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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Direta' Geral

Ç ÃO III
TER91-TEIRA, 12 DE JANEIRO DE 105

er Q. BS Cia, Bras!.
REVISTA DA PROPRIEDADE leeir"atrdela Equipamentos
Bauin
NP 153.045 - Nova disposição
aplicada • cadeira articulável - RoINIDUSTRIAL
Xokto Do% Bodin,
nel

concernente 1ozgiedição dos res-

NP

121.539 -- Processo • apare-

Reconsideração de despaches pectivo* certifica:Joe dmitro do proso lho para formar filamentos contínuos

Dearodo or Meato Induotrial Dolo-

rido
de semento dias - na forma do_feé- - Oweens Corning Fiberglae CorporaRio, 7 de janeiro d• 1968
tion.
grafo único do artigo 184 de Lem.so
111.840 - Névo mod4lo do
NP 122.043 - R•velador para Ru NP
da Propriedade Industrial,
Termo:
.1414 Cove-Cole ComPao7.
Kali* Atraiam,- MTadS
aletro-lotopktiesa
N.o 120.354 - privilé gio de ia- Prarilddio de lorronglo Dolorido em sell•chidt.
venção - Aperfeiçoamentos ses iaazianciao
Paco do Laudo Técnico
NP 122.055 - Aperfeiçoa:no:atoe
eeticidae da fosfato da vinil:), processos
para a sua produção • composições NP 114.441 - Processo • dispod- mia ou relativos a promano. • apardko Doi:limem Baia B. A. Engenharia
contendo os mesmos - requerent.: Al- tive de acoplamento para tubulações para seccionar chapou d• vidros - Saneamento Traiam:Mo de Agua opoenta juato é patena* de Privilégio
liod Chemical Corporation - Torno da material sintético - Fundição Glacie d• Boum:ie.
N.° 122.133 - Amos/lio para m- 4. ismenglo tarem: 130.936'- Cum.
sem efeito o despacho de fie, a fim Tupy 8. A.
de manter o dis fle.,32 vario, concessi- NP 119.566 - Aperfeiçoamentos cai' • esfriar sablio sob vácuo -; G. pra a miganda.
Tinam com migincias • cumprir:
vo do registro de privilégio de ,inven- nos instrumentos *etnográficos provi- Mamoni S.P.A.
çlo pleiteado, visto que, contaria:Tien- dos d. esfera - 1. .C. Limited.
NP 124.744 - Instrumento detrito- N.° 91.408 - /Ritter Company In&
t* ao que antes f8ra declarado, não
dor Galvânico - Manuel Rodrilloor NP 119.64V L•on Bodin.
entrou a oposição correspondente don- BP 119.722 - Aparf•içoamontos Zurdo e Manual Royoe Garcia.
NO 1#0.7,0 - Viladyelair
o do prazo legal, nem *dá divida- em estojo' para jota* • congicome - N.° 129.844 -- Processo paia a numel.
Afilias
Oiga.
mant• fundamontada.
obtenção da sulfonil uréia. - Parca/or121.104 -- W. R. Oram & Co.
N.° 19.808 - Nova disposição • be Hoecket Aktlengesellachaft Voam. NP
NP 114.811 -- Paillard 8. A.
progresso de fixam:ai de terminais de /Acide: Luclue & Bruning.
izitiociao
74.0 132.070
Gaoroe Calvin
mangueiras ou tubos flexíveis para aloN.° 129.844 - Processo para a Towbo,
Tirmos com exigências • Cumprir: mentos hidráulicos • ou pneumáticos
tais como para tubos de freios hi- obtenção de sulfonil - Porb- NP 139.210 -- lernst Menning JenSeara S. A, Inclinaria • Comércio dráulicos ou a ar com pri mido - Wal ~rins Bo•clut Akt2engesellschaft Veras ao&
recorrendo :14 tirano número -dirDuate. ~der Luchas & Bruning.
N.° 128.397 - Cari Eifaar Lyng.
Votorantim 221.088 - mama: Seara.
NP 130.722 - Corpo .cle lata (de have • Naus Ove Ped•reana.
119.847
Parcinta
espaçadoo
N.
Na. 93.230 - 93.231 -- 93.232 -- -ra para armaduras da revestimentos de conserva) • processo Para sua forma- N.° 131.445 - Donald Mayer
- 93.133 - 93.234 -- 93.235 -- canalizações - Antonio Carlos Braga. ção - Continental Can Company Xing.
93.236 - 93. 237 -- 93.238 -- to. NP 120.011 - Protetor para bebé Inc.
NP 181.468 - Beavar Tool tis Zn.
doe da Cia. Químico Merck-Brasil - Poole Manufacturing CO, Ltd.
N.° 138.626 - Filmes fotográficos gineering Corporation.
8, A.
N.° 120.526 - Corpo de vidro ten- - Z. I. du Pont de Nemoun And N.° 131.534 - Tokum Undno.
N.° 477.562 - S. A. Indústrias do uma camada de zupe:tele mond Cone,pany.
• cristalina e processo do fabricii-lo - N. o 140.712 - Digador • moedor NP 112.400 - Olmo Itig•nmann.
Votorantim.
para redduos animais - Indústrias N.° 182.47/ - The National Cuba
Corning Brasil 8. A.
Orlando José Silva -- recorrendo do I Vidroe
Register Company,
MedusasIlmatemuna Ltda.
N.°
120.810
Camadas
foto
conN.° 132.543 -Union Carbide Cor.
despacho que indeferiu 0 térmo - dutoras para fins •tetro fotográficos
178.794 - marca: Bingo - De ac6r- - Kali* Aktiengesellschaft.
poration.
N.° 146.383 Processo para a
•
dução d• .1:eido alta hidrosil
ao N.° 132.632 - Westinghoue• Elecdo com o artigo.63 do Decreto 535, de
23 de janeiro da 1962. reconsidero o N.° 121.234 - Conceão rápida pa- • mus derivados - Beaarnbia Chensi- tric Corporation.
despacho de fls., para conceder o re- ra tubos - Priedrich Wilh Sdnving cal Corporatioa.
N.° 132.846 - Penando da Costa
gistro aqui pretendido na forma do C .M .B.H.
.
NP 148.384 - Processo para a Pinto.
N.o 121.306 - Aperfeiçoamentos produção de compostos derivada de
requerido pelos exemplares de fls.,
de onde foi excluído o artigo protegi- em ou relativos a cigarros - Britiob isobutileno - Zseambia Chmedoal Cor- EXPEDIENTE DA8 DIVISÕES
DAS SEÇÕES REPUBLICADQO
do pela marco impeditivo. da qual. American Tobaoco Company Limited. poration.
N.° 121.318 - Dispositivo para N.° 147.179 - Válvulas amdmie POR TEREM BA/DO COM Naliás, não consta prorrogação.
CORRIMÕES.
fumar dotado de retentor de nicotina • prassio para bombas de coralmede outras impureza. - Ter Gard La- veie - C. A. V. Limitod.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
boratories Inc.
Rio. 7 de janeiro de 1965
.
Notificação
N.° 121.345 - Processo • disposi- NP 147.517 - Processo para *altivos para a fabricação de padrões de tura d• vima - National Ruem&
fundição revestimentos da metal • ou- Development Corporation.
Rio . 7 do Janeiro de 1965
Uma vez decorrido e Prazo 4e se.
Company.
Uma vez decorrido o prazo de re- tros artigos - Tb. Budd
ano Previsto pelo m0•° 14 da
Alocidlo
do
Miada&
Deferido
Aperfeiçoamentos
121.403
o
N.
Soem 4.048 ãe 20 de dezembro
curso prev'sta pelo ' artigo 14 da Lei
para
1961 mais dez dial *- para evento
n.o 4 C42 de 2912-61 e mais dez dias em ou relativos a dispositivos
N.°
120.588
Aparelho
V.
Philips'
/untadas de resumos, e do mesmo
- para eventuais juntadas de recursos, medições de raios X - N.
dor
de
guardanapo,:
de
papal
•
seme.
se tendo valido nenhum interessado, fim
• do r-ezmo no se ter.do valido na. Gloeilampenfabrieken.
em lhantes - Miguel Conversanl.
eam notificados oa requerentes abaixai
rily rn inferes-rd°, ficam noCficados os N.° 121.549 - Aperfeiçoamento
N.
o
124.639
Dispositivo
regula.
tratamencionadoa e comparecer a iate De
reque-en'es abaixo mendonados a enm- abridor de latas elétrico com
dor
do
cumprimento
do
suporte
de
mr2r - r e S to Dcprrtcry:-ta a fim mento de contrate - ~oral Electric
parlamento a fim, de efetuarem o paga.'
pernas
aplicável
eas
cadeiral
de
rodas
de efetuarem o pagamento da taxa Li- Company.
mento de taxi anal coneertntes a ez.
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. DIÁRIO OFICIA!. (Seçêo 111)

Têrça-feira 12
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As Repartições Públicas
kleVerão remeter o expediente
'destinado á publicação nos
jornais, diáriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
• 11,30 horas.
--- As reclamações pertinentes. à matéria retribuída, nos
Casos de erros ou omissões, de, verão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas
" após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, easuras 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 suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas.Ana

-

EXPEDIENTE
..
•

Janeiro de 1965

.A8 Repeu:tições PúblicaS

cingir-se-ão às assinaturas

anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e àe,
INIULTON GERAI.
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA .
pelos órgãos competentes.
•
- A- fim de possibilitar a reCHRPIC130 Casaviço oa suaucaçesa
omina os asçAo os satosolo
messa
de valores acompanhaMURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÂES
dos de esclarecimentos quanto
• sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
usem os interessados prefe•
seçÃo Hl.
rencialmente
cheque ou vale
da publicidade, de •xpadbante de Dapartannin
.
postal, emitidos a favor da
. Nacional de Propriedade k,dUsirfø 4. Minister!.
da Indesatrla a Comercie
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Impresso naa oficinas do Departamento de- Imprensa Nacional

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

.
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ASSINATURAS
FUNCIONÁRIOS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Capital e Interior:
Capital e interior;
Semestre • • Cr$ 600,00 Semestre . Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano
Cr$ 900.00
Exterior:
Exterior:
Ano
C4 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
parte supericir do enderéço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

Os suplementos ás adi.

ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que '
os solicitarem n2 ato da asilo
natura.
' - O funcionário público federal, para fazer' jus ao desconto indicado, deverá provar.
esta condição no ato da assi:
natura.
- O Custo de Cada exemplar, '
atrasado dos órgãos oficiaiS
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$
se do mesmo
ano, e de Cr4 1,00, por ano;

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

•

pedição dos respectivos certificados den122.082 - Aperfeiçoamentos. em
tro do prazo de sessenta dias - na aparelhos riscados para fins diversos forma do:parágrafoún ico-do artigo 134 Paulo Mario Mala.
do Código da Propriedade Industrial.
N°• 122.683 - Aperfe:çoamentos em
e relativos'a.móveis domiciliares conjuPRIVILEGIO DE INVENÇÃO
gados - Marisete Pires Antunes de
DEFERIDO .
Oliveira.' .
123.145 - Mesa de desenho: N• 105.394 -• Processo para a faDa." Maria Else Meyer.
bricação de compostos hidroxi-pregnãnkos - Syntex Sociedade -Am5n;ma.
N° 125.808 Aperfeiçoamentos •em
113.197- Processo -químico de ou relativos a ferramentas de preguear
fazei derivados de dibenzo (a, e) . ci- - Signode Steel Strapping Compan..
N" 126.859 - Aptcador de distribuiclo heptatrienos - Merck C, Co. Inc.
N° 116.186 - Aperfeiçoamentos em ção - Colgate Palmolive Company..
bisnagas para pastas em geral - DoN° 131.894 - Recipiente e processo
para a formação do mesmo --- Amerirodly Mary -Twidale.e
N° 116.373 - Nevo cabide para gra- can Con Company.
N° 135.086 - Dispositivo' paraa mobatas - Dan Boghiu.- •
N", 116.960 - Annario desniontávei vimentação das hastes- em antenas para instalações comerciais e outras - Olabo Elunke. •
N° 135.502 - Carimbo 'Rotativo Interplan Decorações Limitada..
Guilherme
Goebel.
N° 118.979 - Uma capa para en-:
cadern-ação Ed-toria) Godes Socie- • MODELO DE 'UTILIDADE
dade Anõrrima.
DEFERIDO
N" 119.386 - Pente chaveiro" escaraonteável --Giovanni Dl:sin.
N' 96:-680,- rampa dupla Para
119.674 -,-. Articulações' de .bone- frascos - Cega Comercial Importadora
cas - Representações Ferreiral
e Exportadora de. Géneros "Alimenticios
da.
Limitada.
N° 114.137 - Armário para banhei119.958 - Nõvo suporte para
"
exposição de produtqs - Luiz Com- ros de dupla forma de abertura - Atina
pagno.
Paulista Sociedade Anônima Indústria e
N° 120.655 Embreagem de atrito Comércio'.
do tipo de rotula principalmente- para
N° 116.264 - Nova disposição conso cmoando de biCkletas a motor - trutiva
aplicada a armário para bonhetp. P. A. Officine Meccaaiche F. Ui- ro - Atina
Paulista Sociedade AnôniMatteucci.
daldi
ma Indústria e Comércio.
N° 120.912 - Aparelho para paicepção c indicação da queda de ganmr • D' '116.927 .- Nova disposição intinhas no gogo de boliche - Brunsivick troduzida em planos para limpar lustrar
149

.

•

N9

.

•

N9

N9

,Corporation.
N* 120.976 - orgãos destinados
.iormar um suporte ajustável no interior
de urn recipiente estanque , a fluídos . A. V. Limited.
N° 121.493 "- Instrimentos de corte
aná* Industries Limites!,
'

e outros fins
Moyses Mesanel Ejchel,.
118.821 - Capa estojó para livros - Angelo Carlini.
•
N9

••n

'

Dl* 120.492 Nôvo modélo de caN° 147.959 - N'avo tipo de salva
valete para mesa de desenho - Roger vidas marítimo - Duraitiu Calca.
Georges Henry Cazernajou.
N' 148.475 - Calçado de segurai,N° 121.956 ->Afiador para lapià ua çsa
&andou S. A. R. L.
lapiseira - Vassil Vassileff.
149.492 - Nova e original conN". 122.975 - Nova disposição cons- figuração ornamental aplicada a elemeir'
trutiva para proteção de bordas de
tos de escrita e respectiva base ou sudicas classiScados - Artbur Lichtner. porte - Indústria de plásticos pacifico
N° 125.486 - Elemento travador Limitada.
para cadeiras preguiçosas e outras - N° 149.967 - Nervo sistema de anoAugusto Fernando e Alves Limitada.
tações aplicável em diários e similares
N9

125.542 - Um nevo tanque de
clarificação e deCantação para privadas
- Mauro Conti,
125.652 - Nepho modelo de churrasqueira portátil - Guilherme Dei Prata:127.230
•
- Nõvo modelo de foguete de brinquedo
Rodolfo Sarstedt
N°.-127.237 - Nõvo modelo de protetor de calçado contra chuva zuroku Kojima.
N° 133.143 - Nõvo tipo de combinado de utilidades várias - Alvaro
Vieira da Rocha.
N° 133.470 - No5vo modélo de pincel para badbear - Lauro Oberlaender.
N 139.280 - Um punho cora lanterna - José Luciano Campos de Cas•
tro.
N• 139.505 - Aparelho para fabricação domiciliar de yogurt -- Eduardo
Caracena Mateo.
144.453 - Movo tipo de quadro
dídatko - Louis Philippe Cadoret.
N9

N9

•

-

•

N9

.

DESENHO OU MODELO INDUSTRIAL DEFERIDO.
N° 126.390 - Nova configuração ozenamental aplicada a quadros luminosos
de chamada - Eletro Sinal eSonolis

Limitada. •
'
•
N° 140.525 ..-- Um modelo de Usa
para escamoteação de moedas - Olavo

Silveira Pereira.
N° 120.401 - U trinõvo suporte para . N° 146.378 - Ncivo modélo de excoador de café touros, .Metalúra.,ea positor distribuidor de produtos - PerFarragarça Limitada.
ma Plásticos Sociedade Anônima,

.,
Theodoro Bernblum.e
149.788 - Um quebra cabeça__ •
Pi
ramidal - Vladimir Kohn. .
N° 149.994 -• Modela de salto para
sandálias e similares - Manufatura de
-

N9

Artefatos de Borracha Noganr Sociedade Anônima.
•
EXIGÊNCIAS

-

N° 115.863 - José Lopes Medrado
Cumpra a exigéncia.
DIVERSOS

N° 151.277 - Compignie de Saint
Cobaia - Arquive-se o processo.
EXPEDIENTE D ASEÇA0 DE :-

INTERFERÊNCIA
Rio, 6 de janeiro de 1965'
Notificação.
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
número 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias - para eventuais'
juntada.s de reca;sos, e do mesmo não •
se tendo valido nenhum interessado, flCam notificados_ os requerentes abaixo
mencionados • a comparecer a éste Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias - na forma do parágrafo único do artigo 134
do C45. 1.!.go da Propriedade Industrial.

•

•
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MARCAS DEFERIDAS

Ne 436.746 -- Farbwerke Hoechst
N.° 434.231 - Docteur Manceau
N.° 429.803 Cases Apulistas - classe 3 -- Société dos Marques ciam 22 - Alberto Lundgren Te- Kttiengesellschaft Vorm Meister Luciva
Dg * 181.445 - Iria - Classe 17 - Guillon Galichon fls C.°.
Brunino.
cidos S. A.
Indústrias Reunidas Irmãos Spina So;
N" 472./3
Banco Alfoinares Sociedade An0pima.
ciedade Anônima.
Nozna Comercial Deferido,
Frase de Propaganda Indeferida
N 9 266.008 - Sào José - Classe
46 - Fábrica de Sabão Sào José E
N.° 273.390 - Loureiro Costa S.
N.° 431.311 - Casa
Esporte tudo EXPEDIENTE DA . SEÇÃO LEGAL
•
A. Comércio e Indústria - Loureiro para os esportistas - • classe 49 EXIGENCIAS
N° 325.316 - Pelica), - Classe 23 Costa S. A. Com. e Ind. - Art. 109 Casa Esporte Ltda.
•
número
2.
Hoechst
Aktiengesellscnaft
Parbwerke
Rio, 7 de janeiro de 1961
N.° 424.929 - Lera Laboratórios Tira/o de Estabelecimento Indeferido
Yorm Meister Lucius 6 Bruning.
Termo com Exigencias a Cumprir.,
Isl• 383.286 - Revista Médica - Reunidos S. Á. - Lare Laboratórios
N.° 388.875 - Mensageiro BanClasse 32 - Editora Legislação Federal Reunidos S. A. - Art. 108 n.° 2. •
N9 94.267 - Chas Pfizer 6 Co. Inc.
deirante -- easse, 33 - limar SiLimitada,
1\19141.501 - Bureau D Etudes
queira,
Titulo
do
Estabelecimento
Deferido
das
Classe
N° 404.939 - São Ju
ij'A plications Mecaniques, observiado
p
41 - 13ar_ e Restaurante São J u4a3 Ll
N.° 388.900 - indústria e Comer.
B. E. A. M. S A.
•
N.° 219.612 - Organização Coa- cio de Matérias Plásticas Poli-Plastic
-)ntiad.
1‘1" 404.591 -- Toro Classe 21 - serradora de Luz Fluorescente Star - - classes 11 - 14 - 15 - 26 Notificação:
Toro Sociedade Anônima Indústria e classe 33 - Geraldo da Almeida - 28 - 31 - 48 .- Vitelo Luglio ils
Comércio.
E
Art. 117 za° 1.
convidado Giovanni Lo I.sionda a
Cia. Ltda.
N.° 421.443 - Emco Escritório . N.° 428.617 - Casa dos }tascado- comparecer a este Departamento, a fim
N" 413.189 - Kavo - Classe 10
de dizer sôbre o pedido de cancelamenr- Kovo Podnik Zahranicnilio Obchodu. Metropolitano de Contabilidade • Or- classes 6 - 8 - 11 - 18 N° 417.751 - Anthieta - Classe 42 ganização - classe 33 - Colme Joa- 21 - 22 - 31 - 49 - Francisco A. to requerido pela firma Eletro Indústria
Walita Sociedade Anônima na patente
quim Madruga - Art. 117 n.o 1.
• José Antonio dos Santos.
Ribeiro.
de número 67.800 - Privilégio de
W 417.843 - Enia - Classe 47
Importidore
N
°
31.572
4
-Fle-0
vença° - Dentro do prazo de sesMarcas Deferidas
• Estabelecimento Nacional indústria
mango de Automóveis - classe 21 - senta dias.,
de Annas Sociedade Anónima tEn.aa.
N.° 118.320 - - Glicovitamin - Alarnir G. da Silvo.
N° 417.908 - Cobalat - Classe 3
Térinos com exigência a Cumpriu
classe 3 - Nelson'. Laboratórios Far▪ Laboratório Laboran Limitada.
Espólio de Fernando Chinaglia
Exige:selas
N° 417.912 - Colonial - Classe 14 macêutico. Ltda.
No pedido de desistencla no trino nós
N.° 314.724 ,- Windsor - classe
a- Costa Penna Companhia.
Termos com mcigencias a cumprir: mero 420.845 - Marca: Playboy.
Indús17 - Irmãos Clemente S. A.
N.° 300.797 - Polypiastex do Bra- • Construções Eletromecanicas Socieda.
N. 417.933 - Moledo - Classe 36 trias Gráficas - com exclusão de pasil S. A. Indústria e Comércio de de Anónima - No pedido de desisrén.
9- Calçados Moledo Limitada.
péis de sacra°.
eia no te.ono número 471.311 - MarPlásticos.
NP 418.041 - Paluso - Classe 36
N.° 424.346 -- São Roque - cl.
ca: Cesa.
- Arthur
N.°
377.285
Beton
Engenharia
Milani ea Baroni._
Construções Eletromecanicas Socieda•
NP 418.055 - Fan Magazine Espor- 46Arquitetura o Urbanismo Ltda.
tivo - Clame 32 - Dinah Ferraz de
N.° 428.172 - G. R. Modas Ltda. de Anônima - No pedido de desisterr
Marcas Indeferida,
Oliveira.
eia do termo número 174.315 - Nonze
N.° 453.186 - Rio Soa S. A.
comercial. Cosa Construções Eletrome.
N.° 138,254 - Penetrol - cl. 1
N° - 419.770 - Lorenac - Classe 8
canicas.
DIVERSOS
r - Acumuladores Lorensini Sociedade - Oliveira Barreto & Cia.
Anônima.
NP 158.409 - Plua-Ultra - alas
Têrmos Aguardando Anterioridades. • Notificações:
N° 419.950 - Creações • Modeloa
-se 8 - Tellus do Brasil Relógios
• N9 423.109 - José Cruz Medeiros.
• !Classe 36 - Mauricio Mlynek ft Fi- S. A.
• convidado Na.chman Helcer a cor&
N' 204.837 - Np-Swift Ltd.
lhos Limitada.
parecer
a riste Departamerito, a fim d
N.°
158.410
Ultra
classe
8
N
9
386.837
Lanches
Campeão
Gy-Glass
Classe
N° 420.680
tomar conhecimento do pedido de cada
Muncial Limitada.
- J. R. Geigy Sociedade Anônima Te/lus do Brasil Relógios S. A.
N.° 174.840 - Geladinha - clasN" 410.049 - Consorcio Internacional cidade da marca C.ine Consoe:oro .
Sem direito ao uso exclusivo da exse 42 - Julio Maria de Carvalho • de Negócios imobiliários e Administra- gistro número 186.7-92 - Requerenti
• pressão eGlassa.
pela Companhia de Holeis Comodoro
ção Sociedade Anônima- temia».
N° 420.686 - Gy-Wax - Classe 46 Sá.
Dentro do prazo de sessenta dias.
N°
410.309.
-Daniel
Guastale:ro
J. R. Geigy Sociedade Anônima.
;
N.° 275.560 - Late: 146 -- cl. 6 Neto.
E Convidado Armazém Colombo Co
423.032 - V. O. (Lanifício - Produtos Lay Ltda.
mestiveis
Limitada a comparecer a esti
Sta. Ines Limitada) - Classe 23 N° 417.458 - • eProspeC» LevantaN.° 308.207 --Prince - classe 48 mentos Prospecções e Aerofotogrametria Departamento, a fim de tomar conheci;
LanifIclo Santa Ines Limitada,
mento do pedalo de cqduC'dade da mar.
- Koh-I-Noor Spojene Kovoprumys- Sociedade Anônima.
N° 423.034--- Plutão - Classe 41 lova Zavody Narodni Podnik„
ca Colombo registrada sob niImerl
N' 417.769 - Irmãos' Yendo Limi 229.108 - Requerido pela firma So,
João Filadelfo de Carvalho.
N.° 314.599 - 'CE - classe 21 tada.
IN 423.781 - iroc - Classe 11 •
ciedade And:aúna Fábrica Colombo Usina Queiroz Junior S. A. InNP 417.792 - Sipla Sociedade Indús- Dentro do prazo de sessenta dias.
Indústrias Metalúrgicas Rocco Limita- -dústria Siderúrgica.
tria
de
Plást.cos
Limitada.
da Com exclusão de armações de
N.° 383.807 - Byk - classe 3 N° 419.013 - Entregadora Vila Prumetal para óculos.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
dente Limitada.
N° 423.790 - Meznp - Classe 8 - Laboratórios Byk Ltda,
TRANSFERÊNCIA E _LICENÇAS
N.o
406.484
•
Bel-La
dano
36
N' 419.066 Indústria Mecanica CaMemp Metalúrgica Eletricidade c. Me.
Comercial
Dei-Lã
Ltda.
taut Limitada.
cânica de Precisão Limitada.
Transferencia • AlteraçÃo 'do Nona
N' 423.793 - Revista Escandalo cl.
N.° 406.983 - Oro-Spring •
da Titular de Processo
N' 419.117 R Centro das Indústrias
Classe 32 - Nilson
8 - Fábrica de Relógios "Oro" Ltda. do Estado de .São Paulo.
• • Risarde. . •
N.° 408.103 - Thermatool - cl.
Rio, 7 -de Janeiro de 1964
N' 422.855 - Publicin S. C. LimiN° 426.176 - Pulvimotor - Classe 8-- Produtos Químicos Cuaratiy 8 - American Machine & Foundry tada.
Tinturaria e Estamparia da Tacidok
Company.
Ns' 422.969 - Medicomentos -Droga- Suzano S. A. - transferência paro
Sociedade Anônima.
N.o 414.752 - N. S. de Fátima farto Limitada.
s.
,
NP 428.170 - Conlex-Bel - Classe
seu nome do titulo - Tinturaria oi
36 - Confex Bel Tecidos .e Confec - . classe 11 - João dos Snerns Go- • N 9 423.011 - Lojas Assumpção So- Estamparia de Tecidos Suzano -- 1244
mes
da
Silva.
ciedade
Anônima
Comércio
e
Importações Limitada.
mero 172.424 - Anote-ae • &anafes
• N.o 419.771 - VX - • Vernix - ção.
ré'roria.
- Classe 4 classe 31 - Quimica Industrial Moura
N' 428.185 N 9 423.018 -- Organizações Futura
- Argos Industriai Sociedade Anóni- Ltda.
Shell Brasil S. A. (Petróleo)
Representações Publicidade Imóveis e pede
Com exclusão de xisto betumima
para ser anotada nas marcas --e
N.0 423.840 -- Fixdorma - classe Engenharia Limitada.
noso.
"8 Indústria Fixaforma Para CalFigura de "X" - n.0 302.72-6
N' 123.026 - Sociedade* Industrial
Trioxitol - n.° 305.494
N 9 428.156 - eA 1 - Classe 36 -Idos Ltda.
de Caratinga Limitada.
Dioxito1
n.0 305.495 - Argos Industr:al Sociedade Anôtum-i.
N.0 423.857 - Edileuza - classe
N° 423.199 - Laboratórios AndroN" 428.187 - A h. - Classe 37
- (1,2 1.-adon Edileoza Ltda.'
as
alterações
do nome da titulal
maco Sociedade Anônima.
• - A-ços industrkil Sociedade Anônima.
N.° 424.103 - Hemus-Poncal
N" 423.719 - Leiteria .Marajoara Li- - Anotem-se as alterações do . nome
N' 423.183 - A 5 Classe 24 - r'e.se 2 - Fertilizente Hutnns-FosIndústria • Comércio de Bebidas Ai'
mitada.
Argus Industrial Sociedade Anónima. •
Ceo
Ltda.
teta
Ltda. - transferência para sai
.N9
'123.871
Droga
Nissei
Limitada.
432 . 1Z 2 - 1
2- classe 1 -N , 423.894 - Nelas de Futebol Real nome da marca - Artera - número
N.° 4 24 54'6
1 - Santos Vieira tad, e Com. S. A,
Aooll. Reunidas Antonio Limlada.
303.404 - Anota-se a transferencia,
• N." 432.597 - Contniental - ci.
S. A.
Florindo da Angelo -- transfer
30 - Ind. da Roupas Brancas e Guar- "--vrez
1\l'' 423.931 - Inéotep Industrial e cia para seu nome da marca x
N.0 428.166 - Macol - classe 41
da eitt s t.-'t.nenal Ltda,
ikel9"t^% Al'#ienticias Conveurão Comercial Técnica de Publicidade Limi- rife - número: 304.753
• 90 a
•
,tada:
N.° 433.446 - Felicida.Us
transferéncia.
el. Ltda..
IN " 428,066 - Merck & Co. Inc.
Corférte --- classe
41
tá..tr.ca de Chocolates Patrona
N.o 42Q I'
Produtos Alimentreioa 1Seebé 4
N 431.885 - Lm Alberto
8. A.
- pede para 94C ~aia na
li _..
Regasse".
•

'

•

•
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(Neleoles Distribuidora Carlos
N.° 479.212 - Teme
- Souchong - número 305.5K, Técnica
N. 427.397 - Recanto dos Law
de Britto -••• ao pedido de apostila e Engonharia de Medição • Contrêle Pie - classe 88 - Sociedj.de
• alteração do nome da titular
no registro 283.908 - Anote-se, me- Ltda.
Anote-se a alteração de nome.
binária Recanto dos Lagos Ltda. MOyeis Lafer Ltda. - pede para diante apostila, o contrato de exploraN.° 479.215 - Mayer Salutadler Art. 1f1 n. 1.
ção g averbado no registro anterior: S. A. Indústria Mecenica.
ser anotada nas marcas 156.230.
Credilafer - termo 407.119
MARCAS INDEFERIDAS
Diversos
Credilafer - termo 407.120 Youndry Services Limited - no pe- as alterações do nome da titular dido de apostila ao registro 299.843
N. 377.899 - Na c
- raplastic N. ° 404.637 - Carlos Erba 8.P.A.
- Anotem-se as alterações de nome.
Façam-se as seguintes apostilas:
- Prossiga-se com os exemplares de classe 28 - Indústria Coelho
Instituto Biochimico S. A. Paulo
Artefatos de Madeira Ltda.
1 - Transferência de Foundry Ser- fls. 12/7.4.
Proença - transferência para sou-no- vices Limited para Foundry Services
N.° 478.684 -- Cromar ParticipaN. 342.072 - Mefenesin - elas.
me da marca - Institutu Biochimieo (Chur) Limited;
çõee • Administração S. A. - Pros- se 3 - Laborat4rias Hobson S.A.
- termo 457.125 - Anote-se a troleN. 295.916 - Caue - classe 11
2 - Alteração de nome desta para: siga-es com os exemplares de fie. 8/
ferência.
10.
Indústrias
Reunidas Cauê Ltda.
Fome.)
Trading
A.G.;
S
A.
Polidores
Seracchi
Abrasivos e
N.° 479.206 - Sociedade Brasilei- de Artefatos de Ferro e Aço.
3
Contrato
de
exploração
a
favor
- transferência para seu nome da
ra Construtora de Aeronave* Brasaero
N. 364.298 - LAR. - classe 48
marca -- Massas Seracchi - número de Assistência Técnica Para Equipa- Ltda. - Prossiga-se com 'exclusão de
- Química Duplex Ltda.
mentos
Rodoviários
Mar
S.
A.
já
transferência.
a
184.939 - Anote-se
aeronaves (cl. 21.)
N. 393.076 - Durferaço - classe
Eli Lilly And Company - transfe- anotada no registro anterior número
/4.° 479.220 - Ensic S. A. Em167.823.
rência para seu nome das marcas --presa Nacional de Saneamento In- 5 - Duferaço Indústria e ComérDistavon.e - n.° 206.769
Cia. Brasileira de Equipamentos Es- dústria • Comércio - Prossiga-se con- • cio Ltda.
Streptaquaine - nP 219.212 portivos - no pedido de apostila no siderando-se ontehdda da reivindicação
TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇA
- Anotem-se as transferências.
registro 301.063 - Anote-se, median- dos artigos a expressão "etc.".
DE NOME DE TITULAR DE
Irmãos Santiago fis Cia. Ltda. - te apostila o contrato de exploração
PROCESSOS
transferência para seu nome da mar- 'a favor já averbado no registro ante- EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
ca - Moambinha - EP 298.243 -- rior; 144.896.
DAS SSÇÕES REPUBLICADO POR
Calçados Cina S.A. Indústria e
Anota-se a transferência,
TEREM SAIDO COM
Comércio - Pede para ser anotaBrown Shoe Company, Inc, - trans- EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
INfX)RMEÇOE8
da na marca Suzi, n. 298 087, a
ferência para seu nome da marca - EXAME FORMAL DE MARCAS
alteração de nome. Anotem-se as
Regal - nP 298.630 - Anote-ia a
RIO, 7 DE JANETRJ DE 1968.
alterações de nome seguintes:
Exiginciat
transferência.
1) - de Branner Klaser & Cia.
The Singer Company - pede para
Notificação!
para Branner Klaser & Cia. Ltda.
Rio. 7 de janeiro de 1965
ser anotada nas marcas -Uma vez decorrido o prazo de
2) - desta para Calçados Ciro
Figura da Senho Fantasia - termo:
recurso
previsto pelo artigo 14 da S.A. Indústria e Comércio.
a
Térmas
com
exigincias
cumprir:
424'.653
N.° 396.700 - Montecatinl Societa Lei n. 4.048 de 29-12-61 e rdais
Auto Socorro Marreta Ltda. Figura de Desenho da Fantasia
Generale Per L'Inclustria Mineraria • Dez Dias - para eventuala junta- Transferência para seu nome do titérmo 424.654
tadas de remimos, e do mesmo não tulo: Auto Socorro Marreta......
Figura de Desenho de Fantasia /- Chimica.
aa
tendo valido nenhum vnteressa- n. 231.186. Tendo em vista a peN.°
396.705
Montecatini
Societa
termo 424.655
Gesrrile Per L'Industria Mineraria • do, ficam notificados os requeren- tição n. 50.075 de 1963, apresenFigura de Desenho de Fantasia.
tes abaixo mencionados a compa- tada no prazo, torno sem efeito o
Chimica.
termo 424.656 -N.° 478.812 - Laboratório Sintéti- recerem a êste Departamento, a despacho de fls. 10-v, para o fim
- as alterações de nome da titular
fim de efetuarem o pagamento da de autorizar ã anotação da tilasco Ltda,
- Anotem-se as alteações de nome.
taxa finai. concernentes a O xpecit- ferência para Auto Socorro Marre=
Poll-FIex Indústria de Borracha LiN.° 478.838 - Euricp de Barros
cão dos respectivos certificadas ta Ltda.'
mitada - transferência para seu nome - Apresente clichê.
da marca - Foliflex - termo 476.873
N.° 478.830 - Empresa Jornalísti- dentro do prazo de Sessenta Dias
Berta Confecções Ltda. - Pe.3.0
- na forma dr parágrafo único
- Anote-se a transferência.
ca A Razão Sociedade Ltda.
para ser anotada na marca Mai%
do artigo 134 de Código da
n. 300.182, a alteração de nome.
N.° 478.837 - Barrnatic Cozinhas priedade
Exigências
Anote-se a alteração de nome.
Electricas Comerciais Ltda.
Indústrias Químicas Anhernal
N.° 478.996 - Empresa de TransMARCAS DEFERIDAS
Fernando Chinaglia Distribuidora portes Suburbana Ltda.
S.A. - Pede para ser anotada ni
na transferência do registro númeN. 391.145 - Sino - classe 27 expressão: QBôa Dupla OancentraNP 478.997 -- Administração Co- -- Cestas de Festas Sino Ltda.
ro 169.843 - Cumpra a exigência.
ção n. 300.142, a transferência e
Herraanny Indústria e Comércio HIC mércio e Importação Angela Ltda.
N. 408.233 -ABC- classe 4 alteração de nome. Atote-se a alN.° 479.059 - Raldan ês Cia. Ltda. _ A B C Radio e Televisão S.A. teração de nome e a
B. A. - na alteração de nome • transtransferênA Feira da Borra- - Com exclusão de alcatrão estea- cia.
N.° 479.076
ferência do registro 299.530 - Cumcha
Ltda.
rina torno e zincornio.
pra a exigência.
Termanny Indústria • Comércio HIC
N. 423.943 - Agrimec - classe
EXIGÊNCIAS
N,° 478.262 - Imobiliária Sendas
11 - Agrirna Equi pamentos e Má8. A. - na transferência do registro Ltda.
304.035 - Cumpra e exigência.
Têrmos com exigências a cumN.° 478.299 - Indústria • Comér- quinas Agrícolas S.A. - Com
Aroldo Corradini - na transfer:n. cio Cobrart Ltda.
exemplares de fls. 8-10 e com ex- prir:
eia do *registro do título 231.621 -Chisão de ferro COMUM e oarvão,
N. 668.569 - Ao Boticão UniverN.° 478.697 - Tulaa Indústrias candelabros e abat-jours.a
tumpra a exigência.
sal Ltda.
Comércio e Indústria Cacema Ltda. Gerais Alimentícias S.- A.
N. 436.816 - Comfort - clasN. 670.516 - Moinhos Unidos
bt° 478.777 - Victoriano P. Mat- se 10 - The Scholl MFG. Co.Inc. Brasil Mate S.A.
- na transferência do têrrfflo 418.108
Ca.
ta
tos
- Com exclusão de almofadas cura
- Cumpra • exigência.
The Triex Company - na transfeN.° 478.843 - Companhia Técnica bivas e se melhantes para calo..
DIVERSOS
N. 477.548 - Sisbel - alasse 11
rência do termo 455.324 - Cumpra de Engenharia Administração e Cor•
exiaência.
Sisbel
Administração
e
Senfiços
M.A.S.S.A.
ytaercantil Adminis•
retagens.
Pedro Porfirio Barbosa - na trans8.A.
tração
e
Serviços
S.A. - Junto a
N.° 478.843 - A. da Costa Reis.
ferencia do registro termo 470.130
N. 481.898 - Palabom - classe marca n. 252.423. Retifique-se ,
N."
478.846
Adunar
Domingues
41 - Francisco Coelho Figuo- diante apostila, o nome da titular
n- Cumpra a exigência.
Barrnatic Cozinhas Electricaw Co- da Silveira.
rede.
para M.A.S.S.A. Mercantil AdN.° 479.195 - Indústria de Óleos
merciais Ltda. - na transferência -do
ministração e Serviços S.A . tenda
Vegetais
exigénTuPA
Ltda.
a
termo 473.356 - Cumpra
INSIGNIA COMERCIAL.
em vista a petição 13.752-62
Ns. 479.197 - 479.199 - 479.200
DEFERIDA
N. 670.431 - Facchini S A.
da.
Indústria de Óleos Vegetais Tupã
Construtora
Predial - Aguarde-se
Ltda.
N. 429.917 -I.P.E.S.A. - elas prazo.
Tarialo:
N.° 479.202 - Comatil Comercial ses 16 e 33 - Instituição Predial
N.o 474.309 - Tecelagem Alvorada
Econômica 15.A. - Art. 114, sem
Atibaia Ltda.
PRORROGAÇAO DE MARCAS
Ltda. - Cumpra a exigência.
direito ao uso em meios de propaN.° 479.203 - Joá Modas Ltda.
N.° 479.203 - Volhernoval Mace- ganda.
Foram prorrogados os registros
Diversos
dos seguintes têrmos:
nica Ltda.
/TULO DE EST;BELECIMENTO
N. 668.654 - Airfoam --classe
Otalid Brasil Ir ebrita Nacional da
Gonçalos Bar Ltda.
Tf. 1 47fr'.209
DEFERIDO
Papéis Heliographicos Ltda. - na
39 - Tio Goodyear Tire & Rubber
N.* 479.210 -- Panificadora Vila
Company.
_transferência do registro internacional Sabrina Ltda.
N. 419.202 - Mecânica Irval -"liP 53.253 - processo 29.613 de
N. 668.655 - Rust-Ban - clama
e
Enclasses 6 - 7 - 88 - Gabriel Va- 1 --: Humble 011 & Refining Com.
Aguard•-ws • libernio das N.° 479.211 - Teme Técnica
gonharia de Medição • Contrel• Ltda. lentini - krt. 117., n. 1.
pany. Com contrato de eaplOraeLa
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a favor de Esse Standard do BraÉli Inc. Despacho de 2-8-60.
Com contrato de exploração a
favor de Esso Brasileira de Petróleo S.A. Despacho de 3-10-61
N. 668.903 - Lactacreme - elas
Se 42 - Indústrias de Chocolate
Lacta S.A.
N. 668.905 - N.S. Caravagio classe 41 - Henrique Schlichting.
N. 668.982 - Biomixina - classe 3 - Indústria Químlea e Farma
cêutica Schering S.A.
N. 668.988 - Sidol - classe 46
Sido! Werke Siegel K Co.
N. 668.993 Pluto - classe "5
- Schoeller Bleckmann Stahlwerke Aktiengesellschaft.
N. 663.996 - Melipan - classe
3 - Produtos Químicos Ciba S.A.
N. 668.997 - Perandren - cl asse 3 - Produtos Químicos Ciba
13.A.

N. 688.997 - Parendren - ciaste 3 - Produtos Químicos Ciba
N. 669.000 -Hansaplast classe 10 - P. Beiersdorf & Co. AG.
N. 670.416 - Mossoró - classe
42 - Cervejaria Columbja S.A
N. 670.565 - Zig-Zag .,-- classe
40 - Molas No-Sag S.A.
PRORROGAÇÃO DE NOME
COMERCIAL
N. 663.068- Companhia Aymoré

de, Representações e Administra-

Cão - Companhia Aymoré de Representações e Administração Prorrogue-se o registro..

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Hurable OU & Refining Company
- Oposição ao têrmo 645.209 marca Prima - classe 3.
A B C Radio e Televisão S.A.
- Oposição ao têrmo 649.681 marca Ourotur - classe 50.
Financapa S.A. Administração
e Comércio - Oposição ao têrmo
647.832 - Nome comercial.
Humble 011 & Refining Company
- Oposição ao têrmo 647.443 marca Atlas - classe 28.
Indústrias Gessy Lever S.A. OiSosição ao têrmo 647.186 - marca Lavamax - classe 46.
Wirtschaitsvereinigung Eisen Un
Stahl Industrie - Oposição ao Urmo 646.352 - marca Alemaço classe 11.
Cofan Companhia Farmacêutica
Nacional - Oposição ao têrmo
645.§10 - marca Cooban - classe 1.
•
Laboratories Inc. Oposição ao têrmo 646.777 - marca Rinomen - classe 3.
^
António Moutinho • Segundo Oposição ao têrmo 653.870 marca Universo - classe 36.
Fama Ferragens S.A. - Oposição ao têrmo 846.299 -- marca Fama - classe 40.
' Socid, Sociedade Importadora e
Distribuidora Ltda. - Oposição
ao têrmo 654.775 - marca Socid
- classe 28.
Fábrica de Balas Aoki Ltda. Oposição ao têrmo 647.932 --'marca Aoki - classe 41.

Emp:êsa de Transportes &ATLAS)
Ltda. (oposição ao termo: 648.331 PRORROGAÇÃO DE TITULO DE Titulo: Atlas 'rur - Cl. 33).
ESTABELECIMENTO
J. Moreira Cia. Comercial de Tecidos (oposição ao térmo: 644.985 N. 668.918 - 0,asa Santa Eliza.- Titulo: Jotaee - C.1s. 23 -' 28 -

beth - classes 11 - 13 -21-25 36 - 37).
~38 - 37 - 38 - Walter Gabbe
Comércio Distribuidora de Equipamen▪ Prorrogue-se, o registro.
tos Nacionais e Estrangeiros.
Codenebras Ltda. (oposição ao térmo: 646.101 - Titulo: Codene -

NOTICIÁRIO

Cl. 33).
POsto de Carnes Santa Cruz Ltda.
. OPOSIÇÃO
(oposição ao têrmo: 648.219 - marca: Santa Cruz - Cl. 41).
Pro-Plan Publicidade s A. Mesbla S.A. (oposição ao têrmo:
Oposição ao têrmo 623.510 - mar- .646.659 - Marca: Tractor Parts --

ca Proplav - classe 50.
Macil Mecânica Industrial Ltda.
▪ Oposição ao têrmo 649.513 Marca Meei - classes 6-8.
Santapaula Melhoramentos S.A.
.- Oposição ao têrmo 645.950 marca Santa aula.
Santapaula Melhoramentos S.A.
- Oposição ao têrmo 645.949 Santapaula Melhoramentos S A.
- Oposição ao têrmo 645.947 marca Santa Paula.
Casa Castor, Tudo Para o Construtor Ltda. - Oposição ao termo
845.15 - Título: Castor Revestimentos - classe 16.
Companhia Brasileira de Tratores - Oposição ao têrmo 646.659
- marca Aractor Parta - elase7.
Lever Brothers Port Sunlight Limited - Oposição ao têrmo
647.513 - marca Lux - classe 41
Lever Brothers Port Sunlight•LiMited -- Oposição ao têrmo
644.648 - Nome comercial.
Campana S.A: Indústrias de Artefatos de Borracha e Calçados Oposição ao têrmo 649.520 - mar.
oa Sampana - classe 2.

Cl. 7).
Indústria/. Gessy Lever S.A. (oposição ao salmo: 648.513 - Marca:
Tootal Cream - Cl. 48).
Indústrias Gessy Levar S.A. (opoalção ao têrmo: 648.511 - Marca: NuCl. 48),
eg7ay Casam
Industrias Gessy Levar S . A . (opoq ção ao têrrno: 648.510 - marca:
Crema - Cl. 48).
Industrias Gessy Lever S.A. (oposição ao termo: 648.509 - Marca:
Beach Cream
Cl. 48):
Industrias Gesay Levar S.A. (P oo
tiblno: 648.507 Marca:-siçãoa
Gold-Ace-Cream - Cl. 48).
Standard Branda Incorporated (oposição ao têrmo: 647.465 - Marca:
Real - Cl. 41).
Standrad Branda Incorparated (oposição ao tèrmo: 647.'166 - Marca:
Real Café - Cl. 41).

Goodwin Coczza S.A. (Exportação
e Importação) - (Oposição ao têrmo:
647.751 - marca: Du Barryl - Classe 41).
Eagle Pendi Compancy (oposição ao
têrmo: 651.770- • Marca: Eagle CI. 17).
Shell Brasil S.A. (Petroleo) (oposição ao tèrrnO 654.067 - Marca: Dia

Casam - Cl. 46).,

Ferragens Univeraal Ltda. (oposição
ao térmo: 654.825 - Marca: Universal
- Cl. 8)
Werco Comércio e Indústria Ltda.
( oposi ç ã o ao têrmo: 649.5IZ - marca: Werco - Cl. 6).
Mesbla .S.A. (oposição ao têrmo:
652.617 - Marca: Isomat
Rapid
- Cl. 8)
•
Mesbla S.A. (oposição ao tétano:
654.265 - Marca Pintex - Cl. 1).
Pagam S.A. Indústrias Reunidas
(oposição ao têrmo: 649.011 - Marca Farnel - Cl. 10).
Pagam S.A. Industrias Reunidas
(oposição ao têrmo: 649.010 - Nome
Comercial),
Terno Química S.A. (oposição ao
térmo: 648.588 - Marca: Reflecta -

Cl. 1).
Comércio e Indústria Mates Ltda.

(oposição ao têrmo: 648.451 - Nome
Comercial).
Indústria e Comércio de Protetores
Luminosos eChock-Lights Ltda. (oposição ao têrtno: 651.202 - Marca:
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Dannemann Comé:cio e Indústria de
Fumos Ltda. Dancoi (oposição ao têrmo: 649.050 - .frase: Super Carnet
Banctrio Diplomata o Símbolo da Família Brasileira - Cl. 1 a 50).
Dannemann Com:rcio e Indústria de
Fumos Ltda. Dancoi» (oposição ao têrmo: 649.051 - Frase: Simbolo da Família • Brasileira Super Carnet Bancário
Diplomata - Cia. 1 a 50).
Shell Brasil S.A. (Petroleo) (opo.
sição ao têrtio: 656.177 - Marca: Cel.
ma Esporte Universal Ltda. (oposição
aotêrmo: 647.361 - Marca: Universo
- Cl, 36).
Ibesa Indústria Brasileira de Etnba.
lagens S.A. (oposição ao têrrno:
mero 647.401 - Marca: Flexi-Matic
- Cl. 6).
Casa Chic Produtos e Beleza Ltda.,
(oposiç..io ao tèrmo: 647.494 - Marca: Chic - Cl. 48).
José Ribamar Souza dos Reis (oposição ao têrmo: 648.188 - Titulo: Uti..
lar - Cls. 8- 15).
•
Adriano Soares (oposição ao térmo::
648.195 - Titulo: L P - Cl. 33).
Cisne Textil S.A. Indústria e Comém
cio (oposição ao têrmo: 648.336
Marca: Isne
Cl. 36).

Cat-s Light - Cl. 21).
Fábrica de Aço Paulista S.A. (opc.sição ao térmo: 650.144 - Marca:
Fatco - Cl. 6).
The Procter 8 Gamble Company
(oposição ao têrmo: 647.187 - Mar- The Marconi Company Lirnited (opo.
sição ao termo; 652.954 - Marca:1
ca: Lavamos - Cl. 48).
Algemeene Kunstzijde Unia N.V. Marconi - Cl. 8).
Fabrique D'Horlogerie Precimax S.A.
(oposição ao térmo: 647.431 - Mar(oposição ao têrmo: 647.768 - Mar..
ca: Ek Elka Rio - Cl. 36).
ca Victoria - Cl. 8).
The Procter GambJe Company Einba Mink Breeders Association (opo-•
(oposição ao têrmo: 647.186 - Mar- sição ao térmo: 647.935 - Marcati
ca: Lavamax - Cl. 46).
Diadema - Cl. 36). •
Izarra Distillerie De La Cote aBs- Fairbanks Morsa Co. (oposição ao
que (oposição ao têrmo: 617.070 - têrmo: 647.536 - Marca: Rediesel
marca: Izvara
Cl. 42).
Cl. 6).
Fábrica de Café e Chocolate Moinho Fairbanks Morse 6) Co. (oposição ao
de Ouro S.A. (oposição ao têrmo: Virmo: 647.538 - Marca: Rediesel 647.072 - Marca: Sol de Ouro - CI. 21).
Chocolat Suchard $.A. (oposição ao
Ci. 41).
Fábrica de Café e Chocolabe Moinho têrmo: 647.455 - Marca: Deluxe
de Ouro S.A. (oposição ao térmo: Cl. 41).
647.969 - Marca, Liond'or - ClasMassa Falida Laboratórios Raul Leite
• S.A. (oposição. ao tèrmo: 648.132
se 41).
3).
Oviniusedan
Laborterápica Bristol $.A. Industria marca:
Use Propaganda e Pesquisa de Mera
Química e Farmacêutica (oposição ao cado
Ltda. (oposição a9 tèrmo:
têrmo: 647.182 - Mareai Cortimex
mero 643.200 -'Marca: USE - Ciam
- Cl. 3).
se 50).
•
•
S.A. Industrias Reunidas F. Mata- Mesbla S.A. (oposição
ao térmoa
térmoi
razzo (oposição ao
647.216
654.886 - Marca: Dinamix - ama
marca: Bem-Bom - Cl. 41).
1).
Perfumaria San-Dar S.A. (oposição seUniversal
Citrus S.A. Indústria Co...
ao tèrmo: 649.676 - Mareai Loção mércio e Exportação
(oposição ao tete
•
San CL. 48).
648.807 - Marca: Universal
Polenghi S.A. Indústria Brasileira de mo:
21).
Produtos Alimentícios (oposição ao tér- Cl.
Total Limited •(oposição ao têrmo::
mo: 650.563 - Marca: Evereet
- Marca: Tootal Cream
C1. 41):
•
"- 648.513
Cl. 48).
Cia. Ceatol Industrias de °leoa Ve- Qa..Riograndense de Negócios S.A.:
getait (oposição ao térmo: 650.309 - (oposição ao têrmo: 655.237 - Expres.
marca: Serpol - Ca. 2,$),
são Codenebras).
Sociedade Radio Maraoni Ltda. (opo- Cia. Geral de Melhoramentos em
siçoã ao térmo: 6$2.954 - Marca:
Pernambuco (oposição ao térmo:
Marcoesi - CI. 8).
mero 653.625 - marca: Eldorado).
Danneraann, Comércio e Indústire
Indústria de Pisos e Revestimentos Li.
Fumoa Ltda. (oposição ao termo: • . mitada
Iprel (oposição ao tèfino: núCarnet
Ban649.045 - frase: Super
648.458 - Nome Comercial).
cário Diplomata O Carnes da Família mero
Tucumã Agro Industiral Ltda. (opo.
Brasileira - Cia. 1 a 5).
Dannemann Comércio e Indústria de eição ao tèrmo: 652.305 - Marca:.
Tucuman - Cl. 41).
Fumos Ltda. (oposição ao térmo:mero 649.046 - frase de: Carnet
Inbasa Industria Brasileira de MimesFamília Brasileira Super Carnet Ban- tos S.A. (oposição ao têrmo: 643.033
Chi. 1 a 50).
cário Dimlomata
- marca: Babse - Cl. 41).
Dannemann Comércio e Indústria de Inbasa Indústria Brasileira de Alimena
Fumos Ltda. Dancoin (oposição ao ter- tos S.A. (oposição ao termo: 653.698
mo: 649.047 - Frase: Super Carnet - Nome Comercial).
Bancário Diplomata o Carnet do Povo Companhia Cervejaria São Domingos
(oposição ao tèrmo: 653.225 - Mar..
- Cl. 1 a 50).
Dannemann Comércio e Indústria de ca: Sinhasinha - Ci. 42).
Fumos Ltda ., Dancon (oposição ao têr- Alumínio Marmicoc Industrie e Co.
mo: 649.048 - Frase: Cornet do Povo mércio Ltda. (oposição ao tèrmo: •
Super Carset Bancário Diplomata).
656.669 - marca: Priturama).
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Química Industiral Moura Ltda. (opoalça° ao térrno: 656.729 - Marca:
Adere,/ - Cl. 17). •
•
Tecelagem Madre de Deus.. S.A•
'(oposIção ao traio: 651.193 - marca:
Madrem - Cl. 23) .. •
Sigla S.A.. Equipamentos Elétricos
loposição ao termo: 648.817 - Mar8).
ca: Sigma 'Indústrias- Madeirit S •.A. (oposiçao
ao termo: 650.094 - Marca: Madeirarte - Ci. 40).
Indústria de Sorvetes Blmbo Limitada - (oporição ao termo número
650.228 - marca: Bimbo - cl. 41).
Companhia Mercantil -e Industrial
Arapuã - (oposição ao termo mimero 081.533 - Marca: Arapuã Classe 22) .
Companhia Mercantil e Industrial
Arapuã - (oposição ao têrmo número 65a.532 - Marca: Araptili Classe 21)..
'Companhia Mercantil e Industrial
Arapuã" (opoaição ao térmo miMero 65a.531 -a Marca: Arapuã Classe 20).
Companhia Mercantil e Industrial
Arapuã - (opcaição ao tétano número 051.330 - Marca: Arapuã Classe 19).
Companhia Mercantil e Industrial
Arapuã. - (oposição ao termo
clero ,651.529 - Marca: Arapuã Classe 13).
Companhia Mercantil e -Industrial
Arapuã - (oposição- .ao termo mimero 861.628 - Marca: Arapuã Classe 12).
Companhia Mercantil e "Industrial
Arapuã - (oposição ao Mimo naa.
mero 651.527 -- Marca: Arapuã Classe . 11).
Companhia' Mercantil e Industrial
Arapuã
(Oposição ao farm° número 651.528 - Marca: Arapuã
Classe 1)).
Companhia Mercantil e Industrial
Arapuã (Oposição ao têrmo número 651.525 - Marca: Arapuã Classe 7).
Companhia Atl/ntico Hotel Teatro
Casino.- (oposição ao têrmo número
• 647.288 - Marca: AtlanVea • Classe 41)..
Companhia Mercantil e Industrial
Arapuã - (oposição ao termo naa
mero 661. 6(39 -a Marca Aropua • Classe 45).
• 'Companhia Mercantil e Industrial
Arapuã, - (aposição ao termo Lat.
mero 651.540 - Marca: Arapuã, Classe ae).
Companhia ,Mercantil e Industrial
AraPla - (aposição ao termo número 661.538 - Marca: Arapuã, Classe 43) .
.
Companhia Mercantil . e Industrial
Arapuã - (oposição ao tarmo número 651.537 -- Marca: AraIna =Classe 34).
••
Companhia Mercantil e Industrial
Arapuã - (oposição' ao termo número 851.530 Morca: Arapuã Classe 30).
Companhia Mercantil e Industrial
Arapuã - (opasição ao térma nat.
Énero 651.535 Marc& Arapuã Classe 29) .
Companhia Mercantil e 'Industrial
Arapuá, - (oposição ao termo número 051.534 - Marca: Arapuã Classe 27).
Companhia Mercantil e igaagielal
Arapuft - (oposição ao termo
mero 651.523 - Marca; Arapuã Classe 3).
Companhia Mercantil e Industrial
Arapuã
(oposição ao termo
mero 051.522
Marca: Arapuã Classe 1).
CompiVale Mercantil e Industrial
Arapuã (oposição ao termo número 061.524 -- Marca: Arapuã Clame 4).
•
'

a.

•
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montei 5. A. 1:Melúria, e Comér- tes, caracterizado pelo fato de se co-

cio - (epoeição • ao *ralo número
847.577 - Marca: Aplica-tez Classe 16).
•Hovanês ZaVCS11 Ezalin -• (oposição
ao termo número 847.581 - Marca:
Elextron - Classe 8).
Puna Ferragens e. A. -- (oposição ao térmo n.9 647.765 - Marca:
Flama - alam 8).
- .
- Pinan S. A. - Financlaraen.tos,
Créd:tos e Investimentos - (oposi.
ção ao tênno . 9 647.831 - Sanai: P1flanco - classe 33).
Finan S. A. - Financiamentos,
Créditos e Investimentos - (aport.
ção ao têrmo n. 9 847.832 - Nome
Comercial).
Panificadora são João da Barra
'anilada - (oposição ao termo número 610.174 - Marca: São João Classe 41).
.
Calçados Enema Sport Ltda. (oposição ao tênno n• 9 648.178 marca: Elia.ne - Classe 36) .•
Cisne Téxtil S. • A. Indústria e Comércio - (oposição ao termo número 613.
337 - Titulo: Confecções
Pinas para Revendedores Cisne Classes 33 e 36).
Nacional Companhia Distribuidora
de Produtos de Petróleo -- (oposição
ao termo n.9 648.371 Marea: Nacional - Classe 21).
S. E. R. V. A. L. S.A. - Transportes, Comérc:o e, Representações
-- (oposição ao térnao n.9 652.538 -Marca: Diana -'Classe 36).'
Bordatex Indústria e Comércio
de Bordados Limitada - (oposição ao
térmo número 556.937 - Marca:
Bordatex
Classe 37).
Bordatex - Indústria e Comércio
de Bordados Limitada - (oposição ao
têrmo número 655.938 - Nome Co.
marcial.
a. E. R. V. A. L. S.A. - Trariaportes, Comércio e Representações
- (oposição ao térino n. 9 655.985 Marca: Semi
Classe 50);

FREVILÉGIO LIE. INVENÇÃO

pular 1 moi do composto diaableo
de ama anima da fôrma%

na qual V, x, v e ¡correspondem às
definições acima. com 1 mo/. de uma
1.3 - indanodiona cujo núcleo leniiênico pode sustentar snbstituintes
não hidrossolubilizantes, ou com um
composto que se transforma numa 1.3
- indanodiona nas condições da reação, sendo a copulação efetuada em
meio ácido, neutro ou alcalino, " à
temperatura relativamente baixa, por
exemplo, entre 5a e, 15.•C. •
Prioridade: Steça, em 22 de junho
de 1959 e 18 de novembro de 1959,
sob os as. 75.044 e 80.755,- respectivamente;
Um total de 4 pontos.
MIMO N.• 154.985
29 de novembro de 1963
Requerente: Arilado Donizeti dos
Santos Barreto - São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamentos Construtivos em Equipamentos para Transfus5es.
1. Aperfeiçoamentos construtivos
em equipamento para transfusão, caracterizados pelo fato de a região de
gargalo ou estrangulamento da base
inferior do recipiente se -apresentar
moldada em forma de um conduto
cil'ndrico com paredes_ reforçadas,
comunicando-se posteriormente com
uma" dilatação esférica ou outra em
forma de câmara, na qual o dito conduto efetua o gotejamento do saro
ou sangue' do recipiente.
Segue a redação dos pontos de 2
a 4.

•-,
1"8IMO No 127.371

TÉRI10 N.° 120.:163

De 22 de junho de 1960

Em 24 de março de 1961

•Requerente: Sandoz A. G., firma
industrial e comercial Eriça:
Pontos característicos de: "Processo de Fabricação de Corantes Indanodiônicos e de - sua aplicação" (Privilégio de Invenção).
Retificado por ter saído com Incorreções em 12 de novembro de 1964
e em 20 de novembro de 1984.
1. Um processo de preparação de
corantes indanodiónicos, aorressiondentes à 'fórmula
-

na qual 1. represanta um grupo nitrado pu um radfcal meallsulfonilico,
x tepresenta tnn átomo de hidrogénio ou de halogênio, v representa um
átomo de hidrogènio ou, quando a
representar um átomo de hidrogênio, quer um átomo de hidrogénio,
quer um de halogénio, e g representa um átomo de he.lcganlo ou, quando a representar UM átomo de hidrogénio, o grupo nitrado ou nlirillco, e na qual o núcleo A pode conter
=Mita/atei aio lwdrossoisthilisaa•

.•

• sl
e.nélogas, caracterizada por dual.,
peças tubulares em forma de coai,
velo providas em uma de suas exare:
midades de !Unjas que ficam caR,
oposição e peles quais são as ditas
peças, presas entre aí per meio de Dita+.
rafavas que as atravessam, peças es.
tas que mantém entre 81, devidas:cena
te guarnecido por juntas elasticae,
um disco que forma na passagem dia
tubulação formada pelas duas peças
ligadas, uma parede que apresenta
centralmente Uma abertura; sendo
que, dita abertura é bloqueada per
um tampão amovível, que se assenta
sôbre uma das faces da citada parede
pela Própria pressão do liquido proa
veniente - do reservatório em cuja tubulação que o liga ao aparelho e. ser,
servido é o conjunto intercalado; tanipão este quealarrarta inferiormente
um pescoço tubular que penetra
referida abertura central da parede
formada pelo disco acima citado, e
pelo qual é guiado em uma baste dê
guia no sentido de abrir ou fechar. a.
referida abertura; sendo que, &tas
movimentos proporcionados notampão por meio de uma haste tua,.
cora, devidamente aul eala, que tem
uma de suas extremidades disposta
próxima ao tampão, e a extremidade
oposta, que se projeta para' fora de
conjunto, .mantida à guisa de induzia
do como núcleo de uma bobina de
dução, • liem:liando Batia O acionamento da dita haste por eletacenagne.
Usem.
Total de 3 pontos.
des

•n•••n••••nn•

TRELMO -N9 128.117
.latu 5 de abril de 1.081
Requerente: José !Casto - Argen-,
tina.
Titulo: Aperfeiçoamentos em bandas sobrepostas de câmaras pneumáticas, para, proteção do calço dos vet.
calos em gera/. - Privilégio de In.
vença°.
19 - Aperfeiçoamentos em bandas
sobrepostas de câmaras pneumáticas
para protecão do calço dos veículos
em geral, do tipo que compreende
uma banda anular de borracha branca, que prevê um anel Interior de ancoragem entre a borda do -calço e o
talão do pneaanatico respectivamente,
caracterizados pelo fato de a banda,
por um lado, seguindo a configuração
da secção tia pneumático, reduz graa
dualmente a sua grossura em direção ao perim:tro exterior, com um'
declive que conforma, na face inter•-•
na da mesma banda, uma concavidade anular _enquanto que na dita IIriba pelam:atrai termina ent aresta Nava; e pelo lado oposto, a. partir de_
una acoto-rasmento no qual tem . o
seu neeeknento a referida banda, deriva-se integaalmente o anel de ancoragem à roda do veiculo, o qual
anel provê pela sua face de revcrso,
uma pluralidade de ressaltos de re-,
tenção contra o talão do pneumático.
Total de 3 pontas.

Requerente: Soiti Hayashi e ToShimano. - São Paulo.
Dispositivo automático de
corne;ndo para assentos de bacias sanitárias. - Privilégio de Invenção..
1* - Dispositivo automático de comando para assento de bacias sanitárias, caracterizado por compreender
inicialmente uma .base, com dois suportes ou cavaletes verticais fixos, Um
anterior e outro posterior; e 'entre os
quais é prevista uma haste lcengitudi..
nal, com terminais preferentemente
em garfos, articulados respectivaanan.
te e próximo à, periferia de duas piacia verticais, em forma de setores circulares, estas por sua vez sendo arlar-Paid0 1,19 128.420
ticuladas no interior das citados suportes ou cavaletes variai:aia anterior •
Em 17 de abril de 1980
e posterior.
Total de 4 pontos.'
Requ'renta: Penteies Expedito Baptista de 01 veira - Estado da Gua.
nabaral
•
Emc 98 de ~roo de 1981
Título: Nôvo tipo de botão - MoPrivilégio - de Invenção de "Mala (ralo Industriai.
Válvula de descarga para aparelhos 19 "Um taro de botão", caractert.
sanitários e outras finalidades análo- zr-do por apresentar além de algumas
gos"
de formato especial, uma
BrAulio Caandolf o Gomes e Hans perfurações
reentrância
no
•bt510 da P eça Paola/ia
Alleraanri. - Capita/ do Estado de
-meritdaolngdetacir
São Paulo.
cunferéncia.
• 19 'Unta válvula de descarga para
caSealtarios• outras !Manda.. Total de 3 penam. .
shiya

,„.,,m.ri•rx•,,rir"•./7"r7,117,/ficrfrq,,..À
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MARCAS DEPOSITADAS.
Publicaggo feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicado começará a
soam prazta.de an dina para o deferiramato do pedido. Durante é'ne prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
altOzrocal da,grolicledada Industrial aqueles que se julgarem prejuelcados com a conces4o do registro requerida
Térmo n.9 699.018, de 31-84944
Irmãos Veras Ltda.São Paulo

Insano n.° 659.054, de 31-8-1964
Escritório Corbiniano S.A. Corretagem
de Valores
•
Sào Paulo

Escritório Corbiniano SM.
Corretagem de Valores

de frutas e kgumek, guarnições de maTermo .11.° 659.059, de 31-8-1964,
terial plástico para ctensilios e oba-tos
Classe 33
•
guarnições para bolsas, garfas, galar,d. Jaula S.A. Administração, Participa
para cortinas, jarros, laminados piásção e Comércio
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas
São Paulo
orinniõ, pendedores de roupas, puxadores 'para móveis, pires, garros, paliteiSturlá S. A.Administraçã_s
'nas. pás de cosinha. pedras pames. artigos, protetoes para documentos. p.a
Participação e Comércior
xadores de água para uso rioraéstice

porta-copos, porta-niquela, prta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rodi- Admini st. ação, participação e comérdC1
Nome Comercial
afias, recipientes, suportes suportes para
Termo n.• 659.061, de 31-8-1961 I,
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
Têrmo n.° 659.056, de 31-8-1961
Automóveis e Motores “Centauruera
Companhia Industrial Celulose e Papei tubos para ampolas, tubos ,,ara seria

Sociedade Anónima
gas, travessas, tipos de material New
tico; sacolas, sacos, saquinhos, vasilha
nica para acondicionamento, vasos, xi
caras, colas a frio e colas não incicida:
em outras classes, para borracha, para
cortumes. para marcineiros. para 5 paiNdUSTRIA BRASILEIRA,
teiros,. para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
Classe 21
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
Automóveis
para "tad:atros e adesivos para azulejos,
•
Tármo n.° 650.062, de 31-8-1964
anéis, carretéis par tecelagem c . guar.Ct CtiPA
Automóveis e Motores "Cantai:rua' .
ltções de material plástico para Iodassw,- rem. tuA tftwouièáPit
• Sociedade Anónima
. tria geral de Plásticos
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Abalsam, igsa
de beleza, água facial, água de lavanda.
Classe 38 •
água de colônia, arminhos, água de
Papel higiênico
quina, água de rosas, água de alfazeINDUSTRIA .8 RASILEIRA21
Têrmos as. 658.057 e 659.058, de mas, amônia perfumada liquida, eca pó,
31-8-1964
em pedras, para banho, brilhantinas,
Classe 21
Sturla S.A. Administração,. Participa- condolinas, batons, cosméticos para o
Automóveis
çáo e Comércio
cabelo, pestanas. cilios e bigodes.
.crayons, cremes para a pele, carmina
São Pak
Têrmo a.• 659.063, de 31-8-1964
..cheiros em pastilhas, em tabletes, em Importadora de Inseticidas "Insetibrall
lentilhas, em trociscos' e em pilulas,
Limitada
cremes para barbear. cremes dental.
São Paulo
depilatórios, desodorantes, dissolventes.
rssenclas. extratos, estojos de . perfumes.
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
Classe 28
escêvas para dentes. cabeio, roupas,
Para distinguir: Artefatos de materiai cilios
INPUS1RI A ORMILEIRA
e unhas, fixadores para o cabelo.
plástico e de nylon: Recipientes fabripestanas.
cibos
e
bigodes,
fivelas para
cados de material plástico, revestirnen•
Classe 1
glicerina perfumada para uso
Inseticidas
tos confeccionados de substancias ani- odecabelo,
toucador.
grampos
para
o
cabelo.
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
para maquilagem& lança-perfumes, loTèrmo n.° 659.064, de 31-8-1964
armaçóes para óculos, bules. •bandejas ções;
liquidos dentifricios. em pasta, em
Saad & Cia. Ltda.
bases para teléones, baldes, bacias, boi. geléia de petróleo - perfumada. lápis,
São Paulo
,na. caixas, carteiras chapas, cabos sabão em creme, em elixir e em pó,
para ferramentas e utensílio* cruzeta* liquidas para ondulação, permanente,
caixas para acondicionamento de ali- lixas para unhas, !agua', óleo* para o
mentos, caixas de material plástico para cabelo, pasta e Pós para dentes, perla
baterias. • coadores, caos, canecas, co. mes, petróleo para uso de toucador,
IND. BRASILEIRA"
Iheres, conchas, cestas para pão, cesti- pastas e pó para as unhas, oon-posa
•
nhas capas para álbuns e para livros para pó de arroz, papeis perfumados,
Classe 16
cálices, cestos, castiçais para velas. pomadas perfumadas para o embeleza.
Vedantes
para
emprègo em construções'
crtucaixas para guarda de objetos
mento da cutia, pou-pons, pó de
chos, coadores para chã. descanso pare
arroz 'aTermo mo 859.065. de,31-8-1964
pratos, copos e copinhos de plástacc
Brasileira de Livros e Revistas
Eche:a
para sorvetes, caixinhas de plástico ' Termo mo .659.0W. de 31.8-1964
"Edibrás" Ltda.
para sorvetes, colherinhas, pasinhas, Sturla . S.A. Administração, Participa_Guanabara
ção
e
aarfinhos de plástico para sorvetes, for.
Comércio .
Sso Paulo
minhas de plástico para sorvetes, daszos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorvetas estojos para objetos, espumas d,
Classe 32
nylon, esteiras, enfeites para autoria'
Para distinguir: Almanaques, anuário*,
vela, massas anti-ruidos, eszoadores d
imbuas impressos, boletins, catálogos.
pratos, funis, formas para doces. fitar
edições impressa., folhetos, jornais, liIsolantes, filmes, fios de celulose, fecho:
We's
vros impressos, publicações impressas,
para bolsas, facas, guarnições. (marre
orgaos de publicidade, programas ta.
Oes para chupetas e mamadeiras qual.
d4ofõnkos e rádio-televisionados, peças
taições para porta-blocos guarnições
Classe' 33
, dentam _á Immésiejj,,---para liquidificadores e paia: b•tedeirrs AdnuaisZitção, pare.:ipação e Gora:~
Gualba (Celupa)
Rio Grande do Sul

Centaurus-Milicevs

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperizivos. anis, bitter. brandy, conhaque, cervejas fernet. genebra, gin, kumel.
nectar, punch. pimpermint. rhum,
sucos de frutas em álcool, vinhos, ver.
eauth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
'
Termo is, 659.049; de 31-8-1964

Luiz Monteiro 6 Cia, Ltda.
Pernambuco
,RORROGAÇÃO

Nt, PADARIA BiSCOIT4j4-7
Is IA MI
Classe 41

Fabricação de bolachinhas de soda, alam
• biscoitos, pães e bolinhos
Termos na. 659.050 e 659.051, de

31-8-1964

Escritório Corbiniano S.A. Corretagem
de Valores
Sao Paulo

Indústria Brasileira
Classe 50
Impressos em gerai
Classe 33
Corretagem de valores
Termos na. 659.052 e 659.053, de
31-8-1964
Eacrirácia Corbiniano S.A. Corretagem

de Valores
São Paulo

GIA0

"

Centaurus- Agrário:

ST

LA

IN S ET! B RA S

"RAI-G000

1-GV

Classe 50
Impressos em gerai
•
Classe 33
Corretagem de vaiares

.‘t
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Urino a.° 659.071, de 3141964
Têrmo n.0 659.066, de 31-8-1964
Grainanterapia Richter do &art.,' S.A. Icon S.A. — Indústria Farmacêutica
- SSO Paulo
São Paulo

Classe 3

Um produto farmacêutico
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Terra° a.° 650.072, de 31-8-1964
Loa
— Indústria Farmacêutica
São Paulo

%mon

=ai ma,~mu emunnirm
NOM 1111•~•• ama

I

. ÇSON E.A. matam, tassuctiinci

.ré ' •

Insígnia de Comércio
Classe 3
Medicação tõônica, indicada nos estados
de convalescenças e desnutriçáo z

- -

trumentos musicais, bricainedos em forma de armas, brinquedos em forma de

Sdo Paulo

máquinas, brinquedos de Cortar, brinquedos de borracra com ou sem asso-

Indústria Brasileira

%.=ddr.

FORCETOL rgits,

nana a.° 659.077* de $14-1964
Mário Hannud

dote

PRORROGAVX)
viDA Em GarrAs
mar taa3 ne asi la atogia

moas: ra.~.~.
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Termo a.9 859.073, de 314-1964
"CISSA"
Sao Paulo

,
•
Ciosa 49

Jogos, brinquedos, artigos desportivos e
passatempos, a saber: álbuns para recortar e armar aviões, . automóveis,
aros, argolas, bercinhos, bonecas. bone.
co., baralhos de cartas, bolas para
todos os esportes, brinquedos em lonas
de animais, balões de brinquedo,
res. brinquedos medanicos, brinquedos

em forma de instrumentos musicais.

brinquedos em forma de armar, brinquedos de -borracha com ou sem asso.
vio, carrinhos, carrocinhas. caminhões,
cariais de jogar, chocalhos, caneleiras
para esporte, cartões para lóto, casí
nhat de brinquedo, casinhas de armar,
cadeiras de brinquedo: carteiras e en:PRORROGAÇÃO)
velopes com fõlhas para recortar e
indúJtria Brasileira
armar, calçados para bonecas, cord is
FEN—PLA'
para pular, clavinas para tiro ao alvo,
Classe 3'
Mn produto farmacêutico indicado no copos de dados. caixinhas de música.
INDBR£SILErRii tratamento dos, processos infecciosos do dados, dardos, discos, dominós, espinaparelh respiratório, genito -urinário, di- gardas de brpinquedo. espingardas de
- gestivo, infecções oculares e
vento. estaquinhas para jogar, enigmas.
Classe 3
roi'ecções
cutâneas
engenhos
de guerra de brinquedo, fertIm preparado farmacêutico (indicado
rinhos de engomar, ferramentas para
como um reconstituinte)
Termo n.° 659 .074, de 31-8-1964
crianças, figuras de aves e animais,
Companhia Industrial Delfos S.A. — tiguras para Mo de xadrez. fogões e
Termo n.° 659.068, de 31-8-1964
"CISSA"
12...aoterapia Richter do Brasil S.A.
:.ogaozinros de brinquedos, jogos de
futebol de mesa, joelheiras para 'esporte,
São Paulo
São Paulo
Têrmo n.9 659.067, de 31-8-1964
Ormonoterapia Richter do Brasil S.A.
São Paulo

ganchos para pesca, guisos para crianças, halteres, anzóis, iscas artificiai:,
para pesca. logos de damas, jogos de
dominó, jogos degaquete. linhas para
pesca. luvas para boa, para esgrima.

PRORROGAC;ii

CITO-PIA

-

vio, carrinhas, carrocinhas, carros, bar-ços, caminhões, cartas de jogar, choca.lhos, caneleiras para esportes, cartões
de loto, casinhas ele brinquedos, cai..
ters, casinhas de armar, cadeiras de
brinquedo, carteiras e envelopes com
f õlhas ara recortar e armar, calçados
para bonecas, cordas para pular, clavl . •
nas para tiro ao alvo, copas de dados,
caixinhas de músicas, addos, dardos,
discos, dominós, espingardas de brinquedo, espingardas de vento, estaquinhas
ara jogar, enigmas, engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar,
ferramentas para crianças, figuras de
-aves e animais, çiguras para jogos de
xadrez, fogões e fogãozinhos de brinquedo, jogos de fctebol de mesa, joelheiras para esporte, ganchos para pesca, gulsos para crianças, halteres, ioiós,' iscas artificiais para ma, jogos de
damas, jogos de dominó, jogos de rei.
quetes, linhi:s para pesca, luvas para
box, para esgrima, ara jogador de péla, •
.para jogador de sexos, máscaras cama
valescas, mesas de bilhar, de campista,
de rolêta, de xadrez, mobilias , de brinquedos, miniaturas de utensilios domêsnsésticos, patins, patinetes, piões, pete,
cas, planquetas para ginástica, peças de
jogos de dama, dominó e xadrez, pelotas, pianos e outros instrumentos musicais de brinquedo, istolas de atirar fieeras, apagaios de papel, panelinhas,
quadrados de papel, quebra-cabeças em
forma de armar, raquetes, redes de pesca, redes para jogos¡- rodas de roleta,
revólver de brinquedo, soldadinhos de
chumbo, tabole.iros para jogos, tacos de
bilhar, tambores para crianças, tambu-'
reis, tamboretes tênis de mesa, tico-tico,
trens e vias férreas para brinquedos,
varas parap esca, varas de saltar, velocípedes, vagonctes e zepelins
Termo n . ° 659.078, de 31-8-1964
Mário Hannud
Sào Paulo

para Jogador de soco, máscaras carnavalescas, mesas de bilhar, de campista.
de roleta, de xadrez, mobilias de brinClasse 3
CAW BO Y;
Usa prodiáo farmacêutico indicado ao quedo, miniaturas de . utensílios domésClasse 3
ticos,
patins.
patinetes
piões,
_petecas.
tratamento do glaucoma, insuficiência
Um preparado farmacêutico (indicado cardíaca congestiva, obesidade, toxemia plarquetas para ginástica, peças de
Classe 33
como um reconstituinte)
e edema da gravidez
logos de damas, dominó e xadrez, pelo- Um local de diversões com jogos (Is
boliche, bar e restaurante •
tas, pianos e outros instrumentos musiTermo n .9 659.069, de 31-81964
Termo e.= 659.075, de 31-8-1964
cais de brinquedo, pistolas de atirar
Heibra S A — Indústria Farmacêutica
Têrmo n.° 659.080, de 31-8-1964
Laboratórios Jorna Ltda.
fletias, papagaios de papel, panelinhas.
Mário Hannud
Stio Paulo
quebra-cabeças em forma de armar
,PRORROGACÃO,,
Sào Paulo
faqueies, redes de pesca, redes para
logos, rodas de roletas, revólver de
.SUPER

Ifflittatrifi Dradeira

.Indústria zsrasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado ao
Classe 3
das tráqueo-bronquites, da
iltd produto farmacêutico Indicado ao rstamento
coqueluche e coadjuvante da asma
tratamento das doenças do fígado Tênno a.° 650.070, de 314-1964
bois S.A. — Indústria Farmacêutica
Séo Paulo

s indústria Brasileira

Classe 3
rtiot produto farmacêutico de açáo
histratante

Termo n.° 659.076, de 31-8-1964
Laboratório Yatropaa S.A.
Ião Paulo

brinquedo. soldadinhos de chumbo, tableiros para jogos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, tamburéus,
tamboretes, tênis de mesa, trens e vias.
férreas para brinquedos, varas para
pesca, vagonetes e zepelins
Urino a. , 659 .079, de 31-8-1964

Classe 33
Titulo
Termo n. 9 659.081, de .31-8-1964
Mário Hannud
Sào Paulo

Mário Hannud
São Paulo

SUPER,
Itddstris Erasileira

Classe 49
Para distinguir: Jogos, brinquedos, artigos desportivos e anatemos, a saber.
indústria Brasileira
álbuns ara recortar, e armar, aviões, automóveis. nadadores, aros, argolas, bei.Classe 3
Uai produto farmacêutico indicado ao efebos, bonecas, bonecos, baralhas de
tratamento das anemias macrocticas, co- cartas, bolas para todo!) ott esportes.
em. forma de animais, baa estimulante do apetite e aos estado. brinquedos
lões de brinquedo, bilhares, bringuuio3
de desnutrição
m•dnicoa, brinquedos em forma de ins-

S

e$5,0"
(M.

•(?)
';:e•
.5."›
Classe 49
jogos. brinquedos, artigos desportivoa e
passatempos. a saber: tiuuns para Te.,
cortar e armar a Vités"
autoasõvela,
aros. s.golas, bercinhas, bonecas, bestecos, baralhos de cartas, bolse imas
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todos os esportes, brinquedos em forma
de animais, balões de binaquedo, bilhares, brinquedos mectinicos, brinquedos
em forma de instrumentos musicais,
brinquedos em forma de armar. brio.
quedas de borracha com ou será asso.
vio, carrinhos. carrocinhas, caminhões,
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
para esporte. cartões para Ihs°, casinhas de brinquedo, casinhas de armar
cadeiras de brinquedo, carteiras e envelopes com tõlhas para recortar e
armar. calçados 'para bonecas, cordas
para pular. clavinas para tiro ao alvo
copos de dados, caixinhas de música
dados, dardos, discos. dominós espingardas de brpinquedo. espingardas de
vento, estaquinhas para jogar. enigmat.
engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais,
figuras para jógo de xadrez. fogões e
fogâcainros de brinquedos, jogos de
futebol de mesa, joelheiras para esporte
ganchos para pesca, guisos para crianças, halteres, anzóis, iscas artificiais
para pesca, jogos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete, . linhas para
pesca, luvas para bom para esgrima.
para Jogador de soco, mascaras carnavalescas. mesas de bilhar, de campista
de roleta, de xadrez, mobilias de .brin.
quedo, miniaturas de. utensílios domésticos, patini, patinetes piões, petecas
plarquetas para ginástica, peças de
jogos de damas, dominó e xadrez peio.
tas, pianos e outros instrumentos musi.
cais de brinquedo, pistolas de atirai
flexas, papagaios de papei, panelinhas
quebra-cabecas em forma de armar.
raquetes, redes de pesca, redes para
jogos. rodas de roletas, revólver de
Winquedo, soldadinhos de chumbo, ta
bleiros para jogos, tacos de bilhar
tambores para crianças, tarnburéus
tamboretes. tênis de mesa, trens e vias
férreas para brinquedos, varas para
pesa. vagonetes e zepelins
Termo n.° 659.082, de 31-8-1964
Mário Flannud
São Pana-.

1.1 A . X I

II

°5
Titulo

Têrmo n. o 659.083. de 31-8-1964
Mário Hannud
•
Sãu Paulo

,TEXANO
InchIstria -Brasileira
Classe 49
logos. brinquerl.» artiç,es desoorti MS •
passatempos. a -,aber: álbuns para r P
-cortaemviõsu,nçrt
aros, argolas bercinhos bonecas bone
cos. baralhos de ca-tas bolas para
vio cairinhos. 'carrocinhas, caminhões
todos os esportes brinquedos em torma
de .animais. balões de hringueclo,
res, brinquedos mecânicos, brinquedos
em forma de instrumentos -musicais
brinquedos em forma de armar. brin
quedas de borracha com ou sem amo
cartas de jogar. chocalhos, 'caneleiras
para esporte, cartões para lila° casi
afias de brinquedo, casinhas de armar
cadeiras de brinquedo, carteiras e ars.
velopes com fOlhas para recortar e
armar, calçados para bonecas; cordas

engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar, ler, amentas para
crianças, figuras de aves e animais,
figuras para jógo de xadrez, fogões e
fogâozinros de brinquedos, logos de
futebol de Mesa, joelheiras para esporte.
ganchos para pesca, guisos para crianças, halteres, anzóis, iscas artificiais
para pesca, jogos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete. linhas .sara
pesca, luvas para box, para esgrima,
para pular. clavinas para tiro ar alvo,
copos de dados. caixinhas de música
dados lardos, discos, dominas, espia
gardas de brpinquedo. espingardas de
vento, estaquinhas para togar, enigmas,
para jogador de soco. mascaras carna.
valescas, mesas de bilhar de campista,
de roleta, de xadrez, mobilias de brinquedo, miniaturas de utensilios domésticos, patins, patinetes piões. petecas,
planuetas para ginástica, peças de
jogos de damas, dominó e xadrez, pelocais de brinquedo, pistolas de atirar
tas, pianos e outros instrumentos musi
flexas, papagaios de papel. panelinhas
quebra-cabeças em forma de armar.
raquetes, redes de pesca, redes para
jogos, rodas de . roletas, revólver, de
brinquedo, soldadinhos de chumbo. tableiros ,para jogos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, tamburéua
tamboretes, tênis de mesa, trens e vias.
férreas para brinquedos, varas para
Térmo a.° 659.084, de 31-8-1964
Mário Hannud
São Paulo

T _I

N
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ganchos para pesca, guizos para crian
ças, halteres,' 'Cútis, iscas •rtificiatir para
pesca; jogos de damas, jogos cle dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para bcx, para esq:ánas,
para jogador de pala, para jogador de
sóco, máscaras carnan.alescas, mesas de
bilhar, de campista. de roleta, t.\.?
drez, mobilias de brinquedo, miniaturas
de máquinas, miniaturas de utenaiiius
domésticos, patins, patinetes, piões, petecas, peças de jogos de damas, plan
quetas para ginásticas, peças de loqw
de dominó e xadrez, pelotas, pianos e
outros instrumento: musicais de brio
quedos, pistolas de ati:ar ilesas, pagagaios de papel, panelinhas, quebra-ca.
beça em °Erma de armar, raquetes. redes de pesca, redes para jogos, rodas
de roleta, revólver de brinquedo, soldadinhas de chumbo, taboleiros para jo
gos, tacos de bilhar, tambores para cri
anças, tamburécs, tamboretes, tenis
mesa, trens e vias térreas para brinque
dos, varas para pesca, varas para
soltar, vagonetes e zepelins

coladores, compassos, cestos para correspondess.ia, desenhadores, duplicador.Ss, &veadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, gratites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, L.,lS em geral, .lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portas
cartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stenclls
para mimeógrafos, tintas e tinteiros

Termo n° 659.086, de 31-8-1964
Mário Hannud
São Paulo

Classe 33
Compra, venda, troca de veículos em
geral, com ou sem financiamento

•

TEXAS
Classe 33
Um local de diversões com Mos de
ame.inulsal a seq 'saqatlog
Têrmo n° 659,087, de 31-8-1964
Bang-Bang Boliche Ltc/a
Sào Pauo

O

Classe 33
Um local de diversões com jogos de
boliche, bar erestaurante
Termo n.o 659.085, de 31.8-1964
Mário Hannud
São Paulo

T E X A.S
Lndlístria Brasileira

BANG BANG

Indllstria

Brasileira

Ciasse 49

Boliche
Termo n° 659.088, de 31-8-1964
Bang-Bang Boliche Ltda.
São Paulo

BANG - BANu..

Termo n° 659.090, de 31-8-1964
Edson Medeiros
Sào Paulo

muNDEcO - RUTOMOVEIS

Termo n° 659.092, de 31-8-1964
Margarida Santos Pereira Valente
Estado da Guanabara

CURSO DE
MUSICALIZAÇÃO
DE ADULTOS
Classe 32
Método de ensino
Termo a* 659.093, de 31-8-1964
Mercantil de Cereais Ltda. f
•
Estado da Guanabara

PRP^LIMENTUr

Classe 41
Substância alimentícia e seus prepara..
Classe 33
Classe 49
dos. Ingredientes de alimentos. F,ssénUra local de diversões com jógos
cias alimenticias
Jogos, brinquedos, artigos, desportivos e
boliche, bar e restaurante
passatempos. a saber: álbuns para reTérino ri° 659.094, de 31-8-1964
Termo n° 659 .089, de 31-8-1964
cortar e armar, aviões. automóveis, aros
'kron Sapir 6 Pilho Ltda.
Bang-Bang Boliche Ltda.
argolas, bercinhos, bonecas, bonecos.
São Pau,o
Estado da Guanabara
baralhos de cartas, bolas, para todos os
esportes, brinquedos em forma de ani
mais, balões de brinquedo, bilhares,
BANG — BANG
brimicedos mecânicos, brinquedos em
iorma de instrumentos musicais, brinBOLICHE LTDA.
quedos em 'Norma de armar, brinquedos
'era forma de ferramentas, brinquedos era
.Nome Comercial
forma de máquinas, br'inquedos de corda
e brinquedos de borracha con ou cera
Termo n° 659.091, de 31-8-1964
Indástrisk Braslleirà
assovio, carrinhos. carrocinhas. caminhões, cartas de jogar, chocalhos, ca- Organização de Máquinas Ferminovi
Limitada
neleiraa para esportes. cartões para 16to
Clame 40
Sào Paula
casinhas de brinquedo, casinhas de arMóveis em geral de metal, vidro, de
mar, cadeiras de brinquedo, carteiras e
aço, madeira, estofados ou não, IncluFERMINOV1
envelopes com fõlhas para recortar e
sive móveis ara escritórios: Armários,
armar, calçados para bonecos, cordas
armários ;ara banheiro e para roupas
Indústria
Brasil
eia
para pular, clavinas para tiro ao alvo
usadas, almoedas. acolchoados para
copos de dados, caixinhas de máslaa
móveis,' bancos, balcões. banquetas.
dados, dardos, discos, dominós, espinbandejas, domiciliares, berços, biombos,
Classe 17
gardas de brinquedo, espingardas de Artigos para escritório, almofadas para cadeiras, caminhos para chá e café
vento, estaquinhas para jogar, enigmas, carimbos, almofadas para tintas, abri- conjuntos para dormitOsios, conjuntos
engenhos e guerra de brinquedo, ferrir. dores de cartas, arquivos, borrachas, para sala de jantar e F2la de visitas.
nhos de engomar, ferramentas para cri- berços para enataborrão, borrachas para zznjuntir'ã para terraços, jardim e praia,
anças, figuras de aves, e animais, fi- colas, brochas para desenhos, cofres, 'conjuntos de armários e gabinetes para
guras para Jógo de xadrez, fogões e canetas, canetas tinteiro, canetas para copa e cosinba, camas, cabides, cadeiras
fogõesinhos de brinqcedo, jogos de fu- desenho, cortadores de papel, carbonos, giratórjas, cadeiras de balanço, caixa
.. cela6es colchões de melo
tebol de mesa, joalherias para esporte, c:luto:abes, oedegkedtores coJe pote 2E14 JaltLik„...,

PRORROGACÃdi',

$AFXR

-•
PP9R,~ moem nyl
dispensas, divisões, divaga, diacoteaas,
de madeira, espFigulçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, duas.
mesinhas, mesinhás para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines

'nano it9 659.097, de 3141964
Bruno Monti Cia. Ltda.
Minas Gerais

4t Cantina" do An9e o

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho: aspargos.
açúcar, alimentos paar animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão, camarão. canela
PRORROGAÇÃO
em pau e era pó. cacau, carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimenticios croquetes, compotas, cangica. coalhada, castanha, cebola, condiCremes, pastas, emulsões e líquidos mentos para alimentos. colorantes
chouriços, dendê, doces, doces de frit
cremosos perfumados para o cuidado tas,
espinafre, essências alimentares, emda cutis
padas, ervilhas, etucovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas, fè
Termo n° 659.096, de 31-8-1964
cuias, flocos, farelo, fermentos, Mijara
Bruno Mona Cia. Ltda.
figos, frios, frutas sêcas naturais e crisMinas Gerais
tatizadas; gricose, gana de atascar, goa
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite eia pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
sas alimenticias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada. 'macarrão. massa de tomate, mel e melado, mate, massat, para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, ovas,
paes. pinos. prlInés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, astilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas vara animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sandulches, salsichas, salames, sopas enindústria Brasaaira
latadas, sorvetes, sucos de tomates e ee
frutas; torradas; tapioca, tâmaras, talha,
rim, tremoços, tortas, tortas para ali_
Classe 41
mento de animais e aves, torrões.
Alcachofras. aletria, alho. aspargos.
toucinho e vinagre
açúcar, alimentos paar animais. amido.
Tétano
II9 659.098, de 31-8-1964
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta
coroz, atum, aveia. avelas,, azeite, azei- Manufatura de Roupas Cassius Ltda,
tonas. banha, bacalhau, batatas. ;mias
Minas Gerais
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão. camarão, canela
em pau e era pó, cacau. carnes, chá,
catarnelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais. cominho, creme de leite. cremas
alimentícios croquetes, compotas, cangica. coalhada,. castanha, cebola. condiindústria Brasileira
mentos- para alimentas, colorantes
chouriços. dendê. doces, doces de fra
tas, espinafre, essências alimentares, emClasse 36
padas ervilhas, enzovas, extrato de to
mate, farinhas allmenticias, favas, fé, Para distinguir: Artigos de. vestuárioi
cuias, flocos, farelo. fermentos, ileijan aventais. alparcatas, anáguas. blusas
figos, frios, frutas secas naturais e cria ? roupas feitas em geral: Agasalhos
talizadas: gricose. goma de mascar. go, botas botinas. blusões boinas babaduras. grânulos, grão de bico, gelatina -louros, bonés, capacetes, cartolas, cara
goiabada, geléias, herva doce, herva ouças, casacão coletes, capas, chales
mate, hortaliças, lagostas, lingcas. leite ra*cre‘ols. calçados, chapéus. c-ntos
Condensado, leite em pó, legumes em rntas combinações. corpinhos calçar
conserva, lentilhas. linguiça, louro, mas- de uenhoras e de crianças.. cakbes, cai.
sas alimenticiaa, mariscos, manteiga zas, camisas. carriliolas, camisetas
margarina, marmelada. macarrão, mas cuecas. ceroulas colarinho. cueirossi de tomate, mel e melado, mate, mas miaa casacos. chinelos: dominós. echar
ias para mingaus, molhos, moluscos nes. contas as, fardas para milaart 1 co
austazirda, mortadela. nós moscada, ao:raldas, galochas, cravataa, got
zes; óleos comestiveis. ostras, 'yrs,
. de lingerie, jaquetas, 'aguas
ros,
jogos
pães. pinos.. prlinés, pimenta, pós pata
pudins, pickles, peixes, presuntos,. pa- luvas, ligas, lenços. mantas, meras
tês, petit-pois. astilhas, pizzas, pudins, malas. mantas, mandrião. mantilhas,
queijos, rações balanceadas para ani- 'nós, palas, peahoar. pulover. pelerina!
mai& requeijões, sal, sagu, sardinhas neugas, pouches, polainas, pijamas,- pusanduíches, salsichas, Balames, sopas en- nhos, perneiras, cpumonoa regalos.
latadas, sorvetes, sucos de tomates w C. robe de chambre, roupão, sokiretudos,
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha. suspensórios. saidas de banho. sandálias
Ma. tremoços, tortas, tortas para ali- suetere , aborta, sungas, tolas, ou slacks.
talão; toucas, turbantes. ternos, uniformes
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e ViniQft
e vestidos
Termo n° 659.095, de 31-8-1964
Leo - Werke G . m b .
Estado da Guanabara

Têrtío n• 659099. de 31.84964
água de rosas, água de alfazema,
Manufatura de Roupas Casslus Ltda.- para barba, loções e -Mancos para
Minas Gerais
cabelos e para a pele, brilhantina, baia
dollna„ batons, cosméticos, fixador

Manufatura de Roupas
Cassius Ltdg
Nome Comercial
Tênis o n° 659.100, de 31-8-1964
Reclam Publicidade Ltda,
São Paulo

~e dàOtiança

LEOKREM

CANTINA
GO MIGRO

(st Cassius

•
Janeiro de 1964

Classe 33
Titulo
nono n° 659.101, de 31-8-1964
9uanabara Jóias Ltda.
Rio Grande do Sol
'GUANABARA
Classe 13
Adereços de metais, preciosos, semipreciosos e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações. adiarnos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de fantasia, de metais preciosos.
balagandans de metais preciosos, ou
semipreciosos, bandejas de metais preciosos, berloques de metal preciosos,
brincos de meatl precioso, ou semiprecioso, bules de metais preciosos,
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos,
contas de metais preciosos, copos de
metais preciosos, dedais de metais preciosos, diamantes lapidados, ko de ouro,
fio 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 chá e de café
de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso, serviços de refrescos
de raeatl 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. tura
buios de metal, turmalinas lapidadas e
vasos de metais preciosos
rei.
' mo n• 659.102, de 31-8-1964
Guanabara Jóias Ltda.
Rio Grande do Sul

•

GUANAB AR A Jaas
Clasf,e 13
• ,.tc, de Estabelecmento

Termo n° 659.103. de 31-8-1964
Lec'tim Indústria e Comércio Ltda.
Paraná

ECH1
Industries. Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências, ex tratos água de colônia, água de touca
dor, agua de beleza, Agua de quina.

de penteados, petróleos, óleo, para ci
cabelos, creme evanescente, arames goa
&irosos e pomadas para limpeza da p•
le e "maquilage". depilados, desodo.
rantes, vinagre aromático, pó de arroi
e talco pefumado ou não, lapia pari
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cilios e olhos, carmim pari
o rosto e para os lábios, sabao e crerei
para barbear, sabão liquido perfumada
ou não, sabonetes, dentifrícios em p6.
Pasta ou liquido: sais perfumados parfi
banhos, pentes, vaporizadores de perfe.
me; escovas para dentes, cabelos, unhai
e cílios, rum da louro. saquinho perfiii
mado, preparados em pó, pasta, ligai.
do e tijolos ara o tratamento das unhai,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para til
cabelos e preparados para dsecolo•

rir unhas; elos e pintas ou sinais artificiais, 6leos para a pele
Unto no 659.105, de 31-8-1964
Ortema - Máquinas de Escritório
Limitada
Estado da Guanabara

ORTSr"'EMA
=3:,
Classe 17
Máquinas para escritório, de escrever
e calcular
Termo a' 659.106, de 31-8-1964
Urais - Importadora Ltda.
Estado da Guanabara

Classes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10,
11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. '31, 32, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 43, 44,
45, 46. 47, 48, 49 e 50
Têrtno n° 659.107 de 31-8-1964
João Frincisco Gonçalves Nafta e
Victor Manuel Quintero Savogal
l'..,saido da Guanabara

CAMPING TOURIST
Recreio dos Bandeirantes'
Classe 33
Turismo
Termo n° 659.108. de 31-8 1964
João Francisco Gonçalves Netto e
Victo- Manuel Quintero Savogai
'•tado da Guanabara

Camping Tourist
--Recreio,
Classe 33'
Turisrno

DIÁRIO OFICIAL (Seção 14)

Térça-felia 12
Tinano n• 659.109. de 31-8-1961
bac Francisco Gonçalves Netto e
3.71ctoe Manuel Quintero Savogat
Estado da Guanabara

Carniáin-g- Touri—`
st
da Barra
Classe 33
Turismo Têrmo n• 659.110. de 31-84964
joáo Francisco Gonçalves Netto e
Victor Manuel Quintas° Savogai
Estado da Guanabara

- 5 .1.23
Janeiro de 106

relogios signaleios para camara escura;
filtros de luz fotograNcos para objetivas e duminação de camara escura; parasol para objetivas; Objetivas fotográficas; obtaradores fotográficos, telémetros e fotómetros fotográficos; lampadas flash; quadros para dispositivos;
tripés para fotografias; aparelhos e projetores sonoros chie; altofalantes, per.;
ees de fiam:nação pari aparelhos
óticos

• Termo n• 659.117, de 31-8-1961
Pasto e Restrasant Tawari 444
São Paulo -

Ténno n• 659.113, de 31-8-1964
knportadora Balthazar Ltda.
Estado da Guanabara

Termo n• 659.118, de 31-8-1964
Cia. Industrial e Mercantil
"Casa . Fracalanza"
Estado da Guanabara

Camping Tourjst
Guanabar,À

TAQUARI

LICK SPORT
Í,

INDÜSTR/A ERASILEffel

'ND. BRASILEIRA

Classe 47
•
• Gasolina e lubrificantes

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e koupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
Dotas botinas, blusões boinas_ babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara*
Puç as, casacão, coletes, capas, chales,
cacrecols, calçados, chapéus, cintos,
Matai, combinações, corpinhos calças .
de senhoras e de crianças, calções, cala
-as, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos cueiro;
saias, casacos, chinelos, dominós, echan.
pez. 4-antasais, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gora
-os, jogos de 'ingeria, jaquetas, laqués,
xaiás, mantas, mandrião, mantilhas. Pa.'
luvas • ligas, lenços, mantõs. melai
etós, paias. penhoar, Pulover. pelerinai

Classe 11
Talheres
Termo n• 659.119, de 31-8-1964
Big-Lar Fluminense Utilidades S.A.
Estado da Guanabara

Classe 33
Turismo
Termo n• 659.111, de 31-8-1964
Jon° F‘ancisco Gonçalves Netto e
Victor Manuel QuIntero Savogal
Estado da Guanabara

Camping Tourist
Barra da Tijuca
Classe 33
Turismo

Jeugas. Pouçhes. 1,01a s. pijamas. punhos. perne.ras, quimonos. regadas,
-olsd de chambre, rouyào, s-bretudos,
aspensórios, saldas de banho, sandálias
'teres, shorts, sungas, tolas, ou slacks,

. Classe 41
Azeite de a/iveira, óleos e gorduras comestíveis ou alimentícias, da origem
. -vegetal ou asilam'
Timm° n• 659.115, de 31-8-1964 •
Agenor Bernardini
São Paulo

Termo a° 659.124, de 31-84961
Demolidora Minas Ltda. -

Demálidora

sive móveis ara escritórios: Armário
aradirios para banheiro e para roupa,

SISTRO PARAISO

Classe 8

aia, toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos

• Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro. da
a ço, madeira, estofadas ou ato, inclu

Prorrogação

Tèrmo a' 659.112, de 31-8-1964
Importadora Baltbazar Ltda.
Estado da Guanabara

Termo El9 659.122, de 314496S
Co:gel:24es 30-.Sport Ltda.
São Paulo

•

Minas Ltda;

usadas, almoWas, acolchoados para
móveis, bancos. balcões, banquetas

bandejas. domiciliares. berços, biombos
Aparelhos elétricos para uso doméstico cadeiras,
caminhos para chá e café
aparelhos alio-receptores, aparelhos de
conjuntos para dormitórios, conjuntos
aquecimento elétrico, materiais elencos para
sala de jantar e sala de visitas
em geral
conjuntos para terraços, jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes para
Termo n' 659.116, de 31-8-1964
Comércio e -Representações de Calpdos copa e casinha, camas, cabides, cadeira'
giratórias, cadeiras de balanço, calar
"Chalcmak" Ltda.
de rádios, colchões, colchões de molas
• São Paulo
dispensas, divisões, divans, "discotecas.
de madeira. espreguiçadeira- s, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, tnes:41,
mezinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, moldura:
INDÚSTR/A BRASILEIRA
para quadros, porta-retratos, poltronas
polira:ias-camas, prateleiras, porta-cha
pélas. sofás, sofás-camas. travesseiros e
. Classe 36 "vitrines
Peta distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Tênia° n° 659.120,.,de 31-8-1964
aventais. alparcatas. anáguas. blusas. Organização Chave de Ouro Ltda.
Soas, botinas. blusões, boinas, bataEstado do Rio
'louros, bonés. capacetes, cartolas. caraouças. casacão, coletes, capas. eludes
cachecols. calçados. chapéus. cintos Organizo° tnare de Ouro lída7
cintas. combinações. carpinhos, calças
de senhoras e de crianças. calções. cali ças. camisas, camisolas. camisetas,
Nome Comercial
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Têrmo ri' 659.121, de 31-8-1964
salas, casacos. chinelos, dominós, echar•
Victório Roque Verona
pes. fantasias, fardas para militares, coRio Grande do Sul
legais, fraldas, galochas, gravatas, gor-

Nome Comerciai
Termo n9 659.123, de 31-8-1964 . J.'
Qemolidora Minas .Ltda. •
Estado da Guanabara
"

CHAKMAK

• Classe 41
Azeite de oliveira, óleos e gorduras comestíveis ' ou a!:rnenticias, de origem
vegetal ou animal
Tênno n° 659.114, de 31-8-1964 ' .

Ernst Leitz G .M .13.H .
Alemanha

REPRO I

-

Classe 8
Para distingu r: Aparelhos fotográficos ros jogos de !ingeris, jaquetas, laque.s.
ligas, lenços. mantõs. meias,
e cinematográficos pa-a tomar vistas e luvas,
maiôs, mantas. mandrião, maniihas, pade projeção; tanques de revelação com któs, palas, penhoar, pulover„ie/erinas,
pertences: banheiras de lavagem; enxu- pragas. ponches, polainas, pijnenas. pu,
gadeiras para secar filmes; prensas só- nhos, perneiras, quinionos, regalos.'
piadeiras; ampliadores; lampadas para robe de chambre. roupão, sobretudos,
cama escura; aparelhos examinadores suspensórios, saldas de banho. sandálias,
de cóses; aparelhos visores para exa- susteres, aborta, sungas, atolas ou s/acks,
minar filmes miniatures: cortadeiras pa- tuia, toucas. Catastes, ternos, uniprensas
para 'esmaltar;
ra fotografias;
/0~ e vestidos
._ •
_
•

c

Indústria

Brasileira -

Classe 49
Cartas de jogar (baralhei

w
IndústriaBrasile,,
•

Classe

Para d stinguir:

Materiais para contra' i..
;ões e decorações: Argamassas, ardis...,
'n'ela. azuleios batentes, balaustres. blci...
:os de cimento, blocos ara pavimenta':
ào. ralhas cimento, cal. cré, c.hapitt
solantes, saibros, caixilhos, colunai. -

chapas para coberturas, caixas dáguii,
caixas para cobertuas. caixas &guie -:
ca zr.s de descarga para etixos. edifica..
zões remoldadas, estuqeu, emulsão de r
ase asfáltico, estacas, esquadrias ascii: turas metálicas para construções, lamea1

las de metal, ladrilhos, lambris. lavai'
le .111N zo !ages, lageotas. material iso- J
Ianti contra frio e calor, manilhas, mas* -,
mi pnr revestimentos dc paredes, ma. •
letras cara construções, mosaicos, pr... '1
'tuas . de base asfált:co, produtos para
):mar impermeabilizantes as argansas*a de cimento e cal, hidráulica, pedrea

• dila produtos betuminosos, impermea.'
ailizantes, liquidoa ou sob outras formas
para revestimentos e outros como' nas
pers:anas, placas para pa.
/ construções.
imentação, peças ornanuntais, de clrmiL09 ou gano para tetos, e paredes/

•
124 Térça-feira 12
papel para focem cosas, massas and-iiiick3s para uso nas construções,. parqueias portas, portões, pisos, 3014geas
para portas, 'lotas, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, tanque e vitró
Termo n° 659.125. de 31-8-1964
Oliveira Costa
P. Fortunato
São Paulo

itasign
Indústria Brasileira
Classe 13
Adereços de metais, preciosos, semi
preciosos e suas imitações, adertços de
, pedras preciosas e suas Imitações, adôr
nos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, adi.
gos de fantasia, de metais preciosos.
balagandans de metais preciosos, ou
semipreciosos, bandejas de metais preciosos, berloques de metal Preciosos,
brincos de meatl precioso, ou semipreciosca bules de metais preciosos
carteiras de metais preciosos, . colares
de metais preciosos ou semi-preciosos
;contas de metais preciosos, copos de
;metais preciosos, dedais de metsfs preciosos, diamantes lapidados. Sio de ouro,
fio de prata, fivelas de metais preciosos, galreteiras e metais preciosos,- jóias
jóias falsas, lantejolas de metais preciosos, medalras de metais preciosos
mi-preciosos e suas imitações palitos
ouro, pedras preciosos para jóia. peáiais semi-preciosas para jóias, pérolas
* imitações de pérolas, pratos de me
tasisp reciosos, serviços de chã e de cate
4: metais preciosos, serviços .de licot
de metal precioso, serviços de refrescos
dt meatl precioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, sopeiras de
metal precioso, taças de metais precio
me, talheres de metais preciosos, turibolos de metal, turmalinas lapidadas e
vasos de metais preciosos
Termo n"' 659.126, de 31-8-1964
Casa Cruz, Papéis e Vidros Ltda.
Estado da Guanabara

Da1/10 OPICHAL (eme ut)

4neiro de 1966

troa, ampardneiroe, amoettodorsa de fomm, idem= com** gases, moinhos
tainacto, inclv.sive Os considerados ~o- mento* cie alarme, interruptores, isoãrelha' de televisão, aparelhos para ilu- dores, lâmpadas de cristal, limpadas Insórios de veiculas. aparelhos para anexa- candescentes, limpadas comuns, lâmparádio e frequência. anemômetros, sim- das flash, lamparinas, lactómetro' lar
cios mecânicos, apa:-elhos aquecedores tes, liquidificadores, lanternas mágicas,
e medidores, aparélhos cromográficos. limpadores de parabrisas, luzes trazeiaparelhos de barbear elétricos, aparê cubadores, indicadores de vácuo, inani.
lhos registradores e medidores de dia- ris para veiculos, lunetas, maçaricos
ccias, aparelhos para puri qcar água. para soldar, caldear e cortar máquinas
aparelhos de sinalização lampejantes, de café, sal, pimenta e outros temperos.
aparelhos reguladores de gás, aparelhos micrômetro', uiveis, óculos, objetivas
de galvanoplastia, aparelhos didáticos, fotográficas, pilhas elétricas, pedbateaparêlhos cinematográficos, aparelhos troa, pluviômetros, birõtnetros, biroate.
automáticos para acender a regular gás, tros, pistolas de intar, lugs, inos de to»
experimentar drenos, aparelhos para macias, andas de ressão, lek-ups. para.
destruir insétos, aparelhos náuticos ci- raios, propulsores, painéis de carroa,
entíficos, aparelhos de ótica. aparelho" quadros distribuidores de eletricidade,
pulverizadores, aparelhos para aqaeci- queimadores de óleo, quadrantes e sexmento de água. aparelhos geradores. ele- tantes para observação astrológicas, rereprodução de-som e sonidos, aparelhos frigeradores, rádios, fletores, reostatos,
automáticos elétricos de passar. apare- relógios de ponto, de pulso, de bolso
lhos para espremer frutas e :Numes, e de parede, desertadores, contadores e
aparelhos de alta tensão, aparèlhos
medidores de quantidade e volume, raproteção contra acidente de operários, diadores, retentores de graxa e óleo reaparelhos aliadores de ferramentas, apa- cetores, regadores automáticos. raladorelhos distribuidores de sabão e de de- res de comestivele, registros pe:a vasiafetantes .para instalações sanitárias, pôr, gás, agua e outros líquidos eludido aparelhos esterilizadores, aparelhos e não considerados partes de máquinas,
i nstrumentos usados na engenharia, agri- reatores para luz fluorescente, registramensura e geodesia, aparelhos gazeifi- dores, resistências elétricas, relays. sorcaclures, aparelhos de análises, apare- veteiras elétrica& caseiras, soquetes, siTermo n° 659.127, de 31-8-1964
lhos ozonizadores, aparelhos pasteuri- naleiros, sereias de alarme, soldadoraa
Extrato de Branco Indústria e
zadores, aparelhos reguladores e esta- elétricos, toca-discos, tomadas e interComércio S.A.
-bilizadores de sessão e de fluxo de ruptores elétricos, cubos acústicos, torSão Paulo
gases e liquidas, aparelhos para salva- neiras, termômetros para observação
mento e para sinalização, aparelhos pa- meteorológica, telescópios, tacômetros,
ra sinais, aparelhos para escafandristas, taximetroa, torradores de cereais, tuaparêlhos para limpar vidros, aparilhos nas. transformadores, telefones, tostapara combater formigas e outras pragas deiras, telégrafos, tripés para fotograaparelhos automáticos acionados ela in- fia, válvulas para rádios, válvulas de
trodução de modais, aparelhos para pi- descarga, válvulas de redução, vacuácar. cortar ou reduzir comestíveis, apa- metros, veias elétricas, válvulas elétrirelhos espargidos" aparelhos e lastracas de vácuo e ventiladores
mentos de cálculo, aparelhos par* obClame 50
servações sismicas, aparelhos terniosta- Impressos para uso em: cheques, dispa, .
tos, aparelhos para nataçâo, aritond catas, envelópes, Satura" nótas procela
metros aspiradores de pó aerómetros, sx5rias, papel de correspondència e roei
acendedores elétricos, 'alto-falantes, am- bos, impressos cã ~teses, placai, Is
plificadores elétricos, are:assadeiras, ao- buleta. e veiculos, bilhetes impressos
tensa, batedeiras, balanças comum e
Térmo a.* 659.131,4 31-8-1964
elétrica, barómetros, baterias de amima!adores, binóculos, bitolas, bobinas, bo- Cosa Cruz, Papéis e Virdes Ltda.
Guanabara
binas elétricas de induçao, (exceto peClasse 46
nhas
elétricas,
bombas
medidoras,
UaiAlvejantes amidos., anil, agua de lava
deira. água sanitária. cera para soalhos nas, bússolas, baterias elétricas, bules
detergentes, esponja de aço, fósforos, elétricos, caixas de descarga, câmaras
if
tt,
lixívia. lã de aço, pomadas para cal. frigorificas e fotográficas, campainhas
4s;;;‘
elétricas,
chassis
de
rádios,
chaves
eléçados. palha de aço, ' p reparados para
- !as'
polir e limpar madeiras vidros. metais tricas, cinematógrafos; cronógrafos, cro
e objetas, panos para polir e para lixa. nógrafos, cronômetros, combustores de
peza panos de esmeril e material abra gás cidaanetros, cristais de rádio, con„
s.vo empregado na limpeza de metais e densadores, cortadeiras para fotografias.
objetos. sabões em geral e saponificam. chaves de alavancas, chaves automátivelas e velas a base de estearias. cas, capacitores de bloqueio, capacitares
Ui
),
,aboes em pó. as flocos. esponjas de eletroliticos, calibradores, discos para
EC•acjt4
telefones, discos -gravados, diais. deslimpeza
pertadores, enceradeiras elétricas, elereimos as. 659.128 a 659.130, de
tricas engenho de assar carne, espelhos
31-8A961
&leoa, esticadores de luvas, espelhos de
Teleunião S.A. — Indústria de
plásticos para eletricidade, esterilizadoClasse 38
Rádios e Televisão
res, extintores de incêndio, ferros elétri- Papéis e seus artefatps, papel de esRio Grande do Sul
cos de passar e engomar, ferro de-soldar crever e de impressão, de encadernação
elétrico, filtros e aparelhos filtrantes. fil- e ppar embrulho, papel de toda espétros para óleo, filmes falados, fogões, cie para desenho: Albuns em branco,
fogareiros elétricos. fusiveis, faróis co- blocos de papel para cartas e outroa
mo acessórios de veículos para sinali- fins, bandeldli de papelão, brochura'
zação e ara iluminação em geral, filmes não impressas, cartão, cartolina, ceder-'
Indústria Brasileira
revelados, fôrmas elétricas, fervedores nos de papel melimetrado e em branco,
frigoríficos. fotómetros, fios elétricos, fil. para desenho, cadernos escolares, - cartroa de interferência, fonógrafos,. gar- tões em branco, copos de papel, caderrafas térmicas, gasômetros, geladeiras, netas em branco, caixas de papelão,
Classe 32
Albuns; -)ornais; publicações em geral, globos para lâmpadas, globos para lan- cartuchos de cartolina, copos e coptprogramas radiofônicos, programas te- ternas, globos terrestres para ensino nhos de papel e papelão para sorvetes,
levisionados, peças teatrais e cinema- gravadores, holoSótes, hidrõmetros. ta- caixinhas de papel e papelão para sorgráficaa; revistas.
para Fazer café, marcadores de pagem- vetes, envelopes, embalagens de papel
Classe
gens, medidores, microscópios, mistura. e papelão ,embalagens de papel e pa.
Para 'distinguir: Abaixa lus- es de lam- deitas, máquinas falantes. -mostradores peito par sorvetes, foi-minhas de papel
pião, abafours, acumuladores, acenei:te- para rádio", máquinas pata passar roa- para doces, guardanapos de papel, It.

tolina, cadernos de papal melimetrado
e em branco para desenho, caderno.
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planograficas, cadernos de lembranças, carretéis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, fblhas índices,
&ilhas de celulose, guardanapos. livros
não impressos. livros fiscais, livros de
contabilidade: mata-borráo: ornamentos
de papel transparente: 'pratos. papelinhos, papéis de estanho e de alumínio.
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia menos
para forrar paredes, apel almaço com
ou sem pauta._ papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, pavel encerado,
papel higiênico, papel Impermeável
para copiar, papel para -lesenhos, papel para embrulho inipsrmeabilizado
papel para encadernar, pape: para escrever. papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho,- papel
absorvente, papel para emarulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas; tubos postais de cartão,
tubetea de papel

I

Classe 38
'Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco/. 21bens
para retratos e autógrafos. balões (exceto para brinquedos), blocos para
correspon.dencia, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas, brochui:as não impressas, cadernos de escre.ver, capas para documentos. casteiras,
'papel ou papelão, Cápsulas da papel,
tains de papelão, cadernetas, caderhos. caixas de cartão, caixas para papelaria. cartões de visitas, cartões comercllas, eartdes índices, confetl, car-

Modular

Terça-feira 12
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yr.). em branco, lenços de papel, pa- raa para roupas e mata óleos para roupel para mata-borrão, papel transpa- pas, oleina, óleos para lmipezas de carrente. papel alnsasso, papelão, papel ros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
crepon, papel impermeável, papéis
envelopes em caixinhas, papel higiêni- 'sabão comum, sabão de esfregar e saco, papel celulose, papel de seda, pra- ponaceos, tijolos de polir e verniz para
calçados
tos e pratinhos de papel e papelão,
papel facial, sacos e saquinhos de
Termo n.o 659.135, de 31-8-1964
papel
Extrato de Branco Indústria e
Comércio S.A.
Termo n.° 659.132, de 31-8-1964
Casa Cruz, Papéis e Virdos Ltda.
São Paulo
Guanabara
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duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada. geléias, herva doce, hera
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite
condensado, leite em pó, legumes etc
censerva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentIcias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas
se de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nom a, óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães, piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins;
queijos. rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sanctuiches, salsichas, Balames, sopas enlatadas. sorvetes, sucos de tomates e de
tratas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo n.°659.136, de 31-8-196'
Tuna — Discos Ltda.
Guanabara

Têrmo mo 659.133, de 31-8-1964
Extrato de Branco Indústria e
Comércio S.A.
São Paulo

Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prussia, alvaiade de zinco, abrasivos,
algodão preparado para limpar metais.
detergentes, espermacetes, extrato de
fecula para tecidos, fósforos de
eillra e de madeira, goma para lavanMia, limpadores de luvas, liquidos de
katsesuaar tecidos, líquidos mata-gordu-

Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prussia, alvaiade de zinco, abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, eapermacetes, extrato de
anil. /emala para tecidos, fósforos de
cê.rts e de madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, liquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para rouroa, pós de branquear roupa, salicato
paz, oleina, óleos para Imipezas de carde sódio, *oda cáustica, sabão em pó.
sabão comum. sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz para
calçados
Termo n.o 659.134, de 31-8-1964
indústria de Doces Iso Ltda.
Minaa Gerais

N

e1eaentlA0

Lartlaa'
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/anta Cruz do Pisa - 101~1
1

Classe 41
Café torrado e moído
Terra° n.o 659 . 141, de 31-8-1964
José Cavalcante S.A.
Piauí

DULCENIL
Jos& Cavalcante S.A.
Uruçui - Piaul

1UNA
s
Classe 38
Para distinguir: Aros para guardanapos
de papel aglutinado, blocos para correspondência, blocos para cálculos. Mo.
coa para anotações, calços de tipografia de papel ou papelão. cápsula* de
papel, caixas de papelão, actlernetas, cadernetas, cadernos, caixas de carta°i
caixas para papelaria, cartões de visitas ou comerciais, cartões índices, coofet , envólucroa para charutos de papel.
envelopes, etiquetas, folhas Indicas, /olhas de celulose, livros com molas, livros fiscais, mataborrão, ornamentos de
papel transparente, papei,' sem impressão, popelinas, papeis em braz)co para
.mpressâo. papeis fantasia, menos para
torrar paredes, papei almaço com ou
sem pauta, papel crepon, papel de seda,
papel em bobina para impressa°, papel
encerado, apel higiênico, papel impermeável para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado papel para encadernar, papel pa-a impr ruir, papel arafinado para embrulhos. papelão, radiantes de papel.
rosetas de papel, rótulos de papel, tubos postais de cartão

Termo n.0 659.140, rioZiad.°.-1‹
Cletneneno Mrtins
Piauí

:NDÚSTRIA BRASILEIRA

1

Classe 41
Café torrado e moído
Termo n.° 659 .142, de 31-8-1964
Cooperativa Habitacional da Guanabara
Ltda. COOPHAB — GB.'
Guanabara

Classe 8
Discos gravados

Tèrmo n.9 659.137, de-31-8-1964
Martins 5 Cia.
•

Cooperativa Habitaciorial.
da Guanabaià
COOPHAB

Piauí

i------

SOMJEPI
Martina & Cia."
Bom ~sue - Piauí

.

Nome
nono n•o 659.143, de 31-8-1964
Amador Isaac Beneish
-Guanabara

Classe 41
Café torrado e moído
Termo a.° 659.138, de 31-8-1964
Carneiro, Santos & Cia.
Piaus

Indústria Brasileira
I

MILICTEX
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos paar animais. amido
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta
arroz, atum, avela. avelãs, azeite. azeitonas, banha. bacalhau, batatas, balas
biscoitos. bombons, bolachas. baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó. cacau, carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais. cominho. creme de leite, cremes
alimenticios croquetes, compotas. cara
alem coalhada. castanha. cebola, cond.
alentos para alimentos. colorantes
chouriços, dendê, doces, doces de fruas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas. enxovas, extrato de to.
mate, farinhas alimentícias, favas, fé
aulas, flocos, farelo, fermentos. feijão
figos, frios, frutas secas naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar, gor.

CáRICAN
e-a rneiro, Santos & "4e-,

1

Classe 41
Geléias finas
" Termo n.° 659.144, de 31-8-190..
Instituto de Cultura Anglo-Brasileira
— Curso Oxford

florirmo -

Classe 41
Café torrado e moído
Termo n.o 659.139, de 31-8-1964
T. Moura & Monteiro
Piauí

GUAR1BAUA

J. Moura & Monteiro
Picos - Piau!

Classe 41

Café torrado e moído

Instituto de Cultui
Anglo - Brasileira
Classe 33
Titulo
Termo ta° 659.145, de 31-8-1964
Instituto de Cultura Anglo-Brasileira
— Curso Oxford
Guanabara

Cursa Brazil - England
Classe 33
Título

alt

gor

126 Titrça-felra 12
Termo n. o 659.146, de 318-1964
Instituto de Cultura Anglo-Brasileira
Curso Oxford

Guanabara
•
.
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peugas, ponches, polainas, pijamas, pu„
nhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupa°, sobretudos,
:meteres, shorts, sungas, atolas ou siada,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.• 659.149, de 31-8-1964
Indústria de • Fumos e Cigarros Wilder
F:namore • _
Minas Gerais

PRORROGAÇÃO-

GARIMPEIRO),

.

Indústria Brasileira .

Classe 33
Titulo
.Termo • n.0 659.147, de 31-8-1964
Ana Paula — Indústria de Roupas
Limitada
Guanabara . •

Termo n' 659. 155, de 31-8-1964
(Prrrogação)
Produits Alienentaires S.A.
. Suíça

CRUZ-ESTRELLA\
C,lasse 41
Substâncias almenticias ou empregadás
como ingredientes na alimentação, especialment sopas, consoais, caldos, salsas, xtratos de carne, gelatinas de carne, farinhas, massas para sopas, sucos
para melhorar sopas, salsas e outros
guisados, especiarias e cnclimentos

•
Classe 44
Têrmo n" 659.156, de 31-8-1964
Charutos, cigarros, palra para cigarros,
(Prrrogação)
raé, tabaco, Sumo desfiado e em rólo e Badische Anilin & Soda — Fabrik
em corda
Aktiengesellscelaft
Termo n.° 655.150, de 31-8-1964
Laboratórios Hosbon S.A. Produtos —
Químico Farmacêutico:
Sào Paulo

Alemanha

Perfektan

'As Especialidades HosbOn

,Indústria

.

, Classe 36
Paia distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas. anáguas, blusas.
• botas, botinas, blusões boinas • babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, 'coletes, capas, chales,
tacrecols, calçados, chapéus: e:ntos,
cintas, combinações, corpinhos _calças
• de senhoras e de crianças,. calções. calças, camisas, ,camisolas, camisetas
êtleeal, ceroulas, colarinhos cueiros
casactis, 'chinelos, dominós, echarpes, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorTos, jogos de angarie, jaquetas, laquês.
luvas, ligas, , lenços. mantõs, Meias
amais, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas. penhoar, pulover. pelerinas
Peugas, pouches, polainas, pijamas. puilhoa perne1ras, quimonos. . regalos,
iabe de chambre, roupão, sobretudos,
'suspensórios, saídas de banho sandálias
aueteres, shorts. sungas, tolas, ou slacks.
tider, toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 659.148, de 31-8-1964
Johnson
Johason
, Estdos Unidos da Amértat

Johnson eic Johnson
Classe 38
Para distinguir: Artigos de vestuários
pi Impas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botina', blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, caravasas, casação, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, 'chapéus, cintos.
cintas. combinações, carpinhos, calças
d . senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
sus- pcnsórios, saldas de banho, Sandálias,
salas, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gol-tas, jagas d lingerie, jaquetas, Dique:,
lusa s, 1:9a s, lenços, mantõs. meias,
II/12:(55, tnr,ntas. rhanpiao, manilhas, papalas, penhoar, pulover, pelerinas,
,

São Produtos de Garantia
Para o Médico'

Classe 2
Substancias e preparações químicas usa
das na agricultura. na horticultura. na
veterinária e para fins sanitários, a
saber: adubos, ácidos sanijários. águas
desinfetantes e para fins sanitários,
Classe 3
apanha-mosca e insetos (de goma e
Frase de propaganda
papel ou papelão), álcalis, bactericidas,
'irmo ai 659.151, de 31-8-1964
baraticidas. carrapaticidas, cresol. cresoLavandaria e Tinturaria "Tulipa" Ltda. talina, creosoto. desodorantes, desinfetantes. , dehanadores, exterminadores de
-•
Guaanbara
pragas e hervas daninhas, esterilizantes, embrocações para animais. CDJet•
Lavandaria e Tinturaria tos, farinhas de ossos, fertilizantes, fosfatos, formicidas, fumigantes, fungiciglicose para fins veterinários.- pua.
TULIPA LTDA.. das,
no, herbicidas, Inseticidas. hisetifugos,
larvicidas, microbicidas. medicamentos
para animais, aves e peixes. óleos desinfetantes e veterinários. petróleos saNome Comercia/
nitários e desinfetantes, papel fumegaifermo n. o 659 . 152, de 31-8-1964
tório. pós inseticidas, parasiticidas, funJosé Geraldo — Discos
gicidas e desinfetantes, preparações e
produtos inseticidas, fermicidas, desta
Guanabara
fetantes e veterinários, raticidas, remédios para fins veterinários. sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins
agricolas, horticulas, sanitários e veterinários, sulfatos, superfosfatos, vacinas
•
para aves e animais, venenos contra
Classe 8
Insetos, animais e herva • daninhas
Titulo de Estabelecimento

ART-DISCOS

Termo

659.153, d 31-8-1964
(Prrrogação)
Badische Anilin & Soda — Pabrik
Aktiengesellschaft
Alemanha

Têrmo a' 659.157, de 31-8-1961
(Prorogação)
Aktiebolaget Ferrosan
"Suécia

FERROSAN

Classe 1
Preparados para aprestar 'e curtir•
Termo

659.154, de 31-81964
• (Prrrogação) .
Etablssements J. 6 P. Soubite
França
•

elétrica para veiculoi

Termos na. 659.159 e 659.160, de
31-8-1964
• The Gi:lette Company'

IMITOU

Isijtijklk44140
0I0110IMI
• %Mei:4W

• Classe 11
Para distinguir ferragens e Serramentass
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldraves, armações de metal
abridores de latas, arame, aparelros
chã e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almofadrises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, broca.s, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de tmetal bra-.
çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de cozinha, colheres de pedreiros, cadeados correntes cabides, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de feia.
da, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos, rachepots centro de mesa co.
queteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores, cuscuseiros, cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
cantoneiras, chaveiros, canivetes, cha.
venas, cremones, cadinros crivos, c.han.
fradores, -cassinetes; cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves to&
quimétrica, correntes para chaves, colcretes, chaves para porcas, distintivos,
dobradiças, descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espu»
madeiras, formões, foices, serro para
cortar capim. frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins. Ranges
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, Sechos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas. g arraias, ilhoses, Joe
-lhos,jar imslânaicores

latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, molas para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
Classe 3
morsas, machetes, mantegueiras malhos
Substancias químicas, produtos e pre- navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
parados para serem usados na medicina pregos, ponteiros, parafusos porcas
ou na farmácia
pratos, porta-geio, poseiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadoTermo a" 659 .153. de 31-8-1964
res, placas. pregadores, porta-esponjas,
Unilever Lioded
Inglaterra

Classe 8

rríos os aparelhos de iluminação

•

Janeiro de 1966

-- Classe 48

Sabonetes

peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
g arra las, , passadores de roupa, presi.
lhas, castelos roldanas, ralos, regadores
rebites, redUçõCS, reci picits de metal.
rodízios, roscas de aço inoxidável cc.

gistroa de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarró•
lhas, torquezes, trilhos tubos subida..
çae, ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, pavessas, tesouras
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Térça-feira 12

trancas, tramelas, talheres talliadeiraa
Termo n• 659.167, "de 3141964
tampas para panelas e caldeirões, ter- Indústria e • Comércio de Artefatos
Metais (lema) Ltda.
rinas, tachos, trans de cozinha, torraRI Grande do Sul
deiras,, orinóis, vasos; vasilhames vergas, mandril de expansáo, freza de
,
frear, gula de freza de chanfrar,
:ventosas, maletas, baus para sacos de
Viagem, para pastas. balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, era.
vos, enfeites, fecha para pastas e para
malas, passadores de correia", ponteiras, prendedores de papel, suportes
- Classe 6
torniquetes e tubos de expansão
Máquinas, ferramentas, etc
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
Termo 9 659.168, de 31-8-1964
tratos água de colónia, água de toucaBebidas Dorningues Quintas Ltda.
dor, égua de beleza, água de quina,
Estado do Rio
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos paia os
cabelos e para a pele. brilhantina. bandolina, batons, •cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
Classe 42
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
Aguardente
durosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilarios, desodoTermo n' 659.169, de 31-8-1964
rantes, vinagre aromático. pó de arroz
Bebidas Domingues Quintas Ltda.
e talco pefumado ou não, lapis para
Estado do Rio
pestana e sobrancelhas, preparadas para
•
embelezar cilios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
Classe 42 pasta ou liquido; sais perfumados para
Aguardente
banhos, pentes, vaporizadores de perfcme; escovas para dentes, cabelos, unhas
Termo n9 659.170. de 31-8-1964
e tinos, rum de louro. saquinho perfilBebidas
Domingues Quintas Ltda.
alado, preparada; em pó. pasta, liquiEstado do Rio
do e tijolos ara o tratamento das unhzt,
dissolventes e vernizes, removedores da
'cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas. cibos e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Casse 42
Aguardente
Têncao n' 659.161, de 31-8-1964
R. S. H.udsn Limited
Termos as. 659.171 e 659.172, de
31-8-1964
Inglaterra
Piasufon S.A. — Plásticos e Derivados
X5

URAVANÁ

Termo n' 659.173, de 31-8-1964
(Prorrogação)
Simoniz Cmpany
Estados Unidos da América

BODYGARD Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira, água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
liztvia, là de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeira.% vidros. metais
e objetos, panos para polir e para lias.
pesa, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponaceos.
velas e velas a base de estearias,
sabões em pó, na flocos, esponjas de
de limpesa
Termo n° 659.175, de 31-8-1964
(Prorrogação)
Produits Alimentaires S.A.
Suiça

INTOCA.VEL_

Termos as. 659'.178 e 659.179, de
Mcgraw — Edizon Compavi
Estados Unidos da América

EOLSON,
•
Classe 8
Aarelhos elétricos, ferros elétricos, chapas de aquecimento elétíico, Raladores
elétricos de milho (para fazer pipocas),
zaescladores elétricos, misturadores elétricos, liquidificadores, torradeiras elétricas. frigideiras elétricas, grelhas e
fornos elétricos deWaffle, assadeiras e
assadeiras ao espeto, cortadores elétricos de cabelo, secadores elétricos de ca..
belo, caçarolas elétricas, máquinas elétricas para fazer café, abridores elétricos de latas, ventiladores elétricos, vibradores elétricos, frigideiras elétrica
fundas, ferramentas elétricas, ferramentas elétricas para jardinagem, e aquecedores • aquecedores elétricos'
Classe 11
Ferramentas Manuais, ferramentas mecanizadas e ferramentas para jardinagem
Termo n.° 659.180, de 31-8-1964
(Prorrogação)
Wayae Sociedade Anónima Indústria e
Comércio
Guanabara

Fazenda da Chave,

•

OMO

Classe 4t,
Abrasivos, preparados para dar brilho
em rolos, carbureto de dica, abrasivo.
cera em pó ara luatrar madeira, cera
para polir cera para conservar e polir
móveis e ussoalhos, composições para
limpar vidraças, preparados para conservar o escorregamento das correias
massa para encerar, pasta para lustrar
e conservar calçados, pópara limar,
prata, p6 para limpar talreres, preparados para conservar couros
Termo n• 659.162, de 31-8-1964
Laboratoires Laroche Navarron
França

KINORECTOL
Classe 3
Todos os produtos farmacêuticos
Termos as. 659.163 a 659.166, de'
31-8-1964
Midas Propaganda S.A.
Guanabara

RIO 1800
Classe 41
Alcachofras, etc
Classe 42
Aguardente. etc.
Classe 43
'Aguas gasosas, águas gasosas
artifIciasi, etc
Classes: 33, 41, 42 e 43
Restaurante, etc.
•

ÀPRORROGAÇÃO
PIPLASTI ri

•
'

;1\

reufs
PR MU LEI R À

Classe 41

Substâncias alimentidas ou emprega-

das cano ingredientes na alimentação,
especialmente sopas, consonlés, caldos,
salsas, extratos de carne, gelatinas de
carne, farinhas, massas para sopas, suClasse 6
cos para melhorar sopas, salsas e ou- Bombas para óleo, bombas para graxa,
tros guisados, especiarias e condimentos bombas para gasolina e bombas para
querosene, compressores de ar, elevaTermo ri• 659.176, de 31-8-1964
dores
elétricos, elevadores hidráulicos e
(Prorrogação)
•
maquinas para lavar veia:jos, autora&
Alfa — Lavai Aktiebolag
veia e auto -camlnhOes
e
Suécia

ãton.

Classe 1
Filmes quimicamente preparados
Classe 29
Chapas e filmes virgens •

Classe 6
Máquinas separadoras centrifugas, de
hada espécie; máquinas de ordenhar, ba
tedeiras, pasteurizadoras, homagenizadorsi e tõda espécie de maca:mas para
Termo a* 659.174, de 31-81964
laticia,os; máquinas para quebrar pe(Prorrogação)
dras, maquinas para fazer cimento, maAlia — Lavai Aktiebolag
quinas para minas, máquinas elétricas,
Suécia
máquinas ridráulicas, bombas,- turbinas,
maquinas de encadernação, máquinas de
IAl241
serrar, máquinas de transmissão de fôrça, guindastes e roldanas, máquinas
para • gás, máqUinas a vapor, compresClasse 6
sores, compensadores e maquinas para
Máquinas separadoras centrifugas, de forjar e perfurar metais; máquinas de
hada espécie; maquinas de ordenhar, ba- soer; e partes integrantes de tódat as
tedeiras. pasteurizadoras, homogenIza•
_máquinasacima mencionadas
dores e temia espécie de má.lutnas para
laticinios: máquinas para quebrrr peTermo 15.0 659..177, de 31-8-1964
dras, máquinas para fazer cimen,o, maMagnesita S.A.
quinas para minas, máquilas elétricas,
- Minas Gerais
máquinas ridraulices, bombas, turbinas,
máquinas de encadernação, máquinas de
serrar, máquinas, de transmissão de fôrça, guindastes e roldanas, máquinas
para gás, máquinas a vapor compresClasse 16
sores, compensadores e máquinas para
forjar e perfurar metais; máquina de Produtos refratários (argamassas, blomoer; e partes Integrantes de bacias as cos de concreto, cimentos, massas, peças
especiais e tijolos) e fsolantes térmicos
Ináquinuadas mencionadas

CM -22-62(

Termo n.• 659.181, de 31-8-1964
(Prorrogação)
Courroles Blachier
Filas*
França

ILASTM
Classe' 22
Na de algodão, cânhamo, celulose,
juta, linho, lã. fios plásticos, fios de
sêda natural ou mica para tecelageth,
para bordar, paar costura, tricotageda
e para croché, fios e linhas de tode
espécie
.1
Termo n.° 659.182, de 31-8-1964 I
(Prorrogação)
E.I. Das Pont de Nemours And
•
Company
Estados Unidos da América

AV I TO NE
affsae

I

,

Um compostoquimico usado comei UM
agente de amaciamento, lubrificação e
acabamento para fibras naturais e shit&
ficas inclusive para tecidos_e _
couro
_

f,""7-

•

te
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Termo a,* 659.183. dç 31-84964
Magnesita S.A.
Minas Gerais

cera aaa pé ara lustrar madeira, eara
para polir cera para conservar e- poli
móveis e assoalhos, composições para
limpar vidraças, preparados- para conservar o escorregamento das correias,
massa para encerar,. pasta para lustrar
e conservar calçados, pópara limar,
Clz:s :e 16
P:cdutos refratár:os (argamassar, blo- prata, pó para limpar ,talreres, preparados para conservar couros
tos de concreto, cimentos, massas, peças,
especiais e tijolc3) e isolantes térmicos
Têrrao n.° 659.189, de 31-8-1964
Colgate-Palmolive Company
Termo n•0 659.184, de 31-8-1964
Estdos Unidos da América
(Prorrogação)
The Gillette Company
Estados Unidos da Américs

C•

Classe 1
Substâncias e preparações químicas usa
das em sabonetes e desodorantes
sr•

Classe 48
Aparelhos de brbear a . seco e' apare- lhos elétricos de barbear
Térmo n.o 659.185. de, 31-8-1964
(Prorrogação) •
Bõhme Fetechemie G .m.b.H.
.
Alemanha

Têrmo n.° 659.193, de 1-9.1964
31---L-ae André Paul Castelnau
Guanabara

AUDI VENDAS
Classe 50
A prestação de serviços de pesquisa de
mercados, de auditoria de compras, de
estoques e de vendas a consumidores
em estabelecimentos comerciais, bem
como serviços correlatos' •

Classe 1
Produtos para a lavagem e alvejamento
para a indústria textil

Tênia n.° 659.194, de 1-9-1964
(Prorrogação)
Richardson-Merrell Inc.
Estados Unidos da América

Térmo n.° 659.186, de 31-8-1964
(Prorrogação)
Nestle S.A.
Sulça

1COLANTYL

I• --- - p.
. .c
. lo. cz .
,es

Prodein Vidas Se Metall Lida.

Classe 3
Um produto fritaceutico
. (recalcificante)
i'êrmo no9 659.187. de 31-8-1964
' (Prorrogação)
Produtos Alimentres S.A.
Sujes

Classe 3
Um preparado indicado no tratamento
de úlceras pépticas, no alívio de sintomas causados por hiperacidez gástrica
e como antispasmódico
Termo n.° 659.195, de 1-9-1964
Cezar Azar
São Paulo

CUPID
., •
L.
IND ORASILEIRA'

e vestidos
Classe 37
Para distinguir: Toalhas para banho.
mãos e, rosto em qcaisquer tecidos ou
caras, lisas ou estampadas; roupas brancas para casa, como: lençóis, fronhas e
colchas (cretone, linho, algodão ou sêda), em côres, lisas ou estampadas.
bordadas, pintados, rendados e em fantasia; roupas brancas para mesa como;
toalhas e guardanapos (cretone, linho,
algodão, sêda, filó, cambraia e lã); em
córes, lisas, estampadas bordadas, pintadas, rendados e em fantasia
Classe 24
Artefatos de etcidos em geral: Co,dões,
fitas, alamares, debruns, cadarços. galões, tiras, enfeites, laços, etigustas, entremeios, rendas, bicos, bordados. passa
manarias, alamares, franjas, xergas
palmilhas, nesgas, atacadores, ombreiras, avios, mochilas, máscaras, montas,
filtros de café, pasSamanes, coadores de'
café, borlas, sacos, sacas, telas para
bordas, rédeas, cobertas para raquetas.
coberturas para cavalos, bandeiras e
esfregões
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas. anáguas. -.(usas.
botas,. botinas, blusõeg, boinas. banadouros, bonés, capacetes. cartolas; carapuças, casaçáo, coletes, capas. chaled
cachecols, " calçadas, chapéus: cintos,
cintas, combinações. carpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
--uecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
aias: casacos, chinelos, dominós, achares, fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gora./ logos de lingerie. jaquetas, biques,
luvas, - ligas, lenços, mantõs, meias,
malõs, mantas, mandrião, mantlhas. paletós, palas, penhoar, pulover, palatinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saidas de banho, sandálias
sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Termos - ns. '659.201 a 659.205, de
1-9-1964
Marcos Keutenedjian
São Pauis

LBMBV E
Classe 44
Isqueiros
1-9-1964
Marcos Keutenedjian
São Paulo
Classe 41
kAVÁSA
Substâncias alimentícias ou empregadas
Indilotria Brasileira
como ingredientes na alimentação, especialmente sopas, consomés, caldos,
, Classe 22
salsas, extratos de carne, gelatinas de
carne, farinbasc, massas para sopas, su, Para distinguir: Fios de algodão, cânhapaar melhorar sopas, salsas e outros mo, celulose, juta, lã, fios de seda naguisados, especiarias e condimentos tarai e rayon, para bordar, para costura, tricota gem e para crochèt
Termo n.° 659.188, de 31-8-1964
Classe 23
(Prorrogação)
Para distinguir: Tecidos em geral, teSimordz Company
cidos para zonfecções em geral, para
Estdos Unidos da América
tapeçarias e para artigos de, cama e
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo cetins,
caro& casemiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon,

BODYSHEEN

Classe 46
..z1Srssivos, preparados para dar brilho
ea rolos. carbureto de *dica, abrasivo,

1965

maiôs, mantas, mandrião, manilhas. paletós, palas. penhoar. pulover. pelerinas,
peugas, ponches. polainas, pijamas, pu.,nhos, perneiras, quitnonos. regalos,
robe de chambre. roupão,- sobretudos,.
suspensórios, saldas de banho. sandálias.
sucteres, shorts. sungas, stolas ou slacks,
talar, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Classe 24
Alamarea. atacadores para espartilho'
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins mediei-nals, bandeiras, bordados, braçadeiras.
borlas, cadeados, capas para móveispianos; carapuças para cavalos, cordões, debruns, lã, fitas, forros, franjas,
festão, feltro para , Órgão, ti5103, galarlates, lamparinas, mochilas, mosquetei-os, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoria,
panos para en cenes de móveis, ato
fazendo parte dos mesmos, palmilha;
passamares, pavios, rédeas, rendas, redes, sacas. sinhaninhas para vestido..
telas, tampos para almofadas, não fazendo parte de móveis, artigos estea
feitos de algodão, cânhamo, linho, luta.
'. seda, raion, lã, pêlo e fibras
incluidos em outras classes
Classe 23
Para distinguir: Algodão, caroá, fazendas e tecidos, de lá em peças, linho, rami, seda natural, tecidos de flanela, tecidos de malha, tecidos de orgadi, batista, fulares, cretones e setin, organdi
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoadoa para camas, colcha/, cobertores, esfregões, fronhas, tiardana»
pos, jogoa bordados, jogo3. de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Termo n.° 659.211, de 1-9-1964
S. Bauer & Filhos
São Paulo
d LANTON •
Tndaotria Braei 1 eira,

Indústria Bruileirã

'rèrinos na. 659.196 a 659.200, de
-

de

paeo-paeo, perca:se., raial, rayon, seda In:ais, fraldas, galochas, gravatas. gornatural, ', tecidos plásticos, tecidos im- ros, jogos de Binaria, jaquetas, laques,
permeabilizantes e tecidos de pano couro luvas, ligas, lenços. mantós. meias,

MAGNEDAN

•

Janeiro

Classe 22
Para distinguir: Fios de lã em novelos
para trabalhos manuais, linhas para coser em carreteis, linras em meadas ou
novelos, linhas brilhantes, fios de seda
em meadinhas. novelos ou carreteis
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feints em geral: Agasallsss
aventais, alparcatas, anáguas. Wall is,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capas.etes, cartolas, carapuças, casação. coletes, capas. chales
cachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, carpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, cai.
ças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós. acharpes, fantasias, fardas para militares, co-
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Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
roupas feitas em geral: Agasalhos.

aveLtais, alparcatas, anáguas, balsas.
botas, botinas, blusões, boinas. babadouros, bonés, capacetes, cartolas. carapuças, casação, coletes, capas, chata
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, caminhos, calças,
de senhoras e de crianças, calçõe g, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,.
saias, casacos, chinelos, dominós, echarpes fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gorres iogas de lingerie, Jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantõs. meias.
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas. penboar, pulover. pelerinas,
peugas. ponches, polainas, pijamas, pu..
nhos, perneiras, guimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
saspensórios. saldas de banho, sandálias
susteres, shorts, sungas. stolas ou slacks
tuler, toucas, turbantes, ternos,
formes e vestidos

