

oruanko

tricos, leiteiras automáticas, lustradeiras, lantemas elétricas. lampadas. allsturadores elétricos, automáticos, microfones, mostradores, pilhas elétricas, r •sfrigeradorea, resistências elétricas. Píl-

Eternailon

ulas automáticas de pressão, reatores,
T Indttstria Briiileirasorveteiras elétricas, sirenes elétricas.
torradeiras ' elétricas. transformadores,
Classe 36
tomadas elétrists, válvulas elétricas e
Para distinguir: Artigos de vestui
ventiladores
roupas feito em geral: Agaiali
41•n•••••••••
aaentid& alparcatas. atdil uas • 1),
Têrnio n. 651.349. de 16.7-64
botas, botinas, blusões, boinas. be
Gustav Raab 6 Cia, Ltda.
Muros, bonés, capacetes. cartolas. em
Pernambuco
P00 3. coação, coletes, capas, chalé
r.acbecols.. calçados. chapéus, cln td
pintas. combinações. carpinhos, cal
de senhoras e de crianças, caiçaca.
.4=z•

ças. camisas, camisobts, camisetas,

.4-17
' na
nduatria Braailaira.

cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiro,

soba, casacos, chinelos, amidos, echar.
pes, faittaslas, fardas para militares, co*
'caiais, fraldas, galochas, gravatas. gaiw

sus, revista. • Propaganda em rádio,
cos. jogos de lingerie, jaquetas. Isque&
televidio, jornais, programas incliofani.
rs
luvas, ligas. lenços, mantõs, metas',
coa, peças teatrais e cinematográficas
amas, matam, mandrião, mantlhas.
Casse 17
e revistas impressas
Para diminuir Artigos, máquinas e io- Ieda, palas, penhoar, ptdover. pelerinik,
dares, clipa, coladores, cestos para pa- penas, ponches, polainas, pijamas.
aim
° n, 651.346, de 16.74964
péis e correspondência canetas, com- ahns, perneiras. quicamos, rega
&L Editorial Bruguera
passos. cofres, canetas tinteiro, canetas robe de chambre, roupão, sobretudoã,
Guanabara
eaferográlcas, canetas para cunho.. suspensórios, saldas de banho, sandália',.
carga para canetas esferográficas, de- meteres, aborta, sungas, atolas ou aliais,
senhadores, datadores cora minas, des- tulek toucas, turbantes, terno, leda
formes e vestidos
cansos para lápis e canetas, esquadros.
estantes para secretária, estojos, borraTermo n.• 651.352, de 16-7-64
Clame 32
dias 'de apagar, espátulas, furadores, Júlio Maria de Aguillar Coutinito 1
'Almanaques, anuário. álbuns
fluidos para escrever, fusinA fidalrices.
Luiz Márcio Xavler.
cartazes, catálogos, jornais nado- fitas para máquinas de escrever, fichas
Minas Gerais
mia e estrangeiros. publicações Impres- para arquivas gomadores, grampeadores.
sas revista. Propaganda em rádio. grampos e ganchos para escritórios,
tdevisão, jornal', programas radiolad- 'godets, gomearábica, instrumentos de
etto4LEIRA
co, Peças teatrais e daeniatográficas escrever e de desenhos, jogo ou conClasse 21
e revistas impressas
juntos de artigos de escrever e desePara dist.nguir: • Veirtilos aparélhos
nhar ara mesas ou secretárias, 'ritme ou
16-7-64
651.347,
de
r
!Termo
n.
indústria Brasileira
de locomoção aéreos, marítimos ou fluconjuntos do tipo de !melão para meEmest
Robert
Rademacher
,
viais, veiculo§ aéreos e náuticos tala
" ou armarias, lápis esferográficas,
Guanabara
Ckisse 13
como aviões, aeroplanos, principelm
••
lápis, lapiseiras, malhadores, minas, máte aviões propelidos a reação, tienficli.
quinas e apetrechos para apontar lápis. Abotoaduras para--punhos, águas ma4.01.1'
1 ir •
noa de asas rotativas, rotódinos, hekmáquinas para escrever, calcular e to- rinhas lapidadas, alfinetes para adorai
cópeteroa• autogiros, hidroaviões de flumar máquinas para grampear, =pote- restamo& da metal pedalo, acaf.
tuador ou de casco, missais, embarcacai, minas ou grafites para lápis, lid- piedoso ou mas' Imitações, anéis (ti
ções, principalmente embarcações hidra
adas, aOntadorts, metros ara ~ri. adorno, balangandans, berloques. bete
Classe 35
planadoras, navios e outras embarca. Couros peles preparados ou não. Soles tórioe ..pena _desenhos, papel icarb000, coe, brocha, calares. Contas de metafil
ções, veiculo* espaciais; planadores tais
•
proa- pasa canetak, penas eaferografi- ou. pedras redoma ou senii-temosas
e vaguei.
Térreo a.* 651.343. de 16 .7 .1984
Mectmica Cairu Ltda.
São Paulo

Juiimar

•

•
4288t
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•
a •. t
—rias imitações, usadea • CM° ad ouo&
u na .confecOo de bijouterias»Corten0341: de imo iMividual ara adorno, dia-antes lapidados; csmcraldas-lapidadas,
11.ilittMuts
com: sant...,,
rs.:ires
luiadas„ topa:doa lapidieclos,.;purraelittas
lapidades, e. Nrgyeías,lapl.ia$as
Termo n.°, 651:353; :de 16-7-64 IvItturicid" Ja•lovitch
-São Nd;

Termo. e.* 651,357, ,de
P6sto Mói-ratei Lidá:
,Paraná ,
•

odo ires

g

.

Classes: 33 e 4.7
. Titulo
•
Termo n.' • 651458, di: • 16-741
- Chie° Restaurante Ltda.
Paraná.
•

.

, :

't..

,

. 651 ..359 e 651.3,50,
'
16-7-61
Waked
Cia...Guanar.wa

Para diatinguir:,.'Art.gos'de ''ve...tuArtos
e ioupá feitas. e:in geral,:,.'Agasalboa.
aveUtras.. alparcatas- 'anáguas, blusas'
Sotas.. botiaas,'. blusães, boinas. , babadouros. bonés, capacetes, cartolas. car,j'4inça.s. casacão,- coletes,. Capas,- cindes.
cathecols,- : calçadel, 'chapéus, cintos.
• cirnas, combirtuçUs,,, earpinhoc , saltas
setiboras, e àe. -crianças: calções, tal•
sa4; camisas, -camisolas,' carnisctas
•euecas,'.-, cerdulas._ - coliirinhbs; cueiros
Saias; casacos, chi-gelas, dorninás, cchur.-:
pes„ .farifasins.,4ardas pára srailitares,
fra13aa, gallachasi
cor-

infistrfr?

' :•
,
Classe 23 .,
Tecidos retalh.xs c •‘.etal
= -•

•-•

Terinn' n. 9 651.368, de 16.7-1969
• Carlo.? Raiz' „ S'áp,'Pauló .

14 • FRODUPOS1
•
COS ! laia:4 H.
.'114.111+Zn
y:
,
Clases: I 'c • 48
Titulo

•

n.d 65149... de • 16-74969

São Natal°

• ••

•

,

GRAFi'Citt-S

"

TC4idOS

61.361. de :6 -'t7-64
nrano i3:51
fAbaratOrios Taia S. A,'

•

. • _
' indfistrt‘-n.

'Class:v...33 1.33 .•
Titulo cfc.:
tó-7-1964
• Móvls c Dava r. Aentia Ltda.

• a4se
.
Tr$ U-0,:65.1 .370, de ' 16.7.,1964
ea-rIps Rult
• !,
Sag Paulo,— • ,

• •'

•

BrasinAre., ,

•

.L1.:.•nnO.,103.r*

-AW:gos da civè'
•

Ind.. oras/

-

n.°
Edizarao 'S.A, Conle.rcial,-

-

.

•

l‘lóves rta ge.al de 'metal; Vidro, dç
•
e-tose1
iço. 1leir, éstAa,álos ou -nc1u- Çainma g aza„ "P.W.P„ :13 tlua ,
sive Lió•veis• ara escritários: Armãrlos:
éter; óleo pára fins de essencial
artrj r.03- para baulletro e "para roup;...:
• glicerina e laivilina •
usadas, tImo ça.'.1-aa • acolchoado,: paia
Móveis, berk.cas,-- balcões,- • banquetas.'"
-0.16-7'196'4f

linP.ortadora

,

'P.btanio S.allcs"
Paulo •

'bandejas. deimiciii...zres., bereoS, biombos,
cadeiras,- carr..inhos para- chá e café
.{..onjuirtos para dormitórios, conjuntos
para sala de jzjutar e sala de Visitas
conjuntos Para terraos, jardim-e-praia;
conjuntos de arnaáricia e ,gabloetes para
copa e casinha, camas, .cabides, sadeirtis

giratórias., cadeiras de balanço, -taiza
de- rádios, 0.1c126e ,', •calCb00- dt 73200
dispensas; cilVis6es, divails#-Álicoteéas;

SESn
VICCE O
! SENT4 QtrATEO
ind. ,Brasileira
de madeira..esPregailçadetras, 'escrtvarti;
•
- Classe 50
'abas, • estantes, guarda-,roupas, Mesas, . •
a
mesinhas, mednhas pata:.rácIlia televi•, - Artigos não incluidos nai classes
mesinhas , tia& ,Máldttras
651.372, de 16-74584
para r isuadrns;. porta -retratos, ',poltronas. * -Ténuct

*4

Nane c.r;caereial
Termo n.
1,356;
Tipcigrafia Peito. 13/ancci
'Parará
-•
•'Paraná
„.
•

„. .

(Jati*
- Algodão, cru rama

ur

0i-,

Oier:'tioettinet-W-A.

-

-

I

Téhno it.' 651'. 355. de . 16-7.,64 . Ler '.1-loechner • S. h — Indi1Stria'.dO
•
, -do ;Vestuário
•
Rio ,Gwaraleo Sul

Ciasses!, 30, 36; 37- e 50-:

,..•

,

Nome CãOti,r.f,ini-...

•

•

RUM.•

Clas.• :e .10:

S/A.
Niéttiári0

• São,Ppulo •

nriao ri ' 651,-;53.. 'de 16-741 •
-,1:;4n-•, ke.s tai • Ctia: • ".

- maiôs, IriáiTtaS,' ' fira'pkOitto, ru3rit1hás:-

c;-a-10

.19 ,"--7
•
o/

:t

ttt

rós,..jogos
lir,:perie,',lat/iietás.:'1-acp.:êá,
ligas; • lei,• ços " Mant6S,:. MOas,

let6s, pas, pen'umr. : pulover. pelerinas,
peugas, ncic5 , polainas,; pitainaa
• ah-as, perneira,, 'quituonos; regalos,
• robe de ..chamir?, roni•s3o," sobrei-tidos,
susp0,6rios. banho, siindália.s.
sueteres„shoris tmoas, itobs , cal slack.k.
. tule toucas. tr.:.-bautes, -"terri!:.ç,
forribs _e -yr-slides
:Ténue,
651:;3s.4.
• Bier Hnechnel S, A • -•-• •1•;-...dátt,zia

•

•k

..frE
D
1:4 ,1::$14;4I -tUttl

. Algodoeira. Campineira

Termo n. 9 651.352 4 de 16-7 64,
Laboptf5r:as Enr.a 5• A.

d/asSes: 91. 42, 43"Titulo

•1

re",651&4.16-74964

•• 1êtra0

;ir unhas: 1110.i e •
ou sim:s. drti= ficiais. 61r.as para a pele
pestana e sobrancerwis, preparados para

•

)3t -1

•

flo e tijolos ara o trat:meato tia.%
dissolventes e verr.::,es, removedore. da
cuticular: glicerit;a• perfumada para os
cabelos e pr..isa para ' dse-colo•

Chie() ilr.2;staurèlite

Irs''')-;(*P-71;1Tê31.11.

oreint)re de 1964,

•
embelezar cilios e olhos, carmins parao rosto-e : para 'os lábios, sabão e creme
para lútrbear, sabão licitildo perfumado
ou -não; sabonetes;' dentifrfcios eia pó,
pasta og liquidO; sais perfumados para
banhos, ' pentes, Japor •,eadores de perle:.
me; escovas Para ci,n,tcs, cabelos, Unhas
• • e . ciSos, rum de lOuro, saquinho perfumado, • preparados em pó, pasta, liqui-

nS`
poltronas-cantai,' prateleiras, porta-ela. - • Cfasse 48 . - . ,
trataesseiço's e
' Paia distinguir: Perfumes, esienclaa, ex. pus..- Sofá,'-sofãs-antas,
'Vitrines
—tidos água de . colemits, água de. tc,ilea. •
dor, ãgua" de beleza. „Agua de quina. • Terno* an 8 1.366; de 1644964
5 - .
água de emp.,: 4aua de aIfaxemk água Ririvárdense •
NreiCUIOs e SetV/K05- ,
para barba, lo,Oles- e ?tanicos para os'
'
• Limitad.a
cabelos e. -1,1'a a Pele. :brilhantina, bati'São Paulo •
dolina, batons, conneticos. fixadores
• •
da penteadoz„peridlzot, éleoa .para os
goplaDENA

cabelias, oeine evanescente, -cremes
dOro.sbie . pointadns. ppra liniPera da pe.
le é ""maquilager.: - depilarias.. desodo• Ciasse
•
rantes. vinagre atoniiitteo.,p6_de arroz .
e talco pefaxadó • °á- no tipis pari ' 'yeicukis' e , sues rrter intègranits
• ,

",- •

: 4
•

•

.

.4.1(

;

"Luiz António Salles'l
• Sgp P,a;sio

itio4tamou mar

l

r myr
icit

j.

„:22fg

elasee 50
'classes
,-. :Arttgos • USO (adi:Idos tias
fi.
—
_

•

- nda-feira 23
Segu
Têm° st, 651.373, dr 16-7-1964
"Luiz Antonio Safes"
Sso Paulo

•

QUIS OU MO
P4ULISTA

iiw

.DS 1.965— MIL
E
g

nomos

DIARIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.° 651:386, de 16-7-64
frieribuidora de Bebidas Santa Cruz
'Ltda.
,1
Guanabara

Ténno n.' 651.382. de 16-7-64
Paulo Tavares da Costa
Guanabara

ETNA
INDOSTRLA BRASILBIRA

Classe .50
Artigos ião incluid•is nas" classa,

• Terno et.• 651.383, de 16-7-64
Etna — Instaladora Hidráulica e
Elétrica Ltda.
Guanabara

Termo a.° 451.374, de 16,74964
Indústria de Máquinas Ltda.
• Stio,Ptut/c

indMaisild:rá .
Classe 6 •
Máquina; para fabricado ,de copos
plátitteos
•Termo a° 651.375, de 1644964
Marcadora 'S.A. Indústrla e C.ornérrt
$6t* Paula

X0
.

t.:taAse 13
Titulo

Criaçõffis
Grace Look

Passe 42 •
Bebidas alcoólicas e fernientaaas
Termo n.' 651.387, de 16-7.64
Salinas S. A. — Lançamentos Imobiliários NaCiOili:1
Rio de janeiro

Classe 49
Boneca

Termos na. 651.271 a 651.376, de
•
16.7-64
" Marcadora S. A. — Indústria •
Comércio
Séo Paulo
•
•

Sociedade Industrial de Tecidos
Eiportaçtio S. A Guattabar›

e

INDUSTRIA BRASILEIRA
1.
Classe 6
(peças integrantes, de máquinas) ferramentas de fixação adonadas
pólvora (peças pata máquinas)', ferramentas manuais de Bana° ( peças In
Classe 23
de aps-trganesdmáqui),po
tecidos em ger.(peças integrantes de niãquinasY, pinos
Classe 36
de molas (peas Integrantes de máqui- Para distinguir:
Artigos de vestuários
nas), pinos para motores (peças interoupas feitas em geral: Agasalhos,
g rantes de máquinas), tarugo 'ffieças eaventais,
alparcatas, anáguas, blusas,
integranes de máquinas)
botas, botinas, bluaties, boinas, babadouros. boné& capacetes, cartolas, cara•
Classe 11
.
Arruelas de metal, ferramentas manuals puçás. casado. coletes, capas. chales,
de fixado. pinos de aço, pinar de cachecol& Calçados, chapéus, cintos,
carsbabos. calças,
suspendo, tarugo: para peças de chitas; combinaçóes,
de senhoras e de crianças, calções, calmiquinas
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, eueiroa,
Tarugos de metal para Paredes
as, casacos, chinelos, dimidia, ec.harClasse 18
pes. fantasias. fardas para, milhares, co.
Cartuchos à pólvora (explosivos)
leglais, fraldas, galocbas, ,gravatas, -gorjogo. de lingerie, la'quetas, laques,
ligas, lenços, mantas, meias,
caiba, mantas, mandrião, manilhas, paletó& pelaS, penhoar, pulover, pelariam.
Classe 21
ponche& polainas, pijamas. pu.
Buchas (integrantes de • InitonuSv¥ 153: Pena"
libo& •peniehms, quimonos. regalos,
não do motor), pinos de menlja
robe de diambre. roupa*, sobretudos,
eixo para chassis de vaindW
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Oure 31
meter" aborta, sungas„.stolas ou dadks.
Arruelas cara vedado e bobes Rara tule; toucas, turbantes, ternos, uni"
vede*
formes e vestidas
.

Classe. 41
Feijão, farinha, açúcar, ;há, vinagre e
. produtos enlatados
Termo ti.: 651.390, de 16-744
Propaganda e Corretagem' Régia Ltda.
Guanabara

fuchas

p1 8 A

trabalhados, usados . nas inchistritu
Tértno a.* 651.393, de 16-7-64
Fundido Machado Ltda,
Guanabara

Paliãéijotej

classe s
Para distinguir: Artigos e aparelhos
elétricos e eletrônicos em geral. apareClasse 50
lhos artigos para instalações elétricaa Compra e venda
de imóveis, corretagem
e hidráulicas. conjuntos de peças- óticas.
formando diversos aparelhos de &Ias,
Termo a.° 651.388, de 16-744
isstalações elétricas e artigos' elétricos e Comoanhia Brasileira de Empreendieletrônicos para automóveis, aparelhos • t4ntos Tirristicos e Hetteleirn.
Rio de janeiro
e *maioria de sadios, aparelhos' ias- •
dorea, acendedores elétricos, acumulada
rea elétricos apitos, aspiradores de pó,
~tos didáticos. instrua-tatos de pre.
datIo. instrumentos cientifkoa. acendetadores de microscópios, agulhas para
antenas, amplificadores. aneniometros.
Classe 33
amp,erómetros, assadeiras elétricas, adap•
aquecedores. abat-jours, alto-falantes. Serviços de rurinno e acomodações
hoteleiros
f000grafoa, aquecedores de ambienta,
aparelhos de controle e medida. Ultre.
'Mino n.° 651.389. de 16-7.64
lhos de expurgo utilizado na limpeza e Dicepa S. A. — Distribuidora de
desideeçao de :atinas, mietorlos e
Produtos Alinienicios outros locais, aparelhos de Nage* Pa'.
Rio 'de ajtneiro
gabanheiros,
aparelhos
de
ar
Mei
ri
condicionado.
ar
radek aparelhos de
aparelhos de alta tendo, aparelhos ati.,
tornáticoa para descarga de água, aparelhos de ar refrigerado
Termos na. 651.384 e 651.385, de
16-744.

Classe 5
Metais não trabalhados nu parcial:nu*

Cabo frio

DICEPAD

BreiaiLdzik.

Temo n.° '651.392. de 16-7-64
iPurididio Riacbue4 Ltúa.
Guanabara

rUN,DIÇA0
RIACHUELO LTD"

SãSSENTA.E
jnd.• Braanein

DOM!
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Nome comer,..ial

Ténno a.° 651.394, de 16-7-64
Aluizio de Moura Ferreira
Guanabara

omsemalp

33
• Sinal Classe
de propaganda
Termo n.° 651.395, de 16-7-64
Aluizio de Moura' Pereira
Guanabara

CHINWATTE
SPECIAL

°RANGE PEKOÈ,
Claso,e 33'
Sinal de propaganda.

Termo n.°.651.396, de 16-7-64 .
Orlando Times Representada,
Guanabara

•PRORROQACM
Classe 32
Artigos da classe
Termo n.° d51.391. de 16-7.64
Abisme, Gonçalves tem
32 ; o dr lao.“..0

RIACHUELO
IndúStria :Brasileira
' Classe
Aguardente de caiu

Casse t,
Chf

DIAR. 10 OFICIAL (S-Co 1[1)

4,290- S. .gurida-felea 2
Termo n.° 651.397, de 16-7-64
Schweizerische Kaseukion A,. G.
-Suiça

•Termo n.° 651.404. de 16-7-64
Terra° a. 651.413, de 16-7-64
Calçados Jubileu S. \. _ndústi ia e Serrara Americana. Salim P. Malut
Comércio
S.A.
Rio Grande do Sul
São Paulo

rda

PRORRGAOÃO

JUBILE. U-

puute ..4II

indústria :Brasileira

Indústria Brasileira
Classe 41

Classe 36

n.° 651.399f de 16-7-64
Calçados
. Star - Sociedade de .Técnicos de kutoTermo n.° 651.405, de 16-7-64
móveis e Reparos Ltda.
Calçados jubileu S. A. Indústria e
Guanabara
Comércio
• •
_
Rio G-ande io Sui
.

06°‘

PRORROGAÇÃO

(hiquito.
indústria Brasileira

01°)

Sfè4(‘

5)." kj4'\
•

'Classe. 16
Calçados

'A$1°

Têroo ti. 651.409, de 16-7-61Avilmar, Consertos de Ant,móvels
Guannhara
:Classes: 8 21. 33. '39 e
Titulo
'Térmica n 651.400; de 16-7-64 ”St:Ár" Sociedade de Técnicos de Auto.ne'iveis • e Reparos Ltda.

• AVIGn

•INDÚSTRIA BRASIIMA

L.

Classe 50
Impressos em. gt•ral

-

.

'Termo n, 651.410; cfc 16-764
Livraria Editora • P,--rola

S;:id,-;,dadz do Técnicos*
9 Reparos
de"Aut n,
t • ••

são.

Now e çosberial
64

l.:51.-1{N1,

INDUSTRIA BRASILEIRN

.•
Cvar,-1- !ha
Classe

Fr100CAC.£0.
Ir

Pr
c"; n

32,

tive,s
.1. los
-7" n." (:51.102. ,le 16-7-64
CaÉcr.t,'? Lida,

.

Gz,nnal,nra

' Trino n. 651:411,

9

i 6 .7

-r)1

•. IVIetalúrgica 'Atroo r
. S:13 Paulo

METALI.:1RG(:CA
AGROP LTDA.
Nome comervial

_651.403. de 16-7-64

Treno- n. 651,412, de 16 :-.51
'Metalúrgica Acra!) i.trla.
São Pall'-o
-

— • Comercio e R,,p-esentações

GtLtatnda
ab.ara

AGROP
uui t1..;!

ns E' tearelbeS .ifot43fttOs,

!edtatiStatA.'El.R.AW.EIRA

•

Terno' ri.. 651.417, de .16-7-64
Ditec .Diesel Técnica Máquinas
Motores S. 'A
-•
Guanabara.

.
.
(.:;:? ,16
Pára . da,, : Ni..t..riiiis 'de r...'w teuçees ei&coraçõs! , 1.krganaszis. argila.
•1;12'a. azit:elos .naientes. balak,stres, bo
co's de cimento. hidra , . para -/eivimetitao -calhas ci:a, alo. Cal, cré.. chapa!,

eail,r_is, c li x aos. e t.11. e. 1 a s:
.:'iapss vira c'oh.:rt , ! as, cm!..-,es clácit-a

nr:I.:r ir:•),:,;/-:-.;: n :'•'.at.es aarcmra iá'-.:14 de e'ir,T.:..-.: e cr 1 hidrulica, pOi.reaillio, pr:Jdutol t„'':.,,,.:ao.-.,.”-, impermea!...1!tant:: U ,.:ilor ou -sob ' outras lonau
rara rev ,:. ea:t:y , e Mitros como nas
construções, rr•a'....n... p1: ,!cat. para pavirmntaeo. eçl,s • ornainenLis de ` cimento . ou 0:s-:a w•a * tetos e paredes
'papel para iar;'.7r casas, massas arai,
te-idos pAra il ..-, w...-.. :construções. 'par:tuctas. porta.s, ri-r., , tes, pisos, soleiras,
para portas, tijoloe tatos de concreto.
r-lhas, - tJ,:o.3, ` tul:ar, cie ventilação, tan-

} ques - d.... ca,..-..:r-Aa; 'vigas, vi,....,,atnentos e
vit75s

'Têrkua It..

.
!.se 41 •
l'arinhar* C i ime nt;CI" IF. etc.

r•rtiu n.

tálico. cobalto, bruto ou parcialmente Ihetes, bilhetés de sorteio, chefues,
tões comerciais e. de visitas, duplicatas
debentures, envelopes,- - faturas, folhl •
ribas, letras de cainbio, ' notas !iscais
notas promissórias, papeis de correspon•
dência, passagens, publicidade e pro
paganda eia geral, recibos

trabalhado couraças. estanho bruto ou
par4almente . trabalhado. ferro em bruto
bruto ou parCialmente trabalhado, iene
em barra. ferro manganês. ferro velho,
gusa em bruto ciu . parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa' 'rnaleáVel,
lâminas de metal. lata em 1-/to
Iam Iôlha. latão em chapas, latão - em
vergalhões. li g a metálica:
magnésio. manganês metais n*.ic troba¡liados ou parcialmente ,trabalhado.
tais 'eat tna:,sa. metais .estampados,
'metais , para so,,la,rirquel. ouro. zinco
• Corrizgacic, e Z:fõ 1150 em
lhas

,. 1...itos .d. 1-i-• , -,p rodutoç, para

32

culPara distinguir: Livros
turais,. técnicos. firÇ:lo, di:os e
literattra en4.2:ad

'

doce.- aço para tipos, aço fundido. - aço
'Teimo n. 6n:416, de 16-7-64
parcialmente trabalhado, aço . pálio, aço Serraria Americana. Salan P. Malui
S. A.
refinadO, bronze, bronte em bruto. ou
" São Paulo
parcialment
e trabalhado, bronze de
Classe 50
mangariê. s, bronze em pó. bronze em
barra, em fio. chumbo em bruto ou Paia- ditsinguie: Impressas em geral,
parclahnente preparado; cimento me. anúncio* impressos, ações, apólices, 1)1-

,,:lpes pre:aiIdn-a estuque, ernulsoo . de
'•,tse asiático :•.t.t..1.: a:. esquadru,f, estru 1 , r'i.tS metáa, na , ,i constru,sti . s. larne
)..! de mi.a1,,..1-.1".,.,
lambris. luvas
hr,•-•;,..,..,.. ia was. material iso.
- . mie cón;ra irio e c.„ ITU:, manilhas, maspara rek.,:..:...y. ue.' ri:urdes criar-iras para C -:'.:1 - I; 5.. iM. .01,./Sa.:CC,S, 7ro-

PÉROLA

T:, • tna''

, Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, ávi•

pas, táboas de carne, tonéis.- torneiras,
tatnboree, tampas, suportes de madeira,
rodinha, rólos. rosários e vasos

C.1 sas para col,eriaras. caixas" -Nua.
::.:xas r1,-; 1-scartui para etises edifica

.

Sj.

4$11.11.

para parta-blocos, guarnições para cortinas, • guarniçõel .de madeiras.. para
utensIlios dortt4s4cos, grfoa. saídas de
aladeirsi, palitos.' Pratos pipas, pinos,
puxadores, prendedores de rouPas, pedatais monograMas„ palitas. pasiabas,
garSlabOs e colheres- para sorvetes, palitos para dentes. tikboas de passar rou-

_
• - Tèrm a n, -65! .41-1, d e. 16-7.64
a
f..; 9- p aria Aine, ri:ana. .-,11 , -11 P. Mal..if
•
.
S.A. •
Para distiti g uir • Ndlaquinas e partes u.
SNo PA, 7)
máquinas p .tr-3 todoa os ,Ins industrlaW •

-

Guanabara

.

, NoÁráto 44 ',410.c4

Classe 16

•

Maquinas de ro-squeari serras mecan1!
cas. alotares elétricos, alternadores, ler•
sarnentas e placas :mta tornos,
dores plainas, máquinas de furar e centra:.' tornos mecânicos. prensas mecan1cas. máquinas amou- arteiras, mistutado.
ras adaptados na construção e COILTervac§o de estradas. mineração, corte di
madeira, mosirm-nto dc,_ terra, carreto!
e outros fins industriais. elevadora; =A.
quinas de.sem p alhadorai. descascadoras
ventilado' ras, a,oinhos para cereais
máquinas • secadoras. biairadoras pul
verizatiorns.. lesos. ' polarizes, enchas"
tesouras 'alceai-ocas, tupias, maquinas 4,
abrir • chaveias. • marteletes, ventiladores exaustores para tarjas: bombas c entr1
togas, rotativas. de deslocamento e
Pistão para todos os fins, armes, cal
deis% r turbinas- inictoses para cal
deaas, 'válvulas e transpo,tadoTes au
tomaticos de alta. _e a„;:sa pressão
prensas- hidráulicas.' martelos Mecanicoi
e on'Auinas limadoras. máquinas opera
trizes, rotativas torta:leras para usl
nas ferrés aço e biopie. máqu'ons pari
indústrias .de teddos: teares. urdideirat
encanatal- a3. espuiadeiras, toreedeirat
meadelrai. rolas s . mictes, brunidore
para cereais, máquina ' para fabrica
papel e máquinas para kibricat papel
máquinas' de ircipt'essão dinamos
•
'
•receptáculos

16 -7 - 64

S,rraria • Americana. Sallin P. Ma'-uf

S. A.
São Plki..)

Termo n. 651.418, . de 16-7-64
Société Chile des M imites Houdé
"Pra nça

-Clasf;e 26
Artefatcip- -de ,, :adeira em geral: Arco •
laa, algu t• 1sre:„ armações para balcões.'

FRORROGAÇAO.

e . para vitrines; rd:fatos de madeira

NORRELLINE

para caixas, Mpame, bandeias. barris,

baldes, batedora de carne, caixas, cal-

xões. , caixotes. .cal•ialetei.. cunhas,
setas. cubas,' caçamba, ". colhe'res, cestos
para ...pães. cepos' -Uas:a" .cosinlia. cabos

INDuSTRIA

,

6RAsiLeift4

C.sse
3
la

Para ferramentas. - rantonetras, engin- Uni anotado farmacêutico, tndicap
e,3:orrialsaz. estojos, ex- 'ar o antispasmódiso córdlo-brônisift&
d l391(ehcada." formas, gaiolas, guaralsões

•

. lada.abilira. 23
Sep
Termo n. 651.419, de 16-7-64
Manufatura Dental Standard Ltda.
Guanabara

(

DIÁRIO

Termo n.° 651.425, de 16-74964
(Prorrogação)
ECISA — Engenharia, Corné,do e
Indústria S.A.
Guanabara

"N 1 CE

?Zr

Nome

Cdellalf retal

Termo n. o 651 .432, de 16-7-1964
Manos
Cia. Ltda .
Minas Gerais
Classes: 16 e 33
Insígnia
-Termo ri,,* 651.426; de-1-6-...7-1964
(Prorrogação)
•
Laboratório P. Farnel Limitada
Gttanabara
.

"ruge

California
Classe 41
Malas alimenticias
Tema n.° 651.433, de 1677-1964
Mattos et Cia.. Ltda.
Minsa Gerais

Classe 3
•
gni produto farmacêutico indicado como
ajam arterial, asma e insufldencia
briti-espasm6d1co e diurético na mele.
renal
Termo n. 651.421, de 16-7-64
Guanaear — Guanabara. Cercas Ltda.
Guasabara

• Terem n. 651.422, de 16-744
Creed And Company Lim1ted
Inglaterra
_PRORROGACÃO

rR

. Classe 41.
Masa* ilimenticias

Classe 3
Um produto farmacêutico
Termo n.° 651.471. de 16-74964
Engarrafadora de Alcoo/ e Bebidas
Limitada
, Minas Gerais

Caninha'
Pedra Branca

classe 11
'Mamas elétricos de sinalização e par-Classe 42
tu dos mesmos. Sistemas de fio de
Aguardente
G
*adio telecomunicações e pares dos mesInoti. Válvulas eletrônicas. Equipamen. • Termo na 651.428, de 16-74964
)0 elétrico para uso doméstico e co- Engarrafadora, de Alcool e • Bebidas
Limitada"
ercial. Retificadores. Carregadores de
Minas Gerais
'aterias. Cristais piesoelétricos. Unilades de saprinsento de forma elétr1ca.
Comutadores elétrico'
Termo n.o 651.423, de 16-7-1964
Calçados Toneca LidaClasse 42
Guanabara
'
Aguardente
Termo- no 651.129, de 16-7-1964
Walteneyr 'de Castro Pinto
Minsa Gerais

&miam 744~

TONÉCA

Tênno n. 651.434, de 16-7-1964
Mattos faiCa. Ltda.
Mina Gerais

. Classe 41_
Maltas alimentícias
Termo n.' 651.435, de 16-7-1964
Mattos & Qá.. Ltda.
Minas Gerais

Joie
Classe 41
Maaas alimentidas
Termo ta.° 651.436, de 16-7404
Mardo Vieira Lobo
Guanabara •

134DOSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Calçados em gerai
Termo a* 651.424. de 16.7-1964
Marccivan Ferragens • Comércio e
Indústria. Ltda.
Guanabara

MARCO VAN
SÃO PAULO
tÕ MÊ.RCIO E INDÜSTRIA
Ciassem 1. 5, 6. 13, 11, 14 15 e 16
Título de Estabelecimento

Terra° a. 651.433, 'de 17-7-64.1 .-; 4
R. C. 7%sticcis e farrasnéataria:Ari:
Ltda.- •Y
X.
•
São Pall'Q
Ccelesi

rasO otra4

Para ttstingtur: Arcdatos de material
plástico e cie 'aylun Recipientes tabrt.
cadot de material piástico, revestimen.
tos conteccionasios de substancias animais e vegetais: Argolam açucareiros.
armações para óculos, bules, - bandefaa.
bases para tek iones, baldes, bacias, boi.
sai, cultas, carteiras chapas, rabi,*
para ferramentas e utensflios,
caixas- para acondicionamento de aS.
mentos, caixas de material Mak* Pa'a.
baterias, coadores. coca, -canecas, c.).
Iberes, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para livras
cálices, cestos, castiçais para veláb,
cinzas para guarda de objetos. trtu•
chos, coadores pára chã. descanso para
pratos. copos e copinhoa de phistocc
para sorvetes, caixinhas de plaitkc
paia sorvetes, colherinbas, pasinium
garfinhos de plástico para sorvetes, for.
minhas de plástico para sorvetes, cllsoat
embreagens de material plástico maba.
lagens . de material plástico para sorvetes assolo& para obletos, etpumas de
•nylon, esteiras. enfeites ,7ara autom6.

GUANACAR
Classe 21
•
Ye1culos em geral e suas 'partes integrantes

C.

Auto Peças Ltda.

-• Classe 28
• Unhas artificiais
Termo n. 651.420, de 16-7-64
Sodéte Civile das Marques Houdê
França -

liZiáté avio D..

termo n.° 65/ .131. de 16-7-1964
Vebrás Auto Peças Ltda.
Mima Gerais
•

VEBRÁS

Indústria Brasileira

.reflotaiouçÃo
• ,
p blffPflYWIIJ
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veia, massas anji-ruidos. es:oadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas

isolantes, filmes, fica de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos. guginições
Para tiquldificadores e para bgedelras
de frutas e legumes, guarnições de a.a.
teria) plástico para ctensilioa e ob;rto's
guarnições para bolsas, garfos, galerias
Para cortinas. jarros, laminados, piasticos, kancheiras, mantegueiras, malas
orináik peadedores de roupas. Paaad3res para móveis, pires, pratos. paliteiros, pás de casinha, pedras pames. artigos, • protetoes para documentos, puxadores de água para aso domésticc
porta-copos, porta-nlqueis, prta-notas.
porta-documentos, placas, rebites,
dias, recipientes, supor.tes suportes pare
guardanapos, saleiros tubos tigelas.
tubos para ampolas, tubos Ara aerin.
das, travarem, tipos le material pL4s.
tico, =mia& sacos, saquinhos, vasilEa.
toes para acondicionamento, vasos, ai.
caris, cola. a frio e colas não inckidat
em outras classes, para borracha, pata
cortasses, para mardneiros. Para llaPa*
tetras. Para vidros, pasta adesiva p -a
correias, pasta e pedras para
rebolos, adesivos para tacos, adesi
para hierilros e adesivos para azule
anela. 'anateis par tecelagem c
nições de material plástico para
-tela geral de plástiCos
theme es. 651.44 Oe 651.441.
174-64

DMR100t
tour ltda,
Classe 42
Meias
11.
4
Termo 651:430, de 16-7-1964
Otto Carlos Piftelkow
Minas Gerais

otta
Oasse 26
Meias

Mercantil Barbada Ltda
São Pada,

~Md

Brasiieire

Classe 33- •
Titulo de Estabeledniento

Clame 4
Sahatancias • produto. de origem

Tánno M. 651.437, de 17-744
mal, vegetai ou oliaeral. elo bruto
Serat-Lob Acessórios Para Autos Ltda. pardabnente preparados: Abrasivos
Sao
argila refratáds, adáltico
broto, algodão em bruto borracha
bruto, brandia, benjoim, breu,
tniellra 16111 .
caclins, chifrem ceras de plantam
vegetais de carnaúba e, aricuri,
cavalo crina em geral, cortiça
Classe iG
eas vegetare espato.
/nlystessos
c suos. oleosos, e

"12
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e, fõlhas. libras vegetais, flores
Térmo n.-651.4-45, de 17-7-64
glllrafitea. games era bruto, granito fábrica de Sandálias Rodricarte .Lttis.
'bruto, kieselghur, líquidos de piauSão Paulo

'434 Iates te, bruto * ou parcialmente
pfeparados, minérios. metálicos, nadei.
RI_ pus bruto o* . parcialmente Caba-

•

-ROMBICUTE
Ind. Brasileire.

tildasem toras, serradas e aplainadas.
inktiginês. óleos "de cascas vegetais,
• Classe 36
, mármores- em Int.4. óxido de
Calçados
e sandálias'
giz.
disolidificadores,
gelatina,.
e
de
*dos, plumbagina em bruto. pó
- • Tehao n. 651.446, de 17-7-69
agem para fundições, pedras bri•
• Antonio Antonio
tadas, piche em bruto, pedra calcária, • .
são paitIo
-Plantas medicinais, pedras em bruto

• quvbracho, mire& vegetais, resinas, resinas naturais., resíduos reste is, silklo,
relvas. .talco . em bruto. xisto, xisto •
•
betuminoso e silieato
•
aasse 46
Amido.• alvejantes, anil, água' de .-lava.
tfeir
' a água sanitásia, cesO para assoa.
•1110a, detergentes. esponjas de .aço. fós-

pingiinira

Classe 42'
Para distinguir:. Aguardentes, aperitivos, anis, bitter, brandy, conhaque, tervejas fernet, genebra, gin, kumel. Licores, nectar, punch, pimperrnint, rhum
fotos. lixivois: lixai., lã de aço. pom- sucos de frutas em álcool, vinhos, ver• as, para calçados, palha de açO. Ore- muth, vinhos espumantes, vinhos 4u1Penudos para par e lim par madeira*,
-nados. whisky
vidros, metais wi objetos panos paia
Termo n. 651.448, --et:. 17-7-64
polir e pium limpeza. panos de eumeril
Indústria e Comércio Kotor Ltda.
ir material abrasivo empregado na hm
São Paulo
peto de metais e °Meto& sabões em
•gerat sabões em pó, em flocos. saponá
mos, velas e velas a base de
RIVADIM

Ind. braslleira

;-Têmiis n. 651.447, de 17-7-64
Wilson Comércio de
Caltabiano •
Classe- 5
Automóveis 144a.
Aço, alpacas. aluminio, bronze'. chumbo,
cobre, estanho, ferro guza, latão, níquel
, São P.m,o.
e zinco

CAMBIAM ;—
11I18931 •
Brasileira
• 'Ind.
• •

Termo • n. 651.45b, de 17-7-64
Antonio Augusto Vau , cio
- São Paulo

DULS. LONTRLS
Iria: Brasileira

Classe -21
. Automóveis
Termo n. 651.493, de 17-7-64
Mercadinho do Usina Ltda.
5án Pau a

ITLIM
Ind. Brasileira.
'•Claase
Impressos

.

eilmemo.

Térmo n. 651.411, de 17-7-64
Indústria e Comerei° Kotro Lt3a,

São

,

9°R
Ind.
rasileira
Clasok. 40
Para distinguir: Arina.los, assentos,
-aparadores, acislefiqad,os, almofadas, biombos. berços para crianças, bars1nhos
residenciais, balcões, bafeis, banquetas,
bancos. camas, cadeiras, criado-mudos.
cristaleiras, conjuntos de copa e cozinha. cadeiras de pregut,`„:, cadeiras
• ratórias, colchões .de molas, carrinhos
de chã: caixas e in6veisp ara aparelhos
radiofônicos e televisores, camiseiras,
canapés, catres, cómodas, cochins, dispensas, dormitórios, divans, descansO
para guarda-chuva, disrotecas de. madeira, etagers, escrIvanairal,, estante.
esttados de camas, enxergões escanisdsos, guarda roupas, guarda comida,
lavatórios, mesas, móveis para jardins
tne-sas de centro, mesinhas, móveis esto.
Iodos, mesas de toucador, móveis para
terciços; oratórios, pet:eatleirai, ponts
chapéns, prateleiras, poltronas, porta
vasos, sofás, sapateiras. salas de visita,
salas de jantar, sofás-camas, travesse l ros e toiletts •

Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, ,água de lavadeira, água sanitária, cera para soalhos
detergentes, esronja do aço. fósforos
lixivia, JÁ de aço pomadas para calçados, palha de" aço, preparado nata
polir e limpar madeiras vidros natais
e objetos, panos pa-a polir e para Ila.
pesa, panos de esmeril e material abra.
atoo empregado na limpeza de metais °e
robjetos. sabões em geral e saponaceos

Novembro de 1964

Termo a. 651.453, de 17-7-64
Confecções Offerlon Ltda.
São Paulo

Te:rnio a.° 651.456, de 17-7-1964
Testi! Gondola de Ouro Ltda.

Silo Pauto

sileira

fenekaltfle°Fitg

•
Classe 36
Classe 50
Artigos de vestuário, roupas feitas, seImpressos
mi-confeccionadas ou sob medidas, para homens, senhoras e crianças, •a saTérrao n.o 651.457, de 17-74964
ber: Agasalhos feitos de _peles naturais
Tetraeng Sociedade de Engenharia
ouartificiais,- anáguas,- aventais; batas.
babadores, _blusas, blusões, .boinas, boLimitada
nés, meros; combinações, calçados, caSão Paulo
checóis, . camisolas, capacetes, capas,
casacos, casacões, capotes, calcas, calça-saias, chinelos, cintos, cintas, camisas, camisetas, calções, cartolas., coletes,
corpinhos, ceroulas, cuécas, colarinhos,
Clisse 16
cueiros•chapéus, dolinans; echarpes, as=
tolas; fardamentas, gorros, galochas. Azulejos, água de cal pn,ra const.ução,
gravatas, guarda-pó, impermeáveis, ja- areia, asfalto para revestimentos, arai.
quetas, lenços, leques, lençaria, ligas, las, caixas de, cimento, combinações de
libres, lingeries, mantas, melas, palas, blocos de pedra para calçamentos, cor.
paletós, --pahtufas, pijamas, peignoirs; nijs de concreto, cimento, chapas de
punhos, peitos e peitinhos pata cami- betuma -para cobertura de casas e usos
sas, iselerines, polainas, ponches, pullo- análogos, cal para decoração, calhas,
vers, quimonos, ouépis, regalos, robe cantoneiras, canos, dormentes, estaqueade chambre, rouas de. brim ara o traba- mentos, estacas, gesso para decoração.
lho, roupas feitas para crianças, rou- gesso hnpermeabilizante para construpões de banho, saias, sapatos, sandálias, . ções, ladrilhos, macadan para granito
solidéos, shorts, slackes, sungas, suste- alcatroado de barro, mármore imitação,
res, suspensórios, soutiens, sobretudos. material para telhado, manilhas, Pilas'.
trajes, ternos, toucas, tilleurs, turbantes, trai de concreto, portas, pedregulhos,
uniformes para empregadas, vestidos. PortGets. ripas, rodapés soleiras para
concreto, soleiras para porta-sacadas„
• xales
tijolos, tubos de concreto, tacos para
Ténno n. 651;454, de 17-744
assaltos, telhas, tubbs condutores
Ciatel = Comércio e IndástRa de Tubos . Ténmo
n. 651.458, de 17-744
• e . Estofados Ltda.
Célia
Magalhães
de Mattos Carvalho
•
. ..São Paulo

.TZTRAENO
"

• Sao Paulo

CIATEL
Ind.. Brasileira,

Classe 40
Para distinguir: Moveis em aeral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, esto,
fados ou não, inclusive moveis para es.
Armários, armarias para banheiro* e para roupas usadas, almofadas, 'acolchoados para moveis, bancoa
balcões, banquetas. bandejas, domiciliares. berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para chã e café; conjuntos para .1(11...
Temi° n. 651.451, de 17.7-64
mitórios. Conjuntos para saia de jan• Mauro Garcia gam,t1ra
tar e lula . de visitas. 'conjuntos para
•
. São Paur,,
terraços, jardim e praia. -conjuntos de
armarlos e gabinetes para copa e co.
rinha, camas. cabides, cadeiras oratortas, cadeiras de balanço.' caixa de
rádio, Colchões. colchões de mola, dispersas. divisões, divans, discotecas de
Classe 8
madeira, esprgeuiçadeira1; guarda•rou• Mquinas de fotocópia
paz. estantes., mesas, mesinha., meziTermo a. 651.452, ee 17-7-64
nhas para -rádio e televisão. mesinha
Indústria Testeis Camil10 Na(Ier Ltda. para Máquinas de escrever. móveis paSão P.o lo •
ra fonografos, para- rádios e para te•
levisão, molduras para quadros porta,CA1111,0 NAZIEle
retratos poltronas, poltronas-camas. pralnd.• brasileira,
teleiras, prota-chapeus. solas, Sofaana.
ma. travesseiros vitrines
• Classe 23
Tênno ts.• 651.455, de 117-7-1964
Ps.ra distinguir': Tecidos me retal te..
ridos para èonfecções em pra; para S.P. S.A. Seleção e Planejamento
tapeçarias e para artigos cama •
Sio P,,./,0 •• •
mesa: Algodão, alpaca, cabana° cs.
de lã em peças, luta, tersai l lnho. aviou,
Um caroá. casimiras, fazendas e freidos •
paco-paco..percalina, remi antena seda
natural. teciods plásticos. teridos imperer4”ets e tecidos de onn..-' couro.
•
vetudOs
.
Nom..? Comercial

=Buoso.
nagamsno

PREÇO DO NÚMERO DE ROJE: CR$ 10,00

• •CALMODOR
• Ind. Brasileira
, • Classe 3
Um produto farmacêutico analgésico
• Ténno.- n.' 651.459; de 17-7-64
NOrcy Indústria e Comércio de Móveis
Ltda.
•
São l'an'o

-

DIRCI
OBras:Uai=

Classe 10
Moveis hospitalares era geral .
•Têimo n. 651.460; de 17-7-64
Super Mercados 3 Amigos Ltda.
São Paulo

Brasileira
1. •
C.laise 42
Para distinguir:- Aguardentes, apegftl,

vos, anis, bitter, brandy, conhaque, cervejas fanei, genebra, gim kumel, ticores. nectar, punch, pimpertnint, rhum,
sucos de- frutas em álcool, vinhos, vermuth, • vinhos espumantes, vinhos guri, nados; whisk y•
TerMO n. 651. . 461, ' de 17-9-64
Super Mercado 3 Amigos Ltda.
• 'São •Pauics

SUPER bÉRCASU
3 lattOOS

Classes: 41, 43, 46 e 48
Titulo de estabelecimento

,

