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DEPARTAMENTO NACIONAL
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EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Rio, 18 de dezembro de 1964
Diversos:
Sebastião Si:veira - No pedido de
restauração do pedido de arquivamento no termo n.° 82.494, modelo de utilidade Na forma do artigo 201 do
Código. concedo o desarquivamento
solicitado a fls, a fim de que tenha
o processo prosseguimento normal. Despacho omitido no Boletim do dm
17 ed dezembro de 1964.
Exigências:

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
. INDUSTRIAL
o parecer de 3-64, desta Diretoria Geral o art. 63 do Decreto n.° 535 de
23 de janeiro de 1962 reconsidero o
despacho de fls. 13 verso, a fim de
que o presente processo aguarde a
época própria em que deverá ser decid:do e passa ser apreciado com buscas
completas isto é, até . a data-. em que
deu entrada neste Departamento èsee
termo, ou seja, até o número 579.877
o que não aconteceu anteriormente.

EXPEDIENTE DO DIRETOR
DA DIVISÃO' DE PRIVILÉGIO
DE INVENÇÃO
Rio, 18 de dezembro de 1964

N.° 172.839 - Luiz Octavio Desiderati Face ao recurso de fls. 12,

Notificação:

apresente õ interessado comprovante
do uso de nome Marengo como o exige o art. 95, n.° 9 do Código.
N.° 220.602 - Ind. Farmacéutica
Salinus Ltda. - Apresente Ind: Farmacêutica Salinos Ltda. novos exemplares iguais aos de fia.

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo n.° 14 da
Lei n° 4.048, de 29 de dezembro de
1961 e mala DEZ DIAS - para
eventuais juntadas de recursos, e do
mesmo não se tendo valido nenhum
interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a compaDiversos:
recerem a êste Departamento a fim de
efetuarem o pagamento da taxa final,
pecído concernente ã expedição dos respecMax Factor
LO de apostila na marca n° 282.529 - tivos Jertificados dentro do prazo de
Faça-se a apostila.
SESSENTA DIAS - na forma do
N.° 173.426 - Casas Lima de Rou- parágrafe único do artigo n.° 134 do

pas S.A. - Aguarde-se.

QUINTA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 1164

Código da Propriedade Industrial.

Reconsideração de despachos:

Desarquivamento de -processos:

Brown Williamson Tobacco Corp
Export Limited - No pedido de reconsideração no termo n.° 228.148.
marca Kool - Em face das informações reconsidero o • despacho . de indeferimento a fim de conceder como
requerido o registro.
N.° 278.449 - Indústrias de Chocolate Lacta S.A. - Marca Ibis C'asse 41 - A v:sta da informação
SAM de que foi declarado caduco
o registro impeditivo de deferimento
do presente pedido, resolvo, de acôrdo
com o art. 200 do Código reconsiderar o despacho de 8 de julho de 1956
para o fim de mandar registrar a marca Ihis na classe 41.
Standard Brands of Brazil Inc Na p•rlido de reconsideração de àespaeha de deirrimen'o no tôrmo 579.878
marca Vip . de Ibrahim Ahmed Stted
134' neôrdo com o Memorandum
a,' 1-6-1 da Seca-et-ria da Indelstr:a e

N.° 107.745 - Um conjunto meca.nico para ornamento de árvore de
Natal - Ordener de- Carvalho Araújo - Desarquive-se o processos.
Privilégio de invenção deferido:

N.° 119.212 - Um regulador automático de pressão da bomba de gaso

tina para carburadores de automóveis
e outros veículos - Mecânica Economix _Leda. - Retificado por ter saído
com incorreções. - Ficando sem efeito . o despacho de arquivamento publicado no Boletim de 4-3-1963.
Privilégio de invenção indeferido
em face do laudo técnièo:

N.° 107.513 - Processo de fabricar papel de impressão, polpa de papel
e produtos resultantes do mesmo Hawailian Developement Company Ltd,
e Crown Zellerbach Corporation.

N.° 113.040 - Botão de sinalização
para automóveis - Lenkradwerk Gustav Petri.
N.° 121.419 Soguete anti-vibratório - Metal Arte Industrial Reunidas S.A.
N.° 121.743 - Novo espalhador
de água - Metalúrgica Albina S.A.

MODELO DE UTILIDADE INDEFERIDO E MFACE DO LAUDO
TÉCNICO
N9 87.620 -em dobradiças

Novas Disposições
- Paulo Lissan-

dreno.
N9 126.944 -- Ne,vo sistema de
sifão plástico - Ameropa Indústria Plásticas Limitada.
DESENHO -OU MODELO INDUSTRL&L INDEFERIDO EM FACE
DO LAUDO TÉCNICO

N 9 123.443 - Estruturas Metálicas Indústria e Comércio S.A.
Estrutal.
N9 123.480 - Lepetit S. P. A.
N9 124.717 - Strategic Udy Me.
tallugical ds Chemical Progresse
Limited,
N9 125.047 - Instituto Farmacológico &amuo.
N9 127.288 - George GoodmaO
Linxited,
N9 129.381 - Abbo4t Labora.
tortas.
N9 129.383 - Instituto de Migell S. P. A.
N9 129.511 -- The WeReome
Foundation Limited.
N9 130.175 - Bracco Indtetsia
Chlmica Societá Per Azioni,
N9 132.540 - Fushinti Kolb*.
N9 132.850 - Produtos QUIMi801
Guarany S.A.
2•19 139.233 - gociadade Tétt2)11.
ca de Equipamentos S. T. El.
Sociedade Anónima.
DIVERSOS

N9 111.136 - Irmãos Randazze
N° 141.313 - NU° tipo de re- - Concedo () clesarquivamento.
cipiente para tildo de isqueiro - N9 143.900 - Antônio Britai
L. Augusto & Companhia Li- assoa Pinheiro. - Concedo o de.
sarquivamento - e cumpra a Nd,
mitada.
•
géncia.
EXIGÊNCIAS
ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
DE PATENTES
Processo com exigências 4
cumprir:
N 9 110.897 - José Paloletti.
N o 85.025 - Unilever N. V.
N9 118.847 - Gadelius &. Co.
N 9 96.885 - Levens Komiske Aktiebolag.
Fabrik Ved. a. Kongsted.
N9 119.351 - Alfredo Jacob.
N9 99.777 - Chas Primar & Os,
N9 121.697 - Sandy, S.A.
Inc.
N9 123.508 - Max Lowenstein
N 9 102.384 - Sghenley Induz- S.A. Fábrica Aliança de Artefatos
trios Inc.
de Metais.
Mário Augusto
N9 111.588
The British Drug N9 128.348
Gaspar.
House Limite&
N 9 111.982 - • Raveusberg N9 127:148 - Dr. Gamaliel
Silva.
G.M.B.H.
N9 112.149 - Olin Mathielson N9 134.501 - Societé Deo Usines
Chimiques Rhóne Poulenc.
Chemical Corporation.
N9 138.789 - Jacob Simon Sem-.
N9 112.920, - The Wellcome borian.
Foundation Limited.
N9 138.755 - Tupaziang/Ir
N9 116.061 - Lepetit S.P.A.
Gomes.
No 116.563 - Deering mune/1
N9 145.589 - Ronson Oor poraResearch Corporation.
tion.
N9 150.258 - Indicatex de TuN9 121.778 - Xaile Aktienriamo e Propagand alárnitada.
gellsehaft.
N9 150.403 - Roroteu Martins
N9 121.827 - Theracheraie Che- Arrogo.
nlisch Therapeutische Gesellschaft N9 150.446 - Francisco Assis de
M. B. FI.
Souza.
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado á publicação nos
fornait diàriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo aténis
11,30 horas.
- As reclamações pertined
tes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 ás 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para- o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensa, sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas. na

PEDIENTE DUPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR • GERAL
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DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO
Goellie.de publicidade de expodiente do Departamento
Nacional do droprfadade Industrial do Ministério
do Indinitrie o Comércio

Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIOES R PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e interior:
Semestre • . Cr$ 600,00 Semestre . .
Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
• Cr$ 900.00
Ano
Exterior:
Exterior:
(r$ 1.300,00 Ano
Ano
cri um®
parte supericir do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

N9 150.457 - Benedito Rosa número 2.314) - Concedo a prorsogação para o 39 trienio UM o artigo 42.
Sobrinho.
N9 150.461 - Carlos Laberte N° 140.814 - Bernardo Cornet Arquive-se.
Lotico Filho.
Ne 150.647 - Oficina Mecânica EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Merino Limitada. - Arquivem-Se
PESQUISAS
os processos.

Rio 18 de dezembro de 1964

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

Dezembro de 1964

- As Repartições Pública
cingir-s(ão ás assinatura
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e et*
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a re.
'nessa de valores acompanha.
dos de esclarecimentos quanta
à sua aplicação, solicitam o*
usem os interessados prefew
rencialmente cheque ou, vale
postal, emitidos a favor da
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos ás edições dos órgãos oficiais Cd Se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ata da assi.
natura.
- O funcionário público fe.
dera!, para fazer jus ao de:'
conto indicado, deverá provar,
esta condição no ato da ou&
natura.
- (;) custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiai*
será, na venda avulsa, acresc1.
do de Cr$ se do mesmo
ano, e de Cr4 1,00, pos. ano
decorrido.

N° 476.150 - Vazelane - Classe TITULO DE ESTABELECIMENTO
1 - Indagra Produtos Químicos LimiDEFERIDO

tada.
N° 427.670 - Restaurante Zacarias
N° 476.252 - Kentucky Club Classe 44 - The Bloch Brothers To- - Classes 41, 1- 42 - 43 - 44 baco Company.
Eugenio Shoenan - Artigo 117 núN° 476.588 - Fig. Aleta - Dentro de mero 1.
u mOval - Classe 6 - Zavody K.
N° 473.706 - Parque Terea6polis

J. Vorosilova Narodni Podnik.
Paulista - Classes 16- 33 - 25 N9 476.780 - Cacau - Classe 11 Imobiliária Parque Teresõpolis PaulisNotificação:
- Cacira Companhia de Administração ta Limitada - Artigo 117 número 1
Comércio Indústria e Agracultura.
com inclusão da classe 25.
Exigên cias
Uma bez decorrido o Prazo de re476.781 - Caélra - Classe 6
149 476.559 - Almeida Diniz -curso previsto pelo artigo 14 da Lei - N.
Cacira Companhia de Administração
Classe
33 - Sociedade Imobiliária AlProcessos com exigências a número 4.048 de 29 de dezembro de Comércio
Indústria e Agricultura - meida Diniz
Limitada - Artigo 117
1961 e mais dez dias - para even- Para os artigos
Cumprir:
precisamente descrimituais Juntadas de recursõs, e do mes- nados. , .
número 2.
•
N9 127.400 - Louis Adrian mo não se tendo valido nenhum inteN9 477 315 - Jeová - Classe 41 - N* 477.704 - ,Imobiliária Gulistan
ressado, ficam notificados os requerenBicahrd.
Classes 16 - 33 - Amadeu Anta
N9 127.765 - Campos Bailes S.A. tes abaixo mencionados a comparecer a - Jeová Gouveia da Paz.
aio Ferreira - Artigo 117 número 1.
N°
477.552
Batil
-Classe
36
este
Departmaento
a
fiar,
de
efetuarem
Indústria e Comércio.
José Guidine Magalhães.
o pagamento da taxa final concernenEXIGÊNCIAS
N9 129.800 - Bernardwo
tes a expedição dos respectivos certifi- N° 477.652 - Stafylopetii'n - Cascados dentro do prazo de sessenta dias se 3 - Bristol Myers Company.
Processos com Exigências • CwnPrir
N9 132.417 - General Electric - na forma do parágrafo (talco do arti- W 477.744Cotia - Classe 11
N9 426.622 - Krrial Carreeserias
Company.
go 134 do Código da Propriedade In- - José da Silva Oliveira Es Companhia Brasileiras Limitada.
Limitada - Com exclusão de espelho
N9 192.631 - NiVeStinghouse dustrial.
N° 446.157 - Indústria Meclinica
de metal e ferro de engomar.
Electric Corporation.
Nacional Imena Limitada,
MARCAS DEFERIDAS
N°. 477.745 - Cotia - Classe 2
N° 455.126 - Cinotica Artigos FoEXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
tográficos Limitada.
José
da
Suba
Oliveira
CompaN9 414.306 - Café Rio Una - nhia Limitada - Com exclusão de ca-1
SEÇÕES REPUBLICADOS
477.492 - Irmãos Luta Limitad
Classe 41 - Solou F. de Moura.
pachos de côco e capachos de fibra. -- N°
Apresente clichê.
N" 436.454 - Cereclor - Classe
Transferência e Alteração de nome de
1
1
•
9
477.748
Cotia
Classe
12
N9 476.516 Vitalan Rações e
1 - Imperial Chemical Industries
EXPEDIENTE DA DIVISAO
DE PATENTE

Titular de Processos

nsited.
Dia 18 de dezembro de 1964
NI° 444.950 - Cresirol-H - Classe
Ametíctus Machine G Foundry Co - 3 - Merck & Co. Inc.
,(Transferencia para o seu nome .do N° 446.202 - Coliseu - Classe 36
termo número 126.191 - Privilégio de - Manufatura de Gravatas Coliseu
hivenÇão para Tubos de éobre solda- f' altada. .
dos) - Anote-se a transferência.
Americon Machine 8 Foundry Co - N• 448.124 - Segredos de Mulher
[(Transferiu:ia para o Seu nome da -- Casse 32 -- Gráfica Editora Lord

patente privilégio de invenção número Sociedade Jum5abna.
N• 449.209 -- jurnbatuba Chupe
56.873) - Anote-se a tranderencia.
21 -- Dultbatuba Medirdea de Precisão Limitada.
DIVERSOS
N9 475.842 - Rembrandt Van Rip
- Classe 44 - Rembrandt Tobacco
' Siernens Halske Aktiengeselluhaft
INo pedido de Promningo na patente Corporation (Overseas) United.

- José da Silva Oliveira & Compa- Complementos Limitada - Prossiga-se
nhia Limitada.
na classe 41.
N° 477.774 - M. A. G. - Classe
47 - Vemag Sociedade Anônima
EXPEDIENTE DA SEÇA0 DE
Veículos e Máquinas Agrícolas.
EXAME FORMAL
DE MARCAS
INSIGNIA COMERCIAL DEFERIDA

De 18 de. dezembro de 1964
N° .476.533' - Que consiste numa
roda dentada tendo ao centro a figura
Exigências:
de urna cruz com as letras CE. M. E.>
N.o
378.802 - Filipe Ramos dispostas em sentido horizontal Sa tisfaca exigência,
sea 6 - 33 - Metro MecániCa
N.o 48.803 - Super Empório
ça Limitada - Artigo 114 ressalvando
o uso da cár vermelha na cruz cons- .Gunabara Ltda. - Satisfaça •xitante das etiquetai.
gêncje.
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N.o 478.804 - ABC - Associaglo Brasileira de Contadores Satisfaça exigência.
N.o 478.805 - Fenco 8. A. Federal Engenharia e Comércio Satisfaça exigência.
N.o 478.806 - Fenco S. A. Federal Engenharia e Comércio Satisfaça exigência.
N.o 448.030 - Importadora Fantex Ltda. - Satisfaça exigência.
N.o 448.188 - Edgóra o Candango de Brasília Ltda. - Satisfaça exigência.
N.o 449.099 - Banco Internacional S. A. - Satisfaça exigência.
N.o 449.219 - Casa da Chave
Ltda. - Satisfaça exigência.
NP 449.307 - Mergenthaler Linotype Co. - Satisfaça exigência,.
NP 449.324 - Soo Técnica e
Industrial de Lubrificantes Soluta°
8. A. - Satisfaça exigência.
Ns. 449.325, 449.326 e 449.327
- Soo Técnica e Industrial de Lubrificantes Solutec S. A. - (Iatisfaça exigência.
NP 449.360 - Ernst Karl Braun
.- Satisfaça exigência.
N.o 449.841 - Comércio de Couros Vernil Ltda. - Satisfaça exigência.
•
N.o 449.643 - Peças e Acessórios Petrolina Ltda. - Saitsfaça
exigência. •
NP 449.727 - A. J. Renner
31. A. Ind. do Vestuário - Sailalaça exigência.
' N.o 450.084 - Lloyd Financeiro
• O. A. Empreendimento! e Administração - Satisfaça exigência.
NP 451.298 - Cantinho dos
Presentea Ltda. - Satisfaça exigência.
NP 452.448 - „Haroline Irene
Weidlich - Satisfaça exigência. _
NP 452.613 - Hotel Riviera L1sniatda - Satisfaça exigência.
N.o 478.680 - Lusobras Comércio e Indústria Ltda. - Satisfaça
exigência.
Na. 478.687 e 478.688 - Fun* Dias 13. A. Comércio e Aditiinistraçâo de Bena - Satisfaça exigência.
i N.° 378.706 - Tuisa Indústrias
Gerais Alimentícias O. A. - Satisfaça exigência.
N.o 478.712 - Abdo Aref Kudri
- Satisfaça exigência.
Na. 478.716 e 478.717 - Bom
* Desuno Agrícola Importação e
Exportaciln Ltda. - Satisfaça exigência.

N.? 478.779 - Evandro Faleiro
Ribefro - Satisfaça exigência.
N.o 478.787 - Lins ét Filhos
Ltda. - Satisfaça exigência .
NP 478.794 - União de Bebidas
Ind. e Comércio Ltda. - Satisfaça exigência.
N.o 478.798 - Reynaldo Martina
- Satisfaça exigência.

FRASE DE PROPAGANDA
DEFERIDA

Diversos:

Mecil Mecânica Industrial Liral.
tada - Oposição ao termo 649.511
- marca: Mesi Medição e emir&
le Industrial Limitada.
Medi Mscânica Industrial Lnni.
tada - upusição ao termo 64.; 512
- marca: Meei - classes 6 e 8.
Meei' M.,cânica Industrial 1....mi.
tuia - OPsição ao thrmo C" .13
- iaarca: ileci - classe 8 e LI•

Indústrias Brasileiras de is pla
N° 424.052 - Leitesol todo o dia Frita Johansen S.A. • - Oposiçáo
N.o 427.135 - Mogens Fui Stel- torna a irida mais sadia - Classe 11 ao têrmo 649.647 -- marca: 7
linger - Prossiga-se como indica- - Companhia Brasileira de Leite e Anões - classe 50.
Café Solúvel Lei-Cai - Artigo 121.
do pela seção.

Crucible Steel Companyy Of
América - Oposição ao tênzto ..,
646.363 - marca: Rex - classe 5.
14° 475.928 - Odorico M. MonteiGeneral 1Dairy Corporation ro Sociedade Anônima Importadora 'e Oposição
ao tèrmo 645.534 ..-- marComercial - OdOrico M. Monteiro Soco:
Glória
- classe 41.
ciedade Anônima Importadora e Comer• Libra S.A. Gráfica e Editôra cial - Artigo 109 númeto 2.
Oposição ao Urino 651.077 TITULO DE ESTABELECIMENTO marca: Libra - classe 50.
DEFERIDO
Use S.A. United Services Serviços
Un:dos de Turismo - OP0a114° 427.571 - Fonsêca Auto Peças
u 56053. .200 -_
marca:
- Classes 6 -- 8 - 21 - 39 - Fon- Usee
seca Auto Peças Limitada • Artigo çãsoao classe
ABC. Rádio e Televisão S.A. 117 número 1.
Oposição ao têm° 646.808 - titulo: Ouro Verde Exp. e Imp.
MARCA INDEFERIDA
--- classes 4 -- 33 --- 41.
N9 428.655 -- Brasil Norte - CiasEdições Musicais Samba LimitaRetificação de ,cliche:
fie 16 - Solos Serviços Brasil Norte da - Oposição ao termo 652.898
Limitada,
título: Zicartola Samba •
NP 478.680 --- Dornbusch -- N° 429.212 - Café Lajeado - Cas- classe 32.
..
Dornbusch & Cia. Ind. e Comércio se 41 -- Arthur Troller.
Ltda. - Classe 21 - Cliché publiCarapinas
liasUnião
Fabril
Exportadora
S.A.
14° 432.264 cado em 6-4-61.
se 21 - Comp. de Automóveis Cidade (U.F.E.) - Oposição ao têrmo ..
NP 478.696 - Bali Cola - Tul- de Campinas.
652.324 - marca: Alfa - classe 48.
sa Ind. Gerais Alirlaentícias S. A.
Italbrás S.A. Transportes Ra
EXI GENCIAS
- Classe 42 - Cliche publicado
doviários - oposição ao Urro ° ..
em 6-4-61.
646.286 - marca: Italbrás
14° 446.732 - Afra Sociedade C vil
classe
50.
Expediente • das Divisões e das Seções kle Administração Limitada - Compra
Republicado por Terem Saldo éom a exigência.
It ai brás s . A . Transportes Rodoinc-,
viários - Oposição ao têrmo .,
DIVERSOS
646.396 --- marca: . Italbrás -.
Notilicaçáo:
classe 50.
N° 432.385 - Adi:miais:ração e 'Me.
citações Paiçamdu Sociedade Anônima
Syndicat Natio/ui de La PariuRio, 18 de dezembro de 1964
Prossiga-se com os exemplares de morte Française - Oposição ao
Uma vez decorrido o prazo de re- ,; tôlhas 8-10.
' têrmo 645.386 - marca: Live
'peol artigo
P
N° 432.489 - Doceira Bauctucco Li- Paris - classe 48.
número 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias -' para even- mitada - Aguarde-se solução de an- : Warner Lantbert Pharmadeutio
cal Company --.. Oposição ao tara
tuais Jantadas de recursos, e do mesmo I terioridade.
mo
o 84e8..805 - - marca:
Fizzi -•
elss
3
nào se tendo valido nenhum interessaN.° 447.857 - Ind. de Modelos
para Fundição Baleie Ltda. Prossiga-se como indicado pela
seção.
N.o 449.180 - Transportes NaVi
Ltda. - Prossiga-se como indicado pela seção.
N.o 449.186 - Auto Viação
União Brasil Lida, - Prossiga-se
como indicado pele seção.
NP 449.832 - Abbott Laboratories - Prossiga--Se como indicado pela seção.
NP 452.568 - Anju Casa de Beleza Ltda. - Prossiga-se como indicado pelaaeogo.

do, ficam notifcbdos os requerentes
aba:xo mencionados a comparecer a este
Departamento a fim, de efetuarem o
pagamento da taxa final concernente
a expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias - na
forma do paragrafo único do artigo 134
do Código da Propriedade Induitrial.

NOME COMERCIAL DEFERIDO

PRORROGAÇÃO DE TITULO DE
ESTABELECIMENTO
.-

Aparelhos Elétricos TOnelUX

N° 4/4.093 - Fotografia l'ederal - S. A. - Oposição ao termo ....
Classes 33 - 8 25 - A. D. de Oli- 613.251 - marca: Tecnolux
.
veira Manos - Prorrogue-se o registro classe- 1.
redicando-se a data para 6-6-53 e com
,ProlPian Publicidade 8. A. •••
inclisão das classes 8 e 25 - pagar Opcsição ao têrmo 623.515 •
as respectivas datas.
marca: Proplav - classe 50.
MARCAS DEFERIDAS
Indústria Resegue de óleos Ve.
getals E3 A. - Oposição ao têrmo
N° 449.188 - Vidrolha - Classe
648.989 - marca: Tatá
NOTICIÁRIO
14 - Travassos Trela.
•
classe 41.
In1 9 472.466
Evangelisch LuliePOSIÇA0
rIsches Kirdtenblatt Classe 32 Casa Publicadora Concordia Sociedade
Santapa,ula Melhoramentos S.A. PREVILÉ910 DE INVENÇÃO
Anônima.
- Oposição ao térmo 645.947
N° 474.813 - Em sol - Classe 32 nome comercial.
TÊRMO N° 133.151
- Emisol Propaganda Limitada - Com
Santapaula Melhoramentck.s S.A. Dep. em 17 de ageAto
exclusão oriaos de públicidade.
de 1981 .
bl e 475.832 - Capital - Classe 41 - Oposição ao têrme 645.S48
- Torrefa,ão Capital LimOada.
marca Santapaula.
Modelo de utilidade - regue.
rente:
Original modê10 de anda.
Santapaula
Melhoramentos
S.A.
N° 476.095 - Construtores da Gran&Ira. - São Paulo.
deza do Brasil - C lasse 32 - Niro- - Oposição ao termo 645.949 .....
insígnia: Santapaula calosas 1° - Original modelo de Ano
Galotd.
dadeira. caracterizada por arma.,
Classe
476.161
Estrangue
N9
33 e50.
"ção formada por duas Pefte tabu.
36 - William Salluni 8. Companhia.
Bantapaula Me)aoramentos S.A. ares metálicas 1 e 2,
em forma
Classe
N9 476.718 - Premio=
- Oposição ai' ièrmo 645.950 - de "U" invertido eu se
cruz am ele
3 - Glaxo Laboratories Limited.
insígnia
Santapattla
classes
ponto Ideal per melo de eixos 3.
N9 474.934 - Honilo • Classe 1 33 e 50.
sendo que a peça 1, é substastolab

N.o 478.724 - Frio Geral Ltda.
- Satisfaça exigência.
NP 478.742 - Cia. Continental
Importação e Comércio - Safira/ faça exigência.
N.o 478.746 - Corerna Ind. e
Comércio de Máquinas Ltda. n Satisfaça exigência. •
1 N.o 478.758 - La Forestal Argentina S. A. de Tierras Maderas
y Explotacjones Comerciales e Industriales - Satisfaça exigência.
NP 478.759 - The United
Stat-es Time Corp - Satisfaça exigência.
N.o 478.778 - José Luiz Beltran
Araya Pastan - Satisfaça exigênta.
t‘ji
,!

N° 477.438 - Sola-Mak - Classe
35 - Manoel, Kherlaki.à.... Sociedade
Anónima Indústria e Comércio de Calçados - Sem exclusividade de sola.
Ne 428.279 - Field-Oil - Classe
47 - Fietd-Oil Refinaria de Óleos Limitada - Com exclusão de óleos minerais para indústria.
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o asemakaao de aplimeatartito de pino., meios de contai:de elétrico para
as meios de solenóide um dispositivo de sensibilidade para sentir a indianas) na correia sem fim para
a encasto da andadeira; pelo fato atuar os meios de contrale,
das extremidades dos "U" se cur- 'Total de 12 pontoe.
varem convenientemente e se obli-

mente mala alta de forma rate Mila
parte central 4, configura o suporte para as mãos e a parte central
.da peça 2, mais baixa configura

aaarem para fora de forma configurarem as Pernas das andadeiras. cujas pontas se voltam (adue
em vertical para o chão, terminando em rodeios convenientes 5;
pelo fato do assente ser configurado por saca de fazenda ou plástico 6' recobre ou veste a parte
central 2, do encasto que a parte
frontal dotada de enfiadaei ra é
'atravessada por barra horlzonta:
7, pouco abaixo do suporte 4.
tendo ainda o assento dois orifícios frontais infeirlores 8, como os
orifícios- de uma calça e por onde
passam as pernas da criança e
dotado ou não de babado 9, decorativo. Total de 2 pontos.
TERMO /49 1213.101
24.de janeiro de 1961

Requerente: Edmundo de Araúj o Costa — Estado da Guanabara.
— Titulo: Aperfeiçoamentos em

ou relativos à vávulas automáticas para caixa• de descarga dágua
— Privilégio de invenção.
19 ) Aperfeiçoamentos em ou relativos a válvulas automáticas
para caixas de descarga dflgua,
caracterizado pelo fato do pino
PerCussor ficar em contato, pela
extremidade, com uma derivação
de uma alavanca e, ainda, pelo
fato da dita alavanca deslizar ao
longo de unia peça que lhe serve
de engate, a qual é giratória e
acionada por uma mola helicoidal
a fim de farçá-a ao contato com

rente (3), cujos elos pasue, superiormente, pares de suportes (4) em "V",
°milhadas internamente, e ainda par
situar-se, a certa distância da engre-

nagem (2), um par de serras (6) cha
calares, montadas sabre um mesmo
eixo (3), para/élo aos eixos das engrenagens (1 e 2), sendo que a distância entra as serras é pouco maior
Requerente: Perdinanau aunada, que a largura da corrente (3) e meEtermenegildo Moreno e Joaquim Mi- nor que o comprimento médio dos
cacos.
ralles Feres.
Invenção: Aparelho para esteriza- Total de 8 pontos.
ção a raios infra-vermelhos e ou ultra-violeta".
19 — Aparelho para esterilização a
raios infra-vermelhos e ou ultra-violeta, caracterizado por um recipiente
estanque aos raios Infra-vermelhos e
ultra-violeta, em cujo Interior ertão
montados as fontes dos ditos raios e
um circulador de ar, dito recipiente
sendo provido de interruptor automático.
Ta.RMO 5(5 129.981
Em 18 de junho de. 1981

TERMO N° 130.073
lan 16 de junho de 1961
Requerente: S/A. — Londirna Ei.
du3rial — Comércio e RepresentaOra — São Paulo.
a'aulo: Aperfeaaamentos em máqua a separador de grãos por diferença, de intesidade. — Privilégio de Invenção.
19 — Aperfeiçoamentos em maquina
separadora de café, por diferença de
densidade, caracterizados Por compreenderem uma armação de base ou
mesa fortemente inclinada no sentido longitudinal e levemente no tranaversai, com possibilidade de ajuste em
ambas as 'na/inações, e sabre a qual
é disposta uma placa, com superfície
exageradamente áspera, formada por
um reticulado de saliências retilineas

Requerente; Fundição Progresso
A. — São Paulo.
Título: Aperfeiçoameintos em facas rotativas para picar carne. —
Privilégio de Invenção.
19 — Aperfeiçoamentos em facas
rotativas para picar carne, caracterizados pelo fato de a dita faca sor cruzadas, delimitadoras de uma pluformada em duas Peças separadas, ralidade de ideas retangulares, inteibase e lamine cortante, a primeira ramente provida de furos, superfide
sendo feita em material plástico, e esta .cercada superiormente por antecom o formato do usual disco central paro interceptador.
plano, com abertura diametral e den- Total de 4 pontos.
tes inclinados perifericos, e a segunda
formada por uma delgada lâmina da
aço, composta por anel central, tamTramo 2419 130.213
bém com uma pluralidade de dentes
Inclinados aerifericos, lamina esta
Em 2 de junho de 1961

S.

aplicada e fixada convenientemenii
na face interna da base plástica, com Requerente: Ottavio 'Iamafian —
perfeita concordância entre Os res- Estado da Guanabara.
pectivos dentes.
Titulo: Dispositivo medidor para siTotal de 2 pontos.

Dezembro de 1964
periféricas retentoras providas de saia
dastangenalais de omissão bando que

a cada uma delas corresponde uma è
tão sarnenta ama canaletes * a cada
Instante, saldas estas que formain
canais guias de exame, os quais ter..
minam em recipientes &as dotadas
de dispositivos próprios de seleção, e
por ser o conjunto dotado de alimentador.
Total de 2 pontos.
1.•••n•••••

Em 8 de setembro de 1951
Depositante: The Chemarand Cor.
poration, firma norte-americana.
Pontos característicos de: "D apositivo automático transperidor de
binas". — Privilégio de Invonão.
• 19 — Aparelho para bobinagem de
fio têxtil, caracielizado por compreender: uma base; um anel de viajan_
te, montado na dita base; unia mesa
giratória, em montagem móvel sabre
a referida base: um poria-bobinas,
em montagem rotatória sabre a mesa
giratória; uma engrenagem acionada,
suportada pela mesa giratória, e tornada solitária com o porta-bobinas:
uma engrenagem propulsora a:cagada, em mantagem rotatória sôbre a
base, e entrosada com a engren
acionada; meios, sabre a dita base,
para atuar o a renagm alonaala no
sentido de transmitir ao porta-bobl.
a mesa giratória, a fim de provocar
nas: tvisios, sabre o tas ? , para rodar
o alinhamento do porte-bobinas mana
posição co-axi.ri com o anil de viajante; e meios, sabre a base, a fim
de imprimirem à mesa gaatória um
movimento reciprocante em relaçao ao

anel de viajante.

Finalmente, a depositante ia vinda
ta, de acordo com a Convenção internacional e de conformidade arn o

artigo 21 do Código da Propriedade,

Industrial, a prioridade do correspondente n a 'al o. a:posa-do nn Pari:t ração de Po-"-- dos Estados riÉdas
da América do Norte, em O de setembro de 1960, sob o n9 55.070.
UM total de 10 pontos.

los. — Privilégios de Invenção.
— Dispositivo medidor para silos, caracterisrado pelo fato de comTERMO N° 137.621 •
MITO
N9
190.002
a alavanca descrita; e xnque, no
preender um corpo de medição de voengate da alavanca fixa-se uma
lume,
de
forma
preferivelmente
prisBm 14 de junho de 1961
Em 2 de abril de 1962
mática ou ollindrie vertical, que se
bóia. e. na própria. alavanca, 'rixa;
conjuga
pela
parte
superior
e
por
Se ou pendurarse Um tubo dotado Requerente: Bralbatti do Brasil meio de uma zona
Privilégio de Invenção: "Apertei.
de transição em çoamentos em mesas elásticas'.
de um obturador, o qual atua sai- S. A. — São Paulo.
.
tronco
de
prisma
ou
de
cone,
com
o
Título: Carrinho silo para ~a- fundo de uma tremonha de recabi- India' • • - letal-Astro" Ltda.. f•:. ta.
bre um flange de saída de água: sas
e outros. — Privi- mento de material, ter
e, em que o referido !Tange é do- légioalimentadas
minando na belecida na cidade de São Paulo.
de Invenção.
de
uma
inferior, por uma zona em tron- 19 — Aperfeiçoamentos em meaaí
fixaçao
tado de meios de
1 0 — Carrinho-silo para massas tat- Parte
haste que penetrandm no tuba menticias e outros, caracterizado Ini- co de prisma ou de cone semelhan- elásticas, do tipo cujo ta.. ao é divite; e pelo fato de que, em cada unia dido transversalmente ao Meio, cacialmente por uma armação, p
demito, lhe serve de gula.
refe- davas zonas em tronco de prisma ou racterizado
rentemente priansitlea retangular.
Inicialmente pelo fato de
de cone, se acha
uma vál- a arma" - de
suporte para o tampo
oom pés de apalo montados sbbre ro- vula de gaveta de prevista
tipo horizontal,
dízios inferiores, artna9A0 esta com
ter
ambos
os
laterais
maiores proviTERMO /a° 127.682
'natal de 3 Pontos.
face superior aberta ou p
dos internamente, e em posição cenrovida
de
tampa destacável, e a de fundo fortral, de uma eanaleta longdtud i wil de
Em lb de março de 1961.
mada em dois planos inclinados, com
guia, disposta a pequen q d15t5nc.a do
aramo
Ne
130.233
tampo.
~quarenta: Lamson Paragon Und- uma ou mais valvtdas tipo gaveta
para descarga.
ted — Inglaterra.
Seguem-se mais 2 pontas ca.:atem.Em 93 de junho de 1961
Total de 3 pontos.
ticos.
ar'Titulo: .Aparelho para limentar
Requerente: Wladyslan Bankowski
tigo de papelaria continuo numa máArnaldo Zancaner e 1VIarlan PrancisTERMO N0 130.006
atEMO N9 149.8aa
de escrever ou máquinaMaaa
mie Sienkierski — São Paulo.
Or_ raanaigio de Invenção.
Título: Nevo seletor de café e ouEm 12 de junho de 1965
19 — Um aparelho para aumentar Depositada ema: 14 de junho de tros
produtos granuldos". — Priviléum artigo de papelaria continuo nu- 1981.
Invenção.
g
io
de
Depositante: Ciente Corporat on.
ma máquina de escrever ou maquina
atmilar, compreend endo meoanisada Requerentel Pedro Plenetti• — São 1° — Naves seletor de café e outros uma firma norte-americana. — EsPaulo.
de alimentação por pino,para alimenprodutos granulados, caraaterizado tados Unidos da América.
caxacteristicos de: "Máqui- por compreender uma centrifuga fortar o artigo de papelaria continuo, napontas
automática
para
cortar
as
extremada por uma placa oentrifugadore Pontos características de: "Mancai
meios para alimentares imaa correia
midades de cacos das palmeiras or- a qual 'é fixada em um prato cana° para um eixo de carro de estrada de
bem fim, indicações - de apoio corres- bignia
martiana e symphonia globu- que é movimentado por um motor ferro". — Privilégio de Invenção.
pondentes às posições de fórmula
— Privilégio de Invenção. adequado, com redutor de velocidade; 19 -- Mancai para um eixo de carro
pré-determinados em sincronlemo com bulifera"."Maquina
automática para sendo que a dita placa é provida no de estrada de ferro, caracterizado pe.
19 —
• artigo de papelaria continuo, de cortar
extremidades de cacos das centro de nina pequena elevação tia, o fato de que o mancal abrange uma
as
modo que a correis ser fim é alipalnadras °Mania martiana e sym- qual está disposta unia pluralidade carcaça, tendo um extremo aberto e
*citada completamente de uma ré_ phonia
globulifera", caracterizada por de espalhetaa radiais curvas e de blo- o outro extremo fechado, sendo a
Voluçao cada vez que uma ou mais ex- constituir-se
de duas engrenagens (1 coa periféricos radia, formando cana- carcaça colada sabre o eixo de carro
tenue de fórmula do artigo de pasituadas a certa distância uma leias, sendo que a dita placa centri- de estrada de ferrà com o seu extre.
gaddin10 é altraeeste.do , meios eda2),
outra, peles quais passa uma cora lutadora é contornada por paredes mo aberto disposto em direção para
elenaide saatriee para Betonarem
rarli

Quinta-feira 24
§Centro da ponta dõ eixo da narro de
de ferro, formando a super,Interior inferior da carcaça um
~to de lubrificante e sendo a
parte superior da carcaça equipada
40en uma passagem on oomunicaçáo
com a atmosfera, um lubrificante no
depósito de lubrificante, uma primeira peça anular, circundando o
eixo do cano de estrada de ferro
• em contato com o mesmo e montada no extremo aberto da carcaça. a
fim de impedir que o lubrificante vaze do interior da. carcaça, e uma segunda peça anular, circundando
eixo do carro de estrada cie terso e
em contato com a carcaça e montada sabre a Primeira peça anular para
reduzir a um mínimo o fluxo de par.
elculaa de lubrificante atravás da ~Sag= para a atmosfera
Total de 'I pontos.
Finalmente a depositante reivincuea, de ~elo- com a Convenção Internacional e de conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartide Patentes dos &Ude; unidos
r América do Norte em 13 de MI abo de 1982, Sob o r3.9 902.2e0.
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quadradas, dispostas em linha. a ÚlTeRMO N9 121.936
TERMO NN 124.293
tima delas dotada de aba, através da
qual as paredes da caixa poderão ser
Em 12 de agasto de 1960
Era
de novembro de 1960
fechada.', pelas aplicação de grampos
Privilégio de Invenção: "Um pro- Requerente: Maschinenfabrik Bana
ou fita colante, que reune a citada
aba à borda da primeira área, estan- cesso para a recuperação de ácido ninger A. G. (em francês; Etabusse.
do as referidas quatro áreas dotadas, 6-aminopenicilanico".
inent Beianinger B. A.), firma indus.
num dos lados longitudinais, de ore. Beecham Research Laboratories
trial e comercial suíç, estabelecida em
estabelecida
em
Brockham
lhas, devidamente recortadas, que re- Park, Betchworth, atam, Inglaterra trzwil (Cantão de St. Ciallen), Suíça.
batidas em angulo reto em relação
Toiitoa caracteristicos: "Processo
•Ás paredes, conformam o fundo pkla 19 — Um processo para a recupera- para fixar os fios de uma tela numa
ção
do
ácido
6-aminopenicilanico
de
superposição das °retina, uma delas
posição recidroca pré-determinada"
dotada de aba passível de encaixe por suas soluções aquosas, caracterizado — Privilégio de Invenção.
por
ser
uma
solução
aquosa
do
ácido
ao) recorte existente na aba oposta,
1° — Processo para fixar numa deextraída num terminada
travando o conjunto das orelhas, 6-aminopenicilânico
posição reciproca os Boa
pli
entre
1
e
3
com
um
menor
vouma. vez que as duas restantes são -.lume de um solvente orgânico não de uma teia, caracterizado por ser a
imanadas sob as duas citadas.
toei de rios colocada num plano no
miscível com a água, tendo nele dis- qual
se dá aos fios e, posição na qual
Total de 3 pontos.
solvidos entre 0,5% e 10% em peso deverão
ser fixados, sendo a seguir os
da dita solução aquosa de um com. lios fixados
numa posição reciproca
poeto de fórmula gerai.
por meio de um agente de retençãe
TIMM N° 120.882
disposto em sentido transversal à tela
RS03) irM
de fios.
em
que
Ré
um
radical
hidrocarboneDepositada em 5 de julho de 1960. to, tendo uni peso molecular substan- Finalmente, a depositante reivindide acórdo com a Convenção Inentre 340 e. 510, M 4 um ca,
ternacional
de conformidade com
Requerente: Sérgio Poria — São cialmente
átomo de hidrogénio, de metal alca- artigo 21 doe Código
Paulo.
da Propriedade
lino ou de metal alcalino-terroso e Industrial, a prioridade
•
do corresponPontas característicos de: "Nova x é a valência de M ou de uma sua dente pedido, depositado
Reparti.
disposição em chuteira".
mistura, sendo separada a fase do Ção de Patentes da Sulca,naera
21 de
solvente
orgânico
contendo
a
maior
1
19 — 'Nova disposição em chutei- parte do ácido 6-aminopenicilanico. novembro de 1959, sob o número número 80.895.
ra", caracteriza-se pelo fato de na Total de 9 pontos.
Usa total de 7 pontoe.
parte interna da parede da chuteira
ter costurado ou fixado por outro
—
TERMO li° 116.593
processo de fixação um tecido elás, TERMO Ná 123.431
TERMO N° 124.328
lan 2e de janeiro de 1960
tico (1), o qual se tatua na parte superior frontal da dita chuteira, na reEm 12 de outubro de 1960
, Em 21 de novembro de 1960
Requerente t Novoa intermediária. gião era que normalmente se localiza
Requerente: Mamara° Chemical The Goodyear Tire & Rubber Comde asteróides e processos de prepara- a lingüeta; aste eleMento elástico poção dos illeaMOS. -r- Privilégio de In- de também ser constituído de tiras Company, firma norte-americana.
pany. — Estados Unidos da Américas..
'tenção.
elásticas (2), convenientemente espa- Pontos característicos de: "Prooes- Titulo: Aparelho para construir fiao
para
fiação
saca
de
polletileno".
— Uni processo caracterizado por cejadas, e fixadas nas paredes da
tas. — Privilégio de Invenção.
compreender a reação da 3 nlfa -aci- chuteira, na mesma região, por cos- — Privilégio de Invenção.
19 Um aparelho para construir
—
Processo,
para
fabricação
de
t: 10'4-9 (11), 16-pregnalien-20_ora com tura (3) ou outros meios de fixação.
fita para pneumáticos e matara% see
filamentos
de
polímero
etilanieb
ca&alo-a/canos, para formar 3 altamelhantes caracteriztio por compre.
racterizado por .compreender as se- andar
aoiloid--18 alfa, 17 alfa-alquil?ro-azo- Total de 2 pontos.
um par de correias sem fim,
guintes
fases:
exixusão
de
uma
solu-- 1 (11)-pregnen-70-Onas.
para efetuar um movimenção aquecida do referido polímero, dispositivo
to relativo entre os suportes e as cor.:À requerente reivind:ca tis acOrdo
através
do
orifícios
moldados
e
dai
TeRMO N° 121.355
- dam a Convenção Internacional e o
para a atmosfera; passagem da solu- reias para posicionbx as correias em
Jaca ai dp Decreto-lei aa 7.903, de 27
ça., de polímero extruaada através da armai° cooperativa unia com a outra e em situação não cooperativa
de ageete de 1948, a prioridade do
Requerente: Marin° Scipiont — São atmosfera numa distancia suficiente, uma
com a outra, a primeira das di(z)
rrespondente pedido depositado na Paulo.
para efetuar ligeira evaporação de
alatoa° de Manias nos Eatados
solvente e para preservar o estado não tas correias sendo inextensível e sudoe da América, em 30 de janeiro Titulo; "Dispositivo de movimenta- cristalino de polímero; e então a in- portada por pelo menos quatro árvo• 1950, sob n° 790.040.
trodução da solução de polímero ex- res rotativas, uma das ditas arvores
ção deportas de garaçem".
Total de 15 pontos.
tru.sado num banho de precipitação, sendo acionada pela primeira das diPatenete de Invenção.
para formar os filamentos de políme- tas correias em uma direção oposta
Depositado em 19 de julho de 1960. ro; estiramento dos filamentos, a me- as das outras três árvores que supor-tamdiprmeiacorei,pormei
TERMO N9 116.6a,
dida mie são formados, no banho de
— Privilégio de Invenção.
precipitação, e depois a passagem doe do que podeser variado o comprimen19
—
D'spositivo
de
movimentação
lian P de fevereiro de 196u
filamentos, do referido banho de pre- to circunferencial em volta da dita
de portas de garagem, caracterizado cipitação, para um banho aquoso primeira correia. — Prioridade: Eg.
Requerente: Ciritzner-Kr V ?r Akti- por se constituir de uma caixa fir- aquecido; e estiramento doe referi- UU. da América, eca 1.3-1960, númada em cada uma das paredes late- dos filamentos, no banho aquoso mero 12.189.
eageacilschaft, firma alemã.
Pontos caracteristicoe de: "Maquina rais da garagem, disposta com uma aquecido, a um grau maior do que aeguera-se os pontos de na. 2a 10.
de costura com braço portapano pa- ponta de eixo suportadora da ferra- anteriormente.
ralelo ao braçode tramam ssão da má- gem de movimentação da Porta e Finalmente, a depositante reivindi• TERMO N° 124.815
lendo em seu interior uma mola de
quina". — Privilégio de /nvençata
ca, de acardo com a Convenção In19 — Maquina de costura com bra- grande resisaincia, com suasàextremiEm
9 cie dezembro de 1960
e de confermidade com O
ço porta-pano, paralelo ao branco dades firmadas, uma delas caixa e ternacional
artigo
21
do
Código
da
Propriedade
Requerente;
Whitin Machine Works,
à ponta de eixo suportadora
Superior ou de transmissão principal adaoutra,
Industrial, a prioridade do correspon- firma norte-americana.
ferragem
de
movimentação
da
da máquina, caracterizada pelo fato porta, a qual, em função desta mola. dente Pedido, depositado na Reparti- Pontos caracteristicas de: «Procesde que o bravo porta-pano é altern.:- uma vez livre, abre autonealoamente. ção de Patentes dos Estados Unidos so e aparelho para esticar cordões sob
da América do Norte, era 18 de ou- contreee pelo torque. — Privilégio de
do para trás, em relçâo ao dito bratubro de 1959, sob lie 846.150.
Invenção.
ça superior, e possui em sua actuali- Total de 2 pontos.
Um total de 12 pontoe,
dade livre um prolongamento angu19 — Processo para controlar a velar, voltado para a frente.
locidade do enrolamento nume, ma.
TaR320
N9 121.356
"ni total de 8 pontos.
orequeira provida de voadores rota• 'IMMO /V 129.088
tórios. para deposição transversal da
Depositado em 10 de julho de 1960.
mecha ou maçaroca Wire bobinas roa
BK
24
de
outubro
de
1900
TERMO ND 119.380
babaria. caracterizado por compreenRequerente: Merino- Scipioni.
American Cyanamid Company. - der a sondagem de no mínimo uma
Em 12 de maio de 1990
Titulo: Dispositivo de movimenta- Estados Unidos da América.
medida de torque entre os voadores
ção de portas garagem,
Titulo: Novas composições de aca- e as bobinas, bem como a variação
Patente de Modèlo de Utilidaue.
e voamo para usá- de Yelocidedle relativa entre estas e
— Dispositivo de movimentação bamento textil
sak. Celulose, Papel e Em- de19portas
las. — Peiviléele de Invenção.
aqueles, em resposta às variações no
de
garagem,
constituído
por
balageta — Valinhos — Estado de uma ferragem firmada à parte mé— Uma composição de acaba- forque assim percebidas.
São Paulo,
dia superior, interna, da porta, ca- mento taxei caracterizada por com- Finalmente, a depositante reivindiTitulo: Coaxa com fundo travado. racterizada por ter o formato apa- preender unia resina =bui" e uma ca, de acardo com a Convenção In.
metilol-melamina eterificade, nas pro- ternaeional e de conformidade com o
Modélo de Utilidade.
rente, em vista lateral, de uma for- porções
relativas, em peso, por 100 artigo 21 do Código da Propriedade
ue
o
cabo
e
um
dos
raq
em
— "Caixa com fundo travado", quilha,
partes, em peso, de sólidos de resina, Industrial, a prioridade do correspon.
mos
são
firmados
à
porte
e
o
ramo
constituída por falha única de pape- livre é disposto com um contrapaso de 95 a 5 partes de resina irônica e dente pedido, depositddo na Repartis
1$10 ou similar, cavidamente recortae regulado sobre este ramo em de 5 a 95 partes de resina de mela- çeo de Patentes dos Estados Unidos
da e vincada caracté.rizada pelo fato fixado
mina. — Prioridade: EE. DU. da da América do Norte, em 11 de defunção
do pês° da porta.
de
vincos determinam a forAmérica, em 5-11-1959, W 851.008. zembro de 1969, sob o ita 859.047
mação de leatro aram, retangular ou Total de 3 pontos.
Seguem-se .os pontoe na. 2 a 6.
• Um total de 46 pontos.
n11.nnn•••111.
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a
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TERMO N9 124.880
Em 12 de dezembro de 1940
Requerente: Deering Milliken ReSearch Corporation, uma sociedade
organizada sob as leis do Estado de
Delawaxe, eetabslecida próximo de
Epartanburg, Condado de Spartenburg, Carolina do Sul — Estados Unidos da América do Norte.
Pontos caracteresticos: "Processo e
aparelho para manipulação de fios
têxteis e suas bobinas". — Privilégio
de Invenção.
l o — Dispositivo para bobingem de
fios, caracterizado por compreender:
uma mesa girató ria, podendo revolver
em tdrno de um eixo principal; uma
pluralidade de posições de bobinagem,
dispostas sôbre a mesa giratória, e
espaçaads entre si, cada urna de cujas
po1a:3es de bobirtagem compreendo
um fuso coletor e uni fuso alimentado:, cada qual podendo revolver em
tõrno de um eixo individual telbre- a
mesa girtória; e um meio comum de
acionamento e tranerniesão, para imprimir a rotação aos fusos coletores e
h mesa giratória.
Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depoeitado na Repartição de Patentss dos Estados Unidos
da América do Norte, em 16 de dezembro de 1959, sob o n o 860.018.
Um total de 23 pontos.

DIÁRIO OFICIAL (Seção
fato de que no porteeeblo, composto
principalmente de suprte de rólo tensor e peça corrediça, atacam um ou
vários acumuladores de energia, como, por exemplo, pesas ou elementos
elásticos, de tal maneira que a fita
ou a corda seja esticada e o próprio
porta-rôlo seja apertado, em qualquer posição, à sua base.
Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção Intrnacional e do conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha,
em 31 de dezembro de 1959, sob o
n9 W 25.987 VII-76c.
Um total de 12 pontos.

III)

os passos caracterisados pelo fato que
êles compreendem providenciar um pó
solto .séco finamente dividido da ler.
rito, maanética dura a ser moldada,
alimentando dito pó para urna cavidade de molde, submetendo dito pó entes dale entrar na dita cavidade de
tnolde à um campo de corrente alternada adaptado a girar ditas particuias
maanétitas em sincronisaçâo com a
mesma, transferindo o pó para a cavidade do molde e alinhando eimultitnearnante as partículas quando elas
se movem par dentro de dita cavidade
de molde pela aplicação de um campo
de corrente contínua em volta dê dita
cavidade do molde de pelo menos cerca de dias vazes a fôrça de dito campo de CA, comprimindo em seguida
dito pó enquanto as partículas de po
ficam ainda filirbedas e queimando o
•
produto resultante.

Dezernbrc de 19,i4
TERMO N9 127.760
Em 20 de março de 1961. e
Regue rente: 'File Tyler
Research Corporation, — Estados Unidos da América.

Titulo: Uma trança de anan1e Canado e processo de produção de arame. -- Privilégio de Invenção.
19 — Uma trança de arame trefilado
tendo cremes externos, individuais, e
um arame de macho, com os arames
externos em fórma de Setores truncados e o arame de macho em forma de
um pollaono, tendo as seus lados opastos as superfícies internas dos setores
truncadas da arames exterior, e mele
un!ndo
as sue. Meies opostas det3 araTERMO No 125.275
mes por furão metálica.
Total de 7 pontos.
Em 27 de dezembro de 1960
Total de 13 pontos.
A requerente reivindica de &herde
Requerente: Aktiengesellschaft Gecom a Convenção Internacional, e O
TE,RIVIO N° 127.681
briider Loepfe, Zurique — Suíça.
Art. 21 do Decreto-lei no 7.903, de 27
Pontos característicos: "Limpador de
de agasto de 1943, a prioridade do core
fios para máquinas têxteis". — PriviFala 15 de março de 1901
légio de Invenção.
respondente pedido depositado na R,eRequerente: Marcel Caillotn - nerticlio de Patentes dos Estados Uni19 — Limpador eletro-ótico de fios
para bobinadeiras de fios têxteis, con- França.
dos da América, em 21 de março de
sistindo de usa emissor de luz e de
'950, sob o n o 16.398.
Título:
Processo
de
fabricação
de
um receptor de luz, sendo apalpado
chapas
onduladas
e
máquina
para
u
fio pelos ralos luminosos oriundas do
emissor e dado um sinal elétrico de emprégo déste processo. — Privilégio
TÉRMO No 150.836
salda pelo receptor a 3 'e verificar uma de Invenção.
desuniformidade do fio, caracterizado
1 0 — Processo de fabricação de chaEm 16 de julho de 1963
pelo fato de que, para acusar com se- pas onduladas e máqu:na para o emgurança desunlorm i dades de superfí- praga dfaite processo, caracterizado o Requerente: S. A. Indústrias Reiscie do fio, são providos dois ou mais prcoesso por consistir em submeter ilidas Matarazzo. — São Paulo e
feixes luminosos que se cruzam em um em todo o seu compriment, os dois Filial no Est , tio da Guanabara.
ponto para a apalpação simultânea do bordas laterais da chapa a conformar
TERMO N9 125.272
Titulo: N(Svo e original desenho orfio; e pelo fato de que o receptor ou a esforças progressivos dirigidos um
os receptores apresentam unia depen- para 'o outro, os quais tendem a.do- namental :rira tecalos, — Desenho
Em 2'1 de dezembro de 1960
déncia pelo menos aproximadamente brar transversalmente esta chapa e a
iegaritmica entre intensidade de ilu- guiar essa flexão da chapa pelo apo'o
1° — "Navo e original deenho ornaRequerente: Wurtt Spindelfabrik minação e sinal de salda, de maneira de suas duas faces respectivamente
G. M. B. li., Siissen (Württ). — que o mesmo sinal de salda sempre sôbre duas séries de mandris que se mental para tecidos" em cõres conAlemanha.
corresponda a uma determ inada, gran- estendem longitudinalmente em tôda tra s tantes e cas'a das, caracterizado por
Pontos carcteristicos: "Fixação de deza da desuniformidade do fio, inde- a largura da chapa, sendo estes man- rompreer (''. er motivos representando
rôloe, em particular, em dispositivos pendentemente das partículas de poei- dris conformados segundo o perfil a listras cs i rt:i tti , e sobrepoe..tas no funde acionamento por meio de fita ou ra ou impurezas existentes no trajeto dar às ondas da chapa e podendo al- do e:tampado em côr bem clara, liscorda, de máquinas de fiação ou de dos ralos ou cl uma luminosidade len- guns dentre êles adquirir movimen- tras c
um pouco irregulares, estos de translação no sentido trans- tampzeas em dir viva com efeito de
retorção". — Privilégio de Invenção. tamente variável do emissor de luz.
l o — Fixação de rôlos, própria, em Finalmente, a depositante reivindica, versal.
meio tora danostas em sentido vertiparticular, para sistemas de aciona- de acõrdo com a Convenção InternaTotal de 18 pontos.
cal,, junta= ou um pouco distanciadas
mento por meio de fita ou corda em cional e de conformidade com o artiuma da out ro, reservando, tia listras e
fusos de máquinas de fiação ou de go 21 do Código da Propriedade Induso fundo. motivos em forma de circulas
retorção, caracterizada pelo aperto do trial, a prioridade de correspondente
TaRIVIG No 100,729
irregulares eu temi-círculos dispostos
eixo do rõlo em uni suporte, que con- pedido, depositado na Repartirão de
siste preferentemente em aço para Patentes da Austria, em 31 de deirregularmente e estampados em cõr
Em 3 de março de 1968
Moles.
zembro de 1959, sob o n9 A 9.501-59.
viva, cher:ale. e contrastante das duas
Finalmente, a depositante reivindiUm total de 8 pontos.
primeira. — Todo o conjunto apresenRequerente: Mcdowell Company tado em três akes.
ca, de acôrdo com a Convenção InInc. — Estados Unidos da América.
ternacional e de conformidade cone 0
Total de 2 pontos.
TERMO No 125.312
artigo 21 do Código da Propriedade
Titulo: Aperfeiçoamento na vedação
Industrial, a prioridade do correspondas
caixas
de
vento
de
máquinas
de
dente pedido, depositado na RepartiEM 28 de dezembro de 1900
sinterização concreção ou semelhan.
N9 110.223
ção d ePatentes da Alemanha, em 31
te. — Privilégio de Invenção.
de dezembro de 1959, sob o número
Requerente: Dr.Anatole Kagan —
Em 14 de janeiro de 1960
V7 26.988 VII-76c.
19 — Uma maquina de ainteriaação,
São Paulo.
Um total de e pontoe.
Invenção: *Conjunto moedor de ca- tendo paletas ou receptáculos, órgáos
Canadlan Industries Lirnited e Imfé e liquidificador acopláveis". — destinados a suportar e mover ditas paletas ou receptáculos, em sucessào, ao perial Chemical Industries Limited —
Privilégio de Invenção.
MIRIM NO 125.273
19 — Conjunto moedor de café e 11- longo de tuna trajetória, caracterizada Canadá e Inglaterra, respectivamenquidificador acopláveis, caracterizado pelo fato de incluir um primeiro ele- te.
Em 27 de dezembro de 1981
por um liquidificador não acionado di- mento de vedação em cada lado das Titulo: "Nôro processo de polimeriretamente e provido de urna lamina referidas paletas ou receptáculos: uma zação e novas composições de catall_
Requente: Württ SpindelfabrIk externa helicoidal com as extremidades caixa devento superior, acima das ci- sadores de polimerização'. — Privi0. 3£. B. H. Süssen (Württ.) — dobradas, à qual se pode acoplar. me- tadas paletas ou receptáculos, tendo légio de Invenção.
Alemanha.
canicamente, a lâmina de uni coedor paredes laterais que se estendem para
19 — Um processo para a produção
Pontos característicos: elaispositivo de café acionado diretamente por baixo do lado de fora das referidas patensor, próprio, em prticular para rd- motor elétrico.
letas ou receptáculos e ao longe da de polímeros, caracterizado por comaos esticadores de acionamento por Total de 4 pontoe.
trajetória das mesmas; uma conexão a submissão de um compostos contenErtel° de fita ou corda em máquinas de
estanque entre o referido elemento de do o grupo) C = 0112 a condições de
fiação ou de retorção". —privilégio
vedação e as mencionadas paredes la- polirnerização em •presença de urna
de Invenção.
TERIAM N9 127.648
teral da citada capola: e um segundo quant i dade catalítica de Um éster paro1 , — Dispositivo tensor, próprio,.
eiemenao de vedação formando uma ai-carbônico de acne, tendo a fórenu/a
Em 18 de março de 1961
em particular, para Mios esticadores
câmara alongada por fora do citado geral:
"
de alternas de acienamento por meio
órgão suportedor das referidas palede fita ou corda em máquinas de fiaRequerente: Indiana General Cor- tas ou receptáculos, dito segundo eleR.c0.0.0.00.01V
ção ou de retorção, preferentemente poration — Estados Unidos da Amémento de vedação sendo deslisante e
em maquinas em que apenas um fu- rica.
so é acionado poi unia polia disposta
Invenção: "Proce.eso de moldagem vedamente conectado ao referido pri- em que R e R' representam radicais
nes proximidades imediatas do fuso, a séeo de pó; duros de ferritaa — meiro elemento de vedação e sendo escolhidos dentre rad icais de hidrocarvedaveariente conectado às referidas borsos e de hairocerbonetos substie em que a fita devidamente curta Privilégio de Invenção.
tuídos.
é conduzida através de um rello con19 — Na produção de um corpo eeredes int eirei, da capola.
dutor ou esticador, eexecterIze.do pelo neagnético duro moldado e queimado,
Total de 17 pontos.
Seguem-se os pontos de 2 a 10.
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PUblicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
• prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante km prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
)T65~1 da Ilimpriadade industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

breques, braços para . veiculo., bicicleTimo 'a,. 656.682, de 18-8-64
Medlitér — Medições de Terra Ltda. tas. carrinhos de mão e carretas, camiSão Paulo
nhonetes., carros ambulantes, caminhões
I carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chamai, chapas circulares para veiculas, echos de veiculos
carrinhos para máquina de escrever
corrediços, para veiculos, direção. desligadeiras, estribos, escadas rolantes, eleIND. BRASILEIRA
vadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para veículos, guidão
Classe 50
locomotivas, lanchas, motociclos, mola&
Para distinguir impressos em geral
motocicletas, motocargas, doto furor.s
Tármo n. • 656.683, de 18-8-64
manivelas, navios, anitsol, arara-choques

LM

EDITER

Ranacom — Representações Ltda.

Sáo Paulo

fitiffraZiNs
Nome civil
Termo 11.° 656.685, de 18-844

Dominadora Aroudie Leda
São Paulo

notrcER

Ind. Brasileira

•

para-lamas, para-brleaa, pedala pantoes
rodas para bicicletas, raios para biciole.
tas, reboques, radiadores para velcutos.
rodas para veículos, selins, triciclo, ti-

rantes. para velculos vagões. velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, -tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
656.690,, de 18-8-64
Termo
Auto Peças Exata Ltda.
São Paulo
AUTO pEcAs

mesinhas para rádio e televisão, met:tabas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, , perta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo n.° 656.694, de 18-8-64
Sociedade Brasileira de Empreendimentos Industriais S. A. (Sobeisa)
Guanabara

OFtANCAL •

Ind. Brasileiri
Classe I
Calcáreos
Termo n.° 656.687, de 18-8-64
Transportes Triângulo fada.
Santa :latarina

TRII1ci71,0

Ind. Brasileirs
Classe 5C
O timbre da sociedade a ser aplica
em papéis de correspondência e conta.
bilidade, bem como nos seus veiados
Termo n.° 656.688, de 18-8-64
Indústria e Comércio de Bebidas
Rororó Ltda.
Sio Paulo
. Brasueira
InãOR090

Case 4j
Refrigerantes
Tênato n.9 656.689, de 18-8-64
Auto Peças Exata Ltda.
São Paulo
In.Q.

X.k'r

Brasileira!

Classe. 21
Para iisonguir: Veluara e suas partes
Integrantes: Aros para hihicletas, automóveis. auto-caminhões. aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braço&

Laboratório Lutécia S. A.
Guanabara

Traurnase,
Indústria Brasileira
Classe 3
Artigos da classe

Sociedadé Brasilei0
de Empreendimentos
•
Industriais S/A. (SOBEISA)
Nome comercial
Tênno n. 656.701, de 18-844
Certified Laboratories, Inc.
Estados Unidos da América

Tênno n. 656.708, de 184-64
Nivaldo de Oliveira Lima
São Paulo

POBABOM
Indústria Breeileira")
Classe 41
Pabá
.1n11.•

Termo n .656.709, de 18-8.64

Drufeij6ia Indústria e Comércio de
Xe Ia

1"1!'"Átr"clioolloo'
'1,4IQ
wII

n1011n

Classe 1
Substâncias e preparações químicas usaClasse 8
das nas 'indústrias, na fotografia e nas
Nome comercial
Aparelhos de iluminação e anúncios
análises qurnicas". Substâncias e prepaluminosos
rações químicas anticorrosivas e andTemo n.° 656.693, de 18-8-64
oxidantes
Sociedade Brasileira de EmpreendimenTêrmo n.* 656.686, de 18-844.
tos Industriais S. A. (Sobelsa)
Cirancal S. A. basústria e Comércio de
Termo n. 656.702, pe 18-8-64
Calcáreos
National Chomsearch Corporation of
Guanabara
São Paulo
Texas
Estados Unidos da América

EXATA LUA,.

. -

Termo n. 656.704. de 18-8-64

mesinhas

Jóias Ltda.
São Paulo

DRUFBIJOI A'
Indústria Brasi 1 elrq

Classe 13
Adereços de metais, preciosos, sent.
preciosos e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, redor.
nos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, arda
gos de fantasia,' de metais predoaoi,
balagandans de metais preciosos, oo
semipredosos, bandejas de metais pra*
ciosos, berloques de metal precioso;
brincos de mead precioso, ou semiIndústria Brasileira
818115Ege precioso, bules de metais preciosos,
carteiras de metais preciosos, colarei
Ca:ae 6
de metais preciosos ou temi-preciosos,
Maga:nas para Us0 e m mauraçao e suas
contas de metais preciosos, copos de
partes intgerantes
metais preciosas, dedais de metais pra*
doam), diamantes lapidados, Sio de ouros
Classe
656.691,
de
18-8-64
Terrno n.•
Substâncias e preparações químicas usa- fio de prata, fivelas de metala prado*
Soltaleavski Melenes Ltda.
das nas indústrias, na fotografia e nas sos, galreteiras e metais preciosos. Jóias,
Si P wia
análises químicas. &tintadas e prepa- Jóias falsas, lantejolas de metais pré*
rações químicas anticorrosivas e anti- ciosos, medalras de metais preciosos,
semi-preciosos e suas imitações palitos
oxidantes
de ouro, pedras preciosos para jóia
Termo n. 656.703, de 18-8-64
dras semi-preciosas para jóias, pérolas
Indústrias J. B. Duarte S. A.
e imitações de pérolas, pratos de me.
São Paulo
taisp melosos, serviços de chá e de caf4
de metais preciosos, serviçal de licor
Caso..e.
de metal precioso, serviços de refrescos
"KM
de
Moveis em geral de metal, vid.o,
de mead precioso, Serviços de salada
aço, madeira. estofados ou não, include frutas de metal precioso, serviços de
sive móveis ara escritórios: Arniários
sorvete de metal precioso, sopeiras; de
armários para banheiro e para roupas
metal precioso, taças de metais predod
acolchoados
para
usadas, almoçadas,
sol, talheres de metais preciosos, bula
móveis, • bancos, balcões, banquetas,
bulas de metal, tutorai/nas lapidadas a
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
vaus de metais preciosos
cadeiras, carrrinhos para chã e café
Termo n. 656.710, de 18-8-64
conjuntas para dormitórios, conjuntos
Marcenaria Brasileira Ltda.,
para sala de- jantar e sala de visitas,
São Podia
conjuntos para terraços, jardim e praia.
conjuntos de armados e gabinetes para
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
DRASIigilta •
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
Onsse 40
de rádios, colchões,," colchões de molas
Móveis em gera de metal, vidro, de
dispensas, divisões, divans, discotecas.
aça, madeira, esto:,..dos ou não, inclua
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniClasse 41
sive móveis ara escritórios: Armários,
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
Artigos da classe
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armários para banheiro e para roupas
almo 4adaa, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
conjuntos de armários e gabinetes para
giratõtsas. cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchaes de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas.
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes. guarda-roupas, mesas.
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinha para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos. poltronas.
poltronas-camas prateleiras, porta-chapéus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo n. 656.711, de 18-8-61
D:bo Nieman
São Paulo

CONFECOES
ROSA BIRANCA
Indústria Brasileira,

OfÁRIO

OFICIAL (Seção Hl)

dissolventes e vernizes. removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e • preparados para dsecolorir unhas, cilios e pintas ou sinais artificiais, õlecs para a pele

Termos as. 656.721 e 656.722, de

18-8-64
Zeus S. A. Indústria Mecnica
São Paulo

Termo n. 656.713, de 18-8-64
Tnstauto Farmacêutico Ltda.
Leisa
São Patao
4.,ZuSlR,11

ABLASTOIT
Inelstria
Classe 3
Para distinguir: Medicamento coadjuvante no tratamento dos tumores
malignos
Têrtno as. 656.714, de 18-8-64
Leisa — Instituto Farmacêutico Ltda.

São Paulo

Classe 21
Para distinguir, Veículos e suas partes
integrantes

Termo n. 656.717, de 18-8-64
Editara, Propaganea e Informadora
Confidencial"
São Paulo
4 PIDÚSTREA DRASKEIRO

ILCR4ID11
(ONIFIIIDIENUAIL

água de rosas, água de alfazema, água
posa barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, banClasse 32
dolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os Almanaques, anuários, álbuns impresasilados, creme evasescente, cremes or. sos, cartazes, catãlogos, jornais nacodurosos e pomadas para limpeza da pe- nais e eesSeangeiros, publicações Impresk e "maquilage". depilarios. desodo- sas, revista. Propaganda em rádio.
eares, vinacjrr aromatico, pó de arroz televisão, }ornais, programas radiofôni¥ talco pefumado ou não, talais para cos, pegas teatrais e dnaaatográficas
estana e sobrancelhas, preparados para
e revistas Impressas

z r, tf 13
Indástria Brosileir&,

Classe 6
Cas•o_ 49
Para distinatilr: Macula:3s e pertcs de
!,ara todos os lins industsais Para a.e.tinguir: Jogos, brinquedos, arVlaaiiaeas de rosquear: se s ras atesaria tigos desportivos e assatemos, a saber:
soa motores elétricos. alternadares, fer- álbuns ara reccoiar, e armar, aviões, auramentas e placas para to-nos, geradores plainas, máquinas de furar e centrar, turnos mecânicos prensas mec s nicas, maquinas arnassarleiras tnistarado
ras adaptados na construção e conservação de estradas, mineraçâo. corte de
madeira, movimento de terra, carretos
e outros fins industriais elevadora. má
quinas desempa n hadoras, descascadoras
ventiladoras moinhos para cereais.
máquinas secadoras, trituradoras pul
vero:adoras, 'rasas. politrizes. tranchas,
tesouras mecânicas, tupias. máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores
exaustoros para forjas. bombas centri
fugas. rotativas. de dcslocameato e •
pistão para todos os fins, anates, caldeiras e turbinas injetores para caldeiras válvulas e transportadores au.

funáticos de alta e irtixa pressão,

prensas hidi Aulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas operatrizes. rotativas ou cortadora= para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos; teares. urdideiras.
encanatõrias. espuladeiras. torcedeiras
meadeiras, rolos e roletas. brunidores
para cereais. máquinas para fabricar
papel e máquinas para ‘abricar papel e
máquinas de impressão dínamos e
receptáculos
Classe 8
e
Auto Rent — Locação e Comércio de Anemómetros, aparelhos aquecedores
medidores,
aparelhos
cremográficos.
Veículos Ltda.

AUTO RIMT

. 48
Para distinguir. Perfumes, essências, ex.
tratos água de colônia, água de toucas

de 1964

embelezar cílios e olhos, carmim para
Têrmo a. 656.720, de 18-8-64
Térmos as. 656.718 e 656.719, de
Intertron S. A. Indústria Eletrólitos
o rosto e para os lábios, sabão t treme
18-8-64
São Paulo
para barbear, sabão líquido perfumado Intertron S. A. Indústria Eletrônica
São Paulo ,
ou não, sabonetes, dentihScios em pó,
pasta ou aquitao; sais perfumados para
irrrssTson s/Á.
banhos, pentes, vaporizadores de partem escovas para dentes, cabelos, unhas
INrOsTRIA ELETRÔNICA
e alas, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento tias unhas,
Nome comercial

São Paulo".
Classe 36
Pata distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Atatsalhos
BLASTOMID
asentais, alparcatas, anáguas blusas.
Indústria
Brasiloira
botas, botinas. blusões. boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuas. casação, coletes, capas, chalea
Classe 3
cachecols, calçados. chapéus, cintos. Para distinguir: Medicamento coadjucintas, combinações. carpinhos. calças
vante no tratacle.nto dos tumores
de senhoras e de crianças, calções, cai.
malignos
ças, camisas, camisolas. camisetas.
Térmo n. 656.715, de 18-8-64
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dorninós, achar- Leisa — Instituto Farmacêutico Ltda.
per. fantasias, fardas para militares, toSão Paulo
leg:aia. fraldas, galochas, grasataa, gorros. Jogos da litigaria. jaquetas, laquêt
/uvas, ligas, lenços. rnantós, meias
LESA
maiôs, mantas, mandrião. mantlhas. paIndústria
Brasileira
letós. palas, penhoar, puloVer, pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu,
nhos. perneiras, quimonos, regalos,
Classe 3
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias. Para distinguir: Medicamento assaat uvante no tratamento dos tumores
meteres. shorts, sungas, stolas ou slacks,
malignos
Mica toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Temo n. 656.716, de 18-8-64
Têm) n. 656.712, de 184-64
Vicente Bezerra
São Paulo

dezembro

tomiave.s andadores, aros, argolas, bar..
cinhos, bo ieaa r, onecos, baralhos de
cartas, bolas para todos os esportes,
brinq uedos em forma de animais, balões de brinquedo, bilhares, brinquedos
mecânicos, brinquedos em forma de instrumaatos musicais, briqnuedos em forma de armas, brinquedos em forma de
máquinas, brinquedos de cortar, brinquedos de borracra com ou sem assovio, carrinhos, carrocinhas, carros, berços. caminhões, cartas de jogar, choca-

lhos, caneleiras para esportes, cartões
de loto, casinhas de brinquedos, carters, casinhas de armar, cadeiras de
brinquedo, carteiras e envelopes com
Fõlhas ara recortar e armar, calçados
para .to p ecas, cordas para pular, clavi-

nas para tiro ao alvo, copos de dados,
caixinhas de músicas, addos, dardcal,
discos, dominós, espingardas de brinquedo, espingardas de vento, estaquinnas
ara jogar, enigmas, engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar,
ferramentas para crianças, figuras de
aves c animais, 4iguras para jogas de
xadrez, fogões e fogáozinhos de brinquedo, jogos de fctebol de mesa, joelheiras para esporte, ganchos para pesca, gulsos para crianças, halteres, lobas. iscas artificiais para esca, jogos de
damas, jogos de dominó, jogos de raquetes, linhas para pesca, luvas para
box, para esgrima, ara jogador de péla.

para jogador de sõcos, máscaras carnaaparelhos registradores e medidores de valescas, mesas de bilhar, de campista,
distância, aparelhos para purificar, apa de roleta, de xadrez, mobilias de brinrelhos reguladores nS' gás, aparelhos de quedos, miniaturas de utensílios domésCalvanoplastia, aparelhos automáticos mésticos, patins, patinetes, piões, petepara acender e regular gás, aparelhos cas, planquetas para ginástica, peças de
de ética, aparelhos pulverizadores, apa- jogos de dama, dominó e xadrez, pelorelhos para aquecimento de água, apa- tas. pianos e outros instrumentos musirelhos geradores eletro-qcimicos, apare. cais de brinquedo, istolas de atirar flelhos de alta tensão, aparelhos esteril, cras, apagaios de papel, panelinhas.
zadores, gazeificadores aparelhos para quadrados de papel, quebra-cabeças em
análises, aparelhos ozenizadores. apare forma de armar, raquetes, rédea de pesca, redes para jogos, rodas • de roleta,
lhos reguladores e estabilisadores
pressão e de fluxo de gazes e líquidos revólver de brinquedo, soldadinhos de
aparelhos . termostátos, aritonemetros chumbo. taboleiros para jogos. tacos da
aspiradores de p6, serímetros, acende- bilhar, tambores para crianças, tambudores elétricos, barômetros, büssolas. reis, tamboretes tênis de mesa, tico-tico,
baterias elétricas, caixas de descarga trens e vias férreas para brinquedos.
comutadores de gás, ciametras, chaves varas parap escrt. varas de saltar, veloclpedes, vagonetes e zepellns
automáticas, calibradores, esterilizado
Class
- e 16
res, filtros e aparelhos filtrantes, fotómetros, gasômetros, hicirõmetros, indi- Para d.stinguir; Materiais para tonstrucadores de vácuo, liquidificadores, me- ções e decorações: Argamassas, argila
didores, microscópios, micrómetros, po- areia, azulejos batentes, balaustres, blo&metros, pluviômetros, pirômetros, cos de cimento, blocos ara pavimentaqueimadores de óleo, reostatos, conta- ção, calhas, cimento, cal. cré. chapas
dores e medidores de quantidades e vo- isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
lume, registros para vapor, agua, géis e chapas para coberturas, caixas agua
ourtos liquidas, reatores, raiais, termô- caixas para cobertuns, caixas &agua,
metros, telescópios, tacômetros ,taxime- caixas de descarga para eixos. edificai
tros, ventiladores e velas elétricas 05*a remoldadas, eatuqeu, anulaao

tinta-fe4. a 24
base asfáltico, estacas, esquadrias estruturas metálicas para construções, lamelas de metal. ladrilhos, lambris, luvas
de junçào, !ages, lageotaa. material Laolaate contra trio e calor, manilhas, massas par revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfált.co , produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica. pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções. pers.anas, placas para pa.
vimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes.
papel para forrar casas, massas anti.
ruidos para uso nas construções, parguetas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação. taxi,
gues de cimento v.gas. vigamentos e
vitrês
Termo n. 656.723, de 18-8-64
Socine Produções Cincrnatogrficas
Sociedade Civil
Su
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tes. embrocaOes para animais euxertos, farinhas de ossos, fertilizantes losfatos. formicidas. fumigantes, fungich
das. glicose para fins veterinários. guano, herbiddas. inseticidas. insetitugok
larvicidas, mizrobicirlas, madicamentos
para animais, aves e peixes. óleos desinfetantes e veterinários. oetr6leos sanitários e desinfetantes, papel fumega.
tbrio, pós inseticidas. parasiticidas, luagicidas e desinfetantes. preparações e
produtos inseticidas, fermicidas. desinfetantes e veterinários, raticidas, remédios para fins veterinários. sabões veterinários e desinfetantes, i3/5 para fins
agricolas, horticulas, sanitárto.s e veterinários, sulfatos, superfos i saos. vacinas
para aves e animais, VC112 r10.5 contra

17:PRUMO

sio POLO—BAHIA

fiísio Paulo-Capital,
Classe 33
Titulo

ClaSse 32
Para distinguir uma produção cinematográfica
11111.•-n-,

Termo n. 656.724, de 18-8-64
Georgios Joannis Alexopoulos
São Paulo

sucos de frutas em álcool, vinhos, vermuth. vinhos espumantes, vinhos qui
nados. whisky

ÂmAR
TrIthIstria

Brasil eira

Classe 36
Para sastinguir: Artigos de

VcatuarlON

e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas. anáguas blusas
botas, botinas, blusões, boinas, ba'sa.
louros, bonés, capacetes, cartolas. casa
ouças. casação. coletes, capas, chatas
eachecols, calçados. chapéus. cintos
ataras, combinações. carpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções cai

ças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos. chinelos, dominós, achas,
pes fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. Jogos de "ngerie. jaquetas, lacmiba
luvas, ligas, lenços, rnantõs, metamaiôs. mantas, mandrião, mantlhas,
letós, palas. penhoar, pulover, palatinas
migas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras. quirnonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos
surteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tufes, toucas, turbantes, ternos, uni.
aarmes e vestidos

INDUSTRIA BRASILEIRA

Class: 2
Substaucias e preparações quiniicaa
usadas na agricultura e na rorticilltura
na veterinária e para fias sanitários, as.
ia iro
sim descriminadas: óleos de
alcoolato vulnerário, produtos para dastraição de animais e vegetais daninhos
salitre do Chile, sulfato de cobre para
fins agrícolas e veterinários, defumado,
res, desenfetantes, inssticidas, prepara.
ções ou substâncias quiimicas usada,
para fins sanitários, soluções e prepa
rações ara lavar animais, rearações me
dicina is ara fias veterinários, mostardi
ara fins veterinários, rodutos químico
para prsvenir as moléstias do gado, su.
bstâncias químicas para ins veteriná.
rios, etc.

Termo n. 656.735, de 18-8-64
Comércio e Indústrias Brasileiras

Coinbra S. A.
São Paulo

ONt"
801.1STRIA SRA$11.E1RA

Classe 4
Substâncias e produtos de origem ant.
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
Ci,:sse 33
ar
pa-cialmente preparados: Abrasivos em
Sinal de propaganda
bruto, argila refratária, asfáltico em
Termo n. 656.728, de 18-8-64
bruto, algodão em bruto. borracha em
Patrick Comércio e Indústria de Plástibrt,to, bauxita, benjoim, breu, cánfora,
cos Ltda.
coolim, chifres, ceras 'de plantas; ceras
Termo n. 656.733. de 18-8-64
São Paulo
Metais e Ferragens Ditnos Com 6rein e vegetais de carnaúba e aricuri, crina
de cavalo, crina em geral, cortiça em
Indústria Ltda.
bruto. cascas vegetais, espato, ervas
São Paulo
PATRICK COW2CIC
medicinais, extratos. oleosos. stopas
13 INICSTRIÀ DE
enxofre, folhas, fibras vegetais, flores
.DIMOSAGUA
secas. grafites, gomes em bruto, granito
P LÁSTICOS LTDA.
tztd.stria Brasileira
em bruto, kieseighur, liquidos de Pintas, latex em bruto ou parcialmente
oraria a dos, minérios, metálicos, :nadei.
Nome cemereizi
, ras em bruto ou pardahnente CabaClasse 28
Para distinguir: Tubos de material libadas em toras. serradas e aplainadas,
Têrmo n. 656..729, de 18-8-64 —
I manganês. óleos de cascas vegetais,
Tnaquim Gonçalves Fernandes
plástico
mica, mármores em bruto, óxido de
São Paulo
gizes solidificarlores, gelatina, giz, dia
Termo n. 656.734, de 18-8-64
Metais e Ferragens Dunas Comaralo ! rados, plumbagina em bruto. pó de
moldagem
Indústria Ltda.
•
, para fundlçbcs, pedras bria
ADERBa.
tecias, nine em bruto, pedra calcária,
São Pall',)
et ri a Brasil& •2'.%
piantas medicinais, pedras em bruto,
guebracho. raizes vegetais, resinas, re,DIRIOSPLEX
sinas natorais, residuos tenteis, indo,
Classe 17
seivas. talco em bruto, xisto, xisto
Indtle3tr3a Brasileira
Para stistima Mi' artigos pata escritórios:
betuminoso e Binem°
Coladores, fitas gomadas, gema arábica,
gomadores e molhadores
Termo n. 656.739, de 18-8-64
Classe 28
Artigos Para Escritório Pitcar Ltda.
Ternto n. 656.730, de 18-8-64
Para distinguir: Tubos de material
São Pauli
Indústria de Bebidas Milani 5 A.
plástico
São Paulo
Termo n. 656.735, de 18-8-64
Nivaldo de Oliveira
O RO8I 4—
São Paulo
Indústria Brasileira
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
LEVEBOM
carimbos, almofadas para tintas, abriClasse 43
Inditatria Brasileira dores de cartas, arquivos, borractes,
berços para tnataborrão. borrachas para
Aguas gasosas, naturais ou artinclais:
colas, brochas para desenhos, cofres,
caldo de cana, caldos de frutas; gua.
canetas, canetas tinteiro, canetas pare
Classe 41
raná; refrescos, refrigerantas; soda: iadesenho, cortadores de papel, carbonos.
rara !colina:ti. Levedo de ,
topes para refrescos

,EXPRESSOBRASILEII-10

Classe 2
Substâncias e preparações -aarmatts usadas na agricultura. na hentkuJ • uta. na
veterinária e para fins sanitários.
saber adubos ácidos sanParios águas
desinfetantes para fins sanitários
apanha-mosca e insetos (de goma e
papel ou papelão). álcalis. bactericidas.
baraticidas. earrapaticidas, aracu'. cresotalina. creosoto, desodorantes. desinfetantes defurnadores, exterminadores de
pragas e hervas dantabm uterilinastp

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, apara,
vos, anis, bitter, brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra, gin, kumel,
nectar, punch. pimpermint, riam.

sa. Paulo

Suo Paulo

Têm° n. 656.726, de 183 - 64
Comerci.d Agrícola Paulista Ltda.
Szio PaHo

irldástria Brasileira

Tênno n. 656. 725, de 18-8.64
José Guedes Pinheiro
São Piado

Termo u. 656.736, de 18-8-64
Comercial Agrícola Pastlista Ltda.
São Paula

BISIITOT

Termo n. 656.732, de 18-8-64
Assad Muharnad

Têm on. 656 . 727, de 18-8-64
Expresso Bras:leiro Viaço S. A.

Classe 11
rara distinguir: Doce de gergelim com
mel puro

Termo n. 656.731, de 18-8-64
Indústria de Bebidas Milani S. A
São Paulo

insetos, animais e herva daninhas

uh)

LIOIMS LOBO ro
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Carimbos, carimbadores, cola para papel,
coladores, compassos,- cesto' para correspondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos tom minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos.
•estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica. grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular. maquinas de somar, máquinas de multiplicgr,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lapis, porta-canetas, porta.
cartas, prensas, prendedores de papas
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Têrmo n. 656.740, de 18-844
Roberto Zaki Dib,
São Paulo

AtiruILITICA
31RIADDR
8-aio Paulo—Capita)
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vejas, conhaque, vinhos espumantes,
fernet, bebidas alcoólica. de frutas, genebra, gengibirra, 964 kirsch.
kvas, Acares, rhum, Stout-Ale,
uca, wisqui e vodca
Têrmo a.° 656.741, de 18-8-1964
Armando Cutia
São Paulo
T

quinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, poda-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, atendi*
para mimeógrafos, tintas e tinteiros

Guanabara

• Tênrno n. 656.741, de 18-8-64
Nomeia' S. A. — Indústria e
Comércio
São Paulo

888T
Intistria Brasileira
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de.
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Amásias
armários para banheiro e para roupas
usadas, almoçadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrrinhos para chá e café
conjuntos para" dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de vbital,
conjuntos para terraços, jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosialsa, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios. ,colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani.
abas, estantes, guarda-roupas, mesas
mesinhas, mezinhas para rádio e televisão, mesinha" para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas
poltronas-camas, prateleiras, porta-drs•
péus, sofás, sofás-camas. travesseiros e
vitrines
termos na. 656.742 e 656.743, de
18-8-1964
Indústria de Bebidas Milan! S.A.
São Paulo

817CRIL
Indístria Brasileira
Classe 43
Aguas minerais, águas gasosas artifI

dali, bebidas espumantes tem álcool
guaraná. gasosa. essências para refrige.
rentes, refrescos, refrigerantes, soda
suco de frutas, sifões e xaropes
Ciaste 42
rara distinguir: Bebidas alcoólicas e
fermentadas; aguardente, atdzetes e aperitivo& tal:aceira, batida, cachaça, me-

Indústria Brasileira
Classe 46
Sabão
Têrmo n.9 856.746, de 18-8-1964
Helio Francis Cosméticos Indústria
Comércio Representção
Guanabara

Oleo Disco H.F.
Classe 47
Óleo paar limpeza de disco
Termo n.0 656.747. 'de 18-8-1964
Helio Francis Cosméticos Indústria
Comércio Representção
Guanabara

Tê mo n.o 656.748. de 18.8-1964
Flua — Gráfica e Papelaria Ltda.
Guanabara

Strke
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas
berços para enserb.nrrão. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres.
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carlinhadores, cola para papel,
coladores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores. duplicadores, datadores. estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos.
estiletes para papéis. furadores, fitas
peai máquinas de escrever, grafites
Para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, ma-

Pita°
Classe
Acendedores elétricos, alarmes elétriam
altofalante.s. amperimetroa, aniplificado-

res, para rádios, aparelhos de rádio,
aparelhos de televisão, aparelhos dii
ventilação para edifícios, aparelho., ais
tr.cos para banho, aparelhos eletro-di.
námicos, aparelhos para barbear, aparemos para instalações telefónica.% apa•
relhos para ondular e secar cabelos,
aparelhos para pasteurização de leita,.
aparelhos para torrar pão, aquecedores
elétricos, spiradores de pés benjamins,
bobinas elétricas, caixas de rlerivacáck
campainhas elétricas, chave elétricas,

Classe •17
Fitas para máquinas de escrever, cal- cigarras elétr.cas, comutadores, condas'adores elétricos, conectares, enceradeicular e somar, papel carbonos
ras estufas de aquecimento, estufas para
conservar alimentos, estufas para secar
Têrmo n. 9 656.751, de 18-8-1961
Indústria de Bebidas Sul Mineira Ltda, roupas, ferros elétricos de engomar e
de soldar, filtros e metros, bidn5metros,
São Paulo
indicadores automáticos de nivel dãgua.
instrumentos medidores de energia elétrica. instrumentos telefônicos. interruptores, irradiadores, !empadas, liquidifis
cadores, manedetros, microfones, plass
ups, p.lhas elétricas, receptores de rádio, refigeradores. tomadas. trans'orma.
dores, válvulas de rádio, válvulas para
aparelhos- de televisão, ventiladores e
voltimetros

Classe 13

Toni ài BA Capilar
Classe' 48
Tônico capilar

Técnica as. 656.755 a 656.764 de
184.1964
alio Utilidades Métr .° Domestioaal
Limitada
São Paulo

Têrmo n.° 656.749, de 18.8-1964
Helio Francis Cosniéticos Indústria
Comércio Representação
• Guanabara

Classe 46
Abra-alvos. preparados para dar brilho
em rolos, carbureto de silica, abrasivo,
cera em pó ara lustrar madeira, cera
para polir cera para conservar e polir
móveis e assoalhos, composições para
limpar vidraças, preparados para conservar o escorregamento das correias,
Classe 46
massa para enerrar, pasta para lustrar
Sabão
e conservar calçados, pópara limar
prata, pó para limpar talreres, prepaTermo n.° 656.750, de 18-8-1964
rados para conservar couros
Produtos Grifo Carbonos e Fitas Ltda.
Guanabara
Termo n.s 656.745, de 18-84964
Helio Francis Cosméticos Indústria
Comércio Representação

Classe 33
Titulo

Dezembro de 1964

Classe 42
Aguardente de cana
Termos as. 656.752 a 656 754, de
18-8-1964
Produtos Cítricos do grasil S . À.
S s s 11..nao

Adereços de metais, preciosos, semipreciosos e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adornos de metais preciosos, semi-preciosa
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de fantasia, de metais preciosos,
balagandans de metais preciosos, ou
semipreciosos, bandejas de metais praciosos, berloques de metal preciosos.
brincos de menti precioso, ou semiprecioso, bules de metais preciosos,
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou send-preciosos,
contas de metais preciosos, copos de
lietats preciosos, dedais de metais praciosos, diamantes lapidados, çlo de ouro,
tio de prata, fivelas de metais preciosos, galreteiras e metais preciosos, jóias,
jóias falsas, lantejolas de metais preciosos, medalras de metais preciosos.
semi-preciosos e suas imitações palitos
de ouro, pedras preciosos para Jóia, pedras semi-preciosas para jóias, pérolas
e imitações de pérolas, pratos de metaisp reciosos, serviços de chã e de café
de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso, serviços de refrescos
de menti precioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, sopeiras de
metal precioso, taças de metais preciosos, talheres de metais preciosos, turfbulas de metal. turmalinas lapidadas e
vasos de instais preciosos

Classe 41
Doces. geléias, baias, caramelos amos.
óleos, essências, fruta frescas e em
conservas
. Classe 42
Para distinguir. Aguardentes, aperitivos anis. bitter, brandy, conhaque. et:vejas fernet genebra, gin, kumel, licores nestas. punch. pimpermint, rhum
sucos de frutas em álcool, vinhos. verrnuth, vinhos espumanteS, vinhos quinados. whisky
Classe 43
Pare distinguir e assinalar: Agua mineral. água 'mineral artificial. água tôClasse 14
nica guaraná. gazoza. laranjada, re- Vidro comum, laminado. trabalhado
em Oda., as formas e preparos, vidro
frescos e soda limonada
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de iluminação, apareihos de
cristal para todos os fins, vidro lado- pata sorvetes, caixinhas de plástico aparelhos
paanhas, televisão, aparelhos de ventilação para
Mal com telas de metal ou °zupado. para sorvetes, colherinhaa
aparelhos elétricos para ba
ções espadais: ampolas, aquários, as- garfinhos de plástico para sorvetes, 1,0r. edificios,
nho,
aparelhos
aletria-dinâmicos, apaminhas
de
plástico
'para
sorvetea
discos
sadeiras, almofarizes, bandejas, cube.
relhos
para
barbear,
aparelhos para ias
embreagens
de
material
plástico
cubata; cadinhos, cântaros, cálices, centro
talações telefônicas, aparelhos para on
* de mesa, capsulas, copos, espelhos, es. lagens de' material plástico para sorve- chdar
ou secar cabelos, aparelhos parl,
tes estojos para qbjetos, espumas de
corredeira', frascos, formas para doces nylon,
*pasteurização
de leite, aparelhos para
esteiras,
enfeites
para
autornafôrma para fôrnos, fios de vidro, giz- Wis, massaa anti-r,uldoa, escoadores
torrar pão, aquecedores elétricos, aspirafas. garrafões, graus, globos, haste,
lanha formas para doces, fitas radores de pó, benjamim, bobinas eia}arras, jardineiras, licoreiros, mainadd- pratos,
Isolantes,
filmes, fios de celulose, fechos tricas, caixas de derivação, campainha:.
ra& mantegueiras, pratos, pires, porta- para bolsas,
facas, guarnições, guarni- elétricas, comutadores, condensadores
jóias, paliteiros, potes, pendentes, pe. ções para chupetas e mamadeiras, guar- elétrico; conectares, enceradeiras, e*
deitais, saladeiras, serviços para re nições para porta-blocos, guarnições tufas de aquecimento, estufas para coafrescos, 'saleiros, tubo; tigelas, traves- para aquidificadores e para batedeiras servarnlimentos, estufa& para secar rousas, vasos, vasilhames, vidro para vi- de frutas e legumes, guarnições de ma- pa; ferros elétricos de engomar e de
draças. vidro para relógios, caretas. terial plástico para ctensilios e objetos soldar, filtros de água, fogareiros ele
vidros 'para conta-gotas, vidro para guarnições para bolas, garfos. galerias tricos, %geies, Menos, galvanômetros,
automóvel' e para para-brisas e para cortinas, jarros, laminados, plás- hidreenetros, indicadores automáticos o
afearas
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas, nivel de água, inatrumentos medidores
Classe 15
orindis, pendedores de roupas, puxado- de energia elétrica, instrumentos teieftie
Arreato& de ceramica porcelana, faian- res para móveis, pires. Pratos, palitei- nicas, interruptores, irradiadores, iamça, louça, louça vidrada e outros para ros, pás de cozinha, pedras pomes, arti- padas, liquidificadores, manômetros. mi
uso caseiro, adeirno, fins industriais e gos, protetoea para documentos, pu- crofones, pick-ups, pilhas elétricas. isartísticos, inclusive instalações sanitá- xadores de água para uso doméstico captores de rádio, refrigeradores, raiais.
rias: aparêlhos, • de jantar, almoço, so- porta-copos, porta-niqueis, porta-notas, relógios, reostatos, ‘teletones, termostabremesa, chá e café, bacias de latrina, porta-documentos, placas, rebites, rodi- tos tomadas, traesformadores, vá:valas
bandeiras de porcelana para candeeiros. nhas. recipientes, suportes suportes para para rádio, válvulas para aparelhos de
banheiras, bilhas para vinhos, botelhas guardanapo, saleiros tubos, tigelas, televisão, ventiladores e voltimetroi •
botijas, bules, bidês, caçoam, para ma- tubos para ampolas, tubos para serinTérmo n.o e56.766. de 18-8-8-1964
lho, canos de barro para fogao, colu- gas, travessas, tipos . de material piasnas para jardina xícaras, canecas, com- tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhaMarinari Silva, que também
poteirasa confeiteiras, cubos, deacangos mea para acondicionamento, vasos, ai- Marcilia se
assina Léa Silva
• para guarda-chuva, espremedores para caras, :,olas a frio e colas não iscicidas
em
outras
classes,
para
borracha,
para
frutas, funis, frigideiras de barro, gloGuanabara
bos, jarros, jardineiras para jardim, lava corri:soa para mardneiros, para sapadedos, manteigueira, molheira, pedestais teiros, para .vidros, pasta adesiva para
PRORROGACÂO
• de lâmpadas, pires, porta-facas, potes, correias, pasta e pedras' para afiar
pratos, puxadores, receptáculos, saladel. rebolos, adesivos para tacos, adesivos
tas, saleiros, serviços de chá e de café, para ladrilros e adesivos para arelejoa,
taboietas, terrinas, tubos, urinóis, vasi- anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para indúslhas e vasos
tria geral de plásticos
Classe 21
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Classes: 33 e 48
integrantes: Aros para bicicletas, auto. Fabricação e venda de veículos, autoTitulo
móveis, auto-caminhões, aviões. amormotrizes e suas partes integrantes
tecedores, alavancas de cambio, barcos
Classe ,40
Termo n.o 856.767, de 18-8-1964
breques, braços ara veiculas, bicicle- Para distinguir: Móveis em geral, de Marcilia lalarinari Silva, que também
tas, carrinhos de mão e carretas, cami. meai, vidro, de aço ou madeira, estose assina Léa Silva
abondes, carros ambulantes, caminhões, fados ou não, inclusive móveis para
Guanabara
carros, tratores ,carros-berços, carme escritórios: armários para banheiros e
tanques, carrosarrigadorea carros, car- para roupas usadas, almofadas. ecol.
roça; carroceriaa, chassis, chaas cir- choados para móveis, bancos, balcões
culares para veiculo& cubos de veiculo banquetas, bandejas domiciliares, bee
carrinhos para máquinas de escrever, ços, biombos, cadeiras, carrinhos park,
corrediços. para veiculo*, direçao. desh chá e café, coniuntos para dcamitóriaa,
•?RooG4,1%
gaddraa, estribos, escadas rolantes, ele- conjuntos para salad e jazere e „ala de
vedores para passageiro. e para carga balanço, caixa de rádio, cdchews, eol
engates para carros, eixos de aireçaa checa de molas, dispensas. dialaões.
grelo; fronteiras para veículos. guidão, visitas, conjuntos para terraços, jardim
locomotivas lanchas, motociclos, molas, e praia, Conjuntos de armários e gabaiaustr.'
motocicletas, motocargas. moto /uniões. netes para copa "e casinha, camas, caClasse 48
manivelas, navios, :inibo. para-choques, bides, cadeiras giratórias, cadeiras de Pare tieunguir: Perfumes, essências, et.
Para-lamas, para-brisas, pedaia, pautam vans. discotecas de madeira. espregui- tratos. água de colónia. água de toucaescrivaninhas, estantes. 'guar- dor água de beleza. água' de quina.
, rodas para bicicleta; raios para bicide çadeiras.
tu, reboques, radiadores para veiculas, da-roupas. mesas. mesinhas. mesinhas água de rosas. águia de alfazema, água
rodas para veiculas. selins. Picides ti para rádio e televisão, mesínhas para para barba, loções e tónicos para os
rantes para aclamei& vagões, velocipe- máquinas de escrever, móveis para to. cabelos e para a pele, brilhantina. bandes, varetas de controle do afogador e nóg ratos: para rádios e para televisão dolina. "batons". cosméticos, fixadores.
acelerador, tróleis, troleibus, varaea de molduras para quadros, porta-retratos de penteado, petróleos. óleos para os
poltronas-camas prateleiras, porta-cha cabelos, creme evanescente, cremes gap
carros, toletes para carros .
ou& sotas
darmos e pomadas para limpeza da
Classe 28
Classe 50.
e "maquillage" depilatórios. desce
Peie
Para distinguir: Artefatos de material
dormites. vinagre aromático, pó de arroz
Impressos em geral
plástico e de nylon: Recipiente" fabri
e talco perfumado ou não. lá pis Para
i cadoz
Têrmo na 656.765, de 18-8-1964
de material plástico. revestimenpestana e sobrancelhas, preparados para
Guillenno Middleton
tos confeccionados de substâncias aniembelezar aios e olho, carmina para
Sào Paulo
mais e vegetais: Argolas açucareiros,
o rosto e para OS lábios, sabão e creme
armações para óculos, bules. bandejas.'
para barbear, sabão liquido perfumado
bases para tele toones, baldes, bacias, bolou alio, sabonetes,. dentifrícios em pée
as, caixas, carteiras chapas. cabos
pasta ou liquido: sais perfumados para
para ferramentas e utensílios. cruzetas,
banhos. pentes. vaporizadores de pedia
caixas para acondicionamento da alime: meada para dentes, cabelos, unhas,
mentos, caixas de material' plástico ,.ara
• cílios: dum de louro, saquinho perfumado. preparados em pó, pasta. tique
baterias, coadores, coca. . canecas, co•
Indústria 13rasileira
de e tijolos para o tratamento da5 aaskas
lheres. conchas, cestas para pão. casa
dissolventes e vernizes, removedores da
abas capas para álbuns e para livros
cuticulat glicerina perfumada para os
• cálices, cesto, castiçais para velas,
classes
caixas para guarda de objetos, Wil- Para distinguir: Acendedores elétricos. cabelos e preparados para descolo*
l
aios, coadores para chã. descanso tara alarmas .elétricos, alto-falantes, ampe- unhas, calos e pintas ou sinala adia.
ciais, óleos para a pele
) pratos. copos e capinha5 de plástocal rimetroa, amplificadores para rádios,
•

Instituto de Beleza
léa Silva

•tt

Á-

Tanno n.° 656.768, de IS 8-1964
Antenógenes Silva
Guanaoara
49itORROG4CÃO

Academia Brasileira
de Acordeão
Classe 33
Titulo

• Termo ia° 656.769, de 18-8-1964
Café Romance Ltda.
Rio de Janeiro

PRORROGACi0

CAFÉ ROMANCE
indústria Brasileira
Classe

41

Café
T.eatnoa as. 656.770 e 656.771. de
18-8-1964
Deservi — Serviços de Planejamento a
Programação
Guanabara
Nome Civil
-

DESERVI- Serviçog
de Piapejamento e Programacis
Classe 33
Titulo
Têrmo as 656.772, de 18-8-1964
Interbank S.A. Crédito, Finaaciamento
e Investimento
Guanabara

A. Cri-dito7t
Financiamento e investimentat
.IIYTERBANK S.

Nome Comercial
Termo na 656.773, de 18-84964 •`
Ingeprol — Engenharia e Proteraoll
Limitada
Guanabara '

ro9ePírc),
Classes: á, ii, 145 ‘ e 33
Titulo

rd.

Têrmo n•0 656.774, de 18-8.1964
• D. Jaime Monrabil
Espanha

o te• ar
Classe 3
Ura sabonete medicinal indicado nas

afecções cutãneas •
,
Termo n.o 656.775, de 18-8-1964 s
r
Industrial Santa Cruz Ltda.
Paratis

Santa Cilà
Classe 4

/APOIAI
4

Timo &o 1156.780, de 18-8-1964
Svuratris Administradora de Seguros,
Limitada
Guanabara

Têrnao n.° 656.776, de 1841964
Italcrem, S . S .

VISACREM
Classe 8
Acendedores elétricos, alarmes elétricos
altofalantes. amperímetros, amplificadores, para rádios, aparelhos de rádio.
aparelhos de televisão, aparelhos de
ventilação para edifícios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-ditamicos, aparelhos para barbear, apasalsos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular e secar cabelos,
aparelhos para pasteurização de leite
aparelhos para torrar pão, aquecedores
elétricos, spiradores de pó, benjamins.
bobinas elétricas, caixas de derivação
campainhas elétricas, chave elétricas
cigarras elétr.cas, comutadores, condais
radares elétricos, conectores, enceradeiras estufas de aquecimento, estufas para
conservar alimentos, estufas para secar
roupas, ferros elétricos de engomar e
de soldar, filtros e metros, hídrõmetros.
Indicadores automáticos de uivei dágua
instrumentos medidores de energia ele.
trica, instrumentos telelônicos, interruptores, irradiadores, -lanioadas, liquidifi
cadores, manõletros, microfones, pick,
ups, p.lhas elétricas,' receptores de rã.
dto, refigeradores, tomadas, trans'sarma
dores, válvulas de rádio, válvulas para.
aparelhos de televisão, ventiladores e
voltímetros

-

Ild0

isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
chapei para coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para eixos. edificações .premoldadas, estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material iso•nte contra trio e calor, manilhas, mas
sas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, proCOMPANHIA DE SEGUROS.
dutos de base as"áltico, produtos para
tornar impêrmeabilizantes as argamasTitulo de Estbelecoimento
sas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeaTermo n.o 656.781, de 18-8-1964
bilizantes liquidos ou sob outras formas
Pósto de Gasolina Leblauto Limitada
para revestimentos e outros 'como nas
Guanabara
construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de dmento ou gesso ara tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas andrcidos para uso nas construções, partinIDÚSTRIA BRASILEIRA
quetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto.
Classe 47
Carvão mineral, de turfa o uvegetal. telhas, tacos, tubos de ventilação, tanCêras para iluminação, combustíveis, ques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrós
fluidos de iluminação gasolina, gordura de petróleo, graxas, lenha, lubrifiTermo n. 656.785, de 18-8-64
cantes, nafta, óleos iluminantes. óleas
Nossa Alfaiataria Ltda.
lubrificantes. parafinas, . petróleo refiRio de Janeiro
nado. querozene e turfa

ECHETNIZ

LEBIAUTO

Termo n. 656.782, de 18-8-64
José Zaslavsky
Rio G .. .inde do Sul

NOSSA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

ART-IUZ
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 656.777, de 18-8-1964
Classe 14
ROGAI — Rocra Carvalho Importa- Lustres, candelabros. cai vidro ou cristal
dora Ltda.
Terno n. 656.783, de 18-8-64
Guanabara
Dequinil Metais e Máquinas Ltda.
Guanabara

DEQUINIL
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Cia,se ^

a'a
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Aço em bruto aço o~eparado. aço
doce, aço para tipos aço fundido, aço
parcialmente trabalhada aço pálio, aço
Classe 35
Artigos de couro exclusivamente para refinado, bronze, bronze em bruto ou
p arcialmente trabalhado, bronze de
a indústria taxei]
.raiganes. bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
Termo n. 9 656.778, de 18-8-1964
Joaquim Roschik e Felippe Calil Rif' Parcialmente Preparado. cimento metálico, cobalto, bruto ou • parcialmente
Guanabara
,rabalhado, couraças. estanho buuto ou
parcialmente trabalba-lo, terro em bruto.
.ani barra, ferro manganês. ferro velho,
gusa een bruto ou parcialmente trabatutrag ot ránotá
lhado, gusa temperado. gusa maleável,
àninas de metal, lata em rolha. latão
.-rn fõlha, latão em chapas, latão eni
aergalhões, ligas metálicas, hmalhas.
.nagnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, me.
tais em massa, metais estampados
metais para solda, níquel. zinco
Titulo de Estbelecohnento

Llasse 36
Agasairos feitos de peles naturais ou

ARTONI

ass.

OLICZ

TDA '

Titulo de Estbelecoirnento

Térmo n. 656.787, de 18-8-64
Calce e Leve S. A. — Auto ServIge
de Calçados
Guanaba ra

artificiais, boinas; anáguas, aventais,
batas. babadores, blusas, blusões, boinas, bonés, boleros, combinações; calçados, cachecois, camisolas, capacetes,
capas, casacos, casacões, capotes, calças, calça-saias, chinelos,- cintos, cintas,
camisas, camisetas, calções, cartolas,
coletes, corpinhos, ceroulas, cuecas, colarinhos, cueiros, chapéus, dolmans,
echarpes, estolas, fardamentos, gorros.
galochas, gravatas, guarda-pó. impermeáveis, jaquetas, lenços, leques, lançaria, ligas, libres, lingerIes, mantas, palas, paletós, pantuas, pijamas, peignoirs, punhos, peitos e peitilhos para
camisas, pelerines, polainas, ponches,
putiovers, qulmonos, quepis, regalos,
robe de chambre, roupas de brim para
Nome comercial
o trabalho, roupas fe:tas para crianças,
Termo
n. 656.788, de 18-8-64
roupões de banro, saias, sapatos, san(Prorrogação)
dálias, solidéos, shorts, slacks, sungas, Fabrique Nationale
D'Armes de Guern
suéteres, suspensórios .!er.!iens, sobretuBélgica
dos, trajes, ternos, toucas tilleurs turbantes, uniformes, uniformes para emgregadas, vestidos, xales
PRORROGAÇÃO

RY,E1

Termo n.9 656.779, de 18-8-1964
Mario Augusto Marques Vicente e
Antonio Joaquim Marques Vicente
Guanabara

%antes, cremes amaciadores de tecida
preparados para limpeza de pele em
‘órma liquida, de creme e de pó, tala
como creme ara limpeza, cremes lubncremes para bases de maquilage, creme
para a pele. creme para as mãos, creme para os olhos, máscaras de creste
rosa, adstringentes, retrescador para a
pele, loção para a base de maquodge,
loção para dar firmeza a pele preparados especiais para cabeças dc negro;
talco, pó para banho, pó para empoar,
para os lábios (batons) ,pó para o ror
muniras e prepárados para ungir a
pele, tais coniu canina (-muge) em fórum de creme. maquilage (makeup), base, loção para bronzear, carda rouge ) "parfet" maquilage (niakeup) para
a perna; preparados para maquilage
( makeup ) dos olhos, tais como lápis
para os olhos, embelezadores para os
cílios. sombreador para os olhos; loção
embelezadora; desodorantes em fóraia
to, sachet de tales , (talc sachet), pó de
dor, loções, carmaa (rouge), bastões
liquida e de creme; sais Lnhalantes, sais
basto, sabão para banho, brilhantinas,
preparados ara tratamento das uahas.
e envólucros contendo um sortimento
de preparados de beleza necessários para tratamento específicos da plee e recipientes de carmin (rouge). pó

Termo n. 656.784, de 18-8-64
Casa Americana Ltda.
Rio de janeiro

AMERICANA

• Termo n. 656.786, de 18-8-64
A. O. Tarré. Filhos Ltd'a
Guanabara

PRORROGAÇÃO'

FLORES
DE

"frIÁVANA
Torré77/Po.s lt da'

Indústria Brasileira

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos. gatentes, balaustres, bla
cos de cimento. bloros para pavimentasilo calhas, cimento, cal, cré, chapas

Classe 48
Para distinguir: Creme para baibs ar

Classe 18
Armas e munições
Termo n. 656.789, de 18-8-64
(Prorrogaço)
La Soudure Electrique Autogene Procedes Arcos.
Bélgica

PRORROGAÇÃO

ARCOS

sabão para barbear. dentifricios, sabões
de toucador. pentes. esponjas para touCasse 8
cador, perfumes, cosméticos. águas de Electrodos e material para soldager
colônia e de toucador, cremes de touca.
elétrica

Quinta-feira 24
Termo a. 656.790, de 18-8.=64
Leeuwen 8 Cia.
Rio Grande do Sul

Cinimaráta
Indústria Brasileira
Classe 42
Para distinguir: Aguardentga aperitivos, anis, bitter, brandy; conhaque. cervejas temei, genebra, .gin. kumel, Uca
res, acatar, punch, pimpermint. :hum,
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermuth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
'nano a. 656.791, de 18-8-64
Sua Majestade Roupas S. A.
nianabara

«Roupas Sem Juros;
1 em 5
2 em 7.
3 em 10 Pagamentos"
Classes: 36 e 37
Frase de propaganda

Tértnos ns. 656.792 a 656.797, de
18-8-61
Transalpina Importadora é Exportadora
•
Ltda.
Sâo Paulo

TRANSALPINA"
INDUSTRIA BRASILEIRA.
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. .
.pneumáticos. suportes de ambio, sanbuas de partida. salsa! solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefónicos. cavadora de porta. tigelas
tubos, tampas de borracha para conta.
gotas. tinas de borracha para eiaboraçao
de substâncias mai:Masa
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro eni bruto,
em barra, ferro Manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
laminas de metal, lata em fólha, latão
em falha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, limalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais eia massa, metais estampados.
metais para solda, niquel, zinco
Classe 6
Para distinguir: Máquinas para !adila
irias texteois em geral, máquinas e suas
partes integrantes para fins industriais,
máquinas de precisão, máquinas opera.
trizes, motores e suas partes, peças para veiculo', alavancas, alternadorea,
aceleradores, anéis de pistão, anéis de
tro-quimicos, aparêlhos para recepção
pistilo, anéis de esferas para rolamentos, anéis de óleo, anéis para facilitar
o arranque dos motores, anéis de seg.
mento, autolubrificadores, ariestes, apamotores a explosão. máquinas animarelhos para mistura de combustiveis de
delias. máquinas •amassadeiras, nalgumas
amassadeiras de concreto e barro, máquinas de abrir chavetas, máquinas
' fiadoras para ferramentas de corte.
máquinas para arqueação de embalagens e volumes, máquinas para afiar,
máquinas para ajustar, máquinas para
ajustar, máquinas de atarrachar, batedeiras, bielas, braços, burrinhos, blocos
de motores, brorizinas. blocos, barras,
bombas de ar coinprimiclo, bombas lubrificantes, bombas de circulação. boaa
bati de combustivel para motores, bombas de água e gamam Para autonga
vela. bombas hidráulicas, bombas cenarifugas, rotativas de deslocamento e a
pistão, bombas elétricas, bombas para
Aquidos, para pressão hidráulica e pa-

Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veiculas. artefatos de borracha :ao iacluidos ela outras classes: Arruelas, argolas. amortecedores, assentos para cadeiras. borrachas para aros. batentes de
cofre, buchas de estabilizado:, buchas,
buchas para jurado, batente de porta.
batente de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para telefones. borrachas para carrinhos industriais. borracha para amortecedores,
bainhas de borracha vara rédeas, cor.him
de motor. câmaras de ar, chupetas, cordões massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de bor- ra compressões, bombas elétricas para
racha. chapas e centros de mesa, cor- pneumáticos, brunidores para cerems,
das de borracha, cápsulas de borracha máquinas batedeiras, máquinas brunidopara centro de mesa, calços de borra- res, máquinas para bordar, máquinas
cha para máquinas, copos de borracha betoneiras, cruzetas, cilindros, cambios,
para freios. dedeiras. desentupideisas, cabeçotes, camisa, cariar de embreadiscos de mesa, descanso para pratos, gens. cariar de motor, carteias, comuencostos. êmbolos, esguichos, estrados, tadores, cubos de placas de embreagens,
esponjas de borracha em quebrajactO culatras de cilindro do mátor, caixas
para torneiras, fios de borracha lisos, de lubrificação, carburadores cabeçotes
fôrmas de borracha, guarnições para do cilindro. corem& cadeias cortantes
móveis. guarnições de borracha para para entalhar, cardans, bombas de óleo.
automóveis, guarnições para veiculas, máquinas para cortar 'rios, camisas palancheiras para escolares, laminas de ra cilindros e trilhos, máquinas catada
borracha para degraus, listar de borra- ras, caldeiras. máquinas de costura, mácha para janelas e para portas. lençóis quinas adaptadas"nas construções e conde borracha manoplas, maçanetas. pro- servação de estradas, corte de madeiras
tetores para para-lamas, protetores de e carretos, máquinas para cortar e moer
para-choques. pedal do acelerador, pe- carne e legumes, máquinas classificado.
dal de partida. pecas para businas. ras, máquinas de centrar, máquinas para
pratinhos pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas cortar, maquinas compressosas, carretéis.
massiças. rodízio& revestimentos de máquinas Cravadelras, carneiros hidrituborracha, rodas de borracha para mó- licos, máquinas para fabricai canhões,
veia sanfonas de vácuo. suportes de máquinas para fabricar cigarros, máquimotor, sapatas do pedal de breque, se- nas para toirar cortiça, didtribuldores de
sembaio e isolador, suportes, semi- gasolina. dispositvos de a rranque, dile-

rencial, dispositivos de gnição elétrica
para motores. itaaMos. fragas, desnatadeitas para manteiga, desfibudores
cana e forragem, máquinas desempalra,
dores, máquinas debulhadoras, descascadoras. máquina. distribuidoras de concreto e barro, espuladeiras, eixos de
direção, eixos de transmissão, embreagens, engraxadores centrifugo: para roa
las, engenhos de cana, expremOeiras
para manteiga, engrenagens para mancais, engrenagens de chemalheiras, engrenagens para eixos de manivelas, engrenagens de parafusos sem fim, engrelavas de distribuiçara engrenagens malelevadores hidráulicas,
tiplicadorm.
exaustores para forjas, esmeris, açulas, máquinas encanatorias máquinas
ensacadoras, elevadoras, máquinas de
esculpir, diairagmas, engrenagens de
comando das válvulas, máquinas
lhadora, máquinas estateiras eixos de
comando, engrenagens para eixos de
comando das válvulas e para eixo de
nanivelas, máquinas de estampar, máquinas de esticar, máquinas para escavas:á, de terra, máquinas de exsação de
óleos, filtros paar limpeza do motor,
filtros para óleo, foles de rodas, çresas,
fama fornalhas para 2..uscliatiu fuiadei.
forjas, forjas, máquinas .para furar
e centrar, fornalhas para tratamentos
termicos. máquinas de fabricar papel,
máquinas para fabrico do fuma, Máquinas para fabricar gélo, miem:nu para
guindastes, geradores para corrente continua e alternada, geradores de aleira
cidade, gazeificadores de liquidos combustiveis, guinchos, injetores para carburadores, máquinas de impressão, fornos, industriais (f smalbas). máquinas
lasufladoras, máquinas amadoras, máquinas de lavar vasilhames em geral
máquinas para fabricação de bebida:
refrigerantes, de águas gazeificaaoras.
máquinas de arrolhar e tampar garrafas; máquinas para engarrafar bebidas
e líquidos, máquinas para colagem dos
rótulos em vasilhames, matarias para
fermentar e misturar bebidas, juntas universais para condutos d'água de motores e máquinas, laminadoras a frio e
a quente para aços e mures metais,
lançadeiras, lubrificadores centrifugo&
máquinas de lavar pratos e roupas, máabas lixadorae, macacas e mancais

Classe 8.
Para distinguir: Abajour, acumuladores,
acetinômetros, amortecedores de rádio
e freqüência, anemómetros, aparelhos
de televisão, aparelhos de ar condicionado, aparelhos para iluminação, inclusive os considerados acessórios de veículos., aparelhos para anúncios mecânicos, aparelhos aquecedores e medidores, aparelhos cromográficos, aparelhos de barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de distâncias,
aparelhos para purificar águas, aparelho, de sinais lampejantes, aparelhos
reguladores de gás, aparelhos de galvanoplastia, aparelhos didáticos, aparelhos cinematográficos, aparelhos automáticos para acender e regular gás,
aparelho para separar café, aparelhos
para aquecer edifícios, aparelhos para
experimentar drenos, aparelhos para
destruir insetos, aparelhos de ótica.
aparelhos pulverizadores, aparelhos para
aquecimento de água, aparelhos geradores eletraquimicos, aparelhos para
recepção e reprodução de sons e sonidos, aparelhos automáticos elétri os de
passar, aparelho para es*--rener frutas
e legumes, aparelhos de alta tensão.
aparelhos de proteção contra acidente,
de operários. aparelhos afiadores de
ferramentas, • aparelhos distribuidores de
sabão e de desinfetantes para instala-
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çee§. sanitárias, aparellioa esterilizad
ris, ',parelhos gazellicadorei, apare114
para aniles, aparelhos bzonizadorett
aparelhos pasteurizadores, aparelhos reguladores e estabilizadores da pressão
e do fluxo de gans e liquidus, apare'hos para salvamento e para sinaliza.
ção, aparelhos para escampristas, aparelhos pira limpar vidros, aparelhos
para combater formigas e outras pra.
gas, aparelhos automáticos acionados
pela introdução de moedas, aparelhos
espargidores, aparelhos e instrumento"
de cálculo, aparelhas para observações
sísmicas, aparelhos termostatos, aritonômetros, aspiradores de pó, aerómetros, acendedores elétricos, alto falantes. aplicadores elétricos, antenas, baterias de acumuladores, baterias, balaisçaa comuns e elétricas, barómetros, bi.
nkulos, bitolas, bobinas, bobinas elétricas (exceto para fins curativos),
botões de campainhas elétricas, bombas
medidoras, bússolas, baterias elétricas,
bules elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa de descarga,frigorificas e fotográficas, ciassis de
rádios, chaves elétricas, chaves, .campainhas, chiernatógrafos, cronômetros,
cronógrafos, combustores de gás, cid&
metros, cristais de rádio, condensadores, comutadores, cortadeiras para fotografias, chaves de alavancas, chaves
automáticas, capacitores de bloqueio,
capacitores eietroliticos, calibradores,
conservadeiras para peixes e carnes,
enceradeiras elétricas, escalas para rádios, estufas, engenho de assar carnes,
anca alories de cabelo elétrico, empe
~atros, esticadores de luvas. espelhos
de plástico para eletricidade, esterilizadores, extintores de incêndio, ferros elétricos de passar e enganar, ferro de
soldar elétrico, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleos, filmes falados, fogões, fogareiros elétricos, luzivais, filmes revelados, faróis como acessórios de veiculos para sinalização e
para iluminação em geral, fôrmas elétricas, fervedores, frigoríficos, fotómetros, fios elétricos, filtros de Interfere:1cla. fonógrafos, garrafas térmicas, gasômetros, geladeiras, globos para lâmpadas, globos para lanternas, globos
terrestres para ensino, gravadores de
sons, holofotes, hidremetros, incubadoras, indicadores de vácuo, instrumentos
de alarme, interruptores, isoladores, lâmpadas lista lamparinas, lactemetros, lentes. liquidificadores, lanternas mágicas,
lanternas de pilhas, limpadores de parabrisas, luzes trezeiras para veículos,
lunetas, maçaricos de soldar, caldear e
cortar, magnetos, marcadores de passagens, medidores, medidores elétricos,
microscópios, misturadeiras, máquinas
fa?antes, mostradores para rádios. ma .
croçares, máscaras contra gases; mia&
metros, nivela, óculos. objetivas Etc./gráficas pilhas elétricas, podéenetroi,
pluviômetros, pinos e tomaias, pane7a
de pressão, pilhas sêcas elétricas pura
transistores, pistolas de pintura, p,t,gs,
painéis de carros, quadros distribuido.
res. pick-ups, para-ralos, propulsores,
queimadores de óleo, quadrantes e *ex.
tentes para observações astronómica,
refrigeradorea, rádios transistorizados,
refletores reostatos, relógios de ponto,
de pulso, de bolso, de parede, desp:rtadores, contadores e medidores de qUantidade e volume, radiadores, rádios, retentores de graxa e óleo, receptores,
regadores automáticos, registros para
vapor, gás, água e outros liquidos quando não considerados partes de máquinas,
reatores para luz fluorescentes, refrigeração doméstica e industrial, registradores, resistências elétricas, reles, sorveteiras, sorveteiras elétricas caseiras,
soquetes, sinaleiros, sereias de alarme,
soldadores elétricos, toca-discos, toma-
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das e interruptores elétricos, torneiras, para ladrilros e adesivos para azulejos,
tubos acdsticos ';2rm8rsetros para obsto.- tições de material plástico para ilidasvação meteorológica, telescopios, tacô- anéis, carretéis par tecelagem e guarmetros, televisão, taxímetro, torradores
tria geral de plásticos
de cereais, trenas, transformadores, teTermo n. 656.798, de 18-8-64
lefones, tostadeiras, telégrafos, tripés
Manoel da Cunha Brochado
para fotografias, válvulas para rádios,
Rio de Janeiro
vámilas de descarga váloulas de redução, v-acuõaietros, válvulas elétricas
de vácuo. ventiladores
'
Classe 21
Veículos e suas partes integrantes, a
saber: aros, actocrióveis, auto-cami.nhões, aviões, amoro--edores, alavancas
de canil-ir: barcos, breques, bicic!etas,
Classe 41
carril:hos de mão e :arretas, camioroTitulo
netas, carros ambulantes raxinfiões,
carros, carros-tanques, carros-ir rigado-Termo n. 656.799, de 18-8-64
res. carroças. carrocerias, chassis chaManoel da Cunha Brochado
pas circulares para veiculos, cubos de
Rio de janeiro
veículos, diree a, estribos, engates para
carros, eixos, freios, guidão, locomotivas, lanchas, motociclos, motocargas,
moto furgões, manivelas, navios, ónibus, para-choques, para-lamas, parabrisas, pedais, rodas, raios para bicicle
tas. reboques, radiadores para veículos,
selins, triciclos, tirantes para veículos,
vagões, velocipedes, varetas de controle do afogador e acelerador, triSleis, troleibus, varais de carros, toletes para
carros
Classe 28
Classe 41
Para distinguir: Artefatos de material
Melado
plástito e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimenTérmo n. 656.800, de 18-8-64
tos confeccionados de substâncias aniManoel da Cunha Brochado
mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
Rio de janeiro
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para teleones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas, cabos
s
para ferramentas e utensílios, cruzetas. 7.11-ét
caixas para acondicionamento de a:,
INDUSTRIA BRASILEIRA
mentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coos, canecas, coClasse 41
lheres, conchas, cestas para pão, cest, Doces em calda ou secos, cristalizados
olhas capas para álbuns e cara livros
ou frescos
cálices, cestos, castiçais para veias,
Termo n. 656.801, de 18-8-64
caixas para guarda de objetos, crtuJosé H. Machado Ribeiro
chos, coadores para chá, descanso para
pratos. copos e copinhos de plástoco
Rio de janeiro
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pasinhas.
PRORROGACÂO
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para -.alto-nóClasse 41
:vais, massas anti-ruídos, esoadores de
Café torrado e moído
pratos, funis, formas para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
Termo n. 656.802, de 18-8-64
para bolsas, facas, guarnições, guarni- Incrementadora
Moderna de Ven ias
ções para chupetas e mamadeiras, guarS. A.
nições para porta-blocos, guarnições
Gualabara
para liquklilicadores e para batedeiras
de
made frutas e legumes. guarnições
terial plástico para ctensilios e objetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, lancheiras, mantegueiras, mas,
rinóls, pendedores de roopas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes, artinos, rotetoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-niquela, porta-notas,
Ciasses: 8 e 33
porta-documentos, placas, rebites, rodiTitulo
nhas, recipientes, suportes suportes para
Têrmo
n.
656.803,
de 18-8-64
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
Instituto de Anergia Atômica
1 , :l'os para ampolas, tubos para serioSão Paulo
o.T.s, travessas, tipos de material piás! r o sac., ' 1-9, saco?, saquinhos, vasilhaENERGIA NUCLEAR-REVISTA
nos r -.ra acondicionamento, vasos, ol00 INSTITUTO DE ENERGIA
ear:- colas a frio e cotai não incicidas
• ATÓMICA
em outras classes, para Oorracha, para
para
sapa,
para
marcineiros,
eorturnes
reiros, para vidros, pasta adesiva para
Classe Â2
correias, pasta e pedras para afiar
Revistas, anuários e álbuns
adesivos
ieb0/01, adesivos para taco;

Fábrièa de Mices
Flái de _Campos

111.110.

CAFÉ BAÇARA

INCREMENTADORk
', MODERA
DE VENDAS

e

Urino n. 9 656.804, de 18-8-64
Instituto de Entinta Atômica
São Paulo

Dezembro de 1964-

Têrmo a.° 656.811, de 18-844
Intecan Industria Mecnica Naval Ltda,
Guanabara

MEDICINA E BIOLOGIA
NUCLEAR

Classe 32
Revistas, anuários e álbuns
Termo n.° 656.805, de 18-8-64
Instituto de Energia Atómica
São PattIo

MEDICINA NUCLEAR
Classe 32
Revistas, anurios e álbuns

Indústria Brasileirii

-Classe 21
Vigia (pequena janela circular por onde
entram a luz e o ar nos camarotes
dos navios)
Térnio n.° 656.812, de 18-844

Cornpagnie Française Thornson-Houatos
França

Termo n. 9 656.806, de 18-844
Instituto de Energia Atómica
São Paulo

RADIOISCSTOPOS E RADIAÇÕES
EM MEDICINA E BIOLOGIA

Classe 32
Revistas, anuários e álbuns
Têm° n. 656.807, de 18-844
Instituto de Energia Atômica
São Paulo

Classe 8
Artigos da classe
Tèrmo n.° 656.813, de 18-8-64
Importadora Terrnotécnica Ltda.
São Paulo

REVISTA BRASILEIRA D E
MEDICINA E BIOLOGIA NUCLEAR

Classe 32
Revistas, anurios e álbuns
Tèrnio n.° 656.808, de 18-8-64
Instituto de Energia Atômica
São Paulo

REVISTA INTERNACIONAL DE
MEDICINA E BIOLOGIA NUCLEAR

Industria Brasileira
Classe 8
Artigos da classe
Tèrmo n.• 656.814, de 18-8-64
Imecan Indústria Mecânica Naval Ltda.
Guanabara

bera les& ízdÉs dea...3

Classe 32
Revistas, anurios e álbuns

Nome ccxnercial

Termo n.9 656.809, de 18-844
Instituto de Energia Atômica
São Paulo

'cacau Indústria Mecânica Naval Ltda.

Termo a.' 656.815, de 18-8-64
Guanabara

REVISTA LATINO-AMERICANA
DE MEDICINA NUCLEAR

Classe 32
Revistas, anurios e álbuns
Termo n. 656.810. de 18-8-64
Anchor do Brasil Indústrias Farmaceoticas Ltda.
Guanabara

Classes 6, 20, 21 e 33
Insígnia ,comercial
Tèrtios as. 656.816 a 656.818, de
18-8-64
Aresta — ',".lonn ercio e Indústria Ltda.
S rio Paulo

ARESTA
. NTDDSTRIA, BRASILEIRA

Classe 3
Insígnia

Classe 20
Apetrechos navais e aeronáuticos: Ancoras, bóias. cinta de natação, tateia&
para quedas e salva-vidas

Quinta-feira 24
Classe 21
Para distinguir veiculas e suas partes
integrantes, a saber: Aeronaves, acrostatos, aeroplanos, alavancas de freios.
amortecedores, ambulâncias, assentos de
veículos, aviões, automóveis, balões,
barcos, bicicletas, barras de freios, barras de tração, braçadeiras de caixas,
molas, braços de veículos, crarretek,
carros de bagagens, carretas, carretas
de artilharia, carrinhos de mão, carrinhos para pedreiros, carros para carga, carros para estradas de ferro, carros, caminhões, carrocerias, carroças,
carruagens, carros tanques, camionetas,
caminhões chassis, carburadores, charneiras, coches, conexões de tope de veículos, cubos para propulsores, cubos,
desligadores, engates de borracha, engates de ferro, estribos para carruagens,
estribos, eixos de locomotivas, freios automáticos, freios pneumáticos, reios para estrada de ferro, paralama, galeras,
hastes de veículos, hélices, iates, injetores de locomotivas, jogos de engrenagens, jogos de rodas jogos de rodas
para transporte de toras, lanchas, lanchiões, liteiras, locomotivas, molas de
borracha para carros molas de veículos,
motocicletas, motociclos, monociclos,
navios, ônibus, painéis de armação de
veiculos, para-choques, para-lamas,
pontões, reboques, reboque para transporte, rebocadores, rodas ara veículos
saveiros, tambores de freios, tenders, tibures, tirantes de carros, tratores, troles, trenós, triciclos, trucks de locomotivas, vagões, vaores e velocipedes
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas.
bases para tele5ones, baldes, bacias, boisoa, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, caos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, crtuaios, coadores para chá, descanso asea
pratos, copos e copinhos de plástoco
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pasinho e,
gisrfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, atascas
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para ctensIllos e objetos
guarnições- para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, p`ãsticos, lancheiras, mantegueiras,. ssalas,
orinóis, pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos. paliteiros, pás de casinha, pedras pomes, artigos, protetoes para documento.s, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-níqueis, pc,rea-notaa,
porta-documentos, placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes 'apartes para
çuardanapos. saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos le material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, xícaras, colar a frio e colas não hicicidai

DIARIO OFICiAL (Setsâts III)
em outros classes, para borracha, para poças, casa4o, coletes, capas, chales,
costumes, para mnrcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecel:gem e guarnições de material plástica para indústria geral de piá:ticos

cochecols, calçudos, chapeus, cintos,
cintas, combinaçocs, corpinhos, calças,

Dezembro de 1964 4747
1 ermo n.9 6a0.634, de 1b-5-19hi
Turismo Guanabara Ltda. , .
São Paulo

de senhoras e de crianças, calçoes, cal-

ças, camisas, camisolas, -smisetas,
'
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
.
s GUANABARA
saias, casacos, chinelos. dominós, cenas.
Industrio
Brasileira
pes, fantasias fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gor.
ros, logos de !ingeria, laqueias, laqueei,
Clasw 21 •
luvas, ligas, le iças, mantõs, meias,
Termo n.9 656.819, de 18-8-64
Veículos
enaieis,
mantas,
mandrião,
mantlhas.
pa
Indústria e Comércio de Carnes e DeriTermo n. 0 656.835, de 18-9-1964
let6s, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
vados Clamar tida.
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu. Trans-Bud Transporte de Passageiro:
São eall'o

perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,

Mos,

INDÚSTRIA BRASILEIRA

suspensórios, saidas de banho, sandálias,
susteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Classe 41
Termo n.° 656.823, de 18-8-1964
Para distinguir: Conservas de carnes Apoio — Empreendimentos Comerciais
bovinas e subia
Limitada
Termo n.s 656.820, de 18-8-64
Confil — Confecções Industriais Ltda.

São Paulo

São Paulo

CONFIL

MIRANDA

Titulo
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestu4rics Tèrmos ns. 656.824 a
656.831, de
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
18-8-1964
aventais, alparcatas, anáguas, blusas. Apoio — Empreendimentos Comerciais
botas, botinas, blusões boinas babaLimitada
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
São Paulo
puças, casacão. coletes, capas, chatas,
cacrecols. calçados, chapéus, c.ntos,
cintas, combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, cal11/113721- EMPREZA
ças, camisas, camisolas, camisetas.
TRANSPORTES E DESPACHOS
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
salas, casacos, chinelos. jaminós, echarpes, Santas.a.s, fardas para militares coClasses: 31, 21 e 50
legiais, fraldas, galochas, gravatas. gois.
Título de Estabelecimento
ros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
Classes: 31, 21 e 50
luvas, ligas, lenços, monteis, meias
Titulo de Estabelecimento
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paClasses: 31, 21 e 50
:et6s, palas, penhoar, pulover. pelerInas
Título de Estabelecimento
aeugas, pouches, polainas, pijamas, puClasses: 31, 21 e 50
nhos, perneiras, quimanos, regalos,
Título de Estabelecimento
robe de chambre, roupão. sobretudos,
Classes: 31, 21 e 50
suspensórios, saídas de banho, sandálias
Titulo de Estabelecimento
susteres, shorts, sungas, tolas, ou slacks,
Classes: 31, 21 e 50
tater, toucas, turbantes, ternas, uniformes
Titulo de Estabelecimento
e vestidos
Classes: 31, 21 e 50
Título de Estabelecimento
Termo n.s 656.821, de 18-8-64
Classes: 31, 21 e 50
Comil — Comercial e Industrial Ltda.
Titulo de Estabelecimento
São Paulo

INDÚSTRIA BRASILM
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral,

# TRANS-BUS
Industria Brasileira
ClasSe 21
Veículos
Termo n.o 656.836, de 18-8-1964
Luiz Carlos Autotransportes Ltda,
Sáo Paulo

LUIZ CARLOS
Indiístria Brasileira

MNUISTRIA BRAMEM

GOMIL

Sociedade Anônima
Sjio Paulo

Termo n.° 656.832, de 18-8-1961
Normetal S.A. — Comércio e
Indústria
Sáo Paulo
IR •

STAB-REST
tflalistria as_gelxaL

Classe 21
. Veículos
Termo n.° 656 . 837, de l88-l964
Seucarro — Cia. Financiadora do
Carro Próprio
São Paulo
.....

--------l

311"-iaJCARRC)
BrasileirÀ

tridixstrla

Classe 21
Veículos
Termo a.° 656.838, de 18-8-1964
Turismo Nossa Senhora de Fátima
Limitada
Sáo Paulo

NOSSA ,SENHORA. DR FÁTIMA
Industra Brad.lelra
Classe 21
Veículos

Termo ra. • 656.839, de 18-8-1964
José Duarte d'OliveIra
Sào Paulo

bilhetes, cartões de visita, cartões comerciais, folhinhas, passagens, papéis
..
IGUAÇU
_.
Classe 40
de correspondência, envelo,ses, duplicaCadeiras
dobráveis,
cadeiras
de
descane
netas
fiscais
Indústria
Brasilelrti
tas, faturas, recibos
._ •
so e poltronas
Termo 11.9 656.822, de 18-8-64
Classe 38
Termo n.9 656.8.33, de 18-8-1964
Walf Confecções Ltda.
Papel higiênico
Unitio Viaturas Indústria e Comércio
Guanabara
Limitada
Termo m• 658.840, de 38-8-1964
Sáo Paulo
Ivo Bes

WAL5

.ffitütTRIA BRASILffRit

UNIX()
Industria Brasileira

Classe 36

__•n•

nNPÈTRIA BRASILEIR

Ver. distinguir: Artigos de vestuários

e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alparcatas. anágoas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, bala'
douroa. bonés, capacetes, cartolls, cara-

Santa Cata-a-71?-r"-dr;:'"All '-' -I _ 4 _ •

Classe 21
Veículos

Classe 41
Café

47415 Ilitunia-TOra
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Termo 1s.0 656.8t1, de 13.4-1964
Rodoviário Tuan Ltda.

Tkeet) 4. 616.847, cle 18444

Panueo
São Paulo
Paulo

Guanabara

Sdazoif

01.
&41,
Classe 50
Comércio de transportes rodoviários

Indústria Brasileira

Termo n.o 656.842, de 18-8-1964
J. Souza — Aparelhos Elétricos
, uanabara

Classe 41
Refeições

Classes: 6, 8 e 9
Titulo de Estbelecimento
Termo n.° 656.843; de 18-8-1964
Berek Bland
Paraná

Termos na. 656.848 a 656.850, de
18-8-64
Maco S. A. — Representacões e
I
Importação
Rio Grande do Sul

Barki Roupas:
Classe 36
Artigos de vestuário de tátla a sorte,
inclusive esporte e para crianças
é Tenno n.9 656.844, de 18-8-64
:ndústria BS de Artefatos de Madeiras
Ltda.
Pernambuco

MARCOSA

Ilação III)

Cezembn de 1964

T4rmo 3. 606.556, 49 18444
Iltatittgo Brasileiro de Mineralogia
ás° Paulo

1.

Classe 11
Paramentai de tildas as espécies, ferra,
geni e cutelaria em geral
Classe 21
Veículos e suas partes integrantes. ex.
ceto maquinas e motores

M.

Tênno II. 9 656.871, de 18-8-64
José Mendes de Souza
Rio de Janeiro

Classe 32
Jornais, revistas e publicações em geral
Temos na. 056.857 a 656.859, de
18-8-64
VIetalúrgica Gaucha Ltda,
Rio Grande do Sul

SON
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes
Classe 5
Metais não trabalhados ou parcialmente
trabalhados Usados na indústria

Classe 33

Classe 11
Ferramentas de tbda a espécie, ferragens e cutelaria em geral

Titulo
Classe 21
Termo n. 656.872, -de 18-8-64
Veiculos e suas partes integrantes
Heliofrancis — Cosméticos, Ind'ústrf
Termo
n.
656.860,
de
18-8-64
Classe 7
Comércio e Representações
Máquinas de agricultura e horticultura Indústria e Comércio Sulina (Cereais).
Ltda.
Rio de Janeiro
e suas partes integrantes
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes
Termos na. 656.851 e 656.852, de
18-8-64
Estampos Industriais Ltda,
São Paulo

mita~a

g

eeettitala

São Paulo

índústria Brasileira
Classe 41
Substáncias alimenticias e seus preparados

Classe 25
Gravuras, estampas, manequins e análogos. Qualquer obra de pintura e
•

eusraugaSM
Classe 26
Artetatos de madeira osso ou marfim
Termo n. 9 656.845, de 18-8-64
Imperial Todos Ltda.
Guanabara

escultura
Classes: 11 e 25
Titulo
Termo n. 656.853, de 18-8-64
Italo alheiros dos Santos
Guanabara

ITACAL
Investimentos
imobiliários
•
Classe 33
Titulo

Classe 31

Têrmos ns. 656.854 e 656.855, de
18-8-64
Zullo Allevato

Termos as. 656.861 a 656.866. de
18-8-64
Mercy Supermarket Ltda.
São Paulo

Cosméticos

Mercy - Supermarket

de Papelada Lida
1 Anbra — Comércio
Rio de Janeiro

Classe 48

Classe 48
Perfumaria, cosméticos, dentifricios. sabonetes e preparados para o cabelo.
Artigos de toucador e escovas para
dentes, unas e cabelos e runpas
Classe 46
`Mas, fósforo? sabão comam e doergentes
Classe 43

i. ng

SIFERAL

E XE

Impressos

Classe 36

Para distinguir: Aros para guardanapo
Refrigerantes
de papel aglutinado blocos para cor.
Classe 41
Substâncias alimentcias e seus prepa respondência, blocos para cálculos, bla
cos para anotações, calços de tipogra.
rados
fia de papel ou papelão, cápsulas
Classe 42
papel. caixas de papelão, acdernetas, ca
Bebidas alcoólicas e fermentadas
dernetas, cadernos, caixas de cartão.
Classes: 41, 42, 43, 46 e 48
caixas para papelaria, cartões de vlal
Ttulo de estabelecimento

Artigos de vedação: Anela de vedação
ara junções, arruelas, buchas. bolas
ara -álvulas, massas ara calafetr, cir.
Termos ns. 656.867 a 656.869, de
cUlos de oorracin para potes, canale.
1841-64
tas. gac.hetas. Rilhas de cortiça, 'untas
Sociedade Industrial de Ferragens e
de cortiça, lonas, lonas para freios,
Aleminio Ltda.
mangueiras, mangotes, molas para veSão Paulo
dação, pestanas, rolhas, tampas, tcbos
Indústria
Brasileira
de lato para vedação, tiras, tampões,
. tubulações para vedação, válvulas de
Classe 8
vedação e juntas
Instrumentos de precisão, instrumentos
científicos, aparelhos de uso comum. InsINDOSTRIA BRASILEIRA
Termo n.9 656.846, de 18-8-64
trumentos e aparelohs didáticos, molCarvalho
Ltda.
E.
Exportadora
des de Ceda espécie; acessórios cle apaClasse 5
Varaná
relhos elétricos
Met
ald'srn ã toa
Classe 6
Metais não trabalhados, ou parcialMáquinas t g uas p artes integrantes
ante trabalhados, usados nas Indústrias
,
Classe 50

Teimo n. • 656.873, de 18-8-64

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

tas ou comerciais, cartões !adices, coa

fet.. envólucios para charutos de papei

envelopes, etiqu‘etas, folhas indica, kr
lhas de celulose, livros com molas, 11
vros fiscais, mataborrão, ornamentos d.
papel transparetite, papeis sem impres
são aapelinos, papeis em branco pari

mpressão papeis fantasia, menos pari
torrar paredes, papel almaço com co
sem pauta papel. crepon, papel de seda

papel em bobina para impressão, paio
ulcerado, apel higiênico, papel impes
inedvel para copiar, papel para deu
papel para embrulho impertneabi

lizado papel para encadernar, papel pa
ra !mor mie, papel arafinado para em
brunias. papelão, reciientes de pape
rosetas de papel, rótulos de papel, tu
boa postais de cartão

