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DECISÕES

Dia 8 de dezembro de 1961
Irmãos Boilessen 5 Cia. Ltda. Recorrendo do despacho que indeferiu
o termo n.o 175.156 marca Dali Top.
- Nos trinos ao artigo 50 da Lei
n.° 4.048-61 e da Portaria Ministerial
de 27-9-63. conheço do recurso e lhe
dou provimento para conceder o registro da marca Dan Top na falta de
impedimento legal, ou seja na ausênila da prorrogação do R. n.° 110.437.
- Rio de Janeiro. em 20 de novembro
de 1964 - (a) Eduardo Por frita Netto
- Secretário dá Indústria.
Byk Gulden Lomberg Chetnische Fabril( GMBH - Recorrendo do despacho que indeferiu o reuno 269.143,
marca Bykofarina. - De acôrdo com
o art. 50 da Lei o.° 4.04B-61 e da
Portaria Ministerial de 27,9-63, conheço do recurso e lhe dou provimento
para conceder o registro da marca requerida. na falta de prorrogação do
reg. n.° 79.890 dado como impeditivo
(informação de fls. 15v). - Rio de
Janeiro, em 20 de novembro de 1964.
-, (a) Eduardo Portella NOto - Secretário chi Indústria.
Indústria Mecânica Datas Ltda. -.Recorrendo do despacho que deferiu o
termo il.° 328.961 marca Oca. - De
aceordo com o art. 50 da Lei n° 4.048
de 1961 e da Portaria Ministerial de
27-9-63, conheço do recurso e lhe nego
provimento- para manter o despacho recorrido de fls. 11. em virtude de ser
possvel a coexistência das marcas registrada e rne i strinda. - Rio de Janeiro, em 20 de novembro de 1964.
- (a) Eduardo Porteila Netto -- Secretário da Indústria.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
•
INDUSTRIAL
Reinhard Jakel -N.° 150.738
•
Satisfaça exigência. ,
N.° 151.056 - Ubaldo Migueleto
- Satisfaça exigência.
N.° 151.184 - Luigi Mori
dmi - Satisfaça exigência.
Diversos:
N° 107.591. Milprint Ine De acôrdo com o art. 63 do Decreto
n.° 535 de 23 de janeiro de -1962
nego deferimento ao pedido de reconsideração e fls. 34 mantendo o primitivo despacho denegatórlo da concessão do registro tendo em vista a existência de anterioridade impeditiva. •
EXPEDIENTE DÓ DIRETOR
GERAL
Da 8 de dezembro de 1964
Exigências:
N.° 253.478 - De Maio Gallo Sociedade Anônima - Indústria e Comércio de Peças para Automóveis - Sa•
tisfaça exigência.
N.° 390.312 - Frigorifico
Utinga
Limitada - Satisfaça exiencia•
Diversos:
N.° 465.167 - Pullcano & Cia.
- Torno sem efeito o despacho de
fls. 6 verso, visto que a exigência feita foi cumprida no prazo legai, embora só agora juntada ao processo
bem como determino o encaminhamento
do processo a Sef pira o seu normal
prosseguimento' depois de publicado
èste despacho.
Exigências:

SESSENTA DIAS --- na • forma do
parágrafo único do artigo. a.° 131 do
Código da Propriedade Industrial.

Restauração de marcas:
N.o 88.271 Lettry Skunplik 5 Cia.
N.° 288.030 - Seita - Fáb. de
Limitada - E convidado a comparecer
a êste Departamento a fins de dizer Biscoitos Sella Ltda. - Cl. 41.
do seu interêsse na impugnação ao deN.° 404.481 - Levarol - Ismael
ferimento dêste pedido por parte de Avilea S.A, Comercial Industrial e
Willy& Overland do Brasil S.A. In- Inmobiliária - Cl. 41.
dústria e Comércio,
N.o 407.174 - Roldão - Irmãos
Cas'ello Branco Ltd3. - Cl. 41.
Diversos:
N.° 76.931 - Hubert° de Marcht
Gherini - De acOrdo com o urt. 63
do Decreto n.° 535 de 23-1-62. pareceres técnicos da DEP'r e INT e sugestão acima nego deferimento ao pedido de reconsideração de fls. 22 mantendo o despacho denegatária da coacesso do registro pretendido.
N.° 84.447 - Metat itrgIca Peais
Limitada - De acôrdo com o are, 63
do Decreto n.° 535 de 23-1-62 e pareceres técnicos constentes do processo
nego deferimento ao pedido da reconsideração de fls. 37. mantendo a primitivo despacho denegatório da coacessão do modêlo pleiteado.
N.' 91.629 - Francisco Di Mari
De acôrdo com o art. 63 do Decreto n.o 535 de 23-1-62 nego deferi
mento ao pedido de reconsideração de
fls. 16 mantendo o anterior despacho
concessivo do registro pretendido pelo
fato de não ter vindo o mesmo acompanhado da necessária fundamentação.
N.° 98.084 - Antonio Alves do
Nascimento - De acôrdo com o artigo 63 do Decreto n.° 535 de 23-142
e em face dos pareceres técnicos constantes do processo nego deferimento
ao pedido de reconsideração de fls.
15 mantendo o despacho que indeferiu
o privilégio de invenção pretenido • o
qual carece de novidade e colide com
a patente n.° 46.128.

Desistência de processos:
Importadora Exportadora Braswey
S.A. - Declara a desistência de nome
comercial Importadora Exportadora
Brassvey Ltda. n.° 288.204 - Anotese a desistência e -arquive-se o processo.
Exigène;ai
N° 146.074 - Instituto Passey Sodedada Anónima Industrial Quimica e
Farmacêutica - Satisfaça exigências
N.° 156.611 - Editôra Planograpit
Limitada - Satisfaça exigência.
N.° 407.458 - Cooperativa Central
dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ude. - Satisfaça exigência.
N. 453.889 - Imobiliária Nova
York S.A. - Satisfaça exigência.
Divers01:

N.o 389.440 - judel Sznajder
Torno tent efeito o despacho de arquivamento de fls. ti visto que a ext.
Onda então feita foi cumprida dentre,
do prazo legal e determino o encaminhamento posterior do processo a
STL.
aesistêncla de processos:

Soc. Brasileira de Máquina, e Motores Ltda. - Declara a desistência
do termo n.° 241.681 marca Deutz
Uma vez decorrido a prazo de re- Diesel - Anote-se a des istência e
arquz-. se:-se o processo.
curso previsto pelo artigo rt.° 14 da
Lei n.° 4.048. de 29 de dezembro de
Sor- Bras.leira de Máquinas e Mo.
1961 e mais DEZ DIAS - para even- tores Ltda. - Declara a desistência
tuais juntadas de recursos,. e do mes- do têrato n.° 241.677 marca Deutz
mo não se tendo Valido nenhum inte- Diesel - Anote-se a desistência e
ressado, ficam notificados os requeren- arquive-se o processo.
tes
• abaixo mencionados a compareceSoc. IS-as:leira de Máquinas e Mo.
N° 146.718
José Araújo Cat.N.° 150.950 - Wade Didiz Dru- rem a êste Departamento a fim de
tares Ltda. - Declara a desistência
viih
-SatIsf aça exIgenela
mond - Satsfaça exigência.
efeituarem o pagamento da taxa final do têrmo n° 241.679 marca Otto MO.
N. 150.705
kinhar.I !alcei N.° 151.023. -- Renato Alves de concernente à expedição dos respecti- for - Anote-se a des'stencia
Satisfaça exigência.
vo' certificados dentro do prazo de ve-se o processo.
Lima - Satisfaça exigência.
129.162 - Elza Amaral Dia 8 de dezembro de 1961
Satisfaça exigência.
N.° 150.811 - Frederico Gaivão_
Exigências:
Pauli - Satisfaça exigêncta.
N.' 118.521.- Edmundo Vidal
N." 150.815 - Elas de Lima c
S.itisfaça exigência
Souza - Satisfaça exigência.
N." 128.617
•Fernando Roberto
N° 150.847 - José Gu:nart Costa
Cunh Machado - • Satesflça exigên•
- Satisfaça exigência.
• N. o

Notificação:
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Dia 8 de dezembro de 1964.

N.° 154.287 - Editóra Ypiranga
S.A. - Cumpra a exigência.
N° 154.738 - Kurt Levinstein Cumpra a exiginc.a.
N.° 154.601 - Jiri Stembilber umpra a exigência.
N.° 154.604 - José Hercu!ano dos
Santos - Cumpra a exigência.
N.° 154.605 - José Herculano dos
Santos -7 cumpra a exigência.
N:° 154.744 - Etabissements Genoud
Cie. - Cumpra a ~gên.
cia .
•
N.° 154 719 - João Orivaldo Arrigui - Cumpra a exigência.
N.° 154.758 - Luiz Carlos Cunha
Vieira Wein - Cumpra a exigênia.

Exigências:
N.° 124.021 - Indústria e Comércio
de Instrumentos de Cordas D, Giorgio
- Cumpra a ex Orava.
N.° 133.238 - Poremos' Dairies
In:. - Cumpra a exigência.
N.° 139.199 - Carlos Alberto
de-felder - Cumpra a ,,xigência.
N.° 140.092 - Enrique Sola Herreta r osé Luiz Alvares Dano Marc.
nez Rodriguez e Sergio Perez Marques - Cumpra a exigência.
N.° 140.379 - Aktiebolaget Karlata.ios Mekan sica "KMW" - Cumpra
a ex gência.
N° 140.482 - Pittsburgh Plata
Class Company - Cumpra a exigência.
N." 148.696 - Mario Evaristo
Stangherlin . - Cumpra a e-zigênCia.
Mario Evaristo'
N" 148.697
Cimipra -a exigência.
Stangherlin
N. 154-131 - Rubens de Souza
Rumo -7 Cumpra a exigência.
N." 154.132 -á- Sedo Simeone -;Cumpra a eáigéacia.
Sedo Simone , N.* 154.133
Cumpra a exigência.

NO 154.788 - Calçados Ga l as Limitada - Cumpra a exigência.
N.° 154.792 Alca/oquimica Importadora Ltda. - Cumpra a exigência.
N, 154.802 - João Correia de
Araújo - Cumpra a exigência.
N.° 155.487 - Campana S.A. Indústrias de Artefatos de Borracha e
Calçados - Cumpra a exigência.
N.° /54.149 - Luiz Soares Cardoso - Cumpra a exigência.
N.° 154.126 - Istvan &riba Cumpra a exigência.
'N. 0 154 174 -- José Soares Diniz
- Cumpri a exigência.
N° 154.177 - Miguel Romeu Cu°.
,..310 e Leóncio Amando De) Castilho
- Cumpra a exigência.
N.°LMoacyr de Souza
Cabral ,-. .Cum pra a exigência.
N. 154.214 Adolfo • da
Silva -7- _Cumpra a exigência.
14.° 155:518 - Fato de Meflo.Pran,
Now% a exigóflcilL
Ns. 155.548 .155.549 - 155350
- 155:551
Dr. José Geraldo Pinto
.. as .x1200414,
Veht

EXPEDIENTE DA SEÇÃO
Dia 8 de dezembro le 1964
Recursos:
P irg.tet Fixocolax Ltda. Recortardo do d-spacho que derma os têsMOS 140.957. modélo riclustrial n ° 140.958 modelo iadus vai o 140.959 modêlo industr a. - número 140.956 - P:eitionarmente apresente Parouet Pixoco'ax Lida a cópia
das patições.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE PATENTES-

N.° 155.896 - Cirb S.A Comércio e Indúsrria - Cumpra • exigência.
No 155.919 - Companhia SWift
do Brasil - Cumpra a exigência.
N.° 156.031 - Nagibe Nemer de
Sales Pereira - Cumpra a exigência.
N° 156.053 - Aúna Paulista S.A.
Indústria e Comércio - Cumpra a exigência.
N.° 156.090 - Maghaolun Indústria e Comércio de Componentes E!,Irônicos Ltda. - Cumpra a exigência.
Ns. 156.091 - 156.092 - 156.093
Faianças Valws Ltda. - Cumpra
as exigências.
N.° 156 096 - Plásticos Mapoia
Limitada ' - Cumpra a exigência.
N.° .156.101 - Fir Indústria, Comércio e RepreSentações Ltda. Cumpra a exigência.
N. 156.104 - Osvaldo Tambellini
e Edison Rispoli - Cumpra a exigénda .
Ns. 156.109 -- 156.110 -- Oscar
Magro - Cumpra as exigências.
N.° 156.118 - Helio Taglicre Cumpra a exigência.
N.° 156.212 Fábrica de Armas
Moermos "FAM" Ltda. - Cumpra a
exigência.
N° 156.216 - Pilot Pen do Brasil
S.A. Indústria e Comércio - Cumpra
a exigência.
N.° 154.933 - Baldoam° Ninamris Fernandes - Cumpra a exigénLia.
N. 155.538 - Destiaria Old Scotía
S.A. Indústria e Comércio - Cumpra a exigência.
• N. o 155.539 - Pengor Ltda. Apresente clichê.
N,? 155.817 - Mecanica Esfera Limitada
Apresente clichê
N.° 155.878 - Mi!toa Aclamo Apteente, elkhá.

N.° 155.915 - Milton Aclamo Apresente clichê.
N° 155.916 - Milton Aclamo Apresente cliché.
N.° 155.996 - Nelson Martins 11
Cia. Ltda. - Apresente clichê.
Ns. 155.517 - 155.516 - 155.461
- 155.467 - Ezio de Mello Prandine - Apresente cliché.
N.° 155.504 - Waldernar Ferreira
de Moraes - Apresente clichê.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
D E INTERPERENCIA
Dia 8 de dezembro de 1964
Not.ficação:
Unia vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo n.° 14 da
Lei n.° 4.048 de 29-12-61 e mais DEZ
DIAS - para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo aão se tendo_
valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes aba xo mencionados a comparecerem a iate Departamento a fim de efetuarem o pagamento
da taxa final concernente à expedição
dos respectivos certificados dentro do
prazo de SESSENTA DIAS - na
forma do parágrafo único do aliou
a. • 134 do Código da Propriedade Industrial.

Marcas deferidas:
N° 91.637 - Sabril - Ind. Sahri!
Palha de Aço Ltda. - Cl. 46.
N.° 226.099 - Rio - Indústr n e
Comércio Rio Ltda - Cl. 42.
N.° 264.782 - Charme - Calçados
Voluta Ltda. - Cl. 36,
N.° 380.690 - Orteves - Orteve,
S.A. Indn. e Comércio - a.40.
N.° 394.357 - Triotex - Tecido,
Rio tex S.A. - O. 40.
N.° 394.675 - Nucleov.tam - Instituto Bioquímico Inter Meti.
cano 5. A
Clame 3

t:e.gtinda-Te; ra 14
Inclustr:a
• N ° 413.999 - Touso
de jóias Touso Ltda. - Cl. 13,
N.° 414.938 - Maico - Maio
S.A. Ind. e Comércio - Cl. 16.
N.o 423.889 - Luminar - C,oustru .ord Luminar Ltda. - Cl. 16.
A Galera de Ouro
N." 424.201
- Fidelis dos Santos; Amaral Neto
- Classe 50.
N." 424.202 - A Calera de Ouro
- Fidelis dos Santos Amarai Neto
- Classe 13.
N." 425.203 - 9 Galera de Ouro
- Fidelii dos Santos Amaral Neto
- Casse 25.
N" 424.204 - A Galera de Ouro
- Fidelis dos Santos Amaral Neto
- Classe 8.
N.° 424.244 - Sanfona - Home
Fittings do Brasil S.A. - CL 11.
N.o 424.245 - Sanfona - Home
Fittings do Brasil S.A. - CL 16.
N.° 424.285 - Sanforizado Plus
Cluett Peabody e Co . Inc Classe 36.
Coroas N" 424.358
Paulista S.A. - Cl. 41.
dor Paulista
N.° 424.964 - Standard 25 - Indústria de Artefatos de Tecidos Impe.
ria! Ltda. - Cl. 36,
N.° 425.673 - Linhabel - Fiação
•• Tecelagem Campo Belo S.A. d. 23.
N.° 425.729 - Atualidades - Atualidades Eletrônicas Ltda. - . Cl., 8.
N.o 425.993 - Grande Hotel jusé Hotel - josé França - Cl. 48.
N° 426.230 - Sapatoplas - Sapatoplas Ind. e Comércio Ltda. Gare 36.

N.° 426.574 - Alfa Ind. de Esc.
vas Alfa S.A. - CL 17,
N o 429.042 - Ferreira Lima Ferreira Lima Editora Ltda. - Classe
a° 32.
N.° 42.9.063 - Porop1as - Indústria S.A., Importação e Exportaçào
Clasue 23.
Ucetox - Union
N." 429.111.
r.himique Belge S.A. N.° 429.437 - Tulazul - Fáb. de
!ersey Tulazul rada. - Cl. 36..
Recordati
N.° 429.444 - Tefa
Cl. 3.
Farmacologia SPA
N o 429.631 - Dapon - Food Ma41inery and Chemical Corp - Cl. 4.
N." 429.649 - Proveruner Prorenmer Promosões e Vendas MercanII Ltda. - Cl. 8.
N.'' 429.852 - Gretna Green
ophe Dolega Dzialiewicz - Classe

DI.j. 1110 OFICIAL (Seção 111)
N.° 434.242 - Moinho - S.A.
Moinhoi Santista 'Indústrias Gerais
Classe 22.
N.° 444.350 - Bem me quer Avon p roducts Inc - Cl. 48.
N.° 445.796 - Cepauto Cepauto
Comercial, Importadora e Exportadora
de Auto Peças Ltda. - O. 21.
Moyses
n.o 455.497 - Deforma
Setzer - Cl. 10.
N.° 455.918 - Taram ludas.
'trias Duimlcas Marques Ltda. - Cl.
n.° 1.
N.° 456.023 - Ambiente - Ambi.
ene Ind. e Comércio de Moveis S.A.
- C1. 40.
N.° 456:305 - Nicotor Sendo Classe 2.
UsaN.° 456.308 - Euphytans
do S.A. - CL 2.
N.o 463.514 - Ateu - Azevedo
Bento S.A. Comércio e Indústeia Classe 41.
N.° 464.007 - Abazonas - Leninação Amazonas Ltda. - Cl. 45. •
.Anthero
N.° 465.144 - Bis!~
Braido - Cl. 36.
N.° 470.124 - Delta - Deita Soc.
Comercia/ Ltda. - Cl. 45.
N.° 476.222 - Adilam - Acinom
Contabilidade e Comércio de Papéis
Limitada - Cl." 38.
N° 476.302 - Palb - Porcelana
Artistica Luso-Brasileira Palb Ltda.
- Cl. :5.
Nome comercial deferido:
N.o 413.973 - Sotto Maior S.A.
Tecidos e Armarinho - Sotto Maior
S.A Tecidos e Almarinho - Art.
n." 109, n." 2.

Titulo de estabelecimento deferido:

1astituto
N.° 389.953 - Yazigi
de Idiomas Ydarigi Ltda. 17- 23 - 32 - 33 - 38 - 49
e 50- Art. 117, a.° 1.
N.° 403.364 - Casa Rio Luz Oliveira Ltda. - Claaes:
Saviano
1 - 9 - 18 - 22 - 30 - 35
- 36 e 38.
N o 429.176 - O Mundo dos AcesTheodoro ti Ramiro Ltda.
sórios
- Classes: 5 - 6 -- 21 e 33 Art. 117, n.° 1.
N.° 464.781 - The Diners Club
Cl. 33
- The Diners Club Inc
- Art. 117. n.° 1.
N.° 478.925 - ECOC Escritório
de Contabilidade e Orientação Comerri." 48
cial -; Henrique Gouvta de Almeida
N." 429.857 - Mormaço - Luci- - ames 33 - Art. 117,'a.° 1.
ano Parente Lapo'eão - CI. 48.
N.° 42.9.866
DozekobM - Kobe
Marcas indeferidas:
S.A. Ind. rarcaêutice - Cl. -3.
N 424.889 - Teniax - Lab.
•N.o 375.896 - Carrara - AlarmoProcainpo Ltda. - Cl. 2.
raria Carrara Ltda. - Cl. 16.
N.° 429.930 -- Elmang
Union
N.° 387.483 - Atlas - Artefatos
Cirbide Corp - Cl. 5.
de Cimento Atlas Ltda. - Cl. 16.
N. 429.959 - Rosmar - José
N.° 403.894- Concive/ bera Largacha - Cl. 8.
vel Construção Civil e Elétrica Ltda.
N." 430.021 - Cadmia - Labo- - Cl. 16.
ratório Myrthonil S.A. - Cl. 3.
N.° 422.864 - Rio - Artefatos de
N.° 430.126 - Titanus - 'Matuta Cimento e ,- Amianto Rio Ltda. importação, Ind. e Comércio Ltda. Classe 16.
- CI. 49.
N.° 423.729 - Norte - ateu
N.° 431.185 - Pernão Dias 41.
Vegetais Norte Ltda. e Distilaria Pernão Dias Ltda. " NP 425.103 -- Wondar Weld -- Cl. 19.
Douglas Holt Estabtished 1919 Limitada - Cl. 31.
N. o 431.488 - Helvetos S.A. Comércio, Importação e &N.o 429.113 - Domésticas - Casa
Nascimento Máquinas de Costura Lipanado - Cl. 16
N" 431.642 - Achimar - Achi- mitada - Classe 6.
p iar Móveis e DecoraçOes Ltda. - N.° 429.156 - Loja Paulista
CL is:. 40.
Alberto Lundgren Tecidos, S.A. N." 431.925 - Rubi - Rabies So- Classe D.
N°429.438 - D'Or - 3/Letaldrálca
Antailma
Indústria:Testi!,
hriaortação e Comércio - Cl. 36.
Q.S.
Dor Ltda.

•

N.° 429.451
Philharmonic Taterka 6 Cia. Ltda. - Cl. 8.
N.° 429.492 - Pebivik 5 - Lal.
Emer S.A. - Cl. 3.
N.° 429.322 - Sugestão; de Casas
Econômicas - Cia. Editora e Comercial F. Lemos - Cl. 32.
,
N.o 429.523 - Seleção de Sugestões
- Cia. Editara e Conercial P. Lemos
- Classe 32.
N.° 429.809 Casas Paulistas Alberto Lundgren Tecidos S.A. Classe 34.
N.° 429.904 - Molas Londrinense
- Antonio Furtado e Irmãos. Clame 11.
N.° 430.107 --. Silmar - Sitiar
Soc. Técnica de Aparelhos Domésticos Ltda. - Classe 8.
N9 430.145 - União- Frigorífico
Santo Antonio 8. A. -ol. 14.
N9 431.760 - Jandaia - Indústrias de Bebidas anuiria Ltda. -
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No 429.441 - Recordai,' Laboratk.
rio Farmacêutico 8. A. - Agitar-

4.-ar .
N'9 429.875 - Laurita remexi Lima
- Aguard-se.
N9 429.684 - Pedro Paulino da
Silva. - Aguarde-se .
N9 429.726 -,- São Paulo Adpargatas 8. A. - Aguarde-se,

N9 429.851 - Bophie Dolega

allewicz. - Aguarde-se.
2(9 429.912 - &pai Soc. Paranaense de Alimentação Ltda. - AguarN9 430.133 - Gustaw do Valles.
Aguarde-se.

•2(9 430.135 - Gustavo de Valle. -

Aguarde-se.

N9 430.137 - Damo 13. A. ladeiam tria e Comércio Export. e Import. -'

Aguarde-se.
N9 430.153 - Frigorífico Santo Antonio 8. A. - Aguarde-se.
•

N9 430.157 - Frigorfloo Santo AnCl. 42.
N9 441.085 - Ninho - Indústria tonio S. A.- Aguarde-se.
2(9 431.778- Irmãos Zago. nn••n
de Produtos Allmentiolos Piraque

Aguarde-se.

A, - cl. 41.

NO 448.356 - Canadá. - PIlustioos.
N9 431.875 - Efece Editora 8. A.
Canadá Ltda. - cl. 28.
- Aguarde-se.
N9 489-714 - Itabonense - Bar e
434.128 - Rio Publicidade Ltda.
Café Itabonense Ltda. - d. 41.
Aguarde-se.
FRASES DE PROPAGANDA
INDEFERIDAS
No 424.305 - Não risca dureza sem
igual - Cerâmica São José ,Guaçu

S. A. - cl. 15.

N9 452.441 - Victorio de Aquino.
- Aguarde-se.
2(9 478.001 - Publicações &locado.
anis Ltda. - Aguard-ae.

2(9 478.002 - Publicações Educado.
anis Ltda. - Aguarde-se.

TITULO in NSTANZLEOMENTIO
INDEFERIDO

EXPEDIENTE DO DIRETOR iRTBS,
TITUTO DE MARCAS

No 151.595- Mercearia Cri-Cri de
OlariaFrancisco Raymundo el. 41, 42,
- 43.
N 9 225.104 - Armazém Malversai
- Alvaro Ferreira de Oliveira ci. 41.
410.801 - Mecânica. Hidrotécnica
cl. 6, 11 33.
N9 422.951Foto MU' Verde -Nelson M. Medeiros
ol. 8, 25 $3.
N9 427.411 - Foto Multo Bom toshinori lkeda - cl. 83.

Dia 8 de dezembro de 1984
Notificaçdo

decorrido o Prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
Uma vez

W 4.049 de 29-13-61 e mais dez diaa
- para eventuais ¡untadas de recur-

do mesmo não se tendo valido
nenhum inte:essado ,ficam notificados os requerentes abaixo menciona,.
doo a comparecer a êate Departamento a fim, de efetuarem o paga..
mento da taxa final concernentes a
ExIDENCIAS expedição do srespectivos certificados
dentro do prazo de sensata dias NO 384.969 - Supermecados Tudo na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade
Tem S. A. - Satisfaça exigência.
N9 393.585 - Carbocloro Ind. Qui- Industrial.
m1ca Ltda. - Satisfaça exigência.
IA:ARDAS DEFERIDAS
NO 403.920 - Representação e Distribuição de Produtos Alimentícios
RekionaLs Redipar Lida, - Satisfaça 2(0 266.444 - Sedacol - Le.borat4rio Farmacêutico Efecirli S. A.
exigência.
N? 420.340 - Cidamar S. A. In- claseo 3,
NP 272.984 - Titan
dústria e Comércio. - Satisfaça exi
Marre Vala
sos, e

-Onda. Doren clame 8.

N9 456.570 - Uniram Importações,
397.798 - Poligonal^ - Poliqui•
Exportações e Representações Ltda. aiaNoIndústria
e Comércio - clame 1.
- Satisfaça exigência.
No 402.166 - 7 Estrelas - Antônio
N9 487.500 -- Habil) -Oury Mund. Rocha
- classe 2..
- Satisfaça exigência.
No 414.747 - Estrela da baúde Comércio e Dadústria de Café !treDIVERSOS
la de Saúde Ltda. - classe 41.
N9 187.738Francisco Osoheneek. N9 418.587 - Metropolitana - 0a.
redra Metropolitana Ltda. - Aguarde-ao.
•
N° 225.773 - Ind. e Comércio de • 41.
Bebidas Marcial Ltda. - Aguarde-se.
N9 249.210 - Soe. Vinhos t7ntoo
Ltda. - Aguarde-se.
N9 413.312 - Tecelagem Le.dy
A. - Aguarde-se.
NO 413.587 - A Princesinha de Petrópolis Modas Ltda. -_, Anyedelle.
N9 421.521
Multibraa Ind. de
Aparelhos Domésticos
'Llraitada. Aguarde-se.
N9 422.002 - Maquineta do Brasil
Ltda. -1 Aguarde-ee.
•
N9 428,989 - Sidnei de Souza Barbos Juntar. - Aguande-se •
N9 427.833 -- QI. Brasileira de
Novidades doceiras. - Aguardeige.
bp '427.8e0 _
8. A. •

Aguarde-se.

N° 419.582 - Metrópole - Maria

Abeira de Outro - classe 32.
• N° 420.428 - Pérola - Cua. URI.
nes Nacionais - clame 41.
N° 425.043
&avistem dústria de Ralas BonvIstense Lida. ••••

alasse 41.

N°'425.811
Setirnalos propus 8. A. Im portação, Comércio

e indõetria

clame 1.

NO 425.812 - SetirMitos
Una, 8.
resportaçâo contém°

ia %jaula - dane 42,
NO -425.910 - Troxisefrio
maré
Cleorges Abel Dupegte clamo 11
(Com exclusão de e.paraUsos de refrim

de ar retrigeradq).

,

.,•

W 427.620 - Anerex Aplicaçõest N. 424.671 - Paris Ritmos - josil
parmaeéuticas Comercio e Represen-1 Morales e Olsaudio Bertuei ao&
taches S. A. - classe 9.
se 8.
N° 427.832 -- • Rin Tin - Compa- N. 426.549 - Lambe Beiço nhia Brr.sileira d eNovIdades Docei- jet Helou - a. 41.
ras - clame 41.
N. 426.748 - Cliampanhcig - Sra.
N° 428 7T6 - Lubrifil - Detergen- Mija
Cl.
Publicidade Ltda,
tes Indartrlais Lubrificante Ltda. classe 44.
OnnoN. 426.850 - Poli:Sulco
No 428.896 - Emec - Metalúrgica noterap:a do Brasil S.A. - Cl. 3.
N. 427.056 - Rombo de Oro Erice Ltda. - dasse

N° 423.906 '- Opa - Fábrica de
Sabão Crua Aiaí1 Ltda. - alasse 44.
No 429.104 - Giant - B. T. Babbitt Inc. - classe 1.
N° 423.460 - Padetex - Padetex
Fábrica de Meias Ltda. - classe 38.
No 470.719 - Athayde - Retifica
Athayde Ltda. - classe 6.
Immo I* ESTABELECIMENTO
DEMUDO

No 414.705 - Galeria Bresser -

N. Y. Name - classes 12 - 13 14 - 15 - 26 - 98 - 29 - 30 34 - 34 - 36 - 4 49(exceto
paraogo EsLçEPAOIN ET A
para o género de ne gócios relativ9
à classe 37 nos térmos do art. in
zo I do efeligo).
MARCAS INDEFERIDAS
NO 362.794 - Sputnik - Panes Sociedade Anônima Indústria e Cornértio - classe 8.
No 368.528 - Laika - Metalúrgica
Laika Ltdn. - clame 8.
• 370.640 - SM Carlos - Carlos
Ilespanhol & Cia. - classe 23.
N° 411.712 - Termidor - Armando
Sehepi.s - classe 1.
N° 413.489 -- Ancona Italie - Indústria de Harmônicas Ferino Ltda.
- classe 9.
N° 413.490 - Cooperativa Italie Indirtria de Harmônicas Torino Limitado - elesse 9.
No 414.096 - Palestra - Benedita
Silvino de Camargo - classe 42.
No 414.198 - Meta mecânica 11étalrneeánica Sociedade Técnica de
Pesquisas Tr•enaldgin Ltda. - classe 21.
N o '414.599 - Cliper - 'União de
Bebidas Indústria . Comércio Limitada
classe 41.
N 0 414.810 - Saturno - Saturno
Engenharia é Comércio Ltda. Classe 16.
N. 421.832 - Hemostop - Labo-

Distribudora Rombo de Oro Ltda. Cls. 42,
•
N. 427.085 - Semorin - Soc. de
Estudvs Técnicos e Químicos e AplicSçáo Setca Ltda. - Cl. 48.
N. 427.461 - Sulfenicina - Laboratórios Lepetit S.A.
Cl. 2.
N. 428.741 - Cobrama - Cobrama Comercial Brasileira de Materiais de
Construções Ltda. - CL 16.
N. 429.398 - Brasileira - Industria Brasileira de Canetas Ltda.
Cl. 17.
N. 429,634 - Ideal - Veb Optiraa
Buromasehinewerk Esfurt - 01. 17.
N. 430.007 - Coles - Carlos Guimarães de Mattos - a. 28.
N. 430.755 - Páulista Revestidoca Técnica Paulista Ltda. - Classe 16:
N. 447.831 - Juncolarx - Moveis
Juncolar Ltda..- Cl. 40.
N. 476.974 - New In Po - União
Técnico Industrial Ltda. - Cl. 46.

•

•

407.431 - &remar .A1etien9eseusc.haft - Prossiga- i0ext os nOvOl•
exemplares.
E2CPE
PECE Algià INES/11780DH
EDIÇÃO
CHAMA1A kcjkAFTRMENTO
Rio, 8 de dezembro de 1964

São convidados carnutrenhes abaixo mencionados a compareçetto a tate
Departamento a fim de efetuarem opagamento da 'taxa final dos seguintes
processos de marcas:
N. 32.297 - Nome Gomerelal:
Companhia Industria Ferro e Aço

(CIFA».
N. 333.926 - Titulo: Hotel Troca-

dero - Kurt Schmidt.
N. 346.227 - Marca: CRAI
Calil Reunidos Agro Industrial S.A.
eCRAI». e
N. 357.764 - Marca: Regulan
.de Lopes Maia 6 0a.
N. 359.649 - , Marca: Norton de Papelaria Norton Ltda.
N. 362.445 - Marca: A Deforte
de- Panquimica S.A.
N. 365.457 - Marca: Multamide
- de Astdr de Matos Carvalho.
N. 366.914 - Marca: Itallit
de
EXPRESSÃO DE PROPAGANDA Ord, Organização de Representações
INDEFERIDO

N. 429.448 - Pouco Pouco Adoça Muito - Refinadora Paulista S.A.
- a. 41.
N. 414.662 - Transportes Turismo Nacional - Orlando da Fonseca
- Cl. 33.
N. 415.010 - $mportadora e Exportadora Itatiaia - Importadora e
Exportadora Itatiaia S.A. - Classes
21, 42, 43 e 33.
N. 425.511 - Brasil Central Soc. Imobiliária Brasil Central Limitada - Cl. 33.
Extkéncias
N. 419.773 - Agênt ia Boa Vista
de Automoveis - Satisfaça a exigên-

cia.
N. 419.983 - Cresmar Admiaistração e Comercio S.A. - Satisfaça exiratório Jaccoud Ltda. - Cl. 3.
gência.
N. 414.883 - Brasil - Eletro Bra• N. 420.375 - Ind. de" Materiais
sil Ltda. - Cl. 8.
N. 415.050 - Subra - Comercial Plásticas Braspla Ltda. - Satisfaça
Construtora Brasileira S.A. Cias- exigência.
te 6.
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N. 427.527 - Yoshio Matsumoto
Satisfaça exigência.
N '.436.109 - 436.111 - 436.113
- Marietta do Brasil Ind. e Comércio Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 442.358 - Café Puro Ind. e
Comércio S.A. - Satisfaça exigência.
-

ipuiNTE

DAS

REP
EtrçOIS
IDO COM
ÇOE3

'VISO

Notijicaçaa
Rio, 5' de dezembro de 1964
Uma vez decorrido O prazo de
01130 pre visto peio artigo jH 4
4.048 de 29-12-61 e mais DEZ
- para eventuais juntadas de recue
e do mem o não se tendo valido
hian interessado, ficam notificados
requerentes abaixo mencionados a
parecer a iate Departamento a tán.
efetuarem o pagamento da taxa
ooneernentes a expedição dos respe
VOS certificados dentro do prazo
SESSENTA DIAS - na toma do
*Irak Único do artigo 134 do C
da Propriedade Industrial.
• MARCAS DEFERIDAS
Fortex - Class" 34
N. 301.8Q8
- Fortes Fornecedora Testi] S.A.
N. 425.446 - Dupont - Classes;
6 - Raphael Livreri.
N. 426.650 - Cakitnento - Ciar
se: 40 - Cakimento S.A. ImportaçO
Indústria e Comércio.
N. 426.965 - Pombo - classe It
- Hans Gustavo Rothschild
Cot&
exclusão de arquivos.
N. 430.183 - Loja Paulistano

Classe: 12 - Alberto Lundgren

Distribuições e Importações Ltda.

dos S.A.

Arquivamento de Processos de bfatuas

N. 365.696 - Pendi - Classe: a$
- Farbwerke Hoechst Aktienpese1111.
chaft Vorm Meister LatiasBritr

N. 262.860 - Comercial Auto Leão
Ltda .
N. 265.751 - J. D . Costa.
N. 396.617 - Florença Arte Decoraçõea'sS .A.
N. 411.466 - Weigang Marques
& Cia. Ltda.
N. .411.808
Dano Maranha.
N. 411.813 - Aparecido Alves Pereira.
N. 411.905 - Luiz Gonsaga Damas.
ceno
N. 411.916 - IMARC S.A. Inclustria de Moveis e Instalações Comerciais.
N. 412.149 - Companhia Industrial
Mercantil e Administrativa.
N. 412.128 - Antonio Mendes de
Oliveira.
N. 412.150 - Companhia Industrial
Mercantil e Administrativa.
.
N. 412.175 - joã José de Souza
Filho.
N. 412.223 - Gráfica Santo Antonio S . A.
N. 412.242 - Instituto Quirnioterápieo S.A.
N. 412.314 - Emenegildo Vaz.
N. 412.317 - Josefatti Sabatovitch.
N. 412.323 - Costa Penca 6 Cia.

ning.
N. 412.200 - Luzidor 46 - Mel Vargas.
Classet
N. 415.749 - Stabimis
41 - Merck 6 Co. Inc.
.
N. 421.167 - Valgus
Classe:

•

- Sociedade Industrial de Material E14.
trico Valgus Ltda . Com exclusge
de máquinas de ttorrar café e substituindo-se filmes em geral por filmcsre.
velados.
N. 425.217 - Sodirna Classe:
25 - Sodima Sociedade Distribuidora
de Madeiras S.A.
N. 425.591 - Carítet Reçgaa
Classe: 10 - Dr. Guido Cittadini
Na cl. 10.
N. 425.600 - Daytona Beach Cl.: 23 -. S.A. Moinho Santist., Industrias Gerais.
fierbumatic - CiaN. 426.288
m 8. Societe Anonyme Pour Le
Promotion de Tcchniques Nouvelles et
flarnand.: Naamloze Vennotschap Voos
de Bevordering Vai Nieuwen en .it re•
ge ePromotecz
Clabse:
N. 428.710 - Itároro
36 - 01.veira Sf.ir t, Seb Ltd,: .
N. 429.099 -Giant - Classc: 1

N. 415.05!
Subra
Çamerciel
Construtora Suiço Brasileira R.A. 0. 7.
N. .415.052 - &abra
Çonzercial
nstsr.utora Suiço Brasileira S.A. gi
N. 412.447 - Oyaina de Almeida - B.T. Babbitt 'Inc.
N. 418.557 - Paratodos - Casas N. 465.820 - Ardipas S.A. Admi- Rios,
N. 429.224 - Metalúrgica Lapa LiParatodsto Ltda. - Cl. 36.
nistração e Comércio - Satis.faaç exi- N. 412.450 mitada - Classe: )1 - Marca; Lapa
Fábrica Piratininga Com conclusão de affixtues , e ferro coN. 419.216 - IVIfie • da Vida - Co- gência.
Artefatos de Borracha Ltda.
mercial Gentil Moreira S.A. -N. 478.871 - Jayme Alberto da Cos- deN.
acarvão.
412.586 - Colonizadora Bra- mum
ée 42.
ta Soares - Satisfaça exigênc - a.
N. 430;293 - Sura sol si!
Central
Ltda.
- Romeu A
Cobracel.
.28 - Diversey Quimica Ltda.
N. 419.309 - Betalisin
N. 448.074
tIcatáz. Engenharia
Diversos
N. 431.350 - Pont - Classe: 6 Boustini - Cl. 3L
ImoVeis Ltda.
Pandelis Haralarnbos Flaralambidis N. 419.384 - Gapibaribe 'Nide*
'
•
• N., 289°,315 T-N. ,464.531 - Casa Viena de Re- Na Cl. 6.
apibaribe Ltda. - G. 23.
N. 460.130 - Reti?Facil - ChisN. 424.370- F91 ViXer Pediu FixPziP4io , Ag i/cela e Comercial Ltda. :ri geração Ltda.
Abdidor Reti-Facil Ltda
Aropih(C-4e. •
N. 465.629 - Interestadual . de Ar- se: 11
• •
Breves O .
- C11.
424.130 - R, C ..
N. 449.748 - Caxias - desse.: 41
inazens GeraiS Ltd a.
'N.1
N. • 424.417
.5.ores llUglaMonte.
• mItada r ••n•• ,,Arquive-se.
; N. 46.438 - José Jorge de CasCasa (L .C.arnes Caxias Ltda.
Pe. de Tinta e emites R.
Adam °Fel Alctiew• , trO. •
;N.1 368..420
N. 464.671 - Perime° Balas bano
..
r
- Nicholas Internatitinal • Li-.
teselltsChaft l ' .2-k Preossiga". se conlo,
N. 166,441 - EditOra de Cata lo- Classe :
: , 1
'gOs Te efeiniços dei Brasil S.A.
rnited.
Nr 424.438- GOotkeld*. AlfredO 'cada pela' peçã?.
N.. 464.900 - Candango na
llonteverde .**' - 'N:' 37C).797 - Humblt Oil - ô Re. • N. 46i52453 Laborattlao Técnico
N. 424.462 - Gooddrus Alisado fining Co. - Prossiga-se como indica- Dental Líder Ltda. - Arquivem-se os Belacup - Cl. : 32 - ProdiiçõesCineÇ5Ø pela seção.
matográfit as Herbert dc Richers S.A.
processos.
ISSontworde - O. 36.

_
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•

• N. 429.608 Lojajs Riachaelo ,--• Nome Cr-oeaciai Indeferido:
que-se Mediante apostila o nome da
classe: 12 .22 23 21 31 34 36 37 titular para Aktiebolaget Astra Apto.
Companhia Distribilidora- de Tteitios
N. .311.5V2 - Produtos Juplra tekarnes Kemiska Fabriker.
iliachuelo - Art. 117 o° 1.
.
L'ala. -o Produtos Jupira Ltda.
N. 390.136 - Irineu Antonio 'da
Silva - Aguarde-se têrmo anterior
N. 429;609 - Lojajs ItiachueloN • Transferancia
e Alteração de Sterling 1°roducts International ia.
classe: 12' 22 23 24 31 34 36 37 earporated - 1. 0 Ptdido de apostila
Companhia Distribuidora de Tecidos nomi. de titilar de processo:
da marca: itr •286.400 - Anote-se
1) inchuelos - Art. 117 n° 1.
, Dietrieta S.A. Produtos Dieletleo s inediantt apostila o contrato de ex.
classe: 42 1- Italo .§comparin.
e Nutrielonais - Pede para ser arta ploraeão a favor de The Sydney Rosa
N. 429.611 - Lojas il iachnelo - Lola na marca: Dietan n° 225.851'. _ Co. já averbado no registro anterior
classe: 12 22 23 24 31 34 36 37 -- .a alteração de nome - - Anote-se a ai n° 159.705.
Art, 117 na 1.
:eraçao de nome. N. 367.419 - Sociedade Agricola
- •
4e
Laboratórios 13esins Iscovesco - da Quinta da Avelada Ltda. • -.
N. 429.614 - Lojas Rinchado
Pede
para
ser
anotada
na
marca:
classe: 12 22 -23 24 31, 31 36 37 Aguarde-se ternaõ anterior.
Companhia ;Distribuidora de TecidaS GC1'11105C n° 247.374 - a alteração
N. 399.684
Ordene
de
nome
Anote-se
a
- a lteraç ão de Comércio e Planéjãmento Industria
Riachuelos - Art. 117 n° 1.
S.A. -»
nome.
N. 42.9.339 - Organização Comerde aeôrdo
Wallace & Tiernan Inc. - Trans- Prossiga-se
_ com a inorcial Lishint - classe: 33 - 50. inação supra.
José Correzola Junior - Art. 117 ferência para • seu nome da marca: 1. N. 421.450 - Alfredo Monteverde
•Frehles n.° 156.72a -7. • Anotese 'a . - Aguarde-se termo . anterior.
n° 1.
.
• '
.
transferência.
N. 425.501 - Industria de Veludo's
N. .429.610 - Lojas Riachuelo Transfcra tela • para Cordury
João Ileueri
S.A. - - .Aguarde-se, tértuo
classe: 12 22 23 2-1 31 34 36 37 - seu nome da marca: Caravan
Companhia Distribuidora de Tecidos 163.861. - Anate-se a transferência. anterior.
N. 425.835 - Usina -Santa Maria
Riachuelu - Art. 11 7 .n° 1.'
Pfizer Corporation •- Transferên- -I S
Sinal de Propaganda Deferido:
.A. - Aguarde-se termo anterior.
cia
para
seu
nome
da
marca:
Me1 N. 426.071 --- Safilar Sociedade
N. 429.612 -Lojas illachuclo
tamine
n°
173.518'
Ano!erse
, Mercantil e Financiadora do Lar
N. 471.697 - Ciai - classe: 33 - classe: 12 22 23 24 31 34 36 37 -i Ltda. - Aguarde-se termo anterior
' Construtora 'e Imobiliária Ubiratã Companhia Distribuidora de TCCIC1P3 transferência.
Olin
Mathieson
Chemleal
Cor,tat.a.
• N. 426.435 - Roland .Boiteux Ltda. - Clui - Na classe: 33 art. Illachuelo - Ar:. 117 n° 1.
Non
Pede
para
ser
anotada
na
N. 430.62 - Multilex •- classe:
n° 121.
Aguarde-se termo anterior.
.
Distrycin
n°
205.069
a
aimarta:
N. 427.043 - Odontoplástico Lula.
33 - Oldemar Ittifino.- Blenner - teração de ;tome e a transferência •
- Aguarde-se termo anterior.
Art. 117 n° 1.
Nome Comercial Deferido:
'Anote-se .a transferencia e alteração
N. 429.601 - O Impealo das Mia.
N. 418.451 - Orban Organização de :nome.
dezas S.A. - Aguarde-se tèrmo art. .
N 411,987 - Agostinho seta S.A. Bandeirante - classe: 16 - Miguel
tutor.
Comércio . Exportação Importação - Barbieri - Art. 117 n° 1. , • •
, Exigências:
N. 474.701 - Umberto Buoiano e
Agostinho Setti S.A. Comércio ExN. 472.1102 '- Top-Cfub - classe:
Giuseppe
Kuno - Arquive-se o proportação Importação - Art. , 109:
33 •- Ibrahim Atuned Stied - Art.
- N. 668.1U9 - Lowell Hill Mc Mas cesso.
N. 421:731 - Cia. Paulista de lio- 1 17 °' 1 - nas classes: 33 4 1 42 43. ters
e Itober:o Taliaferro Mattox '.
•
N.
201.831
- Laboratório Bebeu
' leis S.A. - Cia. Paulista de 'loteis
Cumpra a exigência.
Carneiro Ltda. - Arquive-se u proArt. 199 n° 2.
S.A.
Paras Indeferidas:
N. 477.819 - Paulo . Manoel Leoa cesso.
Pesar Protasio -- Cumpra a exigênN. 442.697 - (tédio Corporation
TPuld de Estabelecimento Dere••
N. 430.392 - Pitlochry - classe:, cia.
of America - Prossiga-se com os
' rido:
N. 477.738 - Augusto Pons Vista exemplares de fls. 8-10.
- Z. • Rezende.
N. 439.396
Lothian •- classe: - Cumpra a exigência. •
N. 445.193 - Sotel Soc. T:enlea
• N. 38(1.487 Polli Industrial de 42 --a Z. Rezende.
N. 477.835, - Associação do Pão de Imóveis e Administração Ltda. --.
Cadeiras e Acessórios para harlacide Santo Antonio - Cumpra a est- Prossfga-se com os exemplares da
N..413.259; - Tanger - classe: .gência
roa - classe: 8 40 - Anna' Sassone
fls. 9-11.
- Industria de Confecções Trio• (leni - Art. 117 n0.. 1 nas clave:
N. 445.567 - Repicação de Linhas
N.. 471.849-- Dora Bavilacqua de
ger Lida; •
• 3 e 40. • .
Jabaquara Ltda. - Prossiga-se com
N. '41:L812 •-;- S.J. - classe: 36 Godoy - Cumpra a exigência.
N. 41.9..Z02 -• Mecânica Irval Laboratório Ultraquimiea Ltda. - as vias de fls...10-12.
!lasse: 6 7 33 - Gabriel Valentinl. - Textil S.J. S A. Industria e Co.
N. 445.687 - Diários Associados
Junto a marca: 195.419 - Cumpra
N. 424.113
_Churrasiaria Vera mértio.
Ltda. - Arquive-se em face do art.
a
exigancia.
Cruz - rlasse: 41 - Paulo Boca, .N 411.810
Turistieo -do
n° 192.
1. Brasil - classe':1-melro
. cher & Cia. Ltda. - Art. 117
Laboratório Ullragulmlea-Ltda. 32' - Editora Pu..
N. 476.562 -' N.A. PachCeo &
N. 42a.552 - Bar e Res:aurante blicitaria
Junto a marca.; ti° 141.356 - Aguar- 'Cia. Ltda. - Prosaiga-se com os no.
Pernambuco
Ltda.
•
oa Quindins de YaYa - classe: 41 12
-Transroad
classe:' de-se:
vos exemplares.
43 - Octacilla Ferreira 'Esteve s - 8 N. 415.093
Feigenson S.A. Industria e Loa
para pagamento da taxa
N. - 430.008 --Cia. Brasileira de
Art. '117 n° 1.
mércio.
Máquinas e Engenharia "IIMEO - Final:
N. 426.569 - -Illoysés Weltmau
São convidados os requerentes
N. 419.509 Vila Palmeira - Cumpra a exigência.'
Produções - classe: 32 - Moyses classe:
N. 431.351 - -Imp: Exp. Braswev abaixo' mencionados a comparecerem
41 ---: Padaria e Confeitaria
Weliman - Art. 117 ra' 1.
a esto Departamento afim de efetua..
Ltda. - Cumpra a •exigencia.
Palmeira Ltda.
.a N. 429.619 Lojas Illachuelo - V.ila
• N. 476.755 . - Agência Poseidon rem o pa gamento da taxa final dos
N.
424.054
Leprolino
classe:
•
classe: 12 22 , 23 24-31 34 36 37 -Fornecimentos de Navios Importaçeu seguintes nrncessos de marcas
Carlos Arthur da Rocha.
Companhia Distribuidora de. Tecidos 2 --:
N. 168.672 - marca: Chica Chiais
e Exportação Lta. - Cumpra a exiN.
425.527
Sorocaba
classe:
Illacbuela - Art. 117 n° 1.
dos Amores - de Bar Caipira Ltda.
gência.
41 - Cerealista Sorocaba Ltda.
N. 236.872 - Leopoldo Ribeiro
N. '425.7(11 - Externato Pio XII
N. ' '425.602 Mlami Beach Vieira marca: Odalfix.
Diversos: •
- classe: 33 - S.E.A.S. Sociedade classe:
23 - S.A. Moinho Santista
istancia Social das
de Educação e Ass
Gtrais Ltda,
Recursos:
N. 409.723 - Bar e Café Mafragoa
Irmãs Francisca:ias •da Providencia Industria
N. 426.012 - Durmabem
classe: Ltda. - Arquive-se o processo.
Art. 117 n° 1.
de Deus
Alfredo, Monteverde.
40
Grove Calva And fle'gulator CompaN. 430,927 - Amazonillo•de
. N. 429.817 - Lojas Riaciatielo meida Fernandes - Arquive-se o ny - Recorrendo do despach o que
Morena indeferidas publicadas processo.
indeferiu a marca: Grove taram; ,,
classe: 12 22 23 24 31 34 36 37 m-o despacho de deferido por ea•
coroaaithia Dis'ribuidora de Tecidos Co
N. 469.599 - Importadora Pelle- 371-980.
Prorrogação de Marcas:
gano:
Itiachneto - .Art. 117 n° 1.
grifo S.A. - Torno sena efeito , o
N. 86.015 - Zoas - classe: 5
N. 429.833 - Lojas Riachuelo - N: 381.822 - Tralmobile - classe: despacho de arquivamento.
classe: 12 22 23 24 31 34 36 37 N. 587,303 - Laboratório Medical Westfallsche Drahtindustrie - Pron.*
- Oficinas-Retinidas Ernesto TriCompanria Distribuidora de Tecidos 21
Ltda. •-- Torno semi efeito o despa- roçue-se o tegistro até 23-5-1968.
venal°
S.A.
N. 667.608 - Figurativa - classes
Riachuelo
Art. 117 n° 1.
• N. 412.650 .-- Nuvaeafe - classes cho de arquivamento.
17 Schwan Bleitift Fabrik Schwa.
N. 429.334 --r Lojas Riacituelo
41
Perey
Manoel
Fernandez.
Les
Industries
de
Luxe
-Junto
a
classe: 12 22 23 24 31 34 33 37 & Co. - Prorogue-se o re.
414.828 - Sirvas - classe: 11 registro Internacional n° 61.657 - nhausser
glstro retificando-se
a data para
Comparada Distribuidora de Tecidds -- N.
José
Balogh.
18.673
'.-Arquive-se
o
peproc.
na
19.4.55.
lliachuelo. •
420:327
Sonafer
'
classe;
11
Ist.
,
dido
de
anotação
de
transfereoda
de
•
667.616 Irgamit - classe: .2
Sonafer 'sociedade Nacional de Fer- Lis. 2 por falta de cumprimento da - N.
Ttuto de Estabelecimento defe- ros
J.R. Geigy S.A. - Prorogue-se o
e
Ferramentas
Ltda.
•
exigência.
registro.
rido publicado com despacho de InStiprapan - classa:
N. 420.975
N. .667.620 - Lightning - classes •
deferido por angno:
Panificadora Doze de - Outubro
24 - Farbenfabriken-Bayer /MienPron.Norton Company
- Arquive-se o pedido de anotação 46
N. 428.811 - Cutelaria Brasil - gesellscha ft.
1•
N. 421.433 - Durban's
-- classe; de transferência de fls. 10 por falta rogue-se o registro com averbação de
•
alasse: 11 ,- Ticiano Tutniati. '
contrato de exploração a favor dg:
- N. 429.-574 .- Sapataria Flôr da 48 - Laboratório Éspeelfarina S.A. de cumprimento de exigência..
por despacho
N.421.680 - Colescope - classe: • Aktiebola g et Astra Apotckarnes •Ké, Norton Mayer S.A.
classe: 36 - Antonio PeAndaral
miska Fabriker - %unto a marca: de 19-6-5.
32 - Mauro Ferreira.
reira. . •
N. 667.809 - Brill - classe: 87 -.a
N. 429.07 - Lojajs Riaeltuelo - , N. 425.426 - Cemar - classe: 11 n. O 228.941 - Tendi, em vis t a o que Bill S.A. Industria e Comércio
consta da Procuração inscrita sob o
Cemar Ferragens S.A.
classe - 12 23 24 $1 34 36 37 426.247 - Novaeaninka - n° 38.459 ---- e documentos anexados Prorroguase o registro ratificando-se
N
Companhia Distribuidora de Tecidos
as Os. 13-14 do Reg. 260.019 retifi. a data para 22-345.
;classe: 42 - Ttal & Companhia.
Itiaelotelo - Ar:. 117 le 1.
N. 452.577 - Etna - classe; 21
Sociedade amerclal de Maquinas
Etna Ltda. - C3171 exclusão de alavanma de câmbio, co..oas embreagens, pis;
tões e pratos para molas.'
4/2.319 - Ma Griffe .- Classe:
48 - Saciete S.C.A.R.P.
N. 475.758 - Subit
classe: 41 Centromint Company Establishment.
N. 474.392 - Tricota de Paris Classe: 32 - Revista do Globo S.A.
N. 419.326 - Soqtron - Classe:
8 - Soqtron Sociedade de Equipamentos Eletrônicos Ltda. Com exclusão
de Radiolas e .Vitrolas que constituem
martas de terceiros.
N. 460.381- Mafersa - classes:
8 - : Material Ferroviário S:A. Matersa -a- Com exclusão de aparelhes
de expurgo, isolantes, nbrmografos e
tecnig r a tos .
•
N. 476.355.- Comercial & Fabri
--- -classe: 32 - José Abramvezt. .

•

•

-
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...ezembro de '1954

N. 476.069 - Soe. de Educação t
N. 648.910
Adib Farnh &
Ca.
ProrrOgacie de Frase de Prepa-' N. 475.606 - Bar e Restaurante
N. 14 49.555 -,Eletro Ferio-ira Ann
A.sistêncla Social.
•
Pcnafiel Ltda.
ganda: .
N. 470.085 - /r elido de Oliveira S.A. industria e Comércio.
N. 475.611 - Manoel Alberto.
N. 659.5'58 - Falo. Ttey de Fios C
N. 475.612 - Laboratórios Bienal Canoa
N. 625.906 - Quinzena da Ecoam.
.
N. 476.327 - Ind. e Com. de ia- 13:.rbantes Ltda.
roia da A Sensação - ciasses; 1 2 S.A.
- Tab. de Fios e ka.r•
N. 475.613 - Laborotórios Bionat dermos Espirais Vimas Ltda..
7 8 9 10 11 12 13 /4 15 17 18
4
N. 476.345 - Agència Lord Tu- tante . Ltda. - Arti culem-se Ur; iro.
20 21 22 23-24 25 26 27 28 29 30 S.A. Industria Comércio e Serviços
i• ismo LIda.
vexo.%
81 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Técnicos,
-N. 476.373' - Moinho Tres Noites
43 44 45 46 46 47 48 49 - A
N. 475.621 - Senil Indostria Me- rt,b,
Expr:DExTE El.e.S D
. IVISÕFS E
nação Moviks S.A. - Norrogue-se o. talurgic:..
- 11cschizza &
N. 475.
registro.
sr.çéEs RE:PUBLICADOS
N 475.02:4 - Chimainico &
" moto.
N. 475.43d -- Coinioanloia de Anill.•
lliffe;IÇãO de 011Imiçã(.:
Notif ecrã)
N. 475.f27 - Manco dn Noll e
mineis Jnra....ná
A.
•
N
47/1.4;17
31
ieczysla
w
Kr
aiFica re,ificadu a op•isirL o In11) 111.;.
de Dezembro de 14
Da
N. -175,1432 - Cia. de Arim:zens cilani•• n•••1•1•
cada oh dia 20 de Outubro de
' llaimundo . Leão
N. • 176.140
.
Pa
de Nleiaturgici Wallig 5,A. - rcte- (c-ri s Nt'lle
Uro.•.
&comido o praz.) de. re.
M••o!c".•••.
rente ao tit rruo: 631.748 ficando se.u jN. 475.030 curso p7.2v'.sto pelo artigo 14 di Lei
N 4 -45 ;47 - Importadora de
efeito a mesma pois se trata de uma; N. 475.(70 - MInlagii, se .1,1,11).;; Ais „rada
leal) Lida, 4.0448 de 29-12-61 e mais 'dez dias
réplica.
Ltda .
N. 177 22
- J iz
oão
Lu
Daudt.
- par eventu is juntadas de TPCUT*
Arquivamento de Proces so s ov • N. 47:).,.;73
(;a "" 11 " " ln " 1.'s
N • 4-i7. 222 Pemitikas " le soc - e
me:mo
a não se tendo valido
Marcas:
Sandice. .
Pública&Ltda.• I nentsuna iuteressado. ficam notificados
M..readn oiduin":.Humano
N. 474.777 - Editora 514.,,s,nr,
N. 4744.674 - •L,..t sia A lea
Nacional Ltda.
•
os recurrentes abaixo mencionados a
Ltda. •
liordallo & Cia, compa7ecer a este Departamento a
N. 474.781 - Jod!e Ilomano Lo I N. 475.911 - 17,„,. 1011,-,..1r,,
s.-,'77.224
fim de eçetuarem o pagamento da taxa
bosen.
• t
N. 474.782 - Ind. c C.om„ Com_
N. .177 .225 - Borboto
& CIa . final concernente -ó expedição do. res.
con t rol L t da.
N. 475 912 titnental de N'assouras Ltda.,
peetwos certificados dentro do prezo
N. 475.913 - Gráfie:4 Sie! Ltda.
•1•311"•
N. 474.783 - I'cncestau S-'ares
& Cia. de seF .- cnta dias - na forma do
N.pa 475.914 - Soc. de sã o v it.ent ,, " N. 477.22G - flor:falto
Aguiar e José Monteiro Rabello.
grafo único do artigo 134 do 'Código
N. 475.041 - Mario Voeira &
•
N
. 177 . 227 - exill Min " an ° Ltda• da Propriedade Indu•trial.
N.
475.¡J15-José
Fe:mande
1
s MarLtda.
N. 501718
.
- Borboniete S.A. In.
N. 475.042 - José Trotta,
i rins.
dast
ria da Borracha.
PrivileOio de lrarenv-io Deferidos
N. 475 910 - Sicorno\ el Ltda.
IS. 750 - Angelina Corrèa "de
N. 475:043 - João Dias Rodrigues.
475.917 - Frelcino
Ia ata pinii„,
N. 475.044 - Tomas C:obrera Ca-I sane
N. r.
N.° /16.233 - Recipiente. dacim
et
14. 1430.114
F. Ferreira Jr.
brera,
N. 475.919 - Loorlral
FeSSA Mctahirglca de parede parcialmente dupla . e ailti
N 613.501 N. 475,045 - mil. de Propaganda
térmica - Arte Cerámicá Ltda.
San!, ' ntonio •
Brasileira Ltda.
Antonio Toribio de
N. 514.328 Brasileira de•
N. •175.9,20
N. 475.073 - Mv.; - Sac. liadosTabacos Industrializados Sabrati.
•
Mcséci, Industrial Indeferido
Figo ei cdo
trial de Vaselina e Oleos Ltda.
N. 646.110 - Palhinha S.A. InRompas
N.
475.921
-•
Fábrica
de
N. 475.080 - A Industria e Coelustria e Comércio de Bebidas em
N.° 139.266 - Nóvo modi-to .
. Ltda.
mércio de Móveis Efco Ltda.
ger:11.
frasco paro líquidos - Cassei es
N. 475.081 - Cicam Pesas Ltda.
N. 475.924 - Maria .4parecida da
N. 648.0/1 - Papelaria e Tipogra,
N. 475,085 - Confe4oes Leonal Vale
fia ItepnWica Ltda.
NOTIFICAÇÃO
.
N. 475 925 - Salvador José MonLtda.
N. 4; 4 . 04 - Industrial de Metas
R.C.A. S A.
N. 475.088 - Amsterdam Pinturas ts.
Chamada para Pagamento da rase
N. 475,927 - Ribeiro & Arantes.
- Camóes Industra"
N. 018.90
7
Ltda. mére lo e Industria.
Final
Comércio
Ltda.
N. 473.090 - José Amaral Parca.
• •
N. 475.100 - Construtora Itapema
convidado Emiti° Orlando do
Ltda.
Tammaso a comparecer a iate De.
N. 475.100 - Fradol Administrapartamento a fim de efetuar o puga•
ções S.A.
mento da taxa final do tirano nónio.
N. 475.134 - Mercadinho São Miro 107.291 priv. invenção.
guel
N. 475.184 - Varzim Industria de
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
Roupas Ltda.
RECEPCÃO DE INFORMAÇÃO E
N. 475.205 - Importadora "Saroór
(BRASÍLIA
EXPEDIÇÃO
Ltda.
N. 475.243 - Industria de ArtefaArquivamento de Processo de Perene*,
tos de Borracha rormosa Ltda.
N. 475.261 - R. e M. Confecções
Finas Ltda.
Rio. 8 de Dezembro de 1964
N. 475.202 - Incomferma IndusN.° 46.161 - Imperial Chemierd
LEGISLAÇÃO
trio e Comércio de Ferramentas MaIndustries Limite&
asnais Ltda.
N.° 92.077 - Fabio Bertandli.
N. 475.270 - Acro - Gecuária
N.° 111.502 - Franklin de Silva
Bonsucesso Ltda.
Teixeira,
N. 475.271 - Sovo Mundo 'RepreN.° 111.785 - Regia Nationale dos
sentações, Distribuições Ltda.
DIVULGAÇÃO N.' 363
Usines Renault.
N. 475.273 - Cervejaria Mogiana
Ltda.
N.o 112.311 - Robertshaw -Falto*
Controla Comprar/.
N. 475,276 - Wolff Administra..
N.° 112.621 - Walter Bauer.
ção Ltda.
NP 112.633 - Ugo Fadou.
N. 475.298 - João Stainoff.
475.305 - Refinação Int*" Bra•
Preços Cr$ 200,00
N.°
l113.014 - Cardie Piemo da
ail de Sebos a Adubos Ltda.
Cia.
Ltda.
475.306
Refinação
Inter
N.
N.o 113.177 - Nicole 'tipo ta C5a.
Brasil de Sebos e Adubos Ltda.
Ltda.
N. 475.319 - Café e Restaurante
N.° 113.563 - Robertshaw Faltou
lia Verde Ltda.
Controla
Compan
vioewi,
N. 475.320 . - Padaria c ConfeitaN.°
114.323
- Leides Bragal°.
ria Vila Vondense Ltda.
N.° 114.329 - Clovis José Dsdie
N. 475.321 - Fábrica de Móveis
da Motta.
C:imponde Ltda.
leção de Vendas: Av. Itodrignee AM" 1
N° 115.690 -- Henrique Feri!
N." 475.348 - Drogaria Central
N.° 116.605 -- José Carlos Guedes
Ltda.
Agência Ii Ministério da Pateada de Arafrada
N.• 475.355 - Industrias 'reide%
NP 118.996 - Aida Pino Ferinos.
Santa fereza Ltda.
N.° 119.000 - Riccardi Amleto.
N. 475.364 - Refinação Inter
Atende-os a pedidos pelo gentio) de ReembOlso Poeto)
N.° 119.027 - Lab. Euterapico
B-:!sit. de Sebos e Adubos Ltda.
N.,475 865 - Sylvio Grade.
Nacional S. A.
475,595 - E.tudio Grafito
N.
, 14.4, 120.031 - Fundição Nova
Mola.
Arne4eana Ltda.'
;
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N.41 120.100 • — Bernardo Assir
Prole.
N.° 120.105 — Cibo Société Anoosynte.
N.° 121.426 — Pedro Corrêa Porto
et Daniel Ferreira Pestana.
N.° 121.786 — Balo Pellizzorti.
. N.° 122.188 — Henry Aristide
Berasch.
N.° 131.652 — Marc 46 Sanar.
N.o 138.419 — D. F. Voeconcellos
F. A. Opt res e Meti:oiro de Alta Pio
c r.
N.° 145.935 — Mário -R:snobe:1i.
Arqui enore eis processos..

n

EXPEDIENTE DA ÉiEÇÃO DE
TRAIOSFEr?ENCJA E LICENÇAS
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•

Por despacho dg Sr. Chefe de Se-1 do no Brasil
Averbe-se o contra'foi mandado averbar o contrato t le sploraçèo.
do exploração na marco Atlas Junior
to° 184.407, constante do clichê abaixo, de propriedode de Humble Oil
Refining Co., estabelecido nos Estados Unido:o e em favor de Comércio
e Indústria Iretanna S. Ao tab ec
a
-donBrasil—AvebOcomt
BUGIES TOOL COMPANY
de er,ploraça-....

ee el i

ATLAS JUNIOR
affienimmil No

Proplielária
hiNIlble Ou & Ref.nal
Company
licencíada
Comércio e Indüstúa
tretzma S/A

NUIJGIN1111.9 1

:.

,

Proprietari

L'icenclala
BRASQUIP (Industrio

Brasileira de Equipainen tos )

Por c!parlia do Sr. Chefe da Se:"
foi mandado everbar o contrato
de explarnão na marca RPM Delo
li só A olor a.adà de AI wrar.
no 295.528, cori tento do cliciré abaixo, de propriedade de Standard Oil
r_Art. 147 iza 3. e 2.° do Ci.d o c1 da
Co. Of California, estabelec ein nos
louro:e:iode Induorial)
Estados Unidoa da Por.O.-ica e cm faPor de:pácl,:. do Sr. Chefe da So- vor de Aslaltos Calif,Srnia S. A.. esDia 7 ue Dà.cnioro de 354,4
c. &o foi mondado, aterbar o contrato tabelecido em S. P21/1(), BraSI I —
Po
1 i
o
i de exPloração na marca Mias mi-mo- Ave'to-rO o contrato de expler,-..ciio.
~raiado averbar O
To 228.553. conoante do clichê abaiç
ele exp.orociso na rna.-ca Banca nímia- lao de propoodode de Hoodoe 011 o,
to 224.985, coa:tante do clichê
- RefirOng Co.. est:oba:soldo nos EstaW l
A31-1 dos Unidos da Américo e em favor
Lii. ed,
,_1 cie Comércio e Inciústria Iretorna S.A..
i.
Averbe-to
r
* de ' Olgadiadcoo er.t.wte!ecitio no Brasil
Rui S.
o Conto-ao de exploração.
tiquiPoluento Para
Proprietario
.,értoe, e...Lu:A-x-1.S no Brato — AverSTii2DAR33 OIL COMPANY OF
be-se 5, e
00
CALIFORNIA

£

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca Atsco 176~w
ro 247.960, constante do clichê abaixo, de propriedade de Humbie Oil tis
Re finingeo.. estabelecido nos Estados
Um/deis da América e em favor &, Cco
rnêrcio Indústria Iretarna S. A,
e t5bc.scitio no Brasil — Ave: t e- se O
cororiot df eNpleração„

p

,

de Ss.
ão, foir de ou'oo d Sr. Chefeconlisto
• abai i
m)shrion
. de o udidadeortsdo:ecido
de auék
Aki iae /aloiroA.e e a Lavo
Eseri-

•

r

1P1102EMp..!?:ti
brlus iole firec..decsting
byitem, Ines
LICUlf:11.811
311,ittrabla do 13ret§,i.t b/A.
trultistria eCacerrae

RPM
DELO

ror de pa.ho do Sr. Chefe da Se-

LIceac1;de
ASFALTOS CALIFOPYIA s/A.
BLCO k IMERSO ;

r

TED

RU?

41.1.ceaç1ucla

on .¡ANIzAÇU

5/4

Squ1 pnoonto para ,Sseritorlo

Proprietária
Humble Oil Refining
' Company,

Licenciada
Por despocho do Sr. Chefe da Seção, foi nutndado averbar o contrato
Comércio
e Indústria
de exploração na marco Udylite nú,kotama
S/A.
mero 183.423, constante da clichê
&baixo, de propriedade de The Udylite Corp., estabelecido nos Estados.
Por- despedia do Sr. Chefe da SeUnidos da Ainérica e em favor de
Republic S. A. Indústria e Comércio; ção, foi mandado averbar o contrato
eistabelecido 'em b. Paulo, Brasil — de exploração na marca ATLAS número 268.516, coostante do clichê
A ver be-,e o c:A:trato de exploração.
abaixo, de propriedade de Humble
Pror,r1et4r15.
011 & Refining Co., estabelecido nos
Estados Unidos da Américo e em
THE UDYLITE CORPORAIION
favor de Comércio e Indústria IretoAutorlzad*
ma S.A., estabelecido no Brasil.' —
REPIPITAC
110ÚZI3UA
Averbe-se o ortrt dv eoploração.

i

Por despacha do Sr. Chefe de Se
ção fo mandado averbar o contrcto
de exploração na marca Colêmbia número 254.256, constante do clichê
abaixo, de prOpriedado de Colúrnbir.
Broadcasting System Inc.. estabelecido nos Estados Unidos da América e
em favor de Colúmbia do Brasil S.A.
Indústria e Comércio, estabelecido no
Brasil — Averbe-se c contrato do ex.•
ploração.

TC

• .

Proprietãria
Rambla
&Timm
Company
Licenciada
Comércio e Indústria
kotama S/4. .

E CM'ERCIO

110Yll TE
Por do o.iolio do Sr. Chefe do SoOãO. foi cri-andado averbar o contrato
de exploração na maccit Eikern número 239.586, constante do clichê
abaixo, de propriedade de Eloktrokemisk A. S., estabelecido na Noruega,
• em favor de Elektrokemiek do Brasil Forno, Elotricos de Redução S. A.,
estabelecido no Brasil — Averbe-ae o
...arroto d exploração

ATLAS

Por despacho ao 3r. Chefe da Secão f i mandado averbar o contrato
de explorai:lio na marca Xtra Bole
n. 211.682, constante do clichê abaixo de propriedade de Hughea Tool
Co.. estabelecido nos Estados Unidos
da América, e em favor de Brasquip
Indústria Brasileira de Equiparnenles
S. A.. estabelecido no Brasil — Averbe-se o contrato de exploração.
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Por despacho do Si. Chefe de Setilo foi mandado averbar o contrato
de •rploração nas marcas Hughea número 298.137 e Hughes a.° 298.138,
constante do diche abaixo, de propriedade da Hughee Tool Co., ostabalecido
nos Ratado, Unido* da Andric*, • em
favor de Brameis) Indústria Braellei•• de E ui amentos S. A., maabeimi-

qp

1 ,

4 .1

fel mandedo averjsor a contrate

I de explorcção tubs marcas HT nume-

ro 200.523 e HT ri.° 206.186 constante do clichê abaixo, de propriedade de Hughes Tool Co.. estabelecido
nos Estadeie Unidos da Américo e em
favor de Bratquip Indústria Bras leite
de Equ,poonentos, estabele rido na
hia, B as:1 — Averbem-se os contraia
tob cie copie:ação. •

o

i

, • ioprietaria
it GUS TOOL M/7015"

Licencia
. Brasileira
BRASQÜIP (Industria
de Equipamentos) S/A.

Por de:pacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
.de exploração na marca Tri Cone
n.°215.773. constante do clichê abafai
de propriedade de Hughes Tool Oh,
estabelecido nos Estados Unidos
América, e em favor de Brasquit ?gr
dilstria Brasileira de Equipamentos I"
A., estabelecido no Brasil —
be se o cont ato de exploração.
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.hoprietria
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TO01. cOMPANY
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DRASQUIP (Industrio
Brasileira do ulentos) 8".
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HUGHES TOOL comPor
Licenciada
BRASQUIP (Xndustria
Brasileira de BquiPamentos) 8/A.
Por despacho do Sr. Chefe da Se.'
dlo foi mandado averbar o controle
de airoloraçÃo na marca Sem! 04

•
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Serralheria Continental S. A. --oposição ão termo: 646.337 - marci. 16.
estabelecido nos Estados (Tnidoe da o contrato de exploração. N.° 478.21,1 - Carimbata S. A. ca: Continental
Empreendimentos Comerciais - Cum.
Refrescos Ipirangd S. A. - oposiAmerica, e em fsapr de Brasqulp Inção ao termo 641.639 - marca:
ara a exigência.
dústria Brasileira Ge Equipamentos 13.
Durval Pereira - Ipiranga - cl. 42.
N.° 431.880
4
2
A. estabelecido no Brasil - Averbe- /
•
...umpra a exigência.
Indústria de Biscoitos São Marcos
4. a contrato de exploração.
NP 450.104 - Banco de Brasília Ltda. - oposição ao termo: 633.594
- marca: São Marcos - Figura 1 S. A. - Cumpra, a exigência.
••, Proprletãria
N.o 450.271 -- Química Rabeia do classe 41.
tálmble Oul & Rebolo
r, Brasil Ltda. - Cumpra a exigência.
Indústria Metalúrgica São Caetano
•Company
Ns. 455.477 -- 455.476 - Banco S. A. - oposição ao termo 649.039
Nacional de Minas Gerais S. A. - - frase: Super Carnet Bancário Di(Cumpra as exigências.
Licenciada
lançamento para família braN.° - 478.289 - Indiana General plomata
sileira
- classes 11 - 36 - 37 Cárnércio
e
Indústria
Cor nn,.tiesn - Cumpra a avicraocia. 50.
Proprietária
trotam SM.
MIMES TOOL- COMPANY
Indústria M
etalúrgica São Caetano
Diversos
S. A. - oposição ao termo 649.040
Lioenoiacja
Por despacho do- Sr. Chefe da . SeN.. tso.u99 - H. Rost ris Co. - - frase: Lançamento para família
BRASQUIP (Industrio.
ção foi mandado averbar o contrata
Brasil eira de ST; 4"
de exploração na marca Atlas núme- Prossiga-se com os exemplares de fls. brasileira Super Carnet Bancário Diro 217.472, constante do clichê abai- 21/23 com exclusão de lã:ninas para plomata - classes 11 - 36 - 37
Pamentos ) 8/A.
50.
xo, de propriedade de Humble Oil degraus.
NP 80.100 - H. Étost es Co. Indústria Metalúrgica São Caetano'
Refining Co., estabelecido nos Estados
Por despacho do Sr. Chefe da Se- Unidos da América, e em favor de Prossiga-se com exclusão dos artigos S. A. - oposição .ao termo número
649.045 - frase: Super Carnet Banvb. foi mandado averbar o contrato Comércio e Indústria Iretama S. A., grifados a fls. 14.
Diplomata o carnet dá família
de exploração na marca Atlas rifai •• estabelecido no Brasil - Averbe-se
N.° 429.974 -"Luizca Auto Peças cário
brasileira
-, classes 1 a 50.
ro 266.064, constante do clichê abai- o contrato de exploraçãe.
Indústria e Comercio Lida. - ProsIndústria
Metalúrgica São Caetano
xo, de propriedade de Humble 011
siga-se com os mesmo:ai exemplares com
A. - oposição ao termo número
Refining Co, estabelecido nos Esta.
exclusão de saveiro e de fornalhas da S.
649;046 - frase: Carnet da família
dos Unidos da América,. e em favor
locomotivas.
Super Carnet Bancário Dide Comércio e Indústria Iretama S.A.,
N.° 431.872 - Manoel Pereira de brasileira
plomata
-classes 1 a 50.
tirstabelecido no Brasil - Averbe-se o
Araujo - Prossiga-se com os caemaontrato de exploração.
piares de fls. 9/11 considerando-se os Indústria Metalúrgica São Caetano
jogos só para 'os c¡ue se limitam às S. A. oposição "ao termo rdurum)
649.047 - frase: Super Carnet Banetiquetai.
'N.° 432.602 - Evidens Graph cário Diplomata o carnet do povo Materiais de Escritório Ltda. - Pros- classes 1 a 50.
siga-se. com os exemplares de fls. 9/ Deka Contábil S/C - oposição CO
&lã
11 substituindo-se a classe 38 pala 17 termo 645.242 - título; Daca - Orokebez
onde se inclui papel carbono.
ganização Brasileira de Contabilidade
empai"
- classe 33.
giceme.
Retificação
Confeitarias Itamarati Nice Ltda. Proprietaria
woratralo indaga
.istans 8/A,
oposição ao termo 92.326 -- noras
liumble 011 & Rerdlln,
ertlIOS:
Comercial.
COInpany.
Delca Coatábil S/C - oposição ao
Por despacho do Sr. Chefe da Se- N.° 478.192 - marca: Agfa
LIcenclada
ção foi mandado averbar o contrato classe 28 - requerente: Agfa Aktien- termo 645.241 - insígnia: Doca de exploração na marca RPM Duo gesellschaft - Clichê publicado em Organização Brasileira de Contabilida."kornércio e !adila%)
de - cl. 33.
nP.295.829, constante do clichê abai- 3-4-61.
tretama S/A,
Fred H. Cox es Cia. Ltda. - opoN.° 478.191 --,- marca: Agfa xo, de propriedade de Standard Oil
Co. Of California, estabelecido nos classe -8 - requerente: Agfa Aktien- sição ao termo 647.215 - 'marca:
- cl. 43.
Por despacho do Sr. Chefe da Se- Estados Unidos da América, e em fa- gesellschaft - Clichê publicado em Bem-Bom
Gerry Batista dos Reis - oposição
ção, foi mandado averbar o contrato vor de Asfaltos Califórnia S. A., es- 3-4-61.
ao termo 649.754 - marca: Nautilus
de exploração na marca Atlas trame- tabelecido em S. Paulo. Brasil N.° 478.190 - marca: Agfa - - cl. 50.
Averbe-se
o
contrato
de
exploradlo.
tO 262.985, constante do cliché abai.
classe 1 - requerente: Agfa AktienGoldson Indústria de Móveis AcimaID. de propriedade de Humble 011 es
gesellschaft - Clichê publicado era cos Ltda. - oposição ao tarino núm..
Refining Co., estabelecido nos Esta.
3-4-61.
ro 645.530 - marca; Goldkit *".9
tios Unidos da América, • em Inste
classe 8.
estabeS.
A.,
Comércio
Iretarna
de
Golsison Indústria de Móveis Adulem
coalecido no 'Brasil - Averbe-se o
,OT1C1ÁRIO
cos Ltda. - oposição ao termo númetrato de exploração.
ro 645.531 - marca: Goldring
Oposição
classe 8.
Fargo S. A. - oposição ao Ulmo
Irmãos Belloto & Cia. Ltda.
n.o 648.444 - insígnia: Safara°
loposição co tarmo: 634.825 - mar- classes 15
28 - 41 - 42• - 44
Ibroprietária
ca: Ubá - classe 50.
- 46,
IITANnano 012.COMPANT "
Papelaria Comércio • Indústria de Empi-Auto Peças Ltda. - oposição
„, InI701INI4
o. Marina Ltda. - oposição ao ao temo: 648.397 - marca: Empl
rmo: 629.289 - mares: Marilia - - classe 21.
Lieetteisde.
Metalkil Metalúrgica XIII Ltda. -r
..-ALT011 CALIFORNIt SAL classe 32.
Papelamar Comércio' • Indústria de oposição ao termo 648.929 - marcar
Papelão Madlia Ltda. - oposição ao Metalfrit - el. 11.
Metalkil Metalúrgica Kill Ltda.
tãrmoi 629.816 marca: Manha
EXPEDIENTE
DA
SEÇÃO
DE
Refinkai
leumbIallerir
oposição ao termo 648.940 - nome
EXAlialt FORMAL rtz MARCAS - classe 38.
Cornar/
Projeção Propaganda L tda. - opo- comercial.
Licanotada
Carpel Representações e Comércio
sição ao Virmo 650.413 - marca:
zai#Anohm
Comado e lodeeldli
Ltda. - oposição ao termo 649.528
Alvorada - classe 8.
- tratam=
- marca: Carpel - cl. 38. .
bo Daaambro de 1964
E. I. A. Equipamentos Industriais Agfa Aytiengesellschaft - oposição
Aia-odor:nicas Ltda. - oposição ao tér- ao termo 647.081 - marca: Afa -N° 478.208 - Corimbata O. A. reo 634.430 - nome comercial. 8.
Empreendimontos Comandais - Cum- Projeção Propaganda Ltda., - oposi- classe
Sede S. A. Serviços Técnicos IndúsPor despacho do St. Cher. dá 8.- pra a aalii4"da.
ao termo 644.118 - marca: Al- tria Comércio e Administração - opo• ção
0o, foi mandado averbar o contrato
vorada - clame S.
• sição ao termo: 644.833 - marca:
N.°
478.209
Corimbata
O.
A.
de explonicão na marca Atlas nem*,
Empreendimentos
Comerciais
CumSertic - cl. 50.
Equipamentos
Industriais
• E. I. A.
ro 715.867, constante do elleldi
ao, de pronriedsde de Humble 011 es pra a exigência. Quanto ao cliddi Fe. A.erotirmicos Ltda. - oposição ao tèr- jatté Inácio Trostcr - casos:cão ao
sno 634.431 - marca: ELA. - termo 645.365 - título: Insti Lulu
Refiaine Co.. estabelecido nos Esta. blindo no D.O. de 3.4-61 para o
cl. 33.
Xennedy
doe tinidos da Amírtoa. e sal favor tolos Oorimbsta I. A. 14.---uodiaeas. alam N.
a.0 249.063, constante do encha aln13- de Comércio e Indústria Iretama S.A., toa Comerciais
Averbe-se 1 mero do termo.
no de propriedade de Hughes Too/. eatabelecido no Brasil
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S. A. ÇtQeiØJiQ Adelina - ovaiDraaquimiea Importadora ch Expor-, O II:rmo 139.366 -- Ar.)C7:. f .
.385 - marca: ta- Odora là. A. - oposição ao termo- mento em anda:me - Fong N u.
648.630 ,- marca: Branquimice * a°
O termo 142.899 - N
" e Co- classe 1.
led(letá si ,o Móveis e Colchée
./
sições construtivas em d.-ri
lOalid à. A. - oposição ao tirano:
Porcelana Meuá S. A. - oposição aerific.ador para torneiras le,-...trr;
2710r=inet Zeirao9I 644.786 - mama: Colonial - el. 50. ao termo 644.285 - marca: Matai similares - de Artefatos de Me t...1
rrernior Indústria • Comércio de - classe 18.
Dera S. A.
Tecidos
Brindes Ltda. - oposição ao Verme.:
Victoria
Indústria
e
Comércio
LiO te ,rno 130.091 mod.
,
644.338 - marca: Premie; - cl. 17. mitada - oposição ao termo 646.768
00 e0 tártbo
- Um nóvo ntodelt. de maii.t I
Impedia]
Febris* de Artefatos de Aço Tupy - merca: Vitória - classe 41.
de Indústria Praias Port S. A.
s . A. - oposição ao terno 644.815'
•n•••
Tecematic Inovaçii.à Técnica* Tex- • O termo 149.233 moca.
- marca:
- cl. 21.
Onalsçartli
mero 646.853 - marca: Carda Metic pare: Modelo de roda de 1>rrrecrid
011_,.44
Bela Vista S. A. Produtos Alimen- - clame 6.
para 'veículos próprios para cria:.ça
li.
Nova Lindóia Hotéis • Turismo 8. - de Manufatura de Artefatos de
tícios
oposiçaio
ao
térmo: 646.339
•
ttlatroeientaçarop
fektriiirdo
- marca: Bela Vista - el. 41.
A. - oposição ao termo 84.392 -.- Borracha Nogarn S. A.
r 2.201
oVelçllo ao
Publicinco Publicidade Ltda. - marca: Doces Caseiros de Lindóia O termo 149.381 modelo indo!.
gime
:
Termas
a
e
ar
•"'" te
trial - Nóvo modelo de. brinqucáo
oposiçáo ao termo opeciçÃo ao termo: 644.966 - mar- classe 41.
3,Éro'bia 6. • A.
ca: Publinco - el. 50.
S. A. Moinho Santista Indústrias - de Brinquedos Beija Flor S. 6.
649.239 -- anise oonmosial.
Publioineo Publicidade Ltda. - Gerai' - opos . ção ao termo 628-.779 Ind. e Comercio.
Widda ik AL -- 'perdei° Ao drisso
.40.230 -- mem: s'~ina ~- oposição ao termo 644.965 : - nome - marca: Stretch - el. 23.
O termo 153.455 - modelo .ncomercial.
hetaoinetaoin abrdlu ahrdl hrdl lard d dóstriel para: Nevo e original mc..de 1.
Artefatos de Metal Daca S. A. - delo de cabo de chave de fenda lambia k A. - opoeição ao termo cioCafé do •Ponto Indústria e Comer- oposição ao termo 636.26,3 - frase:
Ltda.
op
o
sição
ao
térnao
núde Noboru Toita.
- elasl
649.231 - maroa: ~mshas
Na Decaisa Mulher Compra %rimero s646.241 - nome comercial.
O termo 150.472 modãlo
ma
Berbella Borrielo Eattromneitnica nha - ciamos 6 - 8 - 11 - 40. ttial para Tulio
blisselala S. A. - crposição ao termo
A. - oposição ao termo 645.544 • Comércio Distribuidora de EquipaO termo 113.189 modelo de utili649.232 - merca: Dinaquim - elas- -S. marca:
mentos Nacionais e Estrangeiros Co- dade para ; N'ovo modelo 8. adapta"BBC" - cl. 8.
as 4.
Agi! Utilidades Ltda. - oposição denebras Ltda. - oposição ao termo dor para mangueiras - de Cia. Hen?MAU S. A. - c.pordção ao termo
termo 644.681 - marca: Xa-Za 646.070 - marta: Codena - clas- len Industrial - Pontos publ.cados
ao
Dinaquim
du649.233 - marca:
se 17.
el.
29.em 19-11-64, retificados em 27-21
m 47.
A.
oposição
Indústrias
Vinare.
fil.
Companhia Nacional de Vidros e de 1964 c 4-12-64.
Machia S. A. - oposição ao termo
(09.234 - marca: Dinaquim - elas- ao termo 647.443 - marca: Atlas - Molduras , - oposição ao tirano núOtermo 128.037 priv. inVen1,110
classe 28.
mero 643.625 - marca: Vidromol - para: Dispositivo de circuito paira
ns 48. •
Condoroil Tintas 8. A. - oposi- classe 14.
eneraixar aparelho de pressão Cia. Riograndetne de Nogócios 8.A. ção ao tirano 652.539 - marca: VeIndústria e Comercio de •Artefetos Weninghouse Electric Corp. - Per- ppoisição ao termo: 651.491 - dapiso
ciem 16. •
de Metais (ICAM) Ltda. - oposiacme comercial.
Pampa S. A. Exportadora e Impor- ção ao termo: 471.500 - marca: tos publicados em 7-12-64.
Cia. Rioarandenae de Negócio* S.A. tadora - oposição ao trino 649.366 Dicam - classe 21.
O termo 128.039 priv. invenção
- opoeição ao termo 651.500 - marca: Pampa - classe 41.
• Elo Publicidade e Editóra Ltda. - para: Circuladores de líquidos talo: Auto Escola Diplomata.
Laboratórios Farmacêuticos Vicente oposição ao termo: 646.507 - marca: American- Machine es Foundry Co,
ABC Rádio / Televisão Z. A. - Amato Usafarma S. A. - oposição Elo - classe 32.
- Pontos publicados em 7-12-64.
ç,posição ao termo 647.424 - frase: ao termo 646.82 - marca: Lisaferma
O terno 151.007 modelo indusSequeiros &Cia. - oposição ao
Sua Cautela Vale Ouro - classes 32 - classe 3.
termo 645.422 - marca: Tela Tljuca trial para: Nevo desenho ornamen.
- 33.
tal era -papel para embalagens ABC Rádio a Televisão S. A, -- - classe 8.
Coornercio Distribuidora de Equipa- de Cia. Fatalista de Papéis e Artes
Sherwin Winian-ás do Brasil S. A. oposição ao termo 64.419 - fraca:
Tintas e Vernizes - oposiçZo ao ter- Seu Pagamento Vale Ouro - classes mentos Nacionais e Estrangeiros, CO- Gráficas - Pontos publicados tia
denebras Ltda. - oposi ç
ão ao termo 7-12-64.
mo 648.321 - marca: Bisel:cola - 32 - 33.
Rio. 8-12-1964. Assinei e enceralasse I.
Massey Ferguson Limit.d - opo- 646.060 - marca: Codena -' clasrei 43 lambia do expediente. Niltilt
Sherwin Williams do Brasil S. A, sição ao termo 644.34 --. marta: se 6.
Agua Sanitária Super Globo Ltda. Alvitn Xaslar, Diretor do S. Do.,
Tintas e Vernires - oposiçao ao ter- Ferbson - classe 21.
mo 648.319 - marca: Blackcoating
A Companhia Antarctica Paulista - oposição ao tirano 644.979 - cumentaçito.
- classe 1.
Indústria Brasileira de Bebidas e Co- marca: Ursos - cl. 46.
Empreendimentos Rurais
Telespring S. A. Indústria Eletró- nexos - oposição ao tenno 644.425 S.Agrobrasil
oposição
ao termo 646.909
A.
PREVILEGIO DE INVENÇÃO
titulo:
Padaria
Estrela
classes:
nina - vposiçito au termo 648.841
- marca: Chofra - el. 43.
41 - 42 - 43.
- marca: Aquarela - cl. 8. •
na2.110 N9 123.682
. Agrobrasil Empreendimentos Ralais
Armações de Aso Probo] S. A. Cia. União Comercial - oposição S. A. - ..posição ao termo 646.997'
oposição ao termo 645.705 - marca: ao termo 646.741
ken 14 de outubro de 1960
nome *comercial. - marca: X Chofra - cl. 43.
Coronado - classe 17.
Indústria Metalúrgica São Caetano
Adega
do
Sertão
Ltda.
oposição
akquergo.te: L. 1. R. O. Lobotatorl
Armações de Aço Probel S. A. - S. A. - opimiçáo ao termo 649.048 ao tirar.- 639.832 - marca: DiploItalian! de Ricerca Chin:doa siçao ao tern:o 645.703 - merca: - frase: Cornet do Povo Super Cor- mata - CIF/M4C 42.
Coronado
cl 38.
net Bancário . Dip'iomala - classes 1
Titulo: Pr000sos para pre,ara..Tecidos Fluir- , S. A. - cpc•;.ção a 50.
esteres de floido itnollnieo,
Opoeicães
ao térrno: M5.513 - marca: Plugle
de Invenção.
1ndás:.ria Meta:árgic. , São Coetano
nsalcy - cl. 36.
1
e
Procesos pium Prepar ar (at43'
Asciçi
Nacional
dos
Fabricaus.
-- oPo s içã o ao termo 649.050
reg metilicos de ácido itaeánico,
c 4.
I.,anificia C, nu. r neiro Ltda. - opo- -S. A.
fráse: Super Carne Bancário Di- er de Viaturas Industriais Anafavi racterizado pelo fato de que o dc id
sição ao termo 646.1b1 m:nra: pium( ta e Silt . `oulr de ràrnilia
oPosIçoo CO termo 148.9 59 mod - iradmico é esterlEcado com Al coçil
41:Sampineiro - el. 36.
industrial.
meUlico rát presença de ácido s
Itiro - classes 1 a 50.
Aluminum CorrTnnv ul AmerSca
lhama Indúsnia Brasileira de ' Sm- rico como Ga
e, após a e
311:1ú5h:a Metalúrg:ce São Caetano
ao f .:•rnin 644 C5F •
a acidez do produto
S. A. - oposição an t'irmo 649.051 bá.lagens S. A. - oposição ao tèrrno rificaer.o
reaolto é neutralzada para um
fl"•e
- fr ase: Símbolo d2 Família Brami- 34.962 prisr. invenção.
:iampreenddo entre 1,6 a 3,8.
Retificações
lo.
Dip
F.oper
Carnet
B.
iicário
Indi, : trias V
A. - rpOsiTotal de 7 Xotas.
Ficam os pontos característicos
50.
cla:ses 1
çAo 2,o ti.rou, 47.173
marr: :
Prordade: Itála, em 29 de oatubrO
retiBeados
por
abaixo
mencionados
Na Werkr Altng • 11!i...clusft
de 1959, sob o 719 22.489.
- clos‘c 11.
Se s no dia 4
t;:rnlci 645,183 - ma r- ter saído co m ncorreç
lixai? S. A. A; Titula r PecitinTir, - 4,t(
de dezemino de 1964:
21
0pokic3,1 Ofl l( r
O termo 128.344 priv. invenção
r1eRMO 69 124.500
11-bate - - ci. 5(
trosiçãe oo part.: Arados para terra vegetal
• Zeisr lkor: A. G.
Terf vrn C
S. A. - í r.o. -mo
4)55- - -•
:
DePostaAa em 28 de novembro de
de. : C. Vai Der Lely N. V.
- rna:ce:
S i cãO ao t. :c
, !Metade.
classe .
O tirano . '128•869 - Purificador 1980. -- Modálede.
Societludr
Ibiá Ltda. -2- cposici",o an di ar - Soc. de Comércio e 1112a. ,Requerente: 11:lastra e Oomé.rco 4.0
Norton Curr.r
oposição ro
64.r .154 -- m•irca: tf•rn-o 644.979 Ursos - fruteração...,'Seriisger Ltda.'• '
P2iistooe e tArtefatos de Metia DO
Ibird - classe 16.
c!as . .e 46. ,
;
terrno.!130:289:- .-, • Tesoura- bi. lilt411110 tda..-, J00' Pat110: • ,
.
-Indielria ql..... Levar 5
Pron. •19
IGesoisebaft *índice i.pianr: poda e 'corte
"Miro 'disPosotivo Para
r.pcição ao t;rrre, (-47.004 dar Nata da. talont",
Klarz RnoChles-- 1-... •opeeicit6no :. ter, cie Be'rnardt klarriaa. ; • ' • '
Saci - classe 46.
Okoto . 138, 284‘ . -2 Nóxim- , tipd do flr) .49 olatarlag plasbloo, de forMat9
mo: 646.102 --sir.al: Super 'Slim*,
• Companhir.
para sapatos de senhoras -- por ser oonstituido de duas cápsula,
eP osic 3 o ao t."rr.-.: , 645.764 - marca: de Prêmios Diplomata -- classe 1 a salto
ellndrico, Oco, idênticas, cada mi§
Martiniano Rinaldi.
Carajá - o/. 42.
49..,
delas abarba em unia dag extretnida•

o: 141:

4.1 -

645

4590 ,Segunda-feira 14

01010 OFICIAL (Seção III)

propentediol, caracdas e na extremidade oposta Xeeba- - dlolquil-1,3
da por uma parede abaulada parede terizado por ter a fórmula geral:

'atila
etila
propila
laopropila
is-butes
n-butila
Seguem-se os pontos de 2 a 6.
A requerente reivindica de acordo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei, n9 7.903, de
27 de agasto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de ?atenteis dos Estados
Unidos da América em 11 de junho
de 1959, sob o n9 819.552._

Jezembrt

de 19.,,i4

TERMO Ne 1e6.1103

ai 3 de fevereiro de 19.1
•
•
Te Singer ManideCtUr1128 004
pan - Estados Unidos da América.
o.
Titulo; *Indicadores de eitabeleoW
/-4."
mentos de velocidade para terranienp .
-or
o
Privilegia
sai elétricas portáteis".
de Invenção.
O,
Indicador de estebeleoimento de
velocidade para feraarnentas detida,/
cai- —o
portáteis dotadasde um sistema da
contrele de velocidade para o res.
o
peetivo motor , elételoo que abrange
eot.
uns elemento rotativo destinado
Total de 2 pontos.
na miee R é meiga ou etila, R'. é
see lecionax urna v.gOcidade pana
etila, a-butila, seo.-butlia, propila ou
motor, caracterize
pelo fato da
TERMO Ne 125.501
isopropiht e X é media, etila, n-butlcompreender um eixo para a rotaçÃO
la, propila isopropila, Cila ou prodo referido elemento; um botão pré*
feeRMO No 124 .9&
pargila, caracterizada pelo estágio de
se ao referiaio eixo; uma placa hem
Em 18 de dezembro de 1980
Ncarbonat,ação do correspondente
cLcadora suleativel de girar, seleta., •-•
lan 14 de dezembro de 196e
mono-substattido-2, 2-dialquil somente, em terno do referido eixoi
•
Requerente "- Maschinenfabeik primeiras
3-propanodiol,
e
efetuando
simultamarcações ou referências,
E. L Du Pont de Nemorus Asd
a correspondente reação Ruti A. G. - Suíça.
previstas na referida placa indicados.
aometanp - Estados leuidce ia Amé- neamente
desejado
radical
um
Título
Suporte
de
quadro
de
ia e correspondente; to, natureza do
• para intruduzir.
.
rica.
em um grupo earbamato, como espe- ufa tear. - Privilégio de Invenção. material a trabalhar; segundas mar«
Titulo: "Estruturas e Sua prepara- cificado a seguir, partindo-se re ma- 1 9 — Suporte de quadro em um te- cações ou referendas previstas ne,
- Privilégio de Invenção
lateral dos referida placa indicadora e relereis'.
térias reagentes escoriaidos com a ar com dependuração
de teares, cada um de cujos tes ao tamanho do cortador; dispo.
10 - Uma estrutura rilamsntar condição de , que dites sUbstItUintee 'quadros
laterais que percorrem ver- altivos de marcação estadori
não tecida, de filamentos eretentcos le, R' e X devem estar presentes de amparos
acalmente, apresenta dois ressaltos cooperantes com eus re feridas primei*
smteticos, continuas, caracterizada, acordo com a seguinte relação:
protuberantes recortados atrás, nos ras marcações para deslocar a reto*
por apresentar filamento!, oinpostes
quais encaixa-se o suporte do quadro ride placa indkado
ra em °ontem*,
numa configuração em forma do la• X
em questão por meio de contrares- dade com o tipo de m aterial.a core
ços, ao acaso, uniformemente através
saltos, caracterizado pelo fato de EA- tar; e dispositivosdemarcação, pra. .
da estrutdra, sem rim padrão de Éamente um contraressalto do suporte vistos no referido tio
rote e cooperam- ,
atletismo entre os filamentos
proplia
do quadro ser fixo, sendo o outro tes c= as referidaseegundas mar- os pontos de 2 a ?ffl
Seguem
isopropila
contrares.salto configurado de ma- caç es para deslocar
o
referido
•
boneoutila
neira móvel e ser comprimivel por tão em conformidad e c om o tamanhO
palia
meio de um dispositivo tensor de ala- do cortador.
propergils
11:amo N9 111.934
vanca articulada contra o respectivo A requerente reivinc lica de ao:1rd°
Isop..oplia
ressalto do quadro do tear.
com a ConvençãoInternacional e O
een .21 de julho de 1959
n-butila
Art. 21 do Decretolei n9 7.903, de
Total
de
9
pontoe.
allis
27 de agesto de 1945, a prioridade do
F. Hoffmann - I.a Receie & Cie.
metila
A requerente reivindica a priori- correspondente pedido depositado na
(P. Hoffiname
aoc.été Anonyzne
propila
dade dos pedidos de patente deposi- Repartição de Patentes dos Estados
La Rache & Co Aktiengeselleisepropila
tados na Suíça sob o ne 82.181 em Unidos da América, em 24 de feveehaft) - Suíça.
21 de dezembro de 1959 e 10.602 em reiro de 198-0, sob o ne 10.e81.
propergila Titulo: Processo -Para a Prepara17 de setembro de 1900.
propila
• ão de compostos de carbazot. isoproptla
Privilégio de Invençeo.
Tkalvi0 N I 126.460
alUa
/9 - Processo paia a preparação
TeRleto N° 12e.286
propargila
'
de compostos oe cai oazoi cera,cteriEm 7. de fevereiro de 1961
propila
eados pelo fato de que se condensa
Em 28 de dezembro • de 1980
isopropIta
um *Ideei° do fórmtea g--rae
Requerente: Eugen Belavsky isopropila
•
Requerente; • Maurizio Cerliard - Rio Grande do sul.
isoproptia
Invenção; "Nevo processo de curReta.
alila
timento ao tanino de solas, palmitirotativa,
do
nado;
Lançadeira
lhas e simeares". -.Privilégio de
propargile,
po de assento fechado, pa t máqui- Invenção.
InPrivilénto
de
nas
de
costura.
19 - Nevo proceeso de curtimento
R
venção.
ao tanino de solas palminlhas e si1 9 - Lançadeira rotativa, de tipo milares caracterizado pelo emprego
de assento fechado, para máquinas de licor da tanino de densidade tão
metes
metila
de c ostura, caracterizada por ser o alta quanto possível, obtido a partir
ria qual R2-R5 representam uai áto
mepa
corpo da lançadeira 1 provida de um de extrato de mimosa em pó Mond-modehirgênualo
assento 4 para um guia de base 6, sedo, com 505 , de água, em temperametia
os agrupamentos nitro eu 9100It1 e
metia,
contendo a bobina com o fio infe- tura de cerca de 40"C,
metia
RI representa um átomo de hidrorior de costura, sendo o dito assen- To t al de 5 porece,
metas,
gênio ou um rad cal tricote) ou elcoito 4 formado por uma ranhura seclideno contendo, se necessário ter,
metia,
cional provida na parte terminal da
TrRmo 1,19 126.55b
um agrupamento hidroxilo livre, esmetia
superfície circular interna da parte
terificado ou eterificado, consigo
metea,
em forma de taça de, lançadeira;
eprio, ou com uni outro aldeído da
metia
Em 17 de outubro de 1960
um setor 13 da forma de um anel
cama fórmula geral, aquecendo-se
metia
sendo o dito assento completado com
metia,
quase completo, o qual
pode ser Requerente: Virgílio Industr.al. s preferênc:a na presença de um
metia,
montado de um modo elástico no Privilégio de Invenção.
ácido e, se necessário fôr, de que te
metia
quaterniza ou salifioa, seja antes secorpo da lançaaeira, sendo a conexão 1° - Ventilador Induirial, csrac•
metia
ja depois da, condensação. - Pro16 e os dispositivos de mola 8-9 tais terizado por urna saliência côn ea na
metia
rdades: Suiça, em 25 de julho de
que assegurem um Sae
m° (ou folga) carcaça para cobrir venteinha
e958, no 62.223; em 13 de novembro
mínimo normal entre o assento 4 da cônica.
R'
de 1958, ne 66.104; em 29 de novemlançadeira e o gula de base 6 e ao Total de 4 pontas..
bro de 1958, ne 86.749; em rea de jamesmo tempo de modo a dar comunero de 1959, n9 68.971.
nicação com o dito assento 4 da lancala
çadeira; são também providas fen'MI MO N9 12o-..,
Recuem-se os pontos de na. 2 a 6.
*tile,
das ou ranhuras 19, abertas em direetila
ção ao exterior e expansíveis -no
20 de fevereiro de Oco
etila
sentido axial para poesibilitar desTaatMes N9 114.106
locamentos elásticos do setor 13 em Patente de Mot;é:o d , Wilidade
sentido areal com respeito ao cor• eria
aaPella
-Berço Escamoreavel".
Em 50- de outubro de £69
po 1" da lançadeaa,, de modo a • per- para:
leaPaanena
Requeren•e: Rons cl Loatc.
mitir
a
eliminação.
automática
dp
laaPaaPrila
~ter. Producte, Inc. - Estados
n-butila •
interior da lançadeira de resíduos 4e tad:, 'de São Pn.)".o. ,
O'ndee da ~roa. .
n-butria
fios et de poeira, pela fãrça céntriftt- ! -W r Çu t, s sano. -.áro!", a: tt.n-butlla
terrado por ter cowthl. 1. to de u.n
40.
Titulo; aProoesos para preparar
nebutUa
berço que puei..ne,eónIW:! tre p3rts dicarbamatos n-monostriebatituf•Total de 7 pttrito.s.
n-butila
. . des verdrak ar t .eulada4 a ma f.m.
„.
de I, 2-dialquil
Seara/e:mosecabutila
'
O
requereete',.{eimidiGa
a
)1?rio,r1- do por In :lu d , do-ia:Uças "Z."
E ", t- Privilégio de ravenoao...
Secebutila
44de de conespcndente eeelecio
e que. podem sér, fardai en!ro
- Iam proceso de preparaçao de
seeebutila
p,oeitado
-na
Reirartiçãet
de
Patentes
go2.ndo 113~c:a o Ivrço dor meio de
epet novo composto de °lagos ditar.
sea-butila
da Valia sob a no 1.5-e opa em, 13 de presilhas . e' prcials
bepaento de. N-mone-subetiaddoaa
lune, de 1900
Toei: de 3 eon os •
esta dotada centralmente, e coardale
mente á cápsula, de um fur3 (3)
sendo que um elástico (4) tem suas
extremidades introduzidas em cada
uma das cápsulas, respectivamente.
passando pelos furos (3) delas, no
interior das quais possue am "caps"
ou nó; sendo que estas cápsulas são
encaixadas nu extremidades especUvas da agulha de . tricot, trecienadas contra as mesmas pelo elástico
impedindo a saída dos pontos do Ui-

••

•
EcÉunda-feira 14"
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TERMO N" 126.873

DIÁRIO OFICIM..

e
conversão de amidd, escolhido do
grupo que consiste de alfa amilaee
e Aedo.; minewais. Sortes; de 5 e -ht
-ctrolisandíquecoaversáo de amido de baixo D. E. ccm
azalloglicosidade até que o D. do liquido não seja, inferior a 83 de se
concentrar dito liquido, que ainda foi
hidrolisatio, até urna . percentagem de
substricia sèca que varia inverearriente ao D. do „liquido de acôrdo com
.

Pontos , caracterist_cos de:
Pateia:e (Me Invenção para: 'Zeroeeseo de fabricação de atiçados das-poe tav os".
Requerente: Anwar Abud e Balai
Privilegio de Invenção.
• Abud.
-Proceeso de fabricação de calçados desportivos", caracterizado pelo
fato do corte constituir-se de uma a tabela; .
única, peça tfig. 1), que representa
as três partes, a saber: — a central
(1) ou palmilha do calçado, e a dum
demais, as faces laterais (2) do cal.
çado.
Total de 3 pontos.
TERMO Ne 128.912
• Em 22 de

fevereiro de 1961

lhe Nohwich Pliarmacal Company
E3tados Unidos da América.
Titulo: "6. (5-nitro-2-furil) iteauPriv11i:1ga
raqii e sua preparação.
de Invenção.
19 — Processo de preparar 6.-(5.-nitro-2-fur11) eeauracil, caracterizado
por compreenner as fases de formar
6-(2-furil) azauracil, pelo tratamento de semicarbazona de 2-furoll-formila com um agente alcalino de fechamento de anel, em um meio inerte e sob a influencia de calor, para
clolizar a dita semicarbozona, e submeter o 6-(2-furil) azauracil asseri
formado à ação de uma mistura de
retração que inclui ¡eido nitrico, com
o que o dito 8-(2-furil) azauracil 'é
convertido em 6-(5.nitr0-2-furfl)
azauracil.
A requerente reivindica de acórdo
com a Convenção Internacional e 0
Art. 21 do Decreto-lei, n9 '7.903, de
r de agosto de 1945, a prordade do
correspondente pedIdo depositado na
Repartição de Patentes dos 'Estados
Unidos da América, em 23 de ' fevereiro de 1960 sob o 11 9 10.049.
--7--TrRmo N 9 127.000
Em 23 de fevereiro .de 1961

82,0 a 85,9
88,0 t 89,9
90,0 a 92,9

% de substânoia
oeca por peso .

60 a 87,2

59 a 88,2
58 a 85,2
•
57
a 84,2
930 a 94,9
95,0 a 95,9
56 a 83,2;
•
de se ajustar a temperatura do liquido concentrado a uma escolhida
temperatura de cristalizaçe.o iniciante, de ae semear o hetildo com cristais de glicose, de se controlar a sue
persaturaeão de glicose do líquido
semeado, a valores compreendidos na
escala de 1,02 a 1,20 pela regulagem
apropriada' da temperatura do líquido mediante o que se ferres, glicose
cristalina, e de se separar o líquido
mãe da glicose cristalina formada
por tida cristalização,
Seguem-se os pontos de 2 a 9.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Cornnseção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de
27 de agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repart:ção de Patentes dos Estados
Unidos da 'América, em 25 de fevereiro de 1960, sob o n9 10.846.
:TERMO NO 127.543
Em 10 '.de fevereiro de 1981'
Requerente: Amônio Boer _ seto
.
Paulo,
Título: Nôvo dispositivo para
adaptar em formão a fim de chane
frar e rebaixar madeira. — Modelo
de Util:dade.
jO — NU° dispositivo para adaptar em formão para fins de chanfrar e rebaixar madeira, caracterizado por se formar de uma capa, constituída de uma alça chata que envolve a ponta do formão, deixando
exposta apenas a desejada porção
daquele, conforme a profundidade
do trabalho a ser executado na madeira e tendo ainda duas gulas la
-teraisdob emângulorteaticuladas na cita alça, de forma a
dar e manter . o formão na desejada
Inclinação:
•
Tudo como , descrito no presente
memorial e Ilustrado no desenho em

(SeOlo,111).

PC ,brcy

..

cêntrica — 3 — que se in.cla em
Lucilo' dotado de colar de teterae
— 4 de rolamentos; pelo fato de
contra a zona rebaixada — 3 — e. o
flecte baeieir cio corpo — 1 —,
acompanhando seus deálnetros internos atuar uma, guia — 5 — da pinça
interna, provida, na altura elo colar
de esferas — 4 — onde também se
apoia, de tine trecho cônico — u —;
pelo falo, de ter, envolvendo e rasqueando a parte superior da base,
melo cilindro ou 'melhor, um anel
de regulagem — 7 — provido de aba
superior — 8 — envolvente sue, por
meio de trecho interno cónico — 9 —
pressiona a pinça interna — 10 —
de forma a regular sua abertura ou
fechamento; peio fato de anel — 7
— ser dotado externamente de canduras paralelas. externas — 31 —
e ter envolvente e também ao corpo
--- 1 —, urna bucha externa,— 12 —
que por meio de rasgo de chaveta —
I — e parafuso de regulagem — 13
conjuga-se ao anel — 7 — tendo
ainda na, altura do final do referido
anel, um encosto — 14 — e, a partir
deste urna zona interna cônica — -15
— qu eatua contra o colar de e.sféras — 4 —; pelo fato de' externamente a bucha ter rebaixo anelar
onde se encaixa o anel de manejo —
16 _ onde há qara usos de fixação
— 17 —.e — 17' —, diftmetralmente
opostos, havendo ainda abaixo deles,
imedestaine-nte acima da flange —
2 — uma anel de retenção — 18
pelo fato do anel — 18 — em engulo
de noventa graus, em . relação aos
projetarparafusos — ln. — e l'n
se uma alavanca — 19 — de manejo;
pelo fato da pinça interna — 10
ser substancialmente cilíndrica alta
e dividida perdei e longitudinalme,nfigurando as pernas de mandril P orte em trás porções ema:valentes cone
ta-Pereas.
Total de 2 pontos.
•

n•n••nn

e TERMO N o 127,865

•

Depositado em 15 de outubro de
1961.
•
Requerente: Inmapetel Industria de
máquinas e peças para Tratores Limitaria. — São Pau.o.
Título: -Nova disposição construtiva em furadeiras". — Mociélo de'
_ ,-, Nor a
ei;.i.ciade
disposição construtiva
máquinas estrutura metálica formaera furadeiras", compreendendo -tais'
da por base, coluna e cabeçote, estando no interior da base motor elétrico associado a redutor de veloc.dade, caracterizada pelo fato de que
por comando externo o redutor aciona uma de duas polias dispostas num
mesmo eixo, polia essa ligada a outra disposta, junto ao cabeçote e ao-Mário a e.xo portador de engrenagem cónica ligada a uma outra de
mesma natureza, que movimenta
eixo ou haste vertical portadora inferiormente de broca.
Total de 4 pontos.

lhe carborundum Company —
Unidos da América.
lados Unidos
Tittem "Artigos abrasivos e processo de gazer os mesmos". — privilégo de Invenção
19 _ Um artigo abrasivo caracterizado por compreender numerosas
camadas unidas por adesivo de material têxtil laininado fibroso revestido com abras:vo, cada uma dessas
camadas de material laminado fibroso tendo um péso por resma de material dlbroso de aproximadamente
1,8 kg. por resma, e uma espessura
depois de calandrada de 0,076 a 0,102
mm, cada uma das camadas individuais de -material laminado fibroso,
sendo irregularmente disposta mas
tendo uma continuidade de sua esTERMO NO 127.559
trutura laminada original, as fibras
da mesma sendo envolvidas por um Dep. em 9 de Ia ereixo de 1961..
TtRmo No 127.875
material Polimédco termoplástico, a
cola de combinação das camadas de Requerente:, Giavanni Gra,ssi. —
-Em 24 de março de 1961
Material laminado revestido corn São Paulo,
abrasivo compreendendo um pollme- Titulo: "Nóvo dispositivo Oe aperRequerente: Maria Deilsea • Denao enduresido a quente.
to rápido cofie pinças", — Privilégio
Seguem-se os pontos de 2 a 27. de Invenção.
dio — São-Paulo:
19 — "Nôvo dispositivo de aperto Titulo: Máquina para o preparo
rápido com pinças", constituído por em tempo curto de grande quantida'1ERM0 NO 127.100
um conjunto de peças metálicas, de de café. — Priviléigo de Invenção.
constituídas de deferentes tipos ou 19 — Máquina para o prepare em
especificações de aço, de a,córdo com tempo curto de grande quantidade
Em 24 de fevereiro de 1961
o trabalho ou esforço que desenvol- de café, caracterizada por compreenA. E. Staley. Manufacturing Co. vera, sendo o referido conjunto ca.- der inicialmente uma caldeira for— Estados Unidos da América.
racterirado por -mini corpo cilíndrico mada por um recip.ente cilíndrico,
Titulo: "Produção de glicose cris- — .1 —, Oco, que configura a base do vertical, fechado em suas exteemitalina". — priviléigo de invenção.
mesmo, tendo inferiormente urna dades, provido de resistência interna
, 19 — Um proces osde produzir gli- grossa flange — 2 ed- de connexão e fixado em urna base.de altura adecaracterifta.clo pelo com a placa do torno ou com ponto quada, onde são previstas 'as, eexe
teme cristalina-,
de-taspurdeóio zlaçã
tato de se preparar uni liquido de adequado de máquine (meretriz onde
cenversão de araldo de baixo D. E. será adaptado e,' mi extremidade xícaras, reeip:entes éste ,ligado ainda
inbulaçõea,
senà
duas
7ateralmente,
flangee
nd
'lado
interno-do'
mediante a reacito de amido e água oposta à
ern preeeneri de u yt catali s ador de cilindro, uma zona .r rebaixada rad; do uma superior e Outra inferior.

. .

401_

tunta,s dotadas de registros, 408 qual&
Ci superior deitado dcl deiaa dcrivaçOes
tubulaxce aendo uma Para as eltek
doe gavetas, e a metra para ser utilizada adequadamente na estarelize010 de outros utensílios; e o registro
inferior é igualmente provido de
duas derivações tubulares, sendo
uma para entrada de água iria e à
outra para retirada de água quente.
Total de 3 pontos.
TERMO No 142.131
leni 14 de ag1,5sto de 1982
Requerente: Esten i slau annikowtkl — Estado da Guanabara.
Titulo: aparelho intereeptador de
combustevel liqu:do para uso cla vel, privilegie de
&las motorizadas,
Invenção,
— O aparelho interceptadar de
combustível liquido para uso em vezcuias motorizados que consiste: een
fechadura de segurança é Inejoiãeel
sem distinção, dotado de um flndro
prolongado que se caracteriza porelle o dito cilindro está devidamente
perfurado no seu interior com a isnal:Anele de colocar dele orific os, sittindes une na sua bate e o outro na
per/féria em comunicação, e confere
me a po-ição regulada pela chave
permite ou não a comurreecao direita entre o tanque e a Xinga do
combustível.
Total de 3 pontos.

TilaMO le9 123 601
Em 19 de outubro de 194.0
Requerente; Asahl Kassi Epgya
Kabushiki Kaisha — Japão.
Asahi
Idogyo Ene
bushiki. Kaisha. — privilégio de invenção.
Um processo para preparar
nitrilae alifáticas não saturadas el.
fa. baia caracterizado por compreender o contato de uma mistura de
hidrocalburetos alifáticas não saturados alfa, beta. amoniaco e oxigénio molecular, com um catalisador
consistindo de óxido do telerio, em
tiles, temperatura.
Total de 5 pontos.
A requerente reivindica de aetrdo
com a Convenção Internacinal e O
Ari. 21 de Decreto-.ei no 7.903, de
27 de agôsto de -1945, a P rioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes do Japão,
em 9 cie março de 1950, sob o ;leme- .
ro 7.258, •

•—

MIMO N9 123.671
Em 21 de outubro de 1980
Requerente: E. I. Du Pont da
Nemours And Company. — rstedoa
Unidos da América.
Titulo: Artigo de manufatura ou
neneria l de Olha, — Privilegio do
Invenção.

.

em uunaterial em fólha P I:atice, flexível caracterXedo pelo lato
de compreender uma casaria alteiem.
cialinente opaca, e, ligada integralmente a esta, muna camada colorida
iereesmeida, consistindo essencial.
mente, diln teimada .ranslecida de
um material formador de película,
orgen1een2 a 25%, por pãso de CS-.
eencin de pérola, e' 05 a 15%, por
pého, de um p'gmento colorido ree
eisterite.àluz. ees baixo peder sie 00beetura, eseolliclo do grupo que cone
quinacridona, flavantronte
ditrenneaetrintenne, policioro -axitrars
quizionu2,1.(N. benz s erldoria, tri
, a tetra:gomo pirantronne perilene
eit-breriseepbenteona, antrimide,
10 —

, 44)/

evagSarldtt-NOst 14

¡Insetos' dibenzeno-antantronas ire Iaaa d ()hidrato de elimina' dos diOas
i. g:31011M 8 oupro-forlooianina e
upro-ftalocianine, polidor° sendo
itas percentaaens baseadas sobre o
veso, a OCO, total ,. da dita Camada
translúcida..
• • Total de 10 pontoe. • A requerente reivindica de acÓrtm
In a Convenção Interne.ciaona,l, e
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de
„7 de agosto de 1945, a prioridade do
Ooreespondente pedido depositado na
e P ar t 1 ii0 de Patentes dos Estados
• rildoa da América em 12 de novembro de 1059, sob o n9 852.235.

1

~0
•

N9

123.77t .

Em. 24 de .outubro de IMO

Addreasograph-Multi g raph CorpoEstados Unidos , da Anieaaea.
'
Titulo: "Máquina irnpressora.s e „ a_
.
. Privilégio de /nirenção.
Urna
maquina
impressora,
do
1M,—
tipo tendo urna base que constitui
peu suporte para um dispositivo de
impressa° ou similar contendo dados a SOrQM 1MpreSSOR.e uma cabe9a de impresstto pivota/inente montada nmeferida base, de modo a
efetuar um movimento de osoilaçao,
aproximando-se e afastando -se de
UM& posição de impressão esaare a
base, e na qual a cabeça de imprima
'aão inclui unaa prensa, móvel ao longo da cabeça de impressão, destinada sa impritnir os dados em uma tiata interposta entre a base e a caibeça de impressão, dita máquina
Rende caracterizada pelo fato de
incluir: 'órgãos montaeos na citada
base destinados a fornecer, seletivamente, dados variáveis a serem impressos na referida ficha e incluindo urna puiralida,de de rodas de tios montadas coaxialmente.ein relaão adjacente e manualmente giraríeis cada. uma das rodas de tipo
te ndo unia pluralidade de caracteres espaçados em tõrno de sua periferia; órgãos seletores destinados sa
girar as" citadas rodas a fim de apreeentar os. caracteres selecionados para serem impressos;_ e órgãos que
engajam Odes as rodas alinhar eXe.tomento os caracteres selecionados
4ntes de imprimi-los na ficha,
• Seguem-se os pontos de 2 a 10.
A requerente reivindica de acãrdo
eern a Convenção Internacional e o
trt. 21 do Decreto-lei, n 9 7.903, Ca
i 7 de agasto de 1945, a prioridade,do
oorespondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América, em 27 de outusob o n9 849:015
aro d •
cs,t10/1 —

•
TERMO N9 123.910
DM 31 de outubro de 1980
Burroubhs do Brasil S. A. — Guanabara.
Titulo: e Conjunto protetor paios
os tipos e fitas de máquinas de Bobinar autenticar e outras semelhantes". — Privilégio de Invenço.
19 — Conjunto protetor para os
tipos e fitas de máquinas de somar,
autenticar a outras semelhantes, caracterizado pelo fato de com/arm e
-derumcapoúni lgadoescaão substancialmente retangular
abrangendo, na parte dianteira inferior, uma abertura, também substanOlaintente retangu l ar e na parte central superior uma saliência cilíndrica
te parte anterio- arredondada: e peio fato de apresentar, na parte superior, dois parafusos de fixacão
aestinados Eu cooperar com os eixos
Si orticais dos carret e is de, fita da máauina.
• :Xtrilertl -Se os pontos de 2 a 4.

DIÁRIO OFICIAL (Seção lii)
TERMO N9 123.917
Em 31 de outubro de 1960
The Dow Chemical Company —
Estados Unidos da América.
Título: "Carga explosiva". — Privilégio de Invenção.
— Udu carga explosiva cora. preendendo uma carga . base de material explosivo e uma carga moldada caPáz de detonar a carga base,
caracterizada pelo fato da carga explosiva estar contida em uma perfuração e a carga moldada estar
localizada na dita perfuração de tal
maneira que seu eixo principal de
detonação coincide com o eixo principal da perfuração e da carga base,
de modo que a onda principal de
choque propague-se através da coluna de explosivo.
Seguem-se os pontos de 2 a 14.
A requerente reivindica de acbrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei, n9 7.903, de
2'7 de agôsto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 11 de
eget° de 1960, sob os nas. 48.957 e
48.958.

Dezembro de 1964 -

TERMO IV 124.83k
.
•
Em 9 de dezembro de 1960

e extremas, membros de tira alote
gados estendidos para dentro fixes
dos a cada uma das ditas paredes
laterais, !tanges estendidos para dentro integrais' com as ditas paredel
extremas, • definndo os ditos mem.
bros de tira e flanges uma abertura
de luz do dito aparelho de iluminação, um conjunto de fechamento
alongado para a dita abertura, ten.do o dito conjunto de fechamento
um par de pinos de articulação fixados adjacentes ao extremidades
a um dos seus lados, engatando os
ditos pinos os flanges estendidos para dentro das dltas paredes extremas para acoplar articuladamente o
dito conjunto de fechamento ao dito
alojamento, e meios cooperantes fixados ao outro lado do dito conjunto de fechamento e ao membro adjacente dos ditos membros de tira
de parede lateral para engatar o dito conjunto de fechamento ao dita
alojamento na posição fechada de
dito conjunto de fechamento.
Seguenase os pontos de 2 a 1^

E. I. Du , Pont de Mernours And
Company -- Estados Unidos da América.
Título: "Materiais ferro-magnéticos sua preparação e dispositivos
para a interconversão, de Várias formas de energia". — p rivilégio de
Invenção.
19 — Uma composição .ferroonagnética tendo um máximo de indução
de saturação em uma temperatura
na faixa entre o ponto de ebulição
do nitrogênio líquido e o ponto Gude
regular da composição, caracterizada
Por conter pelo menos dois elementos de transição escolhidos dos grupos V-B, VI-B e VIII-B da. tabela
periódica e pelo menos uni elemento escolhido do grupo V-A da tabela periódica, o dito elemento do grupo V-A estando presente era uma
quantidade menor que 40 átomos por
cento,
Seguem-se os pontos de 2 a 82.
TORNIO N O 126.012
A requerente reivindica de aebrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei, ,n7.903, de
• .LI 19 de janeiro de 1961
27 de agôsto -de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositado
NO V. Philips' OloellampenfabrieTomo N9 124.152
na Repartição de Patentes dos Es- ken — Holenda,
•
tados Unidos da América, em 19 de
Titulo: "Aperfeiçoamentos em co
abril de 1960, sob os n o s. 19.370, relativos
Em 11 de novembro de 1931
a faróis de iluminação dt
19.373,
19.379.
veículos". — E-ivilégio de Invenção
Requerente: Joel Franco Sacilotti
Minas Gerais.
19 — Aperfeiçoamentos em ou reTitulo: NOvo tipo de carregador ,de
Ttnitio N9 125.800
lativos a faróis de iluminação
bateriais com superfície externa irveículos, compreendendo um refletoe•
radiante de calór. Modélo de Uti•e dos flarnentos helicoidais de eixos
Em *11 de janeiro de 1961
lidade.
alongados sendo o refletor construi-19 — Novo tipo de carregador de
Westinghouse Electric Corporation do d emodo que, nas condições de
baterias com superfície externa irraoperação do farol, a metade supediante de calor, caracterieado pelo — Estados Unidos da América.
"Aparelho de iluminação" rior, substancialmente parabólica,
fato de ter. aumentada sua capacida- —Titulo:
farol esse no qual um dos filamentos
Priviléigo de Invenção.
de (potência) devido a superfície irtem seu eixo disposto segundo 0:
radiante ser formada pela sua pró19 — Um aparelho de iluminação eixo do refletor, entre os seus dois'
pria caixa metálica.
compreendendo um alojamento alon- focos, caracterizados pelo fato do ouTotal de 2 pontos,
gado tendo paredes de topo, laterais tro filamento ser colocado perpendicularmente ao eixo do refletor, sóbre ou nas proaimidades do foco da
metade superior do refletor nas cori-:
dições de operação do farol, enquanto q ue no lado do foco da metade
inferior do refletor mais afastado
do tópo dêste último, na, metade superior do espaço interior do farol
fica situado per espelho Coo substancialmente elitico faceando Os filamentos, um dos cujos focos fica eb-bre ou nas proximidades do foco da
metade superior do refletor e cujo
outro foco fica Abre ou nas proxima
dadas do foco da metade inferior
do refletor.
• de 2 a 3.
Seguem - se os pontes
A requerente reivindica de acbrdo
DIVI1LOAÇÃO N9 920
com a Convenção Internaconal e o
•
Art. 21 do Decreto-lei, n 9 7.903, de.
27 de agosto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da
Holanda, em 22 de janeiro de 1960.
PREÇO: Cr$- 1.20.0Q
sob o n s 247.888.
•••nn•••••••••n•

REGULAMENTO
DO CONCURSO PARÀ JUIZ
SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO
ESTADO DA GUANABARA

TERMO N9 126.95
A VENDA .I
Na Guanabara

ni 27 de Oaneiro de 1961
Requerente: Dunlop Rubber Com.
pany Limited — Inglaterra. .
Título: Aperfeiçoamentos em Ou
relativos a pneumatic. — Privilégio
de Invenção.
19 — Um pneumático, caracterizado
por compreender uma carcassa tendo pelo menos unia lona de tecido
tratado com borracha, de cordeis paralelos, e tendo pelo menos um arre
me de talão em rsrl ., "' a i de talão em que, em cada região de•te.Ião. o ararau de tesão o o arame de
talão axiaImente mais de fora,- tem
ligado a àle uni refórço que se astende substancialmente radialmente
para fora, com relação ao eixo do
•

Seção de Vendas g Av. Rodrigues Alve.s„
Agéncla 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reenab6130 Pautei
'
•

Erra Brasilil;

Na Sede do

D. 1. N.

•

pneu, a partir do dito arame de te-

e . unda-TeIra 14
lOo, a regia° radialmente mais eatette eic) dito refOrço eatando metalsilente atutada da dita lona e a4
eltuando ábre o seu lado axiaknente
Mais externo ou Obre o lado axial*ente mala externo de quaisquer Outras tonara que estejam aaeociadas
ciam o dito arame de talão.
A requerente reivindica de a.cárdo
In a Convenção Internacional e o
t. 21 do Decreto-lei no '(.903 de 27
agasto de 1945, a prioridade do
Çorreepondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Inglaterra em 28 de janeiro de 1960, sob o
14" 3.044.
Total de 8 pontos.

fa

Te.:HMO ?V 126.227
Em 31 de janeiro de 1961

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
TieR m0 No 126.230
Iam 31 de j aneiro de IML
Pirelli alooietá Per
Requerente:
Azioni — Itália.
Titulo: Aperfeiçoamentos no órgão
de vedação entre um tuba flexível
para altas pressões e a, relativa junção rígida. — privilégio de Invenção.
1 9 — órgão de vedação entre um
tubo flexível para altas pressões e a
relativa junçao rígida, caracterizado
por um revestimento de borracha
sôbre o exterior da parte terminal
da junção, tal revestimento sendo
obtido virando sôbre esta última a
camada inferior do tubo llexivel,
sôbre cujo revestimento se empenha
uma série constituída por pelo menos dois anéis de vedação de secção
quedrangular de borracha ou de material elástico análogo, entre cada
doia dos quais é intercalado um anel
metálico de análoga secção, sendo
obtida em correspondência do último d e tais anéis metálicos radicalmente sóbre a parede externa da cabeça da junção metálica uma série
de furos que sobre a parede interna
da junção desembocam num canalzinho feito em dita parede.
A requerente reivindica a prioridade de igual pedido depositado na
Repartição de Patentes da Itála,
sob o n9 4.730-60. em . 17 de arotaGO

Pirelli Sor:leia Per
Requerente:
Azoni — Itália.
Título: Aperfeiçoamento da parte
cilíndrica do terminal das junções
para tubos flexíveis para altas pressões. — PrivIléigo de Invenção,
— Parte cilíndrica do terminal
bos flexíveis para altaspressões para altas pressões, caracterizado pelo
fato de ser indepen‘ , nte do próprio
terminal.
A requerente reivindica a P riorida de 1960.
Total de 3 pontos.
-deigualpdoesitadn
Repartição de Patentes da Itália,
sob o n9 4.731-00 (verbete) ain 17 de
TERMO IV 128.309
março de 1960.
r e tal de pontos.
Em 2 de, fevereiro de 19(ii.
Carrier
Corporation
— Estados
11.4Nro N a 126.228
Unidos da América.
Título: "Maquinismo Dinamo —
km 31 da janeiro de 196t
Elétrico".— Privilegio de Invenção,
19 — Uma máquina dínamo-eléRequerente:
Pirelli Societa Per trica com ..um enrolamento de campo
e um enro:arneato de armadura,
AMAM —
caracterizada pelo fato de ter ali
Titulo: Aperfeiçoamento na anco- una enrolamento de harmônicas adiragem da armação resiatente dos tu- cional, sendo o dito enrolamento de
bos flexiveis para altas presa es pa- harmônicas eoostruido de modo a
ra aplicações petrolíferas a Junção ter induzida nele e aparecendo nos
relativa. — privilégio de Invenção. seus terminais urna voltagem cmo
19 — Ancoragem dos cordonéis uma freqüência que é uma harmôinetalieoa, constituintes a armação nica Impar pré-determinada da freresistente dos tubos flexíveis Para qüência fundamental de unia voltaaltas presafiea na relativa junção me- gem alternada associada com o dito
:Alice, caracterizada para cada Par enrolamento de armadura, sendo o
de oordonéis da armação por urna dito enrolamento de harmônicas
cunha que bloqueia os cordonéis so- projetado ainda para cancelar subsbrepostos dentro das cavidades opor- tancialmente voltagens da dita fretunamente conformadas obtidas num qüência fundamental,
Seguem-se os pontos de 2 a 18.
c , pessinento da junçao metálica.
A requerente reivindica de acôrdo
A requerente reivindica a priori- com a Convenção Internacional e o
dade de igual pedido depositado na Art . 21 do Decreto-lei, n9 7.903, de
Repartição de Patentes da Itála, sob 27 de agaisto de 1945, a prioridade do
o na 4.353-60 (verhalel, em 12 de correspondente pedido depositado na
Marta de EM.
Repartição de patentes dos Estadoa
Unidos da América, em 1 9 de feveTat"I d^ 5 pontos.
miais de 1960, sob o 10 5,948.
TtaRMO N9 126.247
Em 31 de janeiro de lati(
S. A. Industrial Irmaasa Leve —
lira or.
titulo: "Mv° modélo de carita de
privilégio de Invenção.
aapeulo".
— Raivo modelo de caixa de pancakes Ou material semelhante, conaatuído de una recorte único dobrável • rebatível ao longo de linhas,
Paèviamente vincadas, caracterizado
pelo fato de que o tampo da referida
caixa se constitui de duas metades
que se ,histapaem pelos bordos livres,
bordes aaases providOs de linguetas
laterais de bordos côncavos, rebetivela em tOrno dos seus eixos de $1aletria, de modo a o interpenetraIeda, graças a recortes feitos, no
peolongamento dos bordos livres das
semi-tampes e que se estendem até
o obro das referidas lingloata&.
elCaatae-e o

ponto Z.

ThaRaio N" 126.358
Em 3 de fevereiro de 19e,
Societa Parniaeeuiici Itália — Itália, "Um processo para a produção de novos compostos cetoesteróides". — privilégio de Invenção.
19 — Um processo para a produção
do composto 4-cloro-delta 4-3-cetoesterólde caracterizado por compreender o tratamento do composto 'delta 4-3-esteraxide com cloreto de sulfurna .
Seguem-se os pontos de 2 a 19.
—
TERMO N° 125.715
Ern 15 de fevereiro de 1961
Privilégio de Invenção — "Uril recipiente elástico ou contrátil", Co-atainer Patent .Comp a na G. M. B.
Z., firma suíça industilal, estabeia-

cida em Arona.strasee, $t. IS/feraz
Suíça, oessionária de 11:met Hans
Doerpinghaus, alemão, engenheiro,
residente em Hamburgo, Alemanha.
19 — Um recipiente elástico ou
contrátil, particularmente para carga líquida, pulverizada ou semelhamtes, caracterizado por compreender
unia chapa terminal de tôpo, rígido,
uma chapa terminal de fundo, e,
pelo menos, unia cobertura tubular
flexível estendendo-se entre as
chapas terminais e tendo partes da
extremidade ligadas com as mesmas.
Seguem-se mais 38 pontos característicos.
A requerente reivindica a prioridade de igual pedido depositado na
Repartção de Patentes da Alemanha,
em 24 de fevereiro de 1960, sob o número D 32.725 XII-81c,
ERMO No 127.441)
Em g de março de laia
Montecatini, Societá Generale Per
L' Indústria Mineraria e Chimica . —
Itália.
Titulo: "Processo aperfeiçoado para
produção de hexametilenotetramina"
—Privilégio de Invenção.
1° — Um processo continuo ou
descontinuo para a produção de hexamina a partir de gases que contêm CH,0 e NH, caracterizado, pelo
fato de realizar a reação entre os
gases sob unia chuva de solução (ou
suspensão) aquosa de hexa.mina,
com relação gás líquido inferiores a
1000 latrevms.
Seguem-se os pontos de 2 a 8.
A requerente reivindica de acalrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei, W 7.903, de
27 de agdsto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes da Itália,
em 9 de março de 19d, sob o número• 4.072.
"raRsio Ne 127.13e
Em 17 de março de 196t
Detre And Company — /Catadas
Ljnidoa da América.
separar
Titulo: "Aparelho para
grãos a partir de palha e similares",
Privilégio de Invenção.
la — Um aparelho para separar
grãos a partir de palha ou similar,
caracterizado por compreender uma
caixa cillndrica alongada que tem
extremidades opostas e e provida de
elementos de parede ..nral a-es incluindo unia manielra parte arqueada
não perfurada, c/ te apresenta uma
superfície inreaita . relativamente lisa e unia segunda parte arqueada,
em forma de elementos de grelha
estendendo-se longitudinalmente assim como arqueadamente em rela--.
ção à caixa e tendo extremidades
opostas respectivamente próximaat
citadas extremidades das caixas, eletnentos de grelha ètes que têm
porçõe.s radialmente interiores que
se encontram substancialmente no
mesmo cilindro que a mencionada
superfície interior; órgãos impulsores suportados coaxialmente, de maneira rotativa, na -caixa e Incluindo
nos mesmos uma pluralidade de aletas angularmente espaçadas que se
estendem longitudinalmente em relação à caixa e têm bordas exteriores, relativamente lisas, espaçadas de
maneira uniforme, radialmente para
dentro a partir do referido Cilindro.
de modo a formar um espaço anular de espessura radial uniforme entre o mencionado cilindro e um cilindro que inclui as bordas exteriores das citadas aletaa, o compra,
mento de cada aleta sendo Ul que se
estende substanc:nanente de um extremo ao outro dea elementos de
grelha: dispa, itil,O, acionadores dos
órgãos impulsoi es, destinados a fazer

Dezembro de 1964 •4593
o material girar dentro da caixa

Por Cinta dos citados elementos (I
grelha; e cleme ntes de nervura, be
Dec/ideia concêntricos cosa a oaÁlata
présos à referida caixa dentro I
Mencionado espaço anular a. dl
mensão radial dos ditos elemexin
de nervura sendo apenas ligoiramee
te inferior à espessura do referid
espaço anular, de modo que as boi
das interiores dos elementos de nal
vura têm um espano livre radial
relativamente estreito, oorn as men
cionadas bordas exteriores das ale
tas, ditos elementos de nervura et
tendendo-se de maneira contínua ai
tôrno do referido espaço anular,
uma distância axial substancialmea
te coextensiva com a extensão Ior
g itudinal dos elementos de grelhas
sendo operativos j untamente coai
rotação do imp ulsor, a fim de int
ver material constituído por grãos
palha, de maneira contínua, ax1(
e angularmente dentro da caixa
Por cima dos elementos de grani(
su bstancialmente livre de obetruçã
axial, seja pela parte não perfura
da seja pelos elementos de grelhe
de modo a fazer com que os grão
saiam da caixa através dos elemen
tos de grelha.
Seg uem-se os pontas de 2 a 24.
TeRMO a) 124,877
Em 24 de março de 19(31
Requerente: Marta Dellaea Dona
dio a- São Paulo,
Titulo: Dispositivo para a prep4
ração rapida de bebidas e Enfarto(
quentes. — Privilégio de Invenção.
19 — Di spositivo para a prepara
ção rápida de bebidas e infusõs
quentes, caracterizado por comprb
endes i nicia/mente um recipiente
feito em material plástico ou nue
valente, em qualquer formato, e XX
Interior do qual é colocada a dosi
do preparado para, a obtenção di
bebida ou infu.são, recipiente êtatt
obliterado sup eriormente por umi
de lgada membrana, aí aplicada Oola
vedação hermética, e tendo aindi
a superfície de fundo Inteira Ou p arcialmente perfurada, e p rotegida eX
te rnamente por utna lâmina adesiva
soldada eletr. :cemente ou uma cap.
sula encaixada ou ainda urna 1ã,
mina 'metalizada recravada na bora
da i nferior do recipiente , tôdas
sendo dotadas de alça ou lingual
lateral para destaque.
Tot al de 3 pontos.
easSRMO N) 124 . gat)
Em 13 de dez-mi)ro de latla
Reauarente: Alta leaaelskabet Grita
dstedvabekao — Dinamarca.
Tiainan Procesao para a produção
de 7. aulfiunilo — 3,4-dthro 1 2, 4 benzotjad1isma — 1, 1 — báxidar
substituídos na posição 6. — Priva
iégio de Invençao.
Processo
para a p rodução di
4-dihidro.1, 2, 4-bera
zotiadiazina-1, 1-bióxido 5 com a tia.

us`3141C

na qual R ,:epre. ent,<1 um '5,',01uO
babaca° ou um grupo do alquila,
um grupo de alcuxi ou um grupo de
trifluorornetllo
caracterizado pele

(sc.c:c no"

,SC.:entiii-fsira 14
UU

que rur. ee metal de
4;44.1 4,4,
deuváscIL dt

Lekl

lUt

Cd e c:n
sui;stittlinte, ou uai L..ipo
trifluozniu'i'a ou il.a,q,111a,
na. p.7.5u 4, 5 ou b. e I. rt2,
e
n3 e R 4 :it0 rutjs Chl o
cada um é um átcnno
eu um grupo alquila
ou 2,1 é um átomo de
qurmdo Z2 é um tiomo da
ou é um átomo de haionio porijo ou
sição 4; R1, R.2, Rs é R I são

prcgir..:a, 1nd ,,
compcystiau de

Dezcmcrt de
o

'FÉRITO N 127.776

Ir'

inu:a

Cie

E-

- MU:0217E2

,1 21/2b0 2e02i7B2

qual R conforme acima definido
é reacionado com um ha:Cede de metileno.
' A 1. rente reivindica a prioridade de uèntico pedido depostado rç
Repartção de Patentes dinamarquesa em 14 de de,sernbro de 1959, sob
na

o n, 4.53149.

TERMO N9 124.981
Em 14 de dezembro de 11#9U
E. T. Du Pont de Nemours And
Ceuieeey — eisuatioe Unidos oa America.
"Pa.no no tecido". — Pr.vneg.e de invençao.
• 1, — Um pano. não teedo, calas.
terieacio pe-o ia.° -de compreenuer
filmas 0.16ixn,ca.:, sintéticas, encre..puue.,, t,e-mu aluas libra:, peio menos, ..)0 encrespameruos por 25,4 min,
contendo o Puno entie cerca cie .)'j.
e cerca de 50%, ,por peso de um
ag.u.m.,...u.e de p...imero organ.te,
sahetico, dispereatio em todo u p..no, e cie se reler as Libras de modo
que o cempr.unenm medio de lio-a
livre, entre pontos de ligaçao, seja,
Pc- 3 menos .4za vezes a dna:Anela em
•' linha reta, média, énea ésíe ponto. de egaçáo tendo o ag.utinarUe
um módulo tensii inc1a1 (Mi) de
ce.oa de 01.02 e cerca de 25, e
eles/neto presente nutria quan.iciacte
tal que

ou eiferemes e cada um é um átomo
de h:drogénio ou um grupo a_qujla
substituído, e pelo menos dois entre
Z 2 , Ri, R?, R3 e R i , são SUbsi.ij1.11,CS
co modefinido; e seus sais de adição
de ácido; caracterizado par compreender a reação de unia guaniclina
RS=(NRER : ) (Nlt s ft Ti ou um seu
sal, com um composto 11 10 X em que
12 8 , R O, R 7, R 8, R O e Rio são, cada,
como apropriado, e não respectivamente, uni grupo benzila, RI R2, R3
e R 4 e um átomo de hidrogênio, e X
é um grupo ou átomo reativo; ou
amónia ou um derivado de amônia,
ou um seu sal, com uma isotiuréia
S-substituida ou um seu sal, ou com
urra cianamida.
ecguem-se os pontos de 2 a...3.
TERMO NO

125.972

Em " 18 ce dane.ro de 1961
Univet....ai 0.1 Proddci.; Company
.* E.aZaclos lin.dos da America,.
liado: "Processo para inibir cor— Privilégio de In.osao cie
venção.
19 — ira pioce,..so de reduzir a
-corrosao Ge metal em contato com
teurz,cuitteneto e um ácido corrosivo,, ea2acterizado por efetuar o
dito con.atp na presença de uni inibidor de corrosão da fórmula
ii
:1
81 E

Em 21 de nialço de )961

II

na qual R represen:a hdrotténio ou
o radical axila cie um ácido orefinico eu mineral, caracterizado pelo
fato de se formar a exima em 3 de
um aleoil:deno ou aralccrilideno 3-ceto 20-20-bis (hidrcrximetileuo) alopregnana., reduzir em seguida, esta
oxima por hidrogenação catalítica
em alcoilideno ou aree.coilideno 3 alfa-amino • 20, 02-bis (hidroadmetiteno) alopregnana, efetuar o desbioqueo dos grupos hidroxIla primárias
do composto obtido com auxilio de
um ácido, seguido de uma saponificação, a fim de eliminar os traços
dos grupos aciloxi formados no curso do desbloqueio e transformar, se
tal acontecer, a 3 alfa-amine 26,
20-bis thidroximetileno) alopregnana
'resultante em dióster orgânico ou
min e ra l , tal como o dinitrato.
Finalmente a depositante reivindica, de acordo com a Convenção
Internacionai e de conformidade
com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do
correspondente pedido, de positado na
Repartição de Patentes da França,
em 19 de abril de 1960, sob o número 823.084.
Um total de 10 pontos.
TERMO No 131.791
Bm 18 de ag teto de 1961

- _l'i
.

4---r--n—a2',„„ii—ii3)1.-41--4174..
Requerente: Farbwerke Hoechst
Aktiengesellschaft vorra. laciater —
1
em tyue R e Ri são g rupos alquila.
pelo menos uma porção de cadeia
reta, de 2 a 4 átomos de carbono,
estendendo-ae entre átomos de nitrogênio adjacentes x é um inteiro
tendo o pano uma densidade entre de
O a 3, e R4 é escolhido do grupo
cérea de 0,28 e arca de 0,7 g/tre3
uma rigidez de drapejamento merrir que consiste de hidrogênio e
do que cêrca de 25,4mm, e uma
11.p n .m1e0o dP
çan!ca a
6% de alongamento do pano, igual
a, peio menos, 1 2 vêzes o seu valor
a 0% de alongamento.
A requerente reivindica de aeórdo
com a Conf;inção Intrenacional e o
1 .
Art. 21 do Decreto-lei n9 'Lm, de
R
27 de alerto de 1945, a prioridade do
eorresnonder te p edido depositado na Seguem-se os pontos de 2 a 14.
Renarticão de Patentes dos F.stados A requerente reivindica de acordo
Unido- da América em 15 de dezem- com a Convenção Internacional e o
bro de 1959, sob o no 359.040. .
Art. 21 do Decreto-lei, n9 7.903, de
Ft: e RJ são grupos alquileno tendo

•

Estados Unidos da América, em 18

The Welicome Foundation Limited
— Inglaterra.
Titulo: "COMPOStOs quimieos

•

processo, e preparação farniacéutite"
— Privilégio de Invenção.
19 — Um processo para a preparação de uma benzil-guanidina da

formula

-.;..-a••n
_ •0

de janeiro de 1980, sob o n9 2.811.

TRRUO X9 128.771
Em 11 de fevereiro de nal
Requerente — Toe Laboratotres
Frenesis de Oldiniothérapie, Parle
— França.

Ponto earepteriatico: "Prpc
=ttlana
":Wana"P.
_pi
de ~MT

Que Z1 esti M3~1
é me acuo sie

em

para a p..eparareã9

caracterizado por juntar a um alt•
mento uma ou mais ubiquinonae da

,fórmula geral

na qual n representa um ntimer9
Inteiro de 1 a 9, eY e Z represei)*
tem, cada um uni átomo de hidra,
génio ou em conjunto, uma ligaoãO
suplementar de carbono com cari
bano. — Prioridade: Bolça, em 22
de março de 1960, n9 3.216-60.

Seguem-se os pontos de na. 2 a 7.

. TERMO N9 128.352
Em IS de abril de 1961
Requerente: J. R. 'Creio 8. A. —
Sulça.
Titulo: Processo de produzir novo,

fenii-carbanatos e o enrprago doe
mesmos para combater artrópode*.
— Priv,légio de Invenção.

lv

Prooeaos de !produzir nons
fórmula geral

fonil-carbamatos da

a
• -CD -1 ,1

1 9 — Preparados nulgicidas, oaracterizados por conterem uma combinação de compostos fungicida* de
estanho-trifenilo, em si conhecida:

&Ui" "Ir liktiblaaa

•

2

ção.

do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos

Era 23 de dezembro de 1960'

19 — p roceses

de um alimento para animais cedi
ação favorável sebre o crescimenttt
dos animais, particularmente aiv

Luning & Brtining, Frankfurt/MainHoechst — Alemanha.
Ponto característico: *Preparados
~cicias ", — Privilégio de Inven-

cas

como fungicida* de actedo Com a
formula' geral:

na qual Ri e rit, uni independentemente do outra, significam hidroeleno ou o reato metlio, asai, como, 4s
suas misturas com os corresponde*

C tae
I°7

C6a51111
C 6115

27 de agasto de 1945, 4, prioridade

TERMO N o 125.202

— La Ro;álle :g, ele.

P.

Soeiete Anonyme — (F. Intima= —
Co. Aktáengeseilschaft).
Lr'.
7— &alça.
41.-,1.0: Processo para a preparação
de um alimento para animam. —
Privilego de Invenção.

representa um grupo Inorganico o uorginieo, que não está 11indo ao estanho mediante carbono, e
do doido etiléno-bls-ditiocarblimico
Cede X

Igualmente conhecido como fungicida, sob a forma de seus sas de zinco,

tez inimerca orto e para, caracteri-

zado pelo fato de que butil-meta-see,,

fenol ou a mistura do mesmo
Os s ela ihameros orto e pára, ev
tuaimente em presença de um ag
te retentor de ácido ou um sal

mesmos, são reagidos com um earbamil-halogeneto da -fórmula geral
R

nal - CO.

11

e, R
r

manganes ou ferro.

Total de 4 pontos.
Onde "Hal" é cloro ou bromo e R, e
• têm o significado acima.
mente. a depositante reivindia
Convenção
inTotal de 7' pontoe.
ae acOrdo com
ternacional e de conformidade com Finalmente a requerente reei 14. I •
21 do Código da Propriedade
prioridade do corres-

co, de actirdo com a legislação

a" a ~idade do
, ''' todo na
te de patente depositado na
Patentes
rifils214
11- ção de Patentes da tiuka, em 14

abril de 1960, sob o n9 4.27440.

tn'

' aegunda-feita 14
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MARCAS DEPOSITADAS
Irabliengla feita ãia actIrdo coaa o art. 130 do Código da Propriedade industrial. .Dadata da publicação começará a
hOWNOM • pealo da 80 data para o deferimento do pedido. Durante asse praao poderão apreseótar suas opoalçaes ao Departamarda
Madona% da.lbeepafedadte industrial aqueles que- se julgarem prejudicados com a concessão:, tio Migro requerido

sanno a9 655.091, de 7-8-1964
— Indústria e Comércio S. A.
Estado da Guanabara

• QUATROCENTOS
ANOS DE SAlfik:
1.1.41.1atria brastleti'a

para portas. tijolos tubos de concreto, horticultura, no reflorestamento, na 'clestelhas, tacos, tubos de'ventilaçao, tan- traição de hervas daninhas e para tina
ques de -cimento, vigas, vigamentos e veterinários e sanitários; inseticidas, lavricidas, fungicidas e pesticida'
varam
Taram IP .655.099, de 7-11-1964
Urano. no 655.095, de 7-8-1964
Shelt Brasil S. A. (Petróleo)
Caat a Bar Luso-Fia:Maen ga Limitada
c".stado da Guanabara
Estado da Guanabara

•TABARD

Para dietffigulrs
Discos
aasee
8 fonograficos
gravados

Clilsse 2
Cla;se 41
?Irmo n° 655.092, de 7-8-1964
Para
distingiat:
Substancias qtatnicas.
°mungi:ir:
Café
em
xicaras,
sanPara
Tab a -Calçados Afrodite T atanada duic.hes, croquetes, pizzas, saladas, car- e preparações csadas na agaahlatsa,
São Paulo
nes preparadas, presuntos, linguiças, horticultura, no 'reflorestamento, na dezo
cremes, pudins, doces, sucos de &atas traição de hervas daninhas e para fins

Classe 36
Parad istinguir: Calçados
Termo na ,855.093, de 7-84964
A anderela . Calçados Limitada.
Estado da Guanabara
São Paulo

GRÃ
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, gatentes, balaustres, bla.
cos de cimento. bleros para pavimentação. calhas, cimento, cal. cré chapas
:Ideares, caibras, caixilhos; ro'unasT
chapas para coberturas, caixas Agua,
utizas para coberturas, 'caixas dágua.
caixas de descarga para etixos, edificações p remoldadas, estuque, entulsoo de
base asfálttco, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junçãe. lages, lageotas, material isolante contra frio e calor manilhas, massas paai revestimentos de paredes, maJeiras para construções, mosaicos, produtos de base as ialtico, produtos para
tOrt1 -1 r mpermeabilizantes as argatnas.1as de cimento e cal. hidráulica, pedra.
uallaa arraiavas betuminosos. impermeaSainnt a liquidas ou sob outras formas
par3 ^ , stittientoS e outros como Das
cowti
t • .,ersianas. placas para pavarara:
aas ornamentais da cimento • a.
•:o ara tetos , e parada*,
papei ai: ;urrar casas: s tritaks4' andradas para uso tais coai -ainda, pai.queaa , portas. ao:iões, pisos, goleiras,

ifi-

Tanso n° 655.100, de 7-8-1964
Estabelecimentos Gráticos
Limitada
Estado da Guanabara

Estabeisomentos Gráficos
DORSO' LTDA.
Nomeb Comercial

AFRODITE
•
.nct stria brasileira'
Classe 36
Parad istinguir: Calçados
Termo n o 655.094, de 7-8-1964
Farnecedora Branca — Materiais de
Construção Limitada
•
Estado da Guanabara •

veterinários e sanitários; inseticidas,
•vricidas, fungicidas e pesticidas

Têm° a 655.101, de 7-8-1964
Estabelecimentos Gráficos Boum
Limitada
Estado da Guanabara

Classe 41

Para distinguir: Açucar, azeite, azeitonas, aveia, peixes frescos, em conservas,
legumes em conservas, frutas frescas,
secas, passadas e em compotas, , vinagre,
massas alimenticias, chocolate, balas,
pio, leite, manteiga, qceljos, carnes e
seus derivados, charque arroz, banha e
óleos comestiveis
'rirmo n" 655.097, de 7-8-1964
F. Vidal Iglesias
Estado da Guanabara

Contecções
Vidal Gardà

:

ODIMBR

1.

kClasse 49
Jogos, brinquedos, artigos desportiva.
/ passatempos. a saber: álbuns par?
cortar e armar aviões, autora., , ,,
aros, argolas, berclnhos. bonecas ,
co.. baralhos de cartaz bola. ¡ar;
todos os esportes, brin q uedos cri is 'a.
de animais, balões de brinquem • ab

..Classe 32

Artigos da classe
Termo n° "655.102, de 7-8-1964
Estabelecimentos Gráficos Borsot
Limitada
Vaiado da Guanabara

res. brinquedos mecânicos. tal: ., ..a
em forma de instrumentos mus. .14
brinquedos em forma de armar otta,'
quedas de borracha com ou sem 441~
vlo. carrinhos, carrocinhas. caminbOesk
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
para esporte, cartões para Mio acanhas de brinquedo, casinhas de armar.

Classe 50
Artigos da classe
Virmo no 655.103, de 7-8-1964

Estabelecimentos Gráficos Boa'
- Limitada
Estado da Guanabara!
Artigos da classe

•

cadeiras de brinquedo, carteiras e envelopes com • Rolhas para recortar e
armar, calçados para bonecas, cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo,

Urino n° 655.104, e 7-8-1964
Delta Sociedade Comercial Limitada
Estado da Guanat ara

copos de dados, caixinha, de música,
dados, dardos, discos, dominós espingardas de brpinquedo. espingardas de

Estado da Guanabara

Classe .1
Artigos da classe

e preparaçõe geadas na addcul

Mi:ata em geral de metal, vidro, de
aça, madeira, estofados ou dão, inclua
sive- móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usada, almo çadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares. berços, biombos,
cadeiras, caminhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sola de jantar e sala de visita&
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armárids e gabinetes para
copa e casinha, camas, cabildas, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de - rádios, colchões, colchões de malas
dispensas, divisões, divans, discoteca&
de madeira, esprègulçadeiras, escrivana
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e talava
sào, mesinhas para televisa°, moldaram'
para quadros, porta-retratos, poltronas,,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e •
•
vitrines
Termo n° 655.107, . de 7-8-1964
Cora abri — Comercial e Distribuidora
" Brinquedos Limitada

Indústria Brasileira

Tèrmo a* 655.098, de 7-8-1964
grell Brasil S. A. (Petróleo)

Clabse 2
Para distinguir: " SUbstAticiai 411:adiai

13RASIPANC3
ackistria 3r98jielrs

São Paulo

BORSOI

Classe 36

Para distinguir: Roupa, feitas para homens, senhoras e crianças. Artigos de
vestuário, de toda sorte, Inclusive de
esporte e para crianças

Sào Paulo

Classe 40

1.•••n•1

Térmo n° 655.096, de 7-8-1964
Mercearia Cantinho do 1API Limitada
Estado da Guanabara

Termo O° 655.106, de 7,8-1984
"Brasfranc?' Armários Embutidos.
Móvel., e Decorações Limitada

• Tármo n* 655.105, de 7-8-1964
Dcna ;Sociedade Comercial Limitada
•

•

Estado .da Guanabara
Clame 46
114(101 da clame

1

, vento, eataquinhas para la gar. enigma*.
¡engenhos de guerra de brin quedo. • ter'tinhas de engomar, ferramentas para
aves e
de xadrez,
s epara
figuiró:
a o de
v
fcici
foagndieelseill.e
rrranraça'
fogãozinros de brinquedos, logos de
futebol de' mesa, Soalheiras para esporte,
ganchos para pesca. guisas, para crinaças, halteres. anzóis. iscas„ artificiais
para pesca. logos de damas. logos de
doada& 1020a de raquete, Oba para

4424 atenda-febra 14 •
peada luvas para boa, para esgrima.
posa jogador de soco, máscaras camataoca& mesas de bilhar, de campista,
" roleta, de xadrez, mobilias de brinquedo. miniaturas de utensílios domesficos, patins, patinetes piões. petecas,
qiiietas para ginástica. peças de
o
de damas, domina e ladrei, peia.
f
aea, pianos e outros instrumentos musa
ah de brinquedo, pistolas de atirar
papagaios. de papel. panelinhas.
quebra-cabeças em forma de armar,
loquetes, redes de pesca. redes para
roda* de roletas, revólver de
ilado, soldadinhos de chamem, tableiroa para jogos, tacos de bilhar,
tambores para crianças. tamburaus,
tamboretes, tênis de mesa. trens e viasférreas para brinquedos, varas para
peaca, vagonetes e sapal/na
a--Térmo n° 655.108, de 7-8-1964
lora Eduardo Coutinho Maia
•
$.50 Paulo

tr

Classe 33
Insígnia
Têtrrao 12° 655.109, de 7-8-1964
Brindarte Creações Artísticas
Limitada
São Paulo

BRINDARTZS
.Zulustria.Drasileira
Classe 15
Para distinguir: Artefatbs de porcelana,
diertimica, faiança, barro e terracota, lou0.9 vidradas para uso caseiro, adiamos.
1 artisticos e instalações sanitárias,
artefatos de cerâmica para uso caseiro.
ademnos c fins artísticos: alguidares. almofarlzes, assadeiras, barris, bules, til" bacias, bebedouros, biscoiteiras,
Umbonléres, bandejas, banheiras ,copos
çopOs, consolos, caldeirões, cântaros, c&
dinhos, cofres, cubas, ' comoteiras, comedores ara aves, caçarolas, canecas,
teatro de mesa, descansa-talhe-is, estorradeiras, %imas, frascos, filtros, grau globos, jarras, fcnil, jardineiras, tisaveiros, leiteiras, lavatórios, manteguei_
sue, moringas, molheiras, nichos. ires,
pratos, pilões, potes, porta-toalhas porha-papeis higiênicos, sopeiras, saladasMe, saleiros, serviços para refrescos,
Serviços para frios, chá e jantar, travessas, ralhas, taças tigélas, vasilhames,
vasos sanitários. xícaras •
Timmo n° 655.110; de 7 -8- 1964
Coda:obra — Comercial e Distamauldora
de Brinquedos Limitada
Sc,
s Pada

ROBBT-Kip.
Classe 49
Para distinguir: jogos, brinque:4a, artigos desportivos e assatemos. a saber:
ólbuns ara récortar, e'arrnar, aviões, automóveis, andadores, aros, argolas, UrsliMoie. bonecas, bonecos, baralhos de

DIÁRIO OFICIAL (8e940
Tiram a° .,61t.113, dg 74-1061
.1
cartas, bolas para todos os esportes,
Adão Hans ê ga.
mec brinquedos em forma de animais, baRio Grande do Sul
154 de brinquedo, bilhares, brinquedos
cio Lindt
o Paulo
mecânicos, brinquedos em forma de instrumentos musicais, briqnuedos em forClame 21
ma de armas, brinquedos em forma ,de
ldlidagain Veiculo*
máquinas, brinquedos de cortar, brinParui b3at Am para
quedos de borsacra com ou sem assoraerreis,
amo-earamhees,
vio, carrinhos, carrocinhas, Carros, be r
tecedores, alavancas de c
-ços,caminhõertdjog,cas
breques, braços parti v
lhos, Landeiras para esportes, cartões
tis, carrinhos do mio • apriataa.
Lesa
de loto, casinhas de brinquedos, caia
a51'11A
?adi
irte
~ates„ carros ambulai*"
tess, casinhas de armar, cadeiras de
carros, tratores, carros-berços,
brinquedo, carteiras e envelopes com
tanque., carros-lreigadores, epriça,
6
fólhas ara recortar e armar, calçados Para distinguir:Classe
garoariam, chassis,
Máquinas para fabrico
para bonecas, cordas para pular, clavipara veículos, cebos de vel
de
calçados
nas para tiro ao alvo, copos de dados,
et para máquinas de es
caixinhas de músicas, addos, dardos,
Termo n° 655.114, de 7-8 - 1964
COrredkos, para veiados. direção, der
discos, dominós, espingarda,' de brinque- Mineração Geral do Brasil Limitada gadeiras. estribos, escadas Mantes, .1do, espingardas de vento, estaquinhas
vedores para passageiros e para car
. Sáo Paulo
ara jogar, etagmas, engenhos, de guerengates para carros, eixos ela direç
ra de brinquedo, ferrinhos de engomar,
freios, fronteiras para veículos. gu
ferramentas para crianças, figuras de
locomotivas, lanchas, motociclos, m
aves e animais, çiguras para jogos de
motocicletas, motocargas, moto furgõek
xadrez, fogões e fogãozinhos de brinmanivelas, navios, ônibus, peies-choqueis
quedo, jogos de fetebol de mesa, joepara-lamas, para-brims, pedais. Perneie*
lheiras para esporte, gailchos para pesrodes para bicicletas, raios para bicic)eca, gulsos paia crianças, halteres, iotas, reboques, radiadores para veicuicm.
ibs, iscas artilaciais para esca, jogos de.
rodas para veículos, selins, ah:mies. tidamas, jogos de dominó, jogos de rarante, para veiculem vagões, velocípequetes, linhas para pesca, luvas para
des, varetas de . controle do afogador e
box, para esgrima, ara jogador de péla.
acelerador, tróleis, troleibus, varar* de
para jogador . de sbcos, mascaras camacarros, toletes para carros
$5'>9
valemsas, tn:sas de bilhar, de campista,
Termo n° 655.117, de 7-8 - 1964
de roleta, de xadrez, mobilias de brinDalcolan Indústrias Plásticas S. A.
quedos, na:Maur-as de utensilios domésSão Paulo
zoésticos, patins, patinetes, piões, petecas, planquetas para ginástica, peças de
Nomeh Comercial
ATBAVINIL
jogos de dama, dominó e xadrez, peloTérmo no 655.115, de 7-8-1964
tes, pianos e outros instrumentos .niumIndastria
Brasileira
Mecânica ”Otemec" Indústria e
cais de brinquedo. istolas de atirar fleComércio
Limitada
cras, apagaios de papel, panelinhas,
qui'sdradoa de papel, quebra-cabeças em
S3o Paulo
forma de armar, raquetes, redes de pesPara distingt.fir:T
CIager 1s e .vernizes em
ca, rédes para jogos, rodas de roleta,
-0 TEME .0
geral
revólver ds brinquedo, soldadinhos de.
chumbo, taLuleiros para jogos, tacos de • Izs dC2.atria Brasileira
.1'er~ no 655.118, de 7-8-1964
bilhar, tarndbres para crianças, tarnbuAnderson, Clayton & Co., S. A.
reisa tamboretes tênis de mesa, tico-tico,
Indústria e Comércio
trens e vias férreas para brinquedos,
Sáo Paulo
Classe 7
varas pa:ap essa, varas de saltar,- ve- Vaquinas e utensílios para serem usa- 1ocmedes, vagonetes e zepelins
dos exclusivamente na agricultura e
.012110ORM
manjai/tura
a saber: arados. abridores
Tèrmo n° 655 .111, de 7-8-1964
Ilacriatrin
. Brasileira
de sulcos, adubadeiras. ancinhos meFerreira Gamos & Cia. Limitada
cânicos e empilhadores combinados.
Minas Gerais.
arrancado:as mecânicos para agricul.
atra. batedeiras para cereais, bombas
Classe 41
aaar adubar. ceifadeiras, carpideiras. Alcachofras. aletria, alho, asparm.e.„
LULU-LU,t
arroz,
charruas
para
agri"fados para
açúcar, alimentos paar animais, ernids
Indiistria Brs. sil eira
zialtura, cultivadores, debulhadorex amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
destocadores, desentegradores. esmaga- asroz, atum. aveia, avel3s, azeite. azei
a:lasse 1;
dotes para a agricultura, escarrificalo- tonas, banha. bacalhau, batatas. balas
Par.: t.:.."•;,1.v.:-; Matei:ais
rios em geral, papel carbono e fitas res, enchovadeiras, facas para máqui biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos, zafè em pó e em gr3o. camarão. canela .
para maquinas de escrever
garras para arado, grades de discos em pau e em pós cacau. carnes dá
ou dentes, máquinas batedeiras para caramelos, chocolates, confeitos, ema o.
Termo no 655.112, de 7-8-1964
agricultura, máquinas inseticidas, má- cereais, cominho. creme de leite, crena,
Anderson, Clayton 8 Co., S. A.
quinas vaporizadoras, máquinas de alimenticios croquetes. compotas. cair
indústria e Corrmaao
mungir, máquinas niveladoras de terra, gica. coalhada, castanha, cebola, cond.
• São Paulo
máquinas perfuradoras para a agricul- mentos para alimentos. colorant.a
tura, máquinas de plantar, motochar- chouriços, dendê, doces, doces de frti
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de tas, espinafre. essências alimentares.' em- ,
roçar, de semear, para sulfatar. de padas. ervilhas, enzovas, extrato de
:arguir, de triturar, de esfarelar. terra, mate, farinhas alimentícias, favas. 'para Irrigação, para matar fumigas e calas, flocos. farelo, fermentos.falia.
outros insetos, para burrifar e pulveri- figos, frios, frutas sécas naturais • e cris
zar desinfetantes, para adubar.' para talizadas; grizose, goma de mascar. go:
agitar e espalhar palha, para comer duras, grannlos, grão de bico, gelatina
aosodão, para colher cereais, máquinas goiabada, geléias, herva doce. heraa
amassadoras oara fins agrico/as de mate, hortaliças, lagostas. línguas. kW'
zortar. árvores., para espalhar para ca- condensaria, leiam Cm pó. legumes an.
pinar., ,máquinas combinadas para se- em:se:rala, lentilhas, linguiça, louro, mas
mear e, cultivar, de desbanar. para en- sas alimentiCias, mariscos. nsanteim• •
alar. máquinas, e moinhos tiara forra, margarina. marmelada, macarrão. mie.
inftqainas toscadores, ordenado- ia de tomate, mel e melado. mate. mas
deli mecânicos. 'raladores mecânicos, ro- las para mingaus, molhos. moluscos
los • compressores para a agricultura, mostarda, mortadela. nós moscada. ao
• teichadeiraS; sealkadeirás. ,iteadeiras, ira, óleos étarnesti:veis. ostras, ovas
Ciaase 4V • •
•'
srtadtarell de terra," tosadorés de' gra- •pões. pinos. prliném' l Pimenta, pós am.a
Para distinguir: óleos comestiveis da ma, tratores agrfc.olas. vábitdas para pudins, pickical. peixes, presuntos, na
tia. petit-pois: astilhas, pizzas, pudim,
• sola ,
máquinas agrícolas
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itaune.irs, rações Ddianceadaa para anirequeilbet. sai. saga, sardighas,
nduiches, salsichas, salames, sop as eal•
tadaa, sorvetes, sacos de tomates ai de

.'iczembro de 1961, 4597

4

Temo n° 655.125, de. 7-84964
tamboretes, tênis de mesa, trans e 'vias- de frutas e' legumes, guarpiM i. ira
Barbosa de Menezes • "..'-,eira férreas para brinquedos, varas para criei plástico para ctenbdios e objcto
• Paralba do Norte
guarnições para bolsas, gado, galena'
pesca, vagonetes'e zepelins
para cortinas, furos, Intnioados,
Termo is655:128, de- 7-8-1964
tas; torradas, .tapioca, tâmaras, 41113.
ticos, lancheiras, mantegue:m málas
Malharia . Matiza Limitada
, tremoços, tortas, tortas para ah°ti póia, pendedores de rou p as puxéu1O.
Minas Gerai,
. mento de animais e aves, torrões.
reg para móveis, pires, prajn palitei;•
toucinho e vinagre
ros, pás de casinha, pedras ,' ,'me.. DAIgos, protetora para doçurnei.toà.
Termo n° 655.119, de 7-8-1964
Classe 3.2
:adores de agua para 'tu) doméstica
,Anderson, Clayton e co. S. k.
Para distinguir: Guiag eral da Cidade
D

Guia David

• Indústria e Comércio
São Paulo

Teimo no 655.126, de 7-8-1964
A. Ferreira f Gomes de Oliveira
Limitada
Estado da Guanaba•-

VEM 113B3 ORAPIEMPR,
REM%

Classe 4-3
Expressito
Termo ne 655.120, de 7-8-1964
N. Cacaus Publimex Promoções
Estado da Guanabara
-

Classes: 32 — 33 —'36
Sinal de Propaganda

•F.0ii-l1()GAÇÃO

1 J

MAGICO

d a s Calçados
Clasfe 36
Título

Termo n' 655.132, de 7.8-1964
Sempre — Indústria e Comércio S. A.

•

Estado da Guanabara
Classe 36
P:lia dist:again, Artigos de vestuário
Classe 11
para homens, ,iinroras e' crianças
Para distin.guir: A:golas de guardanapo, abridores de latas, abridores de gara'• 655,129, de 7-8-1464
rafas, aparelhos de chã e café, NucareL.
Dyinitri Peitem
roa, baixelas, bandejas, coquetelelras,
Pauto
cadeados, campainha.% coadores, descanso para talheres, saladeiras de meIr?
tal,' espátulas, cortadores' de bolos, coa.
climenteiras, galheteiros, jarros, porta.'
pão, .porta -jolas, paliteiros, porta-copoa
a garrafas,. prendedores de papel
ca,e*

Termo no 655.127, de 7-8-1964
Classe 8
Distribuidora de Utilidades e Brinquedos Para aistinguir: Molduras para slides.
'slides, visores e projetores para slides
"Brinq-Lar" Limitada
'atado da Guanabara
Têrmo no 655.130, de 7-8-1964
Empraza de Pinturas de Prédia.
Limitada
São Paulo
"")STRIA

DRINQ-LAI

ARAXAS"

Termo no 655.121, de -7-8-1964
Casos — Publimex Precoce".
Estado da Guanabai;a
Classe 36.
Parad Istinguir: Calçados

Termo no 655.133, de 7-8-1964
Sempre — indústria e Comércio S. A.

Estado da Guanaoara
• Classe 14

Para distinguir: Ç...astlçais, pingentes.
garrafas de vidro, canuas de vidro,
canecas de vidro, jarros de vidro, como
poteiras de vicho, copos, pratos de vi.
aro, coos, ratos de miro, aaimieras de
¡ vidro, coas pratos de vidro, saladeiras
Ide, vidro, espremedores de frutas de vidro, condlittenteiras de vid.o, gaineteiros
de vidro, potes de vidro, -Jarros e vasos
de vidro para fiares

Classe 49 .
rogos, , brinquedos, artigos 'despira aos a
passatempos, a saber: álbuns para reTérino n° 655.134; de 7-8-1964
cortar e . armar aviões, autoMóveis,
Classe 33
Sempre — Indústria e Comercio S.
aros, argolas, bercinhos, bonecas, bonePara distinguir: Pintura de prédios
Estado da Guanabara
cos, baralhos de cartas bolas para
Vernao n° 655.122, de 7-8-1964
Termo n° 655.131, de 7-8-1964
• Classe 20
todos os esportes, brinquedos em forma
Ferraz IS Chefe Limitada
de animais, balões de brinquedo, bilha- Sempre — Indústria e Comércio S. A • Para distinguir: Argolas de guarda-naEstado da Guanabara
p0 de madeira; bandejas de 'madeira,
res, brinquedos meçanicos, brinquedos
Estado da Guanabara
cabides para roupa de madeira, caixaa
eia forma de Instrumentos musiçall,
de madeira, cestos, colheres de pau,
brinquedos em brisa de armar, brh.
marfun ou ossor escadas de madeira,
quedai de borracha com ou sem asso
saladeiras de madeira, condimenteiras de
via carrinhos, carrocinhas. caminhões,
madeira, galheteiros de madeira, pegacartas,de togar, chocalhos, caneleiras
dora* de madeira para roupas, egadoI/ para esporte, cartões para lato caiores de gelo de raaaeira, pratos de ma' nhas de brinquedo, casinhas, de armar,
deira, quadros de madeira, tabuas da 'ndiastria Brasifeira
cadeiras de brinquedo, carteiras e enmadeira ara fina caseiros, vaso* de
velopes com feilhas para recortar e
• INDUSTRIA BRASILEIRA
madeira, marfim ou ossos •
Classe 28
armar, calçados para bonecas.. cordas
Para
distinguir:,
Artefatos
de
material
pa
ra
pulai',
clavinas
para
tiro
ao
alvo,
Termo n° 655.135, de 7-8-1964
Classe 49
e de asilou: Recipientes fabri- Samna — Indústria e Comércio S. A.
/ara distinguir: Brinquedos e jogos de copos de dados, caixinhas de música. 'plástico
de
material
plástico,
revestimen
cados
,
dados. dardos, discos, dominó& espintbda espécie
Estado da Guanabara,
gardas de brpinquedo, espingardas .de tos confeccionados de substâncias ani
Classe 8
Termo no 655.123, de 7-8-1964
vento, estaquinhas para logar. enigmas, mais e vegetais: Argolas, açucareiros Para &Languir: Apa.ehios de iluminaFerraz Chefer Limitada
engenhos de guerra de brita:medo, fer- armações para óculos, bules. bandeias çáo castiçais, lustres, quebra-luz,
.
Estado da Guanabara
rinhos de engomar, ferramentas para bases para telOones. baldes, bacias, boi lha; elétricas, coqueteldras, chaves dêcrianças, figuras de '. avia e animais, sas, caixas, carteiras chapas, cabo, tricas fgos para eletricidade e fios terra,
figuras para fógo de xadrez, fogões a para ferramentas e utensilias, cruzetas apare/hos para espremer f:ctas e lege.
fogãozinros de brinquedos, jogos de caixas para acondicionamento de ali me, acendedores elétricos, resistência.
futebol de mesa, joelheiras para esporte. mentos, caixas de material plástico -ara elétricas, sinaleiros, interruptores aletria
ganchos para pesca, guiso& para crian- baterias, coadores, coas, canecas, co
co,
iberas, conchas, cestas para pao, esti.
ças, halteres, anzóis, iscas artificiais abas
capas prra álbuns e para livros
Termo no 655.136, de 7-8-1964
para pesca, .jogos de damas, logos de cálices,
cestos, castiçais para velas.
dominó, jogos de raquete, linhas para caixas 'para guarda de obletos crtu- Sempse — Indüstlia e Comércio S. A..
Estado da Guanabara
pesca, luvas para box, para esgrima. chos, coadores para chã. descan . o pare
Classes: 8 — 18 — 38 — 49
para fogador de soco. mãscarak cama- pratos, copas e copinhoa de ilistozo
Titulo
valeacas, mesas de bilhar de campista. para sorvetes, caixinhas de plástico
de roleta.-de xadrez, mobilias de brin- para sorvetes.. colherinhas, oasininu,
Termo no 655.124, de 7-8-1964
quedo, miniaturas de. utensIllos domés- garfinhos de plástico para sorvetat for
Ferraz & Melar Limita&
ticos, patins, patinetes piões. petecas. minhas de plástico para sorvetes. dia:
Estado da Guanabara

plarquetas para ginástica, peças de
i fogos de damas, dominó e xadrez. pelei
' tas, planos e outros Instrumentos musiHinaBy'Aid
cais de - brinquedo, pistolas de atirar

:lasses: 8 — 18 — 30 — 40
• Titule'

nexas. papag-aos de papel. panelinhas.
quebra-cabeças em forma de. armar
raquetes, redes de pesca, redes para
fogos, rodas de. roletas, revólver de
brinquedo, soldadinhos de chumbo. taMelros para logos, tacos de bilhar,
' para crianças, ta:Miarem
' tamboril
•

embreagens de material plást.:o einba
lagens de ¡material plástico para suvetes estojos Para objetos etanumar de
nylon, esteiras, enfeites para é.i.toinó.
y ds. massas- anti-ruidos escoadores dt
oratos. funis. formas par* doces. fitas
Isolantes. filmes, fios de celulose., ter:aos
para bolsas, facas. guarni.:Ges guarnicõea para chupetas e mamad ,.. . ras guar. Classes: 8 — Ii — 14 — 15 — 17 26 — 28 -- 44
niçbes para porta-blocos. guarnições
, Insígnia Comercial
Para liquidificadores e para batedeiras

MIMO OFICIAL ----(eção ill)

4598 Segunda-feira 14
Termo n° 655.137, de 7-8-1964
Laboratórios Organon do Brasil
Limitada
São Paulo

Termo

855.141, de 7-8-1964

Farbenfabriken Bayer
Akti(-4ngesellschaft.
Alemanha

1 7érnso a° 655.146. de 7-8-1964
l Etliava Brarilaira de Livros e
- Edibrás"- Limitada ^

RCViStãb

Est..do da Guanab'ara

3ELEÇõES

PRORROGAÇÃO

ORCE

DeZembro.cle 1964

HUURISTICAS •

Farbenfz,-briea Saycr.

Ténno no 655.150, de 7-8-1964

Emix rex Comércio Importaçto e
Exportação Limitada
São Panlo

'PR AM IN"tia BRASILEIRA

Ciasw
41
'1,'" ' • •
álbun'" Parn
A: n ao r„ri- vos
rad:c,f42icos, programas ele
na.mo.s, arroz. amaaducgi
t.kv.....ão, e publiçaçalas em geral
Levecusei — Pernanha
- ------- — — olpifte ...vdã, ;anulo o ra...xas, ..zeites.
Jçúc.r.- aveia, aves ni,?t"rias,
T. -ma O° 655.117, de 7-8-1964
-.dam nrck a:30:m alhos, ba:as
EirinácIa Mnadas
Classe
3
.
Termo n° 655.13S. de -.7-8.1964
bisaoitos, bolachas r, tatas,
da,
'
1.1:a
pro.luto
ia:ma:reli
I
dst:r
5
)11:r:
Fara
Laboratar.os 0:gur.aa da B-asil
ho!os, bacalhau, banha. catico indciaaa coada na> iodos e doon•
Lim'tada
nela ,-houriço. chocolate, ca-amclos,
Infacc;usc.s
S;io Paulo
zoalt:..,:a camarão ca pes, carne de- ba— po a.;th. ar, café cravo canela cebola
Terri:o n" 655.1-13. dr 7:8-1%4
PRORROGAÇÃO
alho. azeita, banra. massas alimeriticio3
Parbar.:abdken Bayer
CcIFS; 3
leia cenle:tos, cacau, cereais. cebola&
Alat•engeseilschaft
P.:ra dataasui ; Produtos- fármaceuticos -crome de leite creme de miro condi10nACILIU
Alemanha
_
mento , . crustáceos, chá cravo, ca4e.
Termo a" ' 655.148. de 7-8-1964
znn i ica cha-gue, cdeos, castanhas, co• indústria • Brasileira
Garson Ferraz 'de Cimargo Penteado
minho cangiquinhã, conservas alimenParaná
Clasae 3
'icas. ilozes, doce de banana. doce de
Para distinguir: Um produto farmaceuIrte arcos extrato para doces, de
tico indicado no tratamento de várias
fornatt e de carne, ervilhai, •ixova,
infecções bacterianas
arva-doce, ,essênneias para balas para
•
doces e para alimentos, figada trutas,
655.139,
de
7-8-1964
o
Tesa.> n
Fartenfabriken Bayer
frutas secas, em caldas, cristalizadas e
IMO. BRASILEIRA
Iates — Americana de Publicidade
ccnipotaa, téculas, tigos, flocos fermenS. A.
Aktiengesenschaft
to. farinhas, fava, farelo. fubá, gomas
hara
Utede da
de mascar, geléias, geléias de mocotó.
Classe 48
cuslinguir; Perfumes. essências. ex_ goinbada 'gorduras, grão da bico. glaItsverkusen — Alemanna Para
A SUA
tratos água de colónia, água de touca- ces glicose. gelatinas. granalo.s, linguas,
: dor, água de beleza. água de quina. linguiças, leite, lombo, lombo, leite conPROSPERIDADE
água de rosas, água de alfazema, água densado. leite em'pó, legumes, lentilhas,
Classe 3 ' para barba, loções e tônicos para os lagostas, mel, marmelada, mortadelas,
Para
distinguir:
Uni
produto
farmaceu• É A NOSSA
e para a pele, brilhantina, ban- nian:eiga. mostarda, mariscos. moluscos,
tiro wado como contraste para radio- aabekas batons,
cosméticos, tixadore. molhos margarina, massas" til:mentidas
dolina,
grafias
,
GARANTIA
ie penteados. petróleos. óleos para oN e de tomate, Melado, milho, noz-moscazabe.os. creme evanescente. cremes gor da, óleos comestiveis, ostras, paios, pesTermo n • 655.144. da 7-8-1964
Classe 32
durosos e pomadas para limpeza da pi- segada. peixes, peseados,'"'pa 11C tones.
Farbenfabriken • Bayer
Exressão de Proaganda
le e - maquilage - . depilados. _desodo- pasta de amendoim, pikles, mis, pasAktiengesellschaft.
rantes. vinagre aromático, pó de arroz tilhas, pó para pudins, ralinés, pães.
Alemanha
Termo n° 655.140, de 7-8-1964
e talco pefumado ou não, lap:s para pães de harma, pimenta. presuntos. polFarbenfabriken Bayer
pestana e sobrancelhas, preparados para vilho. -queijos, quirera de n1:!ho rações
Aktiengesellschaft.
embelezar cílios e olhos, carmim para balanceadas, requeijão, róscas saga,
Alemanha
o rosto e para os lábios, sabão e creme tadas, sucos de trutas, salsiif . as, sal.
para barbear, 'sabão líquido perfumado toucinho, tremoços, trigo toraaeS, torou não, sabonetes, dentifrícios em pá.
radas, tâmaras. tapiocas, . v:nagre
pasta ou liquido; sais perfumados para
Farhenfahriken Efayer
Termo no 655.151, de 7-8-1%4
banhos, pentes, vaporizadores de perle-,
me; escovas 'para dentes, cabelos, unhas Tirol Indústria de Bebidas e Conexos
Aktiengesefischaft
S. A.
• cílios, rum de louro, saquinho perfuLeverusen itletnana
mado, preparados em pó, pasta, liquiFarhenfaliriketi Dava!
São Paulo
dá s tijolos ara o tratamento das unhas.
dissolventes
e
vernizes,
removedores
da
,Aktiengeseltschaft .
Classe 3
cuticular; glicerina perfumada para os
'TEM GOS.TINHO
Para distinguir: Uns produto farmacht- cabelos e preparados para dsecoloÇerferkuce.n s.:— Alemanti) tdeo indicado contra resfriados e doen- rir saibas, cílios e pintas ou sinais artiREFRESCANTE'
ças infecciosas
ficiais, óleos para a pele
Casse 3
'Firmo no 655.145, de 7-84964
Térmo n° 655.1" de 7 -8- 1464
Para distinguir: Um produto fermaolaaParbeatabrilum 13ayst
Ognomar de Melo Figueira
Classe 43
tico lndciado contra resfriados e doenlatiengesellsehaft.
São Paulo
Faase de Propaganda
ças infecciosas
Alemanha
Termo n • 655.153, de 7-8-1964
Termo no 655.142, de 7-8-1964
Etablissemnts Poutralt-Morin
Parbenfabriken Bayer
prorrogação
Aktiengeselisehaft.
França
Alemanha

luidústr:a Bresi/eira

-

3
Para d4tIl.c-cár: U:n produto :arrnacêudr fieldeo ind,catio no tr.va.-4 ...-ato
enei,:s hepáticas

MANAUS

"M IRALVA"

r,

Leukom cin i!y

c arbentabriken

Bayer
Aktiengesellschaft ,

PRO3ELOGn10

- !When Bayer
'-Farbenfa
e Aktlengesellschaft

IrLtSrAMZIVZ4Ei
. Trad.Ilraalleire

Laverkusen — Alemanha

Leverkusen —.Alemanha.
Cassei
Para distinguir: Um produto hermadstPara distinguir: UM produto farm:watt-, deo indicado contra redrisdes e daniCasse 3

fico usado como anfitti6fiets

fas Idecelotie

Coam 3
Ardeu thi clame

Classe 21 Pare di,..tinguir: Finca-pés para biela
elebts
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.weguntia-tetra 14

1046inbro

655.152, de 7-8-1964
Timo no 655.159, de 7-8-1904
relho Ituarmosos, lampadas, isoladora dt
Guaranv S A. rachai, aáquigas falante, pilha secas Lourival de Oliveira Moita e Elio de
Oliveira Mona
São Paulo
elétricas," plugs, pic.k-ups, para-unias
atado do Rio de jnaeirct
potencioaeactios, escalas de video, reaistéadas elétricas, aparelhos, receptores
tona, radies; reluys, redutgres, radio" k N p uSTRIA E COMtRch0
ranografos, reostatos, radiosa para auto
SUARANY S/A"
moveis, radios receptores reatores para.
luz fluorescentes, ra".4 conjugados ou
não com ionógralos, soquetes, pactuairatdoret, sciecionado-cs aarclhos de te'T ema I,- 635.154, ri: 7-6--lR-1
tomatlwi. ou não, aparell-,os per,
itacba S. A.
ra teV gra hos scm fio. tradsformadores
para e telear.bes, tomadas de
corrente • apaTelhos transistores, apare
!lios de trawunsrZo e ce,epçâo de soas
rur:ro-...s;it n
vakailaa paro rádio e releausões
—
Tarauz . n$ 655.156, de 7-5-1964
. Alt: and re Petrocolz:no
São Paulo

'riamo
ladndlia c

CODIéTd0

D. BRASILEIRA
Dr s/ eira

C , ,,sia• 4h
Para &atal aia Partamos csaél.s. ca .
tratos água de colbnia água cie toulai
dor,. ajam de be;e:a. atua de quina.
água de tosas. agua de alfazema, agua
para barba, toOes e tónicas para PR..
tabelas e para a pele, braantina, bandolina, batons. coçméticos, fixadores
de penteados, petróleos, bicos para os
tabelas, creme evanescente, cremes çor•
duronas e pontudas pa-a hupeza da pele e “maquilage". &pia:rica, desodo
sanita, vil-L . 9re aromáV:-.o, p6 de arroz
e talco pefumado ou nr.a, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar•cdlos e olflos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabáo e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
Vil não, sabonetes, dentifricios' em pó.
pasta ou liquido; sais -perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de pene.
me: escovas para dentes. cabelos, anhos
cshos, rara de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta. liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
reticular; glic.erina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cilios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo n° 655.155, de 7-8-10aa
Same Cint,
São Paulo
•

*GOL.'
ORASILEiRÁ
Classe 6
Para distinguir: Artigos e apartitioa
?dem e eletron.cos: alto-falantes. mate.
nas, agulhas para fortografos. aparelhos
de alta-fidelidade, amplificadores & sota.
bobinas, bobinas para racho. e talava
abes, aparelhos para controle de sons
chaves de tomadas, chaves autotatiticaa
chaves para antenas, e fios terracomutadorma coodensadbres, aparelhos de
comunicação interna. bicos gravaras,
chaves de ondas, chaves de alavancas,
chaves e/abicas. chassis para radioa.
diais, aparehos de intercomunicação,
,aparelhoe de 'requerida modulada, lo.
nografos. fios para eletricidades e toe
terra, fusiveis, fitas magnéticas, geradores, automáticos, geradores estancas e
, eletronicos de alta frequência que hm.
eloafize cosa valva/ela Interruptores,

imana permanentes para radica, gravadores de fitas, gravadores de ditem:apta

•

Caasse.

NTP., tiY.tmouir: Pertinne. esséncias. ex.

-crotos. agra de colon“, agua de toucador. agua de beleza, água de qu:na.
áaaa de rosas, agua de alfazema. água
para barba, tacões e' tónicos para os
cabelos e para a oe:e. brilhantina. bandtaina. "batons - cosméticos fixadores.
de penteados, petróleos. bicos' para. os
cabelos, creme evanescente, cremes gorduroso... e pamadas para limpeza da
Fele e "maquillage" depllatórios desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pctfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceihaa, preparados para
embelezar cibos e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear, sabão, liquido perfumado
ou não. sabonetes, dentifácids em p6,
pasta ou liquido; sais perfumados para.
banhos, pentes. vaporizadores de perita
me: .escrivas para dentes, cabelos, linhas,
e cibos; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, litlui
e tijolos para o tratamento das unhas-&
dissolventes e vernizes, removedores da
euticular glicerina perfumada para os
cabelos • preparados para descolorir
unhas, 'calos e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Urino no 655.137, de 7-8-1964
.
Petrocokt/ São Paulo

ATE DE IDEIAS,

Frfurin dr, Rir, rip

PRORROGACAO

r

PA C
Industria Brasileira

Cta.sse 32
Para distinguir: Urna publicação
TC,f

n° 655.165, de 7-5-1961
Staricchto 6 Ficare%
São Paulo

Classe 11
Para distinguir': Parafusos eia geral
. Termo n° 655.161, de 7-8-1964
Panayotis
Indústria Eletromecánica
Limitada
Estado da Guanabara

STETIC
1ND2STRIA BRASILEIRA
Classe 10
Paia distinguir: Instrumentos, asáquiaars,
aparelhos e petrecros para a medicina,
a arte dentária, a cirurgia e a higiene.

?Marinas, aparelhos e instalacnes hospitalares, de expurgo e. fins análogos

Térrao re 635.162, de 741-1964
Panayotis — Indústria Ektromeçanica
Limitada
Estado da Guanabara
Classe 48
n
Para distinguir: Perfumaria, cossukticos,
BRASILEIRA
dentlfriciota sabonetea e preparado, paClasse 48
ra o cabelo. Artigoh de toucador, esc&
cliptinguir: Papel abro:yen:c para vas apra os dentes, unhas, cabelo e
USO em toucador
roupa

"LIMPAPEL?

Termo n° 655.158, de 7-8-l9fa°
Orcei Imóveis Limitada
!siado do Rio de brada

manivelas, navios, ónibus. para ,%oritie
para-lamas, para-brisas, pedais, pan
rodas para bldeletas, raios para bid

tas, reboques, radiadores para vcicu/
rodas para veículos, selha; tridcks,
rantes para veiados vagões. vc!ocfpia
varetas de controle do afogado Ci
acelerador, tróleis, troleihns, varres de,
. carros, toletes para carros
t
Classe 46
'rezam) no 655.163, de 7-8-1964
Para distinguir; Des.a`etante perfumado
.
Bloch Editores S. A.
Estado da Guanabara
Trino no -655.160, de 7-8-1964
Lecy Gosta de Barros Silva

ViSAGE"
• Industr

Ias, carrinhos de reão e carretas,
AhOntteas, carros ambulantes,
carros, tratores, carros-berços,
ren
fostques, carros-irrigadores, 44110111,
‘ ss, maculas, chassis, chapas
estiares para velculos, cebos de vai
'carrinhos paro máquinas de caem
sorrediços, para veiculos, direçZo, dzel
gadciras, entabue. escadas rolantes,
vadores para passageiros e para car
engates para canta. eixos de direç
freios, fronteiras para veicules, qu
locomotivas, lanchas, motociclos, mola
motocicletas, motocargas, aloto furgbex

Remo a' 655.164, de 7.8.1964
s.erricchlo 6 Ficareni
São Paulo

PfiÕRROGAÇÃO
• na.g rese 21 — 31 — 39
lnargnia
Termo ao 655.166, de 7.8-1qa4
Serricchio j Ficara)
São Paulo

FORTE
•
IIIMINametweemess t
rousaaamajasameneassAk

iiiiMerreraelleeeeilere
menterare
saeuriee eu,

51ND. BRASIlkiRR
PRORROGACÃO .
Classe 39
Pás; dedinguir:Solaclos e saltas
borracha

de

Timo no 655.168, de 7-8-19f 4
3. Costa Gavakaati
Pernambuco

l

LIY

ORCAL

I
tYÂf,
ri..4
WM-940111.,:s*- EB

Chamei 33 — 30
final de Pronanantb

FRORROGRÃO
Para disebtguirs Velculos e suas parles

Jaguaribe
(indústria Brasileira

tategrentes Aras para IA:Metas, atitosaSvate, auto-canthshees, avie" amor.
Cisam 41
alavancee de cambia. braço& Paia tdinguir; Goiabada • tio«s em
etel
bff
lot Pela vidculos. biele/lo;
n

4nde-feirfi 14
.167, ! de 7-8-1964
Gauchs Limitada
Grande. 4oSal

a
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Têrmo a. 655.171, de 7-8-1964
Laboratório Daja Limitada
,Prorrogação
São Paulo
PRORROGÁCAO

PULMAOFOR
Classe 3
Para distinguir: Um preparado farmacêutico usado no tratamento do trague°.
bronquite e suas manifestações

Classes: 16 — 33
Insígnia
Termo n° 655.169, d e7-8-1964
Pavoa° Fe:gut e Pague Limitada
Rio Grande do Sul

.ct

Termo n° 655.173, de 7-8-196e
Laboratório Daja Limitada
São Paulb
prorrogação

PRORROGAÇÃO

(Peq./xis e (Pague.»

.:".lasse 41
Alcachofras, aletria. alba. aspargos
açúcar. alimentos paar animais. amidu
smendoaa, ameixas, amendoim. araruta
arroz, atuiu. aveia, avelas, azeite, azei
boas. banha, bacalhau, batatas. balas
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha
rafe- em pó e em gra& camarão. canela
tia ,pau e em pó. cacau. carnes, chá
anatados, chocolates. confeitos, crava
alimenticios croquetes, compotas, cia.
mica coalhada. castanha, cebola. condi.
tentos para alimentos. . colorantes
&ouriços, dendê, doces. doces de frutall,'esp inafre. essências alimentares, em
padas. ervilhas. enxoval, extrato de aainata, farinhas &imanadas. lavas. (é
aulas. (tocos. .farelo. fermentos. feijão'
figos, frios, tratas secas naturais e cristalizadas; gricose. goma de mascar, gor
dures, grânulos, grão dg bico, gelatina
goiabada. geléias 'erva doce. berva
cate, hortaliças. -agostas. !águas. leite
condensado, leite ens pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro. massas alimenacias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada. macarrão, massa de tomate, me e melado, mate, massas para mingaus. molhos, moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada. e nozes; óleoe cot:lesavam. ostrew ovas.
pães. Mos. adules, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes. presuntos, pa
tes, peut-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal saga. sardinhas.
Itandukhes. salsichas. &lamas. sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomares e de
trutas: torradas, •taploca, tâmaras, telha.
•rim. tremoços. tortas, tortas para alimento de animais e aves, korrees,
toucinho e Vinagre

.

culação no solo, remédios para o gado,

remédios para oa carneiros, remédios e
tónico., usados na veteanária, sabão
para a vet2rinária e horticultura, ubá>
desinfetante, sais para • 'ins agrícolas,
hortículas, veterinárias e sanitários, torta de semente de caahamo.• sulfato de
cobre para agricultu.a e horticultura,
umguento para a veterinária, venenos
para insetos e„ vermes, vesicatórios para
ani mais
Termo ne 655.174, de 7-8-1964
• Laboratório Daja Limitada
Prorrogação
&ia . Paulo
PHURROGACÃO

• Termo ne 655.178. de 7-8-1964
Panca S. A. lndústri e Comércio
. Prorrogação
São Paulo
PRoRROGACAcP

PANEM
Indústria Brasileira
Classe .8
Para distinguir: Panelaa de pressão
Termo n° 655.179, de 7-8-1964
Societe Guerlain
França

FIOADOFOR
Classe 3
'Para distinguir: Prpearado farinaceutica indicado nos casos de Insuficiência
hepática e anemia macrocitrica
Termo n° 655.175, de 7-8-1964
Parque das Baterias Limitada
Rio G •ande do Sul !

Classe 3
Para distinguir: Substâncias químicas.
produtos e preparados para serem usados na medicina ou na farmácia
Termo ne 655.17Z de 7-8-1964
Laboratório Daja Limitada
Prorrogação
São Paulo
PRORROGAÇArl

Classes: 8 — 32 — 50
Insígnia

OAJA

Tèrmo IP 655.176, de 7-8-1964
Parque das Baterias Limitada
Rio G-ande do Sul

Classe 2
Para distinguir: Acido fênico pata fins
sanitários, adubos para agraultura e
horticultura, água de cal, quando desinfetante, água de potassa. para fins
sanitários, água oxigenada, alcali& para
fins agricolas e veterinários, bactericidas, bálsamos parafe ias veterinários,
capsulas medicinais para uso veterinário, cloreto de cal -para desinfecção, citrato de magnésia, creosoto para desinfecção, desodorantes, embrocação para animais, exterminadores dep ragas
vegetais, goma em papel para matar
moscas, inseticidas, loções medicamentos
para usa veterinário, medicamentos para veterinária, mostarda para LISO na
veterinária, nicotina preparada para fins
borticulas, nitrato de sódio para 'agri••••
cultura, óleos para veterinária,' papel
Tèrmo a, 655.170, de 7-8-1964
para fumegação, pastilhas para destruir
Shelby, Indústria e Comércio
insetos, pllulas para. uso na veterinária,
Rio Grande do Sul
pó Inseticidas e para destruir pragas.
pó para veterinária, preparados para
destruir pulga e iolhos, preparados para esterilizar instrumentos cirúrgicos,
preparados parad'estruir largatas, preparados para destruir insetos, preparados preservativos de plantas, preparados para destruir vermes e berva
preparados QUIMICOs para destruir ao!mala daninhos, preparados ara destruir
e afugentar traças, preparados para
destruis ou imedir fungos na agricultu
Classe 41
Para distinguir: Compotas de Pessego, ra. preparados para dar banhos era cal
peasegada, figos em calda, ervilhas m- adros; preparados para o tratament,
magos em calda, pepinos em mimou- de sementes, preservativos para flores
naturais, *prdutos bacteriale para inora e pildes
•

itadástria Brasileira

• Dezembro de 1951.

HABIT ROUGE.
Classe 48
0.ara distinguir: Perfumes, essências, extratos. água de colônia, água de toucador, água de beleza, am.a de quina.
água de rosas, água de alfazema, águà
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons", cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes goriarosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage" depilatórios. desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para •
;muna e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmins para
s rosto e para os lábios, sabão e creme.
para barbear, sabão liquido perfumado
ou nate sabonetes, dentifricios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escevas para dentes, cabelos, unhas,
e cílios; dum de louro. saquinho pariutnado, preparados em pó. pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
etalcula; glicerina perfumada para oti
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Terinct ne 655.180, de 7-8-1964
São Paulo Alpargatas S. A.
Prorrogação •
São Paulo

PRORROGACAC1'.

CONQUISTADOR

Classes: 8 — 42 — 50
Express.%
Termo ne 655.177, de 7-8-1964
Fábrica Nacional de Artefatos de
•
Metais S. A.
São Paulo

PRORROGArito

fábrica Nacional de
Erlefatos de Melais S. A.
Nome Comercial
I

Classe 36
Para distinguir; Artigos de vestuários
e ro..:pas feitas em geral: Agasalhas
avt ntais. alparcatas, anáguas. blusas,
buas, botinas blusões, boinas, baba
douros, bonés. capacetes, cartolas. cara
puças. casação, coletes, capas, cisais,
carhecois, calçados, chapéus. cintos
cintas, combinações, caminhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. cm
ças. camisas, camisolae, camisetas
salas, casacos, chinelos, dominós. achar
pe$ tantasias, fardas para militares, co
legiais. fraldas, galochas, gravatas. sor
ras logos de !ingeria. laqueias. laqt.és
luvas, ligas lenços mantõs, meias
inalõs. mantas mandi"ao. manilhas pa
:dós. palas, penhoar. pulover pelerinas
peugas. ponches, polainas. p aranas. Pu
alicie p erneiras, qUilnanoS. regalos.
robe de chambre. roupão. sobretudos
su$pensórios, saídas de banha sandálias.
suciares, shorts sungas, atolas ou &ladra.
tuler, toucas, turbantes, ternos. mie
formes e eestidos

tr
. •
,

\,..•

'Nemo a° E .

de 741964

7
1.41quinaz e utensílios pare UNO USW
oa exdusivamsate aa agricultura
orticuitura a saber; arados, abridores
ele sulcos, &Madeiras, ancinhos me.
clinicas e errapilliradores combinados.
arrancadores medulem para agricultura, batedeiras para cereais. bombas
pram adubar. celfadeiras, carpideiras.
ceifados para arroz, charruas para agrN
milheis, cultivadores, •debulhadores.
&atacadorea.. desentegradores, esmagadores para a agricultura, escarrificado
res, enchovadeiras, facas para máquimas agrlcolas. ferradeiras, gadanhas.
garras para arado, grades de discos
ou dentes. máquinas batedeiras pare
agricultura. máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras. máquinas de
mungir. máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura, máquinas de plantar, motocharruas. máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, pára sulfatar, de
esquia de triturar, de esfarelar, terra,
pare irrigação, para matar formigas
outros insetos, para barrar e. pulverizar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha. para eolner
algodão, para coD-..er cereal& máquinas
amassadoras para fins agricolat de
tonar árvores, para espalhar para capinar máquinas combinadas para semear e cultivar, de deshaner. para ancilar. máquinas e moinhos para forra-

""tf-G9i

meil(ED,oa,
firasãiís.
Classe 23
Para daitinguir: Tecidos dc todas ui
/apática

Paraná

tditicio

.

Catnuaçúj
Clame 33
Titulo

classe 50
Para distinguir: Cartazes impreasos, ahquita* impresas, faturas, folhinhas
presa" notas promissórias, recibos e
rótulos
táraao a° 655.185, de 741964
Catada Vitória Limitada
Paraná

locantins
Classe 33
Titulo
Ténue, ** 655.200, de . 74-19E4
ComereÀal de Ittnyveis Illuraeo
Limitada
Paraná
-Classe 33Titulo
Tenso n° 655.201, de 74-1961:
Coluteretal, de Isaó.k. 41, Paiuraco
Limitada
Paraná

.

e 655.191, de
rcial de Imóveis Muraco

••••••n••n••ffig

744964

Come

•

Limitada
Paraná
Ciame 33
Titulo

.

n° 655.192, "de 7-8-1961

jráljnic:rcial de Imóveis Muraco

1.-

Linatada
Paraná

t
Caleelra viorI.4

.

.

• it

Classes: 33. — 41
Titulo
num ao 655.186, de 7-8-1984
Terral/migam e Pavimentação Viária
Limitada "Tepavi
Paraná

Claus 50
Pare distinguir: Cartazes impressos,
cartães termosplásticos de identidade,
etiquetas, faturas folhinhas impressas,
notas promissórias, recibos e rótulos
Vamo e 655.187, de 7-8-1964
Lartieinios 'mut Limitada
¡yens. máquinas toscadoras. ordenadoParaná
s56 medi:ticos, raladores caecenkos, asice compreasores para a agricultura,
anchaddrag, seaseadeiras, secadeirat,
1RGUT,
secadores de terra, tosadores de oram" tratores agrícolas, válvalaa para
Wüstria Brastleiri
máquinas agric.:rias
Termo n° 655.182, de 7-8-1964
São Paulo Alpargatas S. A. •
ClAse 41
Prorrogaç.ãa
Para distinguir: Aveia, arroz,;.• ilho, baS.io 13.o
nha, carnes secas, frescas, defumadas,
esdatadaa e salgadas, creme de leite.
~gira, coalhadas, ervilhas, feijão, farinhas de trigo, %Tinhas lacteas, farivlko"°G'rirt
nhas. de milho, farinhas de mandioca,
herva-mate, ioghurt, • linguas, leite, leite
em pó, leite condensado, lentilhas, linguiças mortadela, manteiga, presuntos.
paios, queijos, requeijóes,,alsichas, Balames, toucinhos e 'arques
cOW1£1.4
'Timo ao 655.186, de 7-8-1964
Comercial de Imóveis Murara
Classe 31
Pari•-..ná
Para dnguir: Lonas dt alçrcAlrie e
Juta
Termo ne 655.183, ed 74-19C4
Edifício Rio
São Paulo Alparoztat 5', A.
Prorrogaçro
Paranapariema .
São PrJulo

noRRoncÃo

Lintita1.,

'
dificio RIO,

Ferro pilha'
Clame

Ltada
Paraná

o do Oeste-Codeco
Paraná

,

Tédio a° 655.199, t : e-i961
atai 41 ial de. Isaóvet, 'juro%

Zlirmo tib 655.190. de 7,8-1964
Comercuil de Imóveis Muraeo

Timo 655.184, de 741961
Ociapie2ix de Desenvo/vimento de

licia"
do

Indústria Brasileira
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:

'Clame O

•

.

EdifiCi0 RIO,

Edifício Rio
"Paraná

. 'Solimões,
Classe 33
-Titulo
—
Tértno n° 655.193, de 7-84964
' Comercial de Imóveis Muram)
Limitada
•
* .
Paraná
Classe 33
Titulo
nn,.....n
Wrmo 119 655.194, de 74-1964
Comercial de Imóveis Mutuo
Limitada
Paraná

:.Edificio
•

-

.

•

Titulo

Chem 33
Titulo
fértuo no 655.202, de 7-8-1964
Comercial de /móveis Muraco
Limitada
Paraná
Classe 33
Mudo
ninoaz0 655.703, de 7-6-1964
Aeltisraç A. — Comerdo e
Importação
tatado da Guanabara •.•

•

omina.

Rro"
.

-Araguaia
Classe 33
Título

•

•

Virmo ia* 655,195, de 744961
Conivcial de imévrig- Murar*
Limitada
.
•
Paraná
Classe 33
•
Titulo

Uma it° 655.196. de 7.41961
Canicrcial clz Imóveis Muraco
Limitada
Paraná
..
.

Edificio Rio ig
. Classe 33
Titulo

Mamo a° 655.197, de 7-8-1964
Calmarem; de Imóveis Adunco
Limitada
Paraná
Ed*C
-- -R• .. ,..à7
I /cio

to iv
.--.---.i....„,

.

çlane

Para deatiaguir:e""e4i
Froatasárasamt erenit
I
'Firmo ao 655.204. de 7-8-1944, a
raaaribuidora Farmacêutica
da Guanabara Limitada,
Estado da Guanabara
Ksa=41.

.011341AATABARA Lu")

Classe 3
Rira &entupir: Substancias qui:n.10i
Produtos e preparador usados sití
dicina
oci 'Mano as 655.205, de 741961
---....ii
Clorlvaltlo de Araujo Castro,
li
Faiado da Guanabara
•

03 . •. .
:Nulo.. a
i
• 11
i*: '.655 .189, 4
tkit964' .
'nolo r'--"-'--."-'-:------.."-I
65.198:-de:
'73:51961
»Tédio
nv
•
•
Game:eira de Irs.'-?cis Mamo
• '' (- danei-dal 'de'leaUeis, Minara
Limitada ••
. ' t ' Lietitadà •
'
'
Parant.
Paraná
Classe 33
Gaita 33
Titulo
i
Titulo
`,

r • ,!
' •

ri~

et Gd> KW 4.4111114

asse 32
%a &anual jornal !Apresto as
102.1a,40 turística
o 655.206, de 741
.
e RepreneastagN!
•

Limitada
nemalo , da Cimmalmea
•

Clame 50
Marc.

4402 enunda-feirti 14

COMO ()F!("

( 5• aa il•0 In)

De.zernb.r
. o (/?, 1964

Glein

res. hibrific.adorea, máquinas para soldar, máquinas para misturar, máquinas
para furar; máquinas Para perfurar, máquinas laminadoras, máquinas operatrizes, máquinas para afiar, máquinas motrizes, máquina 'para amolar, máquinas
para torcer arame, mancais retos, mancais de teto, matrizes; mesa giratórias;
mecanismos de direção, mancais, matacala de rolamento mancais de correia
continua. mancais radiais, mancais axiIndústria firasitetra ais,
mancais de empuxo com colares
Classe 14
múltiplos, motores a gás, a vapor e
Para distinguir: Adornos caseiros e re- vento; munhões de eixos móveis, pistões
ligioaos, de vidro ou cristal, inclusive de amortecedores e rolamentos de esrosárioà, endros e vidros
feras; polias, polias para cabos, rodas
dentadas, rodas para correntes, regula655.208,
de
7-8-1964
Têrmo a°
dores, rolamentos de esferas, rolamenCapas Copacabana S. A.
tos de rolos, suportes, reguladores, roEstado da Guanabara
lamentos de esferas, rolamentos de rolos, suportes de manivela de pedal.
Transmissões, turbinas locomóveis e ventiladores
Trato a' 655.207, de 7-8-1964
140 Metro — Imagens e Adornos
Limitada
Estado da Guanabara

E

briScação, compressoras de rolos para
estradas, elevaaores de acrgas e vagões.
guinchos e guindastes, lamhaadores, locomóveis, lubrificadores, máquinas de
aliar, máquinas para cervejarias, máquinas de combustão interna: máquinas
para condicionar, separar, limpar, polir
e enrolar semente, cereais, grãos e frutas; máquinas apra coustruçào e conservação de estradas de ferro e de rodagem, maquinas para o preparo de
material para estrada; de ferro, máquinas de cortar forrageai, máquinas deCostu.a, máquinas para drenar, máquinas
para escavação de terra: máquinas para
a fabricação de papel, calçados, e tapetes; máquibas-ferramentas, máquinas para imprensa, máquinas para indústria
quimica e a açucareira; máquinas lamiaadoras. máquinas lirnadoraa, máquinas
mistu-adoras; máquina motrizes, máquinas motrizes, máquinas operatirzes. máquinas ,ara panificações, máquinas perfuradoras. máquinas para polir, daquinas para osldar, máquinas para torcer
arames, máquinas trituradoras, mesas
giratórias, motores de combustão interna, motores a gás, a vapor e a vento:
prensas, turbinas, ventiladores para a
indústria. Partes de máquinas a saber:
acoplamentos,, alavancas inanobradoras
de embreagem, alojamentos de cones.
anéis de guia, anéis de lubrificação,
anéis de rolamento . ranhuradoras, articulações universais, aros de gula para
esferas e outros dispositivos de guia
para corpos de rolamento, bielas, caixa
de mancais, caixas de empaque, cavaletes ara mancais e transmissões, combinações de mancais radiais, correntes,
cubos, dispostivos de guia para eixos,
dispositivos apta a flxaçao de mancais,
de rolamentos sôbre eixos ou alojamentos, eixos, esferas de -aço ou outros metais, êmbolos, engrenagens, .engrenagens
de diferencial, engrenagens de multiplicação e transmissão . de Sarça, mancais
retos, mancais de teto, matrizes, mecanismos de direção, mecanismos de engrenagens de multiplicação e transmiasões de fórça, mancais, mancais de rolamento, mancais axiais, mancais radiais,
mancais de empuxo, com colares múltiplos, munhõea de chita móveis, istões
de amortecedores e rolamentos de esferas, polias, polias para cabos, pohaa
para transmissões,- rodas dentadas, rodas para correntes,. reguladores, rolamentos de esferas, rolamentos de rolos.
riuportes de marilvela de pdeal, transmissões, transmissões intermediárias,
ventiladores, suportes de manivelas de
pedal

termo n° 655.211, de 7-8-1984
FIchtel Ei Sacha A. G. Alemanha
Classe 11
Classe 28
Para distinguir: Capas de plástico para ferragens, ferramentas de &ida espécie,
cutelaria em geral e outrog artigos de
automóveis
metal, a saber: Alicates, alavancas, armações de meta! , . abridores de latas.
Têm° n° 652. .209, de 74-1964
Companhia Exportadora — Importadora arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas,
de Alagoas — Ceia
bandejas, bacias, baldes, boiribosileres:
Alagoas
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides,
chaves; cremonea, chaves de parafusos.
conexões para encanamento, colunas,
caixas de metal para portões, canos de
metal, chaves de fenda, chaves inglês&
cabeções; . canecas, Copos, cachepots,
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de alimentos,
calderões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, condores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esteraa
engates, esgiiichos, enfeites para arreios,
•strtos, esferas para arreios, esm,ma,
deixas: .formates, foices, ferro para carte
classe 11
capim, ferrolhos, facas, facões, fechaInsIgnia
duras, ferro comuna a carvão, fruteiras,
funis. fôrmas para doces, freios, para
Tèrmo na 655.210, de 7-8-1964
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
Fichtel Ei Sacha A. G.
prorrogação
grelhas, garfos, ganchos para qucirOs.
gonzos para carruagens; insignias; aAlemanha
mas, lâminas, licoreiroi; latas de lixo;
jarras; machadinhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos, mar
retas, matrizes; navalhas; puas, pás, are
gos, parafusos, picões, porta-gelo; po.
/ seiras, porta-pão porta-jolas, paliteiros:
panelas roldanas, raios para pias, rebites, regadores; serviços de ehá e café,
serras, serrotes, sadios, secarrothas; tesouras, ta,,Serea talhadairas, turquesas
' Tarmo U° 655.213, de 7-8-1964
tenazes, travadeiras. telas de arame, tota
Pichtel & Sacha A. G.
miras, trincos, tubos para encanamento.
Alemanha
trilhos Jata portas de correr, taças
Classe 7
travessas turíbulos, vasos, vasilhames Maquinas e utensilioa para
serem usaverrumas
dos exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
Termo a* 655.212, de 7-8-1964
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mePlchtel 8 Sacha A. G.
cânicos e empilhadores combinados.
Prorrogação
arrancadores mecânicos para agr1cul
Custe 6
Alemanha
tara, batedeiras para cereal*, bombat
Para distinguir: Máquinas e suas parpau adubar, ceitadeiras, carpideiras.
tes integrantes, a saber: acoplamentos,
ceifados para arroz, charruas para aga.
alavancas manobradoras de embreagem,
mdtura. cultivadores, debulhadores
aparelhos de elevação, aparelhos de ig,destocadores, desentegradores, esmaga
ulção, anéis de lubrificaç go, articuladares para a agricultura, esearriftra
çÕes universais, aros de guia para ,esreg, enehovadeiras, facas para máquiferas e outros dispositivos de guia para
naa agricolas, ferradeiras, gadanhos
oa corpos de ri:Amianto, bielas, cavales
garras para arado, grada de discos
tos para mancais, combinações de mant
ou dentes, máquinas batedeiras • para
caís radiais, correntes, cubos, disposidt
agricultura, máquinas inseticidas, ,má.'
vos • para a fixação de mancais de rir'.
quinas vaporizadoras, máquinas
lamentos sobre eixos ou atojaraentoL
tlaanfilr, ca4cabrias nlveladoras de terra,
Clame 6
máquinas perfuradora para 4 adriculaltas, elevadores, êmbolos, 'engrenagem;
efigrénagens de diferencial, engrena- Para distinguir: Ascensores hidráulicos tura, máquinas de. plantar, asotochtirgens de multiplicação e transmissão de e .pacumatIcos, aparelhos de elevação, ruas, máquinas regadeiras, 'Maquinas de
t roçar, de 'auriga:, pata' stilfhter,•
guindastes, guindar Intuittadot aPeeelhee de lifeição, aparelho. de

indústria Brasileira

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÂO

a

:argua, çk. triturar, de estare.ar, terra.
para irrigação, para matai formigai- a
outros insetos, para bunda: e pulverizar desinfetantes, para aduaar, para
agitai e espa,hat palha, para' comer
4,gudao, ' para colher cereais, maquinas
amassadoras para fios agricolas, d*
amai- arvores, para espalhar. para capinar, maquinas combinadas para se-,
metu e cultivar, de desbanar para enfitar, máquinas e caoinitos paru torragens, maquinas toscadoras, o: danado.
res mecânicos, caladurea tnecarucos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, acama de t ra s, secada traik
secadores de terra, tosadores de gra.
ma, tratores agricolas, válvulas pare
maquinas agricoiaa
Termo n° 655.214, de 7-8-1964
Schilling
Hillier 5. A. Industriai
e Comercial
Estado dl Guanabara

Classe .
Para sIsitinguir: Um preparado ana-rui
do e anti-térmico a base de asfalto
borracha natural par proteger tôda
qualquer superficie metálica contra
abrasão e a corrosão por vapores ael
dos ou intempérie atmosférica, especial
mente para protege: contra 8 corroçA
as chapas metálicas das artes inferia
res dos automóveis, cadinhonetes,
bus, carros de cargas, assim com o as
tenor de • vagões tanques contra eve4
tuais vasamentos ou derramamentos 4
ácidos ou material corrosivo
••n•nn,

Urino no 655.215,. de 7-8-1964
Schilling – Hillier S. A, Industrial
e Comercial
Estado da Guanabara
Classe 46
Para distinguir: Prearados ara conservar, limpar e polir
Tarmo a° 655.216, de 7-8-1964
Schilling — Hillier S, A. Industriai
e Comercial
Estado di Guanabara

SELLOFIX
Indústria Brasileira
Classe 1
Parad istinguir: Um preparado químico a base de óleos e resinas emulsionadas para proteger amura a corroaão
e estampagem 'de metais e para a proteção de peças metálicas contra a corrosão quando armazenadas superpostas
Termo na 655.217, de 7-8-1964
Hillier S. A. 1ndu.stria1
Schilling
e Comercial
Estado da Guanabara
Classe 46
Pura distinguir: Um reatado a base ae
'óleos e resinas emulsionadas ara castavar a estampagem de metais 'e quaisquer
Peças • metálicas' guando st.rmizetiada
•
suPerosta'a

c: r.:o

Segunda-feira 14
Térino nu 655.213, da 7-8-190f
Schullinçj — /filiar S. A. jnilustrial

e

;
'riamo a* 653.222a c":
ia ir CL-1/N.:0
Ren,ostil • — 1j

s

C0/1.1C1T;i11
C11/1),:l'ara

Est.do

Indústria Brasileira

Classe 31
Para distinguir: Um remado de vedação e base de resina sintética eia solvente abatia() de petróleo, formando
uma nata branda, esceialmente para sas
usado na Indústria automobilistica para
vedar arabrisas evitando a entrada de
água, ar e oeira
Termo nu 655.219, de 7-8-1964
SchIlllng — Hillier S. A. Industrial
e Comercial
Estado da Guanabara

CONSCAR
Indústria Brasileira
Classe 31
Para distinguir: Um preparado a base

de resina de consistencia xaroposa atedia, para vedação de costuras e uniões

metálicas
Termo ricl 655.220. de 7-8-1964
Hillier S. A. Industrial
Schilling
..
e Comercial
Estado da Guanabara

REMAT1TE
Industria Brasileira
C.iasse

Para distinguir: Um preparado químico
em forma de pasta esada para unir pautos de solda elétrica, tornando-os Inaie
resistentes à água e às inclemências do
tempo
Termo nu 655.221, de 7-8-1964

ShiHing — Hillier S. A. Industrial

e Comercial
Estado da Guanabara
Clame 31
Para distinguir: Um preparado sob fo rma . pastosa para ser empregado na ve-laçaiS ae juntas, recipientes, e Para calafetar róseas e parafusos
Téraso is° 685.222, de 1-8-1964
iliilier S. A. Industrial
e Comercial
Estado da Gama/tiara
Clasise 46
' Paia distinguir: PrePatados. para conlarvar, limpar
, , , e polir.

Classe 36
Para distinguir: Artigos da vestuários
e roupas feitas em geral: Aaasall.os,.
axentam, alparcatas, anáguas ; blusas.
botas, botinas, blusões. boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, abales,
cacbecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, carpinbos, calças,
de , senhoras e de crianças, calções, cal,
çae, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpra, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldes. galochas, gravatas, gorros. jogos de lingerie. Jaquetas, lagoa
luvas, ligas, lenços, mantõs, melas;
maios, mantas, mandrião, mazitlhas, paletós. palas, penhoar, pulavas, pelerinas;
muges. ponches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suapensórioa, saldas de banho, sandálias,
amamos, aborta, sungas, atolas ou slacks,
oder, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo no 655.225, de 7-8-1964
"Emeg" — Equipamentos Mecânicos
da Guanabara Limitada
Estado da Guanabara

(Er:glo III)

DezcgiNiAgo ,

15.€439tSCV,

p::a
ferramentas; 'de .islevis:as. .op.... 3 : :c • 4 zr ::••• '': ••!-A,
ela arria; motores a vapor; nado, t,prire.t.,cs , para i'i r laza :a.
11,á1uinas °panarizes e de tração; ia.. siva os con.sidcrades i e - sa"..:;: i• c`c v..:l.a.,
tp • es a retnileo, a gaz e elétricos; má- calca, aparelhos pa ra aaarci....
quin...s e maquinaa. de fabricar nicos, aparelhes tas ' ....z .:''" e '' r: 4
tijolos e, briquetcs; máquinas para cens- deres, aparelhos erc .— a '.
• . •
truçãa de v: t ruelas; máquinas de tri..ba- lisos elt inrbenr e-:-.‘t• ,„
that mi.deir.i; máquinas des oldar; reaka .9 :,..strdkrt 5 e faCri.-;.!•"'"1. •':
computadores pé de carneiro;- rolos aparelficc rara .p uni: 1....r
compactadores pneumáticos; turbinas lbee de Yi ,...•,:r 1., , r p . ..
-.
ridráulicas e a vapor; e vibradores de Tc gularlt ,rN. dc 0á:1_, :rtl, .., d-• vz,noplzilli: . :: pi.rellaw, .*: A. .1LN, •, rn 'concreto
lhos cir,cundocr!.ficn.e , : ;.. r, rr ii .Termo ei.9 655.224. de 7-8-1964
máticos para acencl-"r t' i:'" . '
&ama Panificações Limitada
aparelho para aspar:- r cala - , -.a.a.,
Estado do Rio de -ajneiro
para aquecer tillfic:ca. ...a..a. a • a a
experarrantar drenas, a . rea aa. - . .
detansir intatos, apaa "..sa ia s a. c •.
a.
aparelhos Pulverizador,-..::. r. , n-- '1,.. ;.. - - -t
Clames.
—.
— 43
agnecaranto de âgua, „a.a . . a
Titulo
dores eg etro-oaanicos• , a-.:•¡''''s... recepção e reprodução de saras c . .Tèrrno nu 655.227, de 7-8-1964
dos,. casurelbes aasemáticcs elatra- • •
"Eraeg" — Equipamentos Mecânicos passar. apare!, a. para espremer I- a i'
da Guanabara Limitada
e lega:Tas., aaaseifios de alta ter .
Estado da Guanabara
aparelhas dc nroteçáa contra acid-... • ai
'Ir operárias aparelhos 'afiadares
•
fanal/WM:1'3 rioarelhos distribuidarc•
é de desinfetantes paia lar'
v • ;r i.

ORLI

BRAS-WEILER

LNDÜSTRIA BRASILEIRA

çtirs sanItSri.i, aparelhos .,..rPri:::::',.' .,
!Is aparelhos gazeif ica dores apaPC: S
vare, aná"lr,e. aparelhos ozorliZad:ert .'.,

anzselhas aasteurizadure& aparelhar, a.a.
Classe 6
Para distinguir; Amaisadeiras de •am- r.-: n.adories 0 . estabilizederes J ., orei f', À
ereto e barro; ascensores; betonei ras Pa C 00 nine de gases e Ilquit, a ar..::.#
-raconet;bmshidulca,e- / c» pena salvament, a para
p:.re7l.os p ara es rom pr,s•na. i-.p:(1
ais e mecânicas; bombas auto-aspirante; britadores; brocas; bate-estacas; ca- relhor pair limpai vidros. aparcl:ris
braas; calandras; escavadelras; engenhos aara combater formigas e ataras r'nde serra; equipamentos e caçambas pa- gi:s. aparelhos antertsátiros aclonralza
ra escavadeiras; 'Gorjas; guinchos de pela introdução de moe-fas aparcraost
fricção; guinchos de segurança; locomo- cioargidores. aparelhos e Instrutnerassi
veis, máquinas para afiar ferramentas; :Te cálculo, aparelhos vara observaça -.a
rnisturadores de areia; motores a vapor; sisaficas, aparelhos termostatos adie.
máquinas Operatrizes t- de tração; ma- nunetros, aapiradores de pó. acK.T.::-..
tarei: petróleo, a gaz e elétricos; má- tros, acendi-dores e létricos, alto folarta
I" aplicado-es elétricas. antenas, 1--'
quinas e vapor; máquinas de fabricai terias
de acumuladores. baterias. baiza.
INDUSTRIA BRASILEIRA •
tijolos e briquetes; máquinas para coasças comuns 'e elétricas. barómetros, 11tração
de
estradas;
maquinas
de
traba.Ciasa,e
nórailos, bitolasi. !sabiam hobenas • elaPara distinguir: Aniassatleiras de con- lar madeira; maquitias des elidas; ralos tricas (exceto para fins curativot,'•
creto e barro; ascensores; betoneiras pa- compactadores pé de carneiro; rolos botões de . campainhas elétricas, bornlas
ra concreto; bombas hicirau/icas, mama- compactadores pneumáticas; turbinas medidoras bússolas. bateriam, elétricz%
als e neacánicam bombas auto-aspirais- ridráulicas e a vapor; e vibradores de bules elétricas, buzinas. buzbaas pi:ZR
"reto
te. britadores; brocas; bate-estacam cabicicletas, caixa de descarga atolar:a
breas; calandras; escavadeiras; engenhos • Termo n° 655,228, de 7-8-1964
frigorificas e fotográficas chassis 4.-'e
de serra; equipamentos e caçambas pa- Ponto Feliz — De Apatellsos Eleito rádios. chaves elétricas, chaves
cacara escavadeiras; 'sarjas; guinchos de
pa,nhas. cinematografas, cronametaer,
Domésticas
Limitada
fricção; guinchos de segurança; locomocronfiarafos combustores de Gk cidZe.
Estado da Guanabe,ra
veis, máquinas para afiar ferramentas;
matos, cristais de rádio. condensadamisturadores de areia; motores a vapor;
tas ccsautadores,' cortadeiras oara fotoi arafitas. chaves de alavancas chavcs
%agir°
máquinas operatrizes e de Mação; motores a petróleo, a gaz e elétricos; máantactiticas. capacitares de Naquela.
quinas e vapor; máquinas de fabricar
capacitares eletrolltiom, calibradores.
4445
tijolos e briquates; máquinas para consconservadeiras nata ornes e earsleç,
trução de estradas.; máquinas de traba•
0.
4*\'
cavadeiras elétricas. 'escalas oara rf.lhar' madeira; máquinas) das oldar; rolos
&o ~as. 14)011"c ás asam careca,
#
campa., lares pé de carneiro; rolo.
amoralodes de correio elétrico. empar
Of
compactadores pneumáticos; turbinas
renutras, eereada~ de $uvaie espelhas
ridráulicas e a vapâr; e vibradores de
de plástico rara eletricidade easeritizafi <(,:b ese,0
concreto
dores. extintores de inaetraio, &nos elf- .
tacos de passar e engomas. Serro de
Termo a" 655.226, de 7-8-1964
soldar elétrico. filtros e amarelhos
"Emeg" — Equipamentos Mecânicos
tramem filtros Para ó leos ffilles • fezda Guanabara Limitada
dos. fogbe.s, fogareiros Miamos faiaiEatado da Guanabara
vais. fume& revelados, (apóia armo axe,.
abrias de veiculas tiara saaaaaaaaa e
• Nonieb Coiraercial
para demitineteGo em geral. fõ-mas cif• Termo nu £55.229, de 1-8-1964
tricas, fervedores, frigorificae tomasse.
ICCE — Indústria e Comércio de
troe. fine elétricos. filtros ele latarferèa.,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Componentes elétricos Limitada
eia, fon ¡Sapatos, garrafas ta-an • cas, • ça..
São Paulo
stSmetroe, geladel ras, globos cora Má.
Classe 6
padas. • akabos, rara 17a/tern5 . glesbne
Para distinguir: Arnassádeiras de contarnetree. para aromo armoriares ,at
c4to é barro; asam:marra; betoneiras pa..
sØ, holialastea, psardialmetrars, ineubadtaa
ra conetato; ', hasibaa:hidratels. , manal'C'S, lialiCaataN'a tf! y ár110, irarramapto.
ais e ' .isiedlesiCas; bortif4 auto-aspirande abone, interruatere. lealadases, iam...
TH.DÚSTRIA BRASILEItIA
te; ,brliadOCes; bsaaas: 'bate-estacas; copadas flsh. hirnp:tr ,,v , : , •''..ra-tras, lesa
brara; 'calankrràs; escavadeiras; engenhos
sok Ilquidifiçadores. 'ante1-1 Is mágiças,
Classe .5
dg garra; equipaineotos r cawmbaa pa-,
das:atar:ir: Abajacia acumuladorta, lantana** de ;pilhas, ilnpadores de. ana esésreseleisaaas 'pias , guinchas . d.
t‘ndo,,eires... amortecedores tk •aádio ~e...Sinas tem/arras pata
de seçarança; .10000)0- a 4,00(scis, aseemórnetros, ...aparelho* ?autua ,seitiaalisal yd s' sohfara •Çfil‘,3e24.1
fricção; ',guia'
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Taras° o° 655.232, de 7-84964
..4értr3o n° 655.240, de 7-8-1964'
Termo n° 655 .246, de 7-8-1964
distar, magnetoa, marcadores de pastaApplied Power Industries, Inc.
Jairo Pinho Saback
Mead Johnson — Enduchimica IndústriA
enedidorea, medidores elétricos.
•Estados Unidos da América
Farmacêutica S. A.
microscópios, misturadeiraa. máquinas
Estado da Guanabara
falantes, mostradores para rádios, mi.
São Paulo
crofones, máscaras contra gases; micrómetros, alvela, óculos, objetivas fotográficas, pilhas elétricas, podainetros,
Festival da cozinha baiana
Classe 6
Pluvitenetros, pinos e tomadas. panela
de pressão. pilhas sacas elétricas pira Para distinguir: Bombas hidráulicas.
válvulas, etc.
„
•
transistores, pistolas de pintura pinga,
' • Classe 33
painéis de carreia, quadros distribuiduDestina-se
apresente marca a distinguir mood Johnson Endochimica
Termo
a
655.233,
de
7-8-1961
Ra. pick-upa, para-raios, propulsores,
uma festa promocional de coisas, obje. Editorial Bruguera Limitada
'.
•
tueimadores de óleo, quadrantes e sextos, culinária, usos e costumes do povo Indústria Farmaceubca S. A./,
Estado da Guanabara
ântes para observações astronómica,
e
do
folidore"
da
Bahia
refrigeradorea rádios transistorizados
&torce reostatos, relógios deponto.
São Pauto
Termo a' 655.241.. de 7-8-1961
pulso, de bebo, de parede, despertaJairo Pinho Saback
s, contadores e medidores de quanIndústria Brasileira
. Estado da Guanabara
Classe 32
dade e volume, radiadores, rádios, rePara distinguir: Revistas, tec.
tentores de graxa e óleo, receptores,
Classe 3
regadores automáticos, registros para
Para distinguir: Um roduot farinacauti-,
hotival
da
culinária
baiano
Tórmo
a°
655.234,
de
7-8-1964
água e outros líquidos quanSW %
co a base de vitaminas
Editorial Bruguera Limitada
•
Ota não considerados partes de máquinas,
Estado da Guantbara
Termo a' 655.247. de 7-8-1964
reatores para luz fluorescentes, refrigeCia. Industrial de Café Soluvel
ração doméstica e industrial, registra•
Classe 33
Estado da Guanabara
dores, resistências elétricas, reles, sorDestina-se apresente marca a distinguir
veteira*, sorveteiras elétricas caseiras,
uma
festa
promocional
de
coisas,
objeaoquetes, sinaleiros, sereias de alarme,
tos, culinária, usas. e costumes do povo
Classe 32
soldadores elétricos,' toca-discos. tomae do "folklore" da Bahia
Para distinguir: Revistas, tec.
das e interruptores elétricos, torneiras,
tubos acústicos termómetros para obserTermo 12 655.242, de 7-8-1964
Termo a 655.235. de 74-1964
vação meteorológica, telescópios. tacoRepresentações La Roca LimItada
Editorial Bruguera Limitada
metros, televisão, taxímetro, torradores
Estado da Guanabara
indústria Brasileiral
Estado da Guanabara •
cereais. trenas, transformadores, teefonea, tostadeiras, telégrafos, tripés
1 1 fotografias, válvulas para rádios,
Classe 41
silvuhis de descarga, válvulas de reParad istinguir: Café soluvel
&não, vacuometros, válvulas elétricas
Classe 32
Termo n 655.248, de 77811964
Classe 33
de vácuo, ventiladores.
Vara distinguir: Revistas, tec.
Cia. Industrial de Café Soluvel
Titulo
Estado da Guanabara
Ternici n 655.236, de 7-8-1964
Tareio ft* 655.230. de 74-1964
Têrmo
n
655.243, de 7-8-1964
Editorial Bruguera Limitada
Editora Reta Final ,Limitada
Estado da Guanabara
Cia. industrial
intercâmbio de Metais Inlac S. A.
Estado da Guanabara
•
•
São Paulo

getef

TEKTRO
o

410nn•n••••
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TELERISO

fwe
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01 gás.

TEVELIVRO
•
•
•

51 ta

9

IA ROCA

o

TELEHISTORIAS

INLAU

Classe 32
Para distinguir: Revistas, tec.

-

o

o

RÉTA FINAI
Classes: 32 — 33

de Café Soluvel Nome Comercial

Termo n° 653.249, de 7-8-1964
Clube Federal do Rio de aJneito
Estado da Guanabara
.

Titulo
Termo 13° 655.237, de 7-8-1964
Comércio Distribuidora de EquipamenTermo n° 655.244, de 7-8-1964
tos Nacionais e Estrangeiros CodeneEditara Reta Final Limitada
•
Classe 5
brás Limitada
,
Estado da Guanabara
Aço em bruto, aço preparado, aço
Estado da Guanabara
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, broar,e de
Nume Civil
manganês,- bronze em pó bronze em eal.isi 6 — — 8 — 11
17 —
barra, em fio. chumbo em bruto ou
Termo n 655.250, de 7-8-1964
32 — 33 — 50
parcialmente preparado. cimento me'França 8 Cia. Limitada
Expressão
Estado da Guanabara
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado couraças, estanho bruto ou
Termo n° 655.238, de 7-8-1964
Urino n° 655.245, de 7-8-1064
parcialmente trabalhado, ferro eia bruto Guanimex Comércio e indústria S. A.
Mead Johnson — Enduchitnica Indústry
bruto ou parcialmente trabalhado ferro
Estado da Guanabara
Farmacêutica S. A.
em barra, ferro manganês, ferro velho,
São Paulo
guia em bruto ou parcialmente caba
Ihadb, gusa temperado, gusa =leave).
ColOnlb0
laminas de metal lata em Rilha, latão
em falha, latão rui, chapas, latão em
Classes: 2 — 13 — 14' — 15 — 19 —
Classe '6
Vergalhões, liga metálica, limalha& Paia• distinguir: Máquinas industriais e
25 — 26 — 27 — 29 — 35 — 41 -magnésio, manganês metais não traba42 — 43 — 44 — 46 — 47 --- 48-49
suas partes integrantes
&adiu ou parcialmente trabalhado, meTítulo
tais em massa, metais estampados,
Têm° n 655.239, de 7-8-1964
%Read Johnson Endochimica
Termo n° 655.251, de 7-8-1964
metais para solda. níquel, ouro, zinco Ouro Fino Arte, Comércio e Indústria
França 8 Cia. Limitada
Industria Farmacêutica S. A.
S. A.
655.231, de 741964
Tarrno
Estado da Guanabara
Estado da Giugiabara
São Paulo
Karmar Empreiteira de Obus Limitada
Estado da Guanabara
Indústria Brasileira
INDCSTRIA BRASILEIRA

CODENEBRÁS

EDITORA RÉTA .
FINAI UDA.

Clube Federai
do Rio de Janeiro.
o

Super °ler

VANIMEX

cados

o

KARM
Classe 33
Para diitinguir: Empreiteira de obras

OURO FINO
o

Classe 8
t ara distinguir: Relógios, etc.

Classe 3
Para distinguir:, Um roduot farmacêutico base de vitaminas

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

Organizações
COLOMBO

Claws: 2 — 11 — 14 -- 15 — 19 — 41 26 - 2Z — 29 —
25-26
42 — 43 — 44 — 46 — 47 — 48 —4
Título

