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SEÇÃO III
ANO X.XIII - N.°

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDNDE INDUSTRIA'.
Expediente do Diretor Geral
Reconsideração de despachos

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA kROPRIEDADE
INDUS tRIAL
Pontos caracteristicos

1. Nevo tipo de conector elétrico
para_a ligação das extremidades de
pluralidade de fios, caracterizaArbame S.A. Material Métrico, uma
do pelo fato de compreender uma
Metais e Ferragens - No pedido de serpentina
alongada feita de um
reconsideração do despacho de deelástioo de tipo capaz de forferimento do termo 98.537 e- Mode- arame
referida
lo industrial - Plug - Para toma- mar fios de resoa dere aem
condas de corrente elétrica - do reque- pluralidade de fios, quando
Lato de aperto com os mesmos, serrente - Indústrias Brasileiras Ele pentina
essa suscetivel de receber
lúrgicas S.A. - De acerdo com o pontais de
fio por uma ou outra. de
disposto no artigo 89 do Decreto suas extremidades;
pelo fato de que
n9 535, de 23 de janeiro de 1982, e a perfuração axial que
atravessa a
tendo em vista os pareceres constan- serpentina tem um diâmetro
tes do processo, nego deferimento ao numa extremidade de que na maior
outra,
pedido de reconsideração, para manainda, a referida serpenter o inicial despacho concessivo do abrangendo,
tina espiras de diâmetro progressivaregistro.
Usabrol (Importações) 8.A. - Re- mente decrescente, entre as extremide maior e d emenor
Correndo do despacho que indeferiu dades
tro; e pelo fato de que as referidas
o despacho de indeferimento do ter- espiras
enrolam numa direção de
mo 105.184 - Modelo de utilidade molde asefazer
avançar a referida ex- Nevo modelo de 'fecho aplicável serpentina girada
em contato de
a
as latas e vasilhames de.liquidos
tremidade de maior diâmetro, ao ser
De acerdo com o diapositivo no arti- yosqueamento
com a referida pluraligo 63 do Decreto 535, de 23 de janeiro de 1962, e tendo em vista os pa- dade de fios.
receres técnicos constantes do pro- Seguem-se os pontos de 2 até 5.
cesso, nego deferimento ao pedido de Portaria n9 1 de 7 de janeiro de 1965
reconsideração, para manter o primi- O Diretor Geral do Departamento
tivo despacho de indeferimento da Nacional da Propriedade Industrial
solicitação feita.
usando da atribuição ode lhe confe•
o artigo 51, item VII; do Decreto
Amélia Reimâo da Costa Machado re,
535. de 23 de janeiro de 1962, re- No pedido de reconsideração do n9
delegar poderes ao Diretor da
despacho de deferimento do termo solve
de Patentes, Simbalo 4-C 152.588 - Modelo industrial - Nevo Divisão
Veiga - matricula número
modelo de mamadeira - Requeren- Montem
Assistente de. Administrate Marlene de Macedo Rodrigues Lis- 1.901.408,
B /- Nivel 19, dedo Ministério
leen - De acento com o artigo 63' ção
lotado neste Departamento, para
do Decreto 535, de 23 de janeiro de eencaminhar
pedidos de pareceres a
1962, nego deferimento ao pedido de /agem • d oGoverno
na forma do arreconsideração de fls. para manter o eo 23 do Decreto-Lei
n 9 7.903 de
despacho concessivo do registro, vis- íl27 de mesto de 1945. Cedigo
da Prote que a recorrente nenhum argu- nriedade Industrial, bem como
reimento nevo apresentou quando de terá-los (artigo e2 pedido de paresua última solicitação.
cer) e tomar as demais providências
cabíveis para obtensão de pareceres
DIVERSOS
conclusivas.
Térmo:
Rio de Janeiro, em '7 de janeiro
de 1985. - Geraldo Saboya - DiN9 69.809 - Modelo de utilidade de tor-Geral.
John Herman Bbloemstrand - Frederick William Nvsquist Tendo em
vista a modificação do titulo, da naDivisão de Paten4es
tureza de invenção, providencie-se
nova publicação, aguardando-se ainExPronwrz DO Dnigron
da prazo de oposição.
N9 69.809 de 6 de janeiro de 1953
Exigências
John Herman Blomstrand e Frederick William Nyquist - Estados Termos de patentes com exigências
Titulo - Nevo tipo de conector
a cumprir
Unidos da América.
de
janeiro de 1965
11
Rio,
elétrico.
Patente de Modelo de utilidade.
149 97.846 - Sociéte Anonyme
Monsen, Leonardos Cia.
Etablissementa R. Gasquard.

Rio, 11 de .janeiro de 1965

QUINTA-FEIRA,

44 DE JANEIRO DE 1965

Térnio:

DIV11:6606
•

1(9 127.143 - Gianfranco Bocchinl
- Privilégio de invenção - ArquiveN9 107.401 - Alimak Verken AB. se ()processo.
Ne 118.095 - Agostinho Silva.
Cancelamento de registros de marcas

N9 111.781 - Cia. de Cerâmica Labalextórioe Trevitarma S.A. Nos pedidos de cancelamentos dai
Industrial de Osaseo.
marcas:
119 127.536 - Audi Vigetta.
Neuro - Arthritina - número
N9 127.850 - Abrasa Wats Dila- 196.021.
ni.
Sulfomercurion - 219 295.985.
•
N9 129.381 - Francisco José Ser- Ionoouprol - 119 138.091.
rador.
Calalopirbn - n9 147.909.
N9 129.1e24 - Nieolino Glutinarem Elixir Tónico de Soldo e Piei!
Moreira.
ne 254.689.
•
1(9 129.913 -o Bela Sipm.
Revista Syniátrica* - n9 254.699.
180.111 -- Construtora o Revesti- Euplina - n9 257.605 -De acere
dom Ekecar Ltda.
do cora o artigo 131, n9 11 do Cedia%
considerem-se extintos os presenteei
N9 190.123 -- Ramo Mama.
No 190.238 -- Juvenil Nogadra registros.
Duarte.
• Desistência de processos
N9 130.383 - Ideal Bandard 6.A,
~4n
Pulblaidade 6.A. - Desviaindústria e Comércio.
1(9 130.483 - International Pa- ra a desistência do termo 469.7011 Nome'. Norton Publicidade S.A. tente Trust Reg.
Anolease a desistência e arquive-es
149 130.500 - Ken Lab. Inc.
o processo.
N9 130.58'1 - Trinem ~bom LiPrime Gás S.A. - Classe a a demitada.
•
sistência do pedido de registro da
N9 130.665 - Armando MarchiorL marca ?rim= Ote -termo 472.046
• 130.7e0 - Joaquim Rozaagoea - Anote-se a desisteml se arquive.
Grau,
se o processo.
1(9 130.782 - C. A. V. Limited.
Mecânica Solimeno S.A. - Inda1(9 130.147 - Registoflex Corpora- Declara a desistência do termo -9
tion.
472.070 - • nome comercial - Mecanica Solimero S.A. - Indústria de
DIVERSOS
Peças para Automóveis - Anote-se a
desistência e arquive-se o processo.
Termos:
Actual Tecidas Ltda. - Declara
a desistência do termo 473.652 -.
1(9 113.037 - Oscar Melando, Mo- marca
- Anote-se a destereira e Leandro Terme das Santos tenda eActual
arquive-se 6 processo.
- Arquive-se o prdcesso.
Milo Homens Alves de Oliveira Termos:
Declara a desistência do termo nem).
ro 4'73.664 - Titulo Instituto de Be.
Ne 122.414 - Processo e instala- leza Guanabara - Anote-se a desisção para o tratamento de material tência e arquive-se o processo.
porta-carga - Requerente lJnited Indústria Metalúrgica Metro de
por meio de um raio emitido por Fogões a Óleo Ltda. - Declara a deAircraft Corporation.
sistência do termo 473.823 - Nome
Metalúrgica Metro LimiN9 122.489 - Filtro e aparelho comercial:
tada - Anote-se a desistência e arpara observação de objetos de fase onive-se
o
processo.
Gobain- Requerente Compagnie e
Renato Meira - Declara a desta- Requerente Corapangnie Desaint- tenda
do termo 473. 88 - Titulo:
Gobain.
Esporte Ibirapuera - Anote-se a dee
1(9 126.515 - Sistema de recolha ststencia e arquive-se o processo.
distribuidor dos mesmos em garagens Instituto Pinheiros, Produtos Teme
para veiculas automóveis e aparelho peuticos S.A. - Declara a desistênde nevo tipo - Requerente Esproga cia do termo 474.570 - Marca CloS.L.
1(9 126.698 - Aperfeiçoamento" em rantin - Anote-se a desistência e
ou relativos a circuitos de post-foca- arquive-se o processo.
lizaçeo dinâmica em tubos de ralos' Fórmica Plásticos S.A. - Declara
catódicos de ficalização eletrostática a desistência do termo 477.759 -.
- Requerente N. V. Phillps'Oloel- marca ~atm - Anote-se a desislampenfabrleken.
tência e arquive-se o processo.
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado á publicação nos
jornais, diáriamente, até às
15 horas, exceto às sábados,
quando deverão 'fazê-ló até às
11,30 horas.
- As reclamações. pertinentes á matéria retribuída, nos
rasos de erros ou omissões, deverão -ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
O às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.,
- Os origihais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras, e emendas.'
- Excetuadas as _ para -o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão !Ornar, em qualquer época, por seis' meses ou uni ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
o verificação do prazo de vali- dade de suas assinaturas. ri
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EXÉ'ED IE N
DEPARTAMENTO ' DE IMPRENSA NACONAL

ALBERTO"È TEORBRGIEIT-40PEREITRA •
cmcrm oo SERVIÇO os p ueu.scAÇasa

MURILO FERREIRA

ALVES

CHEFE ow sEÇIes on eeserwOo
•

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
- • eaçÂoiegi- •
IllopleodS pubdold nd• do •ffiadl•nt• do Dapartam••••
Nacional dob'ProprIadad• Industrial do MIniatérto•
• da Indaatria • Cornarei.
impresso eSS

oficinas do Departamento de Imprensa Nacional -

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

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

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

Janeiro de 1965
-- As Repartições Públicas
fcingir-se-ão ás assinaturas_ _
anuais renovadas até 29. de.
fevereiro de cada ano • .e(IX
iniciadas, em qualquer épica.
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar et te-,
metia de valores acompanha.
dos de esclarecimentos quanto
ci sua aplioação, solicitamoe
usem os interessados preto.
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor • do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os' suplementos ás edi.,
çães dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ata da asai.
notara.
- O funcionário público fen
deral, para fazer jus ao des-,
conto indicado, deverá provar
esta condição no ato da asainatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais,
será, na venda avulsa, acresci4
do de C4 se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido. -

De acôrdo .com o artigo 63 do De- juntadas de recursos, e do • mesmo Titulo de estabelecimento indeferido
creto n 9 535, de 23 de janeiro de 1962, não se tendo valido nenhum interese a vista do parecer da Divisão Ju- sado, ficam notificados os requeren- 1.49 384.521 - Bel Som - Classe 8
rídica que confirmou o dá Divisão tea abaixo mencionados a compare- - De Bel Som Rádio Elétrica Ltda:
de Marcas, nego deferimento do pe- cer a êste Departamento a fim, de - Indeferido, em face do artigo 95
dido de reconsideração de fls, para efetuarem. o pagamento da taxa afi- X19 5 e 16 combinado coisa o artigo
manter o despacho dene,gatório da nal concernente a expedição dos res- 120 n9 7 do Código.
concessão do registro pretendido.
pectivos certificados dentro do praS.A. Moinhos Rio Grandenses -- zo . de sessenta dias - na forma do
Marcas indeferidae
No pedido de reconsideração do des- parágrafo único do artigo 134 do Cópacho de deferimento do armo
digo da Propriedade andustrial.
119 74.414 -- Clariol - Classe 3'
325.861 - marca Única.
- De Farmotécnica Ltda.
De acôrdo com o artigo 200 do
MARCAS DEFERIDAS
149 321.820 - Quitandinha ClaaCódigo e tendo em vista que a marse 41 - De Indústria e Comércio
ca impeditiva 114.472, não foi pror- • Térmos:
Moageira S.A.
rogada, bem como que já possui o
149 375.754 - Ninho - Classe 39
Interessado outra marca Única núme- N9 199.401 - Velas Abelhas a'S" - - De Comércio e Propaganda Esperestrições, reconsidero o despacho de Ceralit - Classe 46 - Requerente cializada S.A.
ro 243.351, a qual foi concedida sem Ceralit S.A. Indústria e Comércio.
Exigência ,
N 9 385.917
Italo Brasileira - 6 de março de 1961, para simplesN9 403.495 - Estrala do Mar -- Classe 40 - De Carpintaria e MarColumbus - Importação, indústria mente mandar registrar o que foi Classe
41
--De
Milton
de
Francisco
cenaria Italo - Brasileira Ltda:
e Comércio Ltda. - Republicado re- inicialmente requerido.
404.953 - Broadway - classe
curso interposto ao armo 325.013 N9 425.202 - Sodima
Classe -9 3211-9 De
marca Columbus - Preste ,esclareci- De Sodima Sociedade Distribuido- Limitada.Editexa Musical Broadway
Divisão de Marcas
mentos.
ra de Madeiras S.A:
N9 370.078 - nyder Júlio do CarN9 405.053- Atltuitida - Classe
N9 427.753 -- Lurdk -- Classe 8mo e Marcilio de Mendonça - Infor.EXPEDIENTE Do DEREToR
De Relógio Mondaine do Brasil S.A. 1 - De Atlantida Comercial Induzmem os interessados para que mu?
N9 428.245 - Obrasira - Classe 3 trial e Importadora Limitada. .
nicípio desejam o titul °registrando.
Rio, 11 de janeiro de 1965
___
De Laboratório Setros S.A.
, 149 405.093 - American Welding
388.769
Banco
Nôvo
Mundo
9
N
- Classe 6 - De Soldas e Eletrodos
S.A. - Cumpra a exigência.
N
9
428.458 - S. Matheus - Clas- Especiais
Notificação:
Ameribari Weldin g d0 Brasil
se
1
De
Cia.
de
Mineração
São
•
Uma vez decorrido o prazo de re- Matheus - Com exclusão de álcool Limitada.
DIVERSOS
curso previsto pelo artigo 14 da Lei e Thinner.
149
405.251
- Maison - Blanche .
Standard Brands Incorporated - e mais dez dias - para eventuais N 9 432.049 - Broxodent - Classe - Classe 37 - De Francisco EvarisNa desistência da expressão de pro- n9 4.048 de 29 de dezembro de 1961 48 - De
to Teixeira.
Etablissements Aesup.
paganda - no ténno 437,419 - Ar14 9 405.406 - Icesa - Classe 10 quive-se e petição, e dê prossegui-- De Icem Indústria de Caldeiras
Frase de propagand adeferida
mento normal aõ presente processo.
AVISO AS REPARTIÇÕES
•
e Equipamentos S.A.
Fábrica de Tecidos Carlos RC/19.11X
PÚBLICAS
N9 353.069 - Quando surgir um N9 407.512 - Brilino - Classe 23
S.A: - No pedido de desistência do
- rádio melhor, ainda será Teles- - De" S.A. COtonificio Clávvea.
•
O ..Departamento de imtèrmo 446.948 - Arquive -se a petipark - Classe 8 - De Feigenson N 9 410.766 - Mercar! - Classe 6'
do
proto
prensa
Nacional
avisa
às
•
ção e de-se prosseguimen
S.A.
Indústria
e
Comércio
ArDe Motosil Máquinas e Motores .
Repartiçóes Públicas em gecesso, encaminhand o -se Posterior
tigo 121 do Código, com exclusão do S. Anônima.
-mentaScãodIrfêi.
. cai time deverão providengênero
de
comércio
de
eletrolas
que
149 410.976--.- Macaló - Classe 36 é
ciar a reforma das assinaN9 128.550 - Metalúr gica Clexion
é marca de terceiros.
- De Indústria de 'Calçados Macaturas das órgãos oficiais
Ltda. - ATC1111Ve-Sp o processo.
ló Limitada.
• até o dia 26 de fevereiro
Nome Comercial Deferido
149 414.964 - Progresso - Classe
Reconsideraç ão de despachos
corrente, a fim de evitar o
21 - De Auto Mecânica Progresso
.• cancelamento da remessa a
N9
396.320
Corei
Comércio
e
Limitada.
Manoel Braz Sobrinho - No pedipartir daquela data,
Representações Ltda. - Requerente 149 417.309 - Hulha Negfra • -do despacho de
do de reconsideração
Corei - Comércio e Representações Classe 41 -- De Dozolino Daaniani de
Indeferimen to do ,térmo 295.108 Ltda. - Artigo 109 129 3 do Código. Fellearin.
Romi.

José Dahan - Declara a desistência do •tênno 478.423 - marca-Hilton-Rio - Anote-se a desistência e
arquive-se o processo.
• José Dahan - Declara a desistência do têrmo 478.425 - marca Hilton-New York - Anote-se a desistência e arquivev-se o processo.
José Dahan - Declara a desistência do armo 478.426 - marca Hilton London - Anote-se a desistência e arquive-se o• processo.
Condoroil - Tintas S.A. - Declara a desistência dp têrmo 478.952
- mexa . Durapon -- Anote-se a desistência e arquive-se o processo.

a
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N9 419.714 - OC - Classe 7 - N9 477,218 - Ernani Camargo - anotada na marca. Sinhá número
Cumpra a exigência •
Oliveira, Castro & Cia. Ltda.
227.861 - a alteração do nome
•*da titular. Anote-se a alteraN9 425.025 - Tropeiro - Classe
Diversos
ção de nome
41 - De Torrefação e Moagem de
•
• •
Café Castelo Ltda.
N9 426.262 - Revestimentos- em
Protti S. A., Indústiaa e Comandado pros- mércio - pede para ser anotada
N 9 425.314 - .Relsidra Vitan -- psisticos Lula,
Classe 3 - De Laboratóri oSintético seguir na classe 16 -Revestiinentos no titulo Casa Canta Galo nüpiusticos para paredes..
Limitada.
mero 228.719 - a .alteraçáo 'de
N9 ' 425,345 - itecomil - Classe N9 429.376 - Eraprésa Transpor- nome.
16 - De Recomil Representações Co- tadora Marítima Estrela Ltda. - Po
merciais e Imobiliária Ltda.
mandado prosseguir na classe 33 'EXIGÊNCIAS
N9 426.028 - Frevo - Classe 44 Titulo.
- De Indústria de Tabacos Gold- N9 446.154 . - Soc. de Pesca TaTyo
Novaquiralca Laboratórios _SObeck S.A.
Ltda. - Foi mandado prosseguir nas cledade Anônima - na alteraN9 428.386 - Berga - Classe 8 - classes 41 e 50 - Sinal de propa- ção de nome no registro. 141.853.
- Mantenho a exigência.
De Bernardo. Sena de Amorim.
ganda.
N9 428.662 - Plratininga - Classe
'e Frigorífico Amaciar do Brasil
471.239
Socai
Engenharia
N9
50 - De Escritório Contábil Pirati- Comércio Ltda. - Aguarde-se o terS. A. - na transferência do
ninga Ltda.
mo apontado.
registro 145.868. - Preste esclaN9 431.526 - Iso-4 - Classe 18 - N9 474.499 - Crivelarl Auto Peças realmente:
De Irema S.A. Indústria de Refra- Ltda.
s- Aguarde-se o têrmo aponMontaria S. ' A . Engenharia e
tários e Materiais Anti-ácidos.
N9 431.746 - Trople - Classe 16 tado.
Comércio - na averbação de
- De André Silvavin.
no registro 184.748. EXPEDIENTE DA BEÇA° DE contrato
Cumpra a exigência.
N9 431.746 - Tropic - Classe 36 TRANISRÊNCIA E LICENÇA
- De André Silvain.
aa
Brinasa Brinquedos . Nacionais
N9 432.723 - Brasil Welcomes You TRANFERÊNCIA E ALTERAÇÃO S. A. - na transfaancia do
434.669
Schatson
Classe
8
N9
DE NOME DE TITULAR DE
registro 192.680. - Cumpra a
- De - Fábrica de Relógios "Oro"
PROCESSOS
exigência.
á. Anónima.
Indústria Farmacêutica Basa
N 9 437.727 - Pluxóleo - Classe 8
Rio, 11 á; janeiro de 1985
Ltda.' - na transferência do
s- De Sociedade Eletromecânica Danielsom. Ltda.
Foanasa 8. - A., Indústria a registro 219.527, - Cumpra 'a
exigência.
N 9 478.939 -3-10 - Classe 46. - Comércio - pede para ser anoDe Arteoulmica Produtos Químicos e tada nas marcas:
Confederação Evangélica do
Metalúrgicos Ltda.
Volred - NP 170.37;
Brasil - na transferência do
V. R. - NP 170.566;
registro 228.216. - Cumpra a
N9 478.940 - X-10 - A Vida da
Volred - N.° 170.567 as al... exigência.
Bateria - Classe 48 -De Artequi•
mica Produtos Químico-is e Metalúr- terações do nome da titular, gicos Ltda.
DIVE-'108 •
Anotem-se as alterações de
ncme.
Titulo ale estabelecimento indeferido
Cia. - Brasikira Rhodiaceta.
trnsferên,
.Reinaldo Tcsonj
Fábrica de Raion no pedido
cia
para
seu
nome
da
marca
431.768
Fábrica
de
Calçados
Na
N.°. 151.570. - Anote-se d.e averbação de nõve contrato,
. Hércules - Classe 35 - Requeren- Pilot
na marca Alba nP 233.115. te Guilherme de Paula Cotosek.
e transferência
o flavo contrato de
Vva. H, Underberg Albrec Averbe-se
exploração.
Exigência
& Cia. Ltda. - ,tranferência
•
para seu nome da marca Un.
1.49 441.358 - D. F. Bastos . & Cia. derberg n.o 171.623. - Ano- EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Ltda. - Cumpra a exigência.
tem-se as transferências de OCAME FORMAL DE MARCAS
acôrdo corri a Seção.
Dversos
•
- EXIGÊNCIAS
Vva. H. Underberg. Albrecht
•
N9 336.371 - Socil - ?To-Perua- & Cia. Ltda - transferência » Rio, 11 de janeiro de 1965
ria S.A. Indústria e ComOrcie de
seu nome da marca Uuder- Terri() em exigências a cumprir
Forragens - Arquive-se nos tármos para
berg
ri.0 172.031. - Anote-so a
NP 455.221 - Mopasa „Sociedo artigo 192 do • Código .
transferência.
dade Paulista' de Montagens InEXPEDIENTE DAS SEÇÕES DE Rinn Corporation - pede para dustriais Ltda.
PESQUISAS'
Ser anotada .nas marcas Rinn
N.° 478.710 - Indústria Meri.° 188.722 • Rinn ri., 188.727 as talúrgica Orto-Met Ltda.
Marcas Deferidas
alterações de nome da tatuar.
N.o 478758 -- , Paul »- Benordn
Anotem-se as alterações de Boyer.
Rio, 11 de janeiro de 1965
nome.
N.o
- Eduardo HenTêrrnos:
•
}linear), Audio Equiparaenta; rique 479.230
Bastos.
Ltda. - transferência para seu
•
N9 449:85a - Nimatex - Classe
da marca. SoMpur número -NP 479.243 - Nobuo Nagaok.
36 - De Indústria e Comércio de nome
188.324.. -Anote-se a transfeN., 479.253 - Tapete Puff de
Jersey Nimatex Ltda.
rência.
•
Lanza Ltd. ', .
Ne 474.199 - I.afayeite - Classe
NP (.179 256 »Aldo. FOcosi
Rockwell Standard Corpora.
14 - DeEsther Sultan.
N.° 4179.258 - Rádio ,Piratition
-'
transferência
para
seu
N9 477.669 - Ancrant - Classe 3
- De Parbenfabriken Bayer Alctien- nome da marca Air-Maz.. número ninga de São José dos CampOs
191.335. - Anote-se a transfe- Ltda.
gesellschaft.
.
aancia.
N.o 479.25(a - Rádio, Pirata
Titulo de estabelecimento deferido
Cia. Cestol Indústrias de Óleos ninga de Lins Ltda
NP 479.260 - Rádio Pftata.
N9 478.798 - Casá Martina Lote- Vegetais-pede para ser anotada
rias - Classe 50 - De José Carlos na marca .Dalila n.o 196.461 •a n:nga de' Campinas Ltda.
,
- , Martins - Artigo 117 n9 1 do • Có- alteração do nome da titular. N.o 479.261 , - Rádio Pirata
digo.
Anote-se a altaraçã.o de nome.
Ourinhos Ltda.
Newton de A/b " -que ifean- ninga
Exigências
co - t nsferência paia seu
Nery & Filho
NP 479-.262
•
nome orlas marcas: ,
Ltda.
N9 168.868 - Nelba S.A. OrganiNação Técnica de Contabilidade e As- Traz-Zaz - N. 22G.462; '
N.° 479.263 - Sociedade Coaistência ao Comércio e Indústria - Carnome/ isea '..- N.° 226.483. n.ercial
Ital. -.
Cumpra a exigência.
- Anotem-se s transferências.
NP
479.264
- 'Lancha'
Cestol
Indústrias
de
N9 430.498 - A. Batista Automó- • Cia.
enr L
•
álsos Vegetãis - pede par aser B-Hu•tda.
Vais - Cumpra a exigênciai
de

•
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NP 411.282 - Bracco Novo..
therapica, Laboratórios S. A. -foi mandado prosseguir com 09
novos exemp:ares - classe 3
NP 411.33 - Bracco Novo..
therapica. Laboratórios S. A. -a.
foi mandado prosseguir com os
novos exemplares.
N. 411.84 - Braceia Novdtherapica, Laboratórios El. A, foi mandado protaaguir com ''os
NP 411.455 - Bracco Novonovos eXemplares na classe 3.
therapica. Laboratórios S. A. aa
foi mandado prosseguir com oa
novos 42CMPlareS
alasse 3.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
SEÇOES REPUBLICADOS
MARCA DEFERIDA
Rio; 11 de janeiro de 1985 .
Urna° 169.507 - Caraná -a
classe 4 - de Beneficladora de
Minérios (*urgia S. A. - Rapa..
blicada novaanente.
•
TRANSFERÊNCIA
E ALTERAÇAO DE NOME DE
TITULAR DE PROCESSO
Laboral.arios Pierre Doeta,
S. A. - pede para ser anotada
na marca Dimalan n.9 170.032
- as alterações da nome da ti.
talar. - Anotem-se as duas alterações. - •
Albino P. da Cunha -.transa
fee 'anca para seu nome do titulo
de estabelecinwitO, As Elegantes
- ri.° 200.069. - Anotenaso a9
transferências conforme o parecer do Seção.
Laboran Farmacêutica Ea » A.
pede para ser anotada na
marca Hidra Apassal n.° 289.207
- a transferência e a alteração
de nome da titular. - Anoteme
se a transferência e a alteração
de norae.
S. A. Moinho Inglês -; pede
para ser anotada na. marca
Saúde n.o 237.404 - a altera..
ção do nome da titular. -- a Anote-Se a alter-o . de nome.
S. A. Moinho Inglês - pede
para ser anotada na - marca
Jerme n.o 236.787 - a alteração
do nome da titular - Anote-se
a alteração de nom.. •
Beverly. Automóveis Comencial
& Importador Ltda. - pede
para ser anotada na marca &ver.'
ly n.o 221.555 - a alteração de
nome da titular. - Anote-se la
alteração de nome.
. Isaac Guerb.eg - transferiaaia para seu nome ' das marCasl:
Minuano - NP 250.188;
Caiapó - N. o 250.187; .
Cafe Guarany - NP 280.897.]
- An otem-se as transferências,
Celular Indústria do Mobilia,
rio Ltda. - tra nsferéncia para
seu nome da. marca
Calmar roa.
mero 264.727 . '
Anote-se a
tra nsferan .
:
'Izaire de AZeVeclo --tranafea
rência.para seu nome do titulo
Nair - Cabeleireira n., 294.347.
Ano4 e-ae a transfertuois.

Cia. Agrícola Aguas Lindas —
trnsferência, para seu nome do
titulo Sítio Aguas Lindas —
têrmo 439.499. — Anote-se a
transferência
Resources and Facilities Corp.
(Suisse) S. A.;
Scriptoma t ic S. A. — ttunsferênécia para seu nome da
marca ScriptomatiC térmo
447.886. e-- Anote-se as transferências.
Sariptimatic S. A. — trans.
ferência para. seu nome da
Marca Scriptomatic — têm°
448.675, — Anotem-se as transferências como indicado pela

Zeção.

EXIGÊNCIAS

Janeiro de 7 905

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

lon tauinta-teita 14

.

Sheafer Pen do, Brasil Indústria g Comércio S. A. — no pe.
'dedo de averbação de -contrato
do registro 141.b28. — Cumpra
b, exigência
Indústria de Bebids Cinzano
B. A. — no pedido do contrato
te expLiração da marca 201.844.
— Apresente clichê identico ao
pedido e nãe o publicado em 8
te janeiro de 1965.
Laboratório Smith Mine &
Irrench Ltda. — ,no pedido de
averbação de contrato do registry 221.519. - Cumpra a exigência.
•
Difee,0 Importação, Exportação
COmérCio Ltda. — na transfe.rência do registro 263.978. —
Cumpra a .;xigência
Martini & Rossi S. A. Indústria e Comércio de Bebidas —
na a verbação de contrato do registro 281.126. — Cumpra a
exigênécia.
Lojas do Bom Giasto S. A. —
DO pedido de transferência do
registro 268.795 —• título. —
Torno sem efeito o despacho de
tis. para o fim de exigir que o
requerente mun .a exigência.
Norlar 15 , A. — no pedido de
averbação de contrato no registro 291.638. — -• Cumpra a exi.
géên cê ia .
Tèêrmo 478.818 — Luiz Zardo
Lopea. — Cumpra a exigência.
Números 489.572 — 489.675 —
Vetnag S. A. Veiculas e Máquinas A grícolas. — Cumpra a
OXigência.
DIVERSOI
Oirena- Cia. de _Resinas Naturais — no pedido de contrato
le exploração de registro 175.024.
— Aguarde-se o tèrmo apontado.
Têrmo 430.969 — Lanches
§pirapuera Ltda. — Foi mandato prosseguir com os novos
exemplares.
RETIFICAÇÕES DE
EXPLORAÇÃO DE CONTRATOS
Por despacho do Sr. Chefe
foi mandado alarbar o contrato
de exploração da marca Flo-On
registrada sob n. o 274.179 — de
propriedada de AvOn Products
Inc., estabelecido nos Estados
tTnidos da América do Norte e
em favor de Ivan Cosméticos
Ltda., astaboleoldo no Brasil —

tancialmente retangular cora um imã
de fita nela disposto, oaracaenzada
pelo fato da citada porção de bulbo
Por despacho do Sr, Chefe da
ser dividida em uma pluralidade da
Seção foi mandado a'verbar o
compartimentos estendendo-se longicontrato de exploração -da marca
tudinalmente, dito imã de fita estanSignal registrada sob n. o 293.943
do disposto em um dos inanalaoaona
compartimentos.
— de propriedade de D. & W.
Ginns Limited, estabelecido na
Total de 7 pontos.
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
Inglaterra; e em favor de InA requerente reivindica.
dustriais Gessy Lever S. A., escom a Convenção Internacional e o
TERMO 2,19 129.620
tabelecido em S. Paulo —' Brasil.
Art. 21 do DEcreto-lei n 9 7.903 de 27
— Averbe-se o centrato de exde ageato de 1945, a prioridade do
de
1981
,
Em
31
de
maio
ploração.
correspondente pedido depositado na
Por despacho do Sr. Chefe da Requerente; Momento Chemical Repartição de Patentes nos EE. Ur.
da América. em 26 de agasto de 1960,
Seção foi mandado averbar o Company, St. Louis OVIissotul — Es- sob
o w 52.131.
contrato de exploração da marca tados Unidos da América do Norte.
Ponto característico; "Processo e
Ginetri,S n.° 302.783 de proprieaparelho para fiação a úmido". —
dade de Cano Erba S. P. . A., Privilégio
=IMO N 9 132.33a
de Invenção.
estaLelecido na Itália e em favor
19 — Processo de lavagem de filade Carlo Erba do Brasil S. A.
EM 5 de setembro de 1962
.
Indústria Químico Farmacêutica. mentos .de polimeros de acrilonitrila,
— Averbe-se o contrato de ex- recentemente fiados, caracterizado pe- - Requerente: Monsanto_Chernice
fato de se mover unia estopa de fiploração local do requerente de lo
lamentos de polímero de acrilonitri Company, firma norte-americana.
averbação — Brasil.
la por uma zona -de lavagem alongado,
Pontos característicos de: "Apare
e fluindo um liquido de lavagem pela liso para beneficiamento de fios téx.
dita zona, contrário à direção de mo- tels" — Privilégio de Invenção.
y imento de estopa, enquanto mantanNOTICIÁRIO
do as regibes de turbulência liquida 1.9 — Aparelho para beneficiament4
de l avag em em intervalos espaçados de fios têxteis, caracterizado por compreender: uma base; uma câmara de
teo yer International S. A, — ao longo da dita zona.
estofamento, montada sôbre a base e
Oposição ao tétano 128.782 pria' Total de 18 pontos.
tendo uma cavidade na mesma; uni
viléglo de invenção de ImpleFinalmente, o depositante reivindn membro, montado para rotação numentos Agrícolas S. A. Indúsca, de acórdo com a Convenção In- ma extremidade da dita cavidade, e
tria e Comércio.
ternacional e de conformidade com o passttindo um furo longitudinal ou
artigo 21 do Código da Propriedade diâmetro iterno, destinado a dirigir
RETIFICAÇÕES
Industrial, a prioridade do correspon- um primeiro fio para dentro da cava.
pedido, depositado na Reparti- dada, e meios para imprimir a rotaTêrmo 112.768 — privilégio de dente
ção
de
Patentes dos Estados Unidos ção ao aludido membro, cujo manbro
Invenção, Aperfeiçoamento em da América
do Norte, em 1 de ju. Poss ui um sulco helicoidal, destinada
equipamento coletor de dados de nho de 1960, sob o no 33.326.
a receber o segundo fio e a conduzi.
lo ao interior da dita cavidade.
película termoplástica — requerente General Electric Company
Total de e pontes.
•
— pontos publicados em 8 de \
TERMO No 151.815
Finalmente, a depositolite
janeiro de 1985. — Fica retifL
ca, de acórdo com a Convenção In.
* m 21 de agosto de 1961
cado o início do ponto. 1 — Um
ternacional e de conformidade com. o
aperfeiçoamento em equipamento
artigo 21 do Código da Propriedade
General Motores Corporation — Es. Industrial,
coletor de dados, etc., etc.
a prioridade do correapontados 'Unidos da América.
pedido, depositado na RepartiTérmo 122.028 — privilégio de Titulo; "Vedação para porta". — dente
ção de Patentes dos Estados Unidos
invenção, Nôvo tipo de válvula Privilégio de Invenção,
da América do Norte, em 6 de setempara caixa de descarga — regue.
19 — Uma fita para vedação de bro e 1960, sob o n o 54.287.
.111te Eletro Metalúrgica Nelmar porta, particularmente adaptado paLtda. — pontos em 8 de janeiro ra uso em aparelho de refrigeração e
Incluindo uma porção de bulbo subade 1965.
TERMO N 9 '150.888
Averbe-se o contrato de explora.
Ção.

Tênto 122.393 — privilégio da
Invenção. Processo e aparelho
para redózir a espessura de
metais "— requerente Imperial
Chemical Industries Limited —
pontos em 8 de aneiro de 1965.

Em 11 ee julho de 198a

LEI DO INQUILINATO
/

LEI 1,1* 4.444 — DE 25-11-1964
REGULA A LOCAÇÃO DE

PRÉDIOS URBANOS.
DIVULGAÇA0 N. 926
PREÇO CR$ 150,00

A VENDA,
.5eçâo de Vendas: Av, Rodrigues Alves, 1
Agèncla 1 — Ministério da Faxen&
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postai

1

Requerente: S. A. Indústrias Roa.
nicles /9 : Matarazzo — São Paulo
Filial no Estado da Guanabara.
Titulo; Nôvo e original desenho ornamental para tecidos. — Privilégio
de Invenção.
l o "Ntivo e original desenho ornamental para tecidos", em eiras
contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos representando manchas Irregulares que, nu
conjunto, se assemelham a flores, f0.
lhas e galhos, bem estilizados, manchas estas estampadas em duas côres
diferentes, chapadas, com sobrepasiç go de urna terceira cór mais escura,
trabalhada em fumê, que com uma
delas forma degrade. O espaço com.
preendido entre estas manchas apresenta-se em ofir clara, chapada e comi.
trastante das anteriores, reservando
as ditas manchas, e sabre éste fundo
outra cor mais escura, as vezes cha.
pada e as vazes trabalhada em "picot", contorna as manchas, ajuda a
delinear os motivos tornando mais
pronone,iados os galhos, as folhas e
es flores. Uma cdr noutra, tambem
existente no fundo e sobreposta às
outras cores, dá maior realce aos motivos, ias poucas vezes aparece sem
sobreposição em pequenas manchas:
Todo o conjunto apresentado eia sela •
core-s.
Total de 2 pontos
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Tastmo-N 148.606
Er 21 de meeneheo de 1086
Requerente: Saudei et. Á. — Salga.
rritUlo; Processo de produzir compostos similares à rea Pln até tmea deasonatecidOs. — Privilégios de
lavenção.
Prosamo de produz oorapostea +acoitares á rezerpina, abe agora doo°.
&Unidos, da fórmula geral I

er a a

'

aignirleam R. e R. grupo'
I a qual
a/collo infealores, B. um grupo alcoal
auferior e E. um resto acetilo, pivalcaII, 4, 5-tr1met0x1-benzoilo ou carb*-airingoilo, oaraoteriaado pelo ferde as submeter tuna bromacetona
,
lar:nota II
,

i

•
pa qual R. tem o aignificado
à açacalo ataco em pó na presença de
Goetanidrido, fazer atuiar sôbre o reaultante ácido oetónico insaturado,
hidclico, da fórmula

cal o lactonolaotame formado da fór- nativamente grupos oarboxilico ou
um:da VI
sulfônico; 11/ representa um radias!
organico bivalente ligado ao resto A
por meio de um átomo de nitrogênio;
E representa um radical organico que
pode ser fixado ao átomo de nitrogênio ligando os radicais A e Ra E4 re.
presente um radical alcoilico ou ara.
leciIico que pode ser substituído; e
X --, representa um aniente equivalente ao catiente - de coreano; e b)
,.
particular, corantes mono azóicos, dia.
zoicos, antraquinankos, estirmeos, nl.
reduzir a ~anate 3.dehidro4aebona trados dioxazinicos e quineftalemicos
da fórmula VIII
corresp ondentes à fórmula (I) — caracterizado por consistir em fazer reagir uns sulfureto correspondente A
fórmula A/ — RI — s — E. (II)
na qual A, representa o radical isento
de metal ligado coordenativamente,
grupos carboxilico e sulfónico dum co.
rente ou dum composto podendo rer
eirr:
t.., . transformado em corante e na qual
R, e RI correspondem as definições
dadas acima, com um agente de alcei(
lação ou de aralcollação para trans.
MIforma-lo em sal de sufônio terciário
correspondente e, depois, em corante
formando-se, assim, uma lactona aUbs- básico quando A, representa o radical
titulda de ácido isodeserpidico da fôr. de uns ccanposto podehdo ser transmula
formado em corante.
Num total de 3 pontos.
Rinalmente a requerente reivindica,
de acôrdo com a legislação aplicável,
a prioridade dos correspondentes pe.
Itrin didos de patente depositados na Re.
partição de Patentes da &iça em 1°
de outubro de 1958, sob ilás. 64.560 e
64.561, e em 20 de agósto de1059, sob
n9 77.188.
ÓRI
reagrupar a lactono, 'VITI segundo mia
todos conhecidos para a formação da
TERMO N* 118.968
correspondente lactona substitu"da de
ácido deserpidico da fórmula Dr
Em. 29 de abril de 1960

III

eVentuaknente após desdobramento
boa antipodaa ótloos homogéneos segundo métodos conhecidos, ácido per.
lodico ou per-iodato de sód:o -na presença de quantidades catalíticos de
tetróxido de &mio, eaterificar o ácido
aldeldo-dioarboxilloo formado. conden.
ser o dieeter com uma triptamina
substituída da fórmula geral IV

transformar a lactona IX por meta.
nolise num éster metilico substituído
de ácido deserpidico e converter o resultante hidrosi-éster por esterifica..
ção com um derivado restivosido ácido
acético, pivalico, 3, 4, 51trimetozi-ben.
zoico ou carbetoxiatringoico nos desejados compostos sinal larts à reserpina
da fórmula
Finalmente a requerente reivindica,
de acôrdo oom a legislação . aplicável,
a prioridade dos correspondentes pedidos de patente depositados na Hepartiçâo de Patentes da Suiça em 23
de setes:alotai de 1938, sob 'ná 64.230;
em 14 de janeiro de 1959, sob nónio.
ro
e em 24 de julho de 1959,
na qual os substituintes H. e R. tem sob68.301;
o n9 76.1e8.
o significado acaba, reduzir a rasul.
tente bato de Schiff e saponificar,
formando-se, assim, um lactame te.
• TERMO )19 118.071
taa-cfolico da fórmula lér
Era 19 de Outubro de 1.960

'n1

ti

!MOO

Janeiro de 1965 157

Requerente: Sandoz S. A. — Suíça
Titulo: Processo de fabricação de
corantes básicos e suas aplicações. —
Privilégio de Invenção.
19 — Processo de Preparação de:
a) corantes básicos correspondentes à
fórmula
[

o

'1/4R3

I

na qual os substitumte,s Ra E. e Re
tem o significado acima, lactoniear o
(Si.
/actame V segundo métodos conhecidos, cicllsar com oxiclreto de fósforo na qual A representa um radical de
e, então, tratar, com soluço amontoa corante isento, de metal lizadocoorde.

Requerente:- J. R. Geigy 8. A. —
Suíça. •
,
Titulo: Procesos de produzir corantes reativos. — Privilégio de Inven.
ção.
19 — Processo de produzir corantes
reativos, caracterizados pelo fato de
se fazer reagir, em etapas 1 mol de
corante orgânico, contendo a grupos
amínioos adiáveis, cora 2n moi de derivado policarbimidico &clic°, tendo
três substituintes substituívele, e 00111
is moi de unia amina orgWca, contendo mais de um grupo amLnloo acialael, para formar um corante de
fórmula geral I
•

Taamo N° 169.880
Em 5 de juiho de 1980
F. Hoffmann — La Rocha CIL
Sociéte A3aonyroe.
•
(P'. Hoffroan — La Roche a Co.
Aktiengeaellsohaft) --• „Suíça.
Titulo; Processo pare. a preparação
de' hidrazidas substituídas. — PriV1.
légio de Invenção.
19 — processo para a preparação de
hidrazidas substitufdas da. fórmula .
geral
•

R1R141 R15.

•5,
Jc6

na qual RI e lira repreaernam, sepa,
demente, agruoamentod alcollos lit.+
tenores ou, juntamente, um agrupa..
mente alcoileno inferior, Ra represem.
ta um átomo de hidrogênio ou um
agrupamento alooil inferior, R4 um
átOrrao de hidrogénio, um agrupa..
mento aralcoil ou um hidrocarbone.
to alkiclico linear ou ramificado cem.
tendo ate 6 átomos de carbono no
máximo um dos simboloe R4, R5 e
RP/ podendo representar um agrupamento aralcoil, e dos mis ciastes
compostos, caracterizado pelo fato de
que se faz reagir um ácido da fórmula geral

na qual 11,1, R2 e ES têm a mesma
significação que acima, ou uni derivado funcional dêste ácido, com tuna
hidrazina da fórmula geral •

);;

na qual significam: PI o reato de ciorente ligado por melo de grupos aranicas; Oya e Oya cada um. o resto de
um derivado policarbimidioo cíclico;
Ti o resto da amima orgánloa, ligada
por meio de grupos aminicos; R, RI
e R. substituintes substitulveia; e n
um número inteiro menor, escolhendose as componentes de modo que o
produto final contenha pelo menos
um grupo ácido, hidrossolubilizante,
formador de sal.
Num total de 12 Pontas.
Finalmente a requerente reivindica,
de acórdo com a legislação aplicável,
a prioridade do correspondente pedi.
do de patente depositado na Repartição de Patentes da Suiça; em 30 de
abril de 1959, sob o n 9 _72.771. de 1959, sob o n9 1.2.171.

na qual R4 tem a mesma significaoào
que acima e R5, respectivamente Pala
representam, cada, um, uni átomo de
hidrogênio ou têm a mesma significação que ES, respectivamente R8, na
fórmula I acima, se necessário o faa
e se se deseja, de que se introduzem
os radicais R5 e Rfa de que se hidra
genam os agrupamentos não saturados eventualmente ainda presentes e,
se necessário fôr, de que se transformam as hidrazidas em um sal. —•
Prioridade; Suíça, em 8.7.1959, núm..
ro 75.494.
Seguem-se ce pontos de na. 2 a 8.

158 .Quinta-feira 14.
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Em 9 de setembro de 19d0
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racterizado pelo fato que 1 moi de um
corante orgânico, tendo pelo menos
um grupo omino primterio, ou 1 moi de
um compbsto orgânico, tendo pelo

- Requerente: Olba Sociétd Anonynie,1 menos um grupo amino primário e,
finna industrial e comercial suíça, es- além-disso, pelo menos um tub.ttiturn.

tabelecido "em 13asiléla, Suíça. 'Processo
Pontos característicos:
Para a .febrieeção de acetais, contendo
privilégio de Ingrupos eptecio"

te capaz de\forraar carente, é reagido, com pelo menos 1 moi de tin
rivado funcional de' um ácido da fór-

Janeiro de 1965

ceio°, aromatico ou beterociellso, X #
Y são -O-, ou -N-R e a
Etn 25de outubro' de 1960
significa oaigenio ou enx5tre e n e us
.
• são números inteiros valendo no mãe
Requerente: Soados S. A. — Suiça. seno 2, caracterizado pelo fato dei
Titulo: Proesos para a preparação fazer reagir um composto da lérta‘
de derivados de isoquinolina até ago- ta:
ra desconhecidos. — Privilégio de Invenção.TERMO 14e) /23.725

mula.

-.Processo para a preparação de novos
4
derivados de isoquinolina da fórmula
"
geri I, na qual R pode significar usa
44'
dois gruPos epóxido e correspondem
grupo
arilo,
aralquilo,
cicloalquilo
ou
• C • CPOH
fórmula:
(II) heterociclie,o diferentemente substitue'.
do, saturado ou não saturado, carreteY z
rizado pelo fato de se esterificar N• - ' metil-5-oxime41-6, 7-m et ilenodioxi-t; na qual rt, Ra m, X, Y e z tem os
A
na qual X é hidrogênio ou halogênio msioxi-1- — 1, 2, 3, sign.ficadas acima menctonados e 11.8 ou halogénio, Y halogénio ou halogê- 4-tetraidreitoquinolina da fórmula II representa um radical acotio de boi...,---,
t'{>5.1'.21-cli" ("84N .._
lb nio- medi°, e z hodrigenio ou halo- com ác:dos da fórmula gerai III, na xo peso molecular contendo 1• a 4
gênio, e pelo fato que os resultantes qual R tem a significação acima de- átomos de carbono, com um ocoposté
,
da
fórmula:
produtos reacionais, no caro de pos- finida.
mirem substituinte capazes de fore
mar corante, são transformados mee-- na qual X, e Xe cada eme, represen- diante
reação apropriada em comute,
ta um átomo de hidrogênio "ou grupo escolhendo-se
os componentes de mo• O =C s• Ril- '
" Metia. Z representa um radical ome" do que os produtos
toais fiquem livres
mico, contendo, pelo menos, um grupo de grupos- carboxilicos
e sulfônicw.
1
'
ept5xido, n é um nCunere inteiro pequeno e Y representa a radical de um Total de 9, pontos.
álcool polihidroxliado com ealencias Finalmente a requerente reivindica,
„...o
flores 2n e, qundo n = 1; o radical Y
acôrda com a legislação aplicável,
devo conter, pelo menos, um grupo de
a
prioridade
correspondente pediopõxido — caracterizado pelo fato de do de patentedo
depositado na RepartiOu (A) ere tratar une acetal, o qual ção de
Paterrhts da Suíça, em 15 de
contém, pelo menos, um grupo -epo- "setembro
• FInalmen'e a requerente 'relvintel".
de 1923, sob o n e 73.223.
*lavei e corresponde à fórmula:
tft. de ecbrdo com a legislação Roncá-,
nu qual Rd Re, Re e Rs ttel os sign"rei, a prioridade do , correspondente E.cr.dos
oc:res mencionados Hal signipedido de patente depositado na ReMattO 249 123.48.5
um átomo .de halogênio, com*
partição de .Patentes da Sulca. m 27 fica
ou de. preferência cloro, sede Outubro de 1959, sob o n 9 79.90e. brar.o
Em 14 de outubro de 1960
paraneo-ee um composto E. liai, !ou
pelo fato de fazer reagir um composto
Requerente: Inebenfabriken Bayer
da eednula: •
MR2V130.
1'9
124.826
Aktiengesellschafe, sociedade alemã —
Alemanha.
Em 9 de dezembro de 1960
— na qual X, er, e n Itera os signi- Pontos característicos de: "Processo
ficados acima, Z . rcormentn um rede. para a" produção de compostos fim- Requerente: Ciba Société Anonynle,
cal orgânico, contendo, pelo 12”2105, gicidas para a proteção de vegetais e firma industrial e comercial — Suíça
Urn grupo epóxido ou uni grupo epoxi- composições obtidas com os entoa comPontos característicos de t ."Processo
darei e Y' repreeenta o radical de um, postos". — Privilégio de Invenção. de fabricação de novos-compostos- or(ir)111-j
'ecoo/ pollhidroxilado com valênclas lá — Composições fungicidas fito- gânicos do fósforo, e cOmposições pa
livres 2n e, quando n ed. 1, o radical protetoras caracterizadas por serem ra combate a pragas contendo Os Med
'Y' deve conter, pelo menos, um gru- constituídas de, ou conterem sais pou- mos" — Priv110 de Invenção.
na qual R, n, X, Te Z têm to
po epóxido ou grupo epaxidkvel — co soe:Ieda de compostos- da fórmula
19 — Procesos de fabricação de no- significadas acima mencionados e Me
Cem um agente epoxldante. ou (B) geral
ras compostos orgânicos de fósforo da significa une metal alcalino, como soe
se adicionar 1 moi de um acetal Insafórmula geral:
do com um composto dá fórmula:
turado da- fórmUla:
.
. na qual 15, -.1/..; Re. E, e 1101 têm oe
BC
( X ) .;:›1
1
.
.
Tenção. — Processo para a fabricação de
• cetals, os quae-, contém, pelo menos

te_

r

.

1...,jC

-"2 x`

,,,"
•
i, N,
..../.."'"" • 1. • te 1..
.1.

11
C
.
I ". Ni

..
e

-

C

a n mola de um compaeto da fórmula:
-

e naa emale fórmulas X.. L, n, 7, e Y
fim os signifIcadoe anima
Pina/mente, a, depositante reivindi.
co, de aceedo com a Convenção Interne/dona/ e de conformidade com o ar-

na qual um dos radicais R„ R. e
representa um radical alquila inferior,

qual R e R; significam radicais a1cofio, elcloolcoilo, *raleai°, arilo ou
heterociclicos. eventualmente substituídos. e podendo ser' também membros de um sistema anular, Re e R.
representam radicais aloollo de baixo
péso molecular, R, é hidrogênio, um
radical alcollo ou um . átomo de halo.
gênio, R; é um raffical enfático-, anel-

eventualmente substituido 'por grupa.
mentos hidroxila, contendo 1 ,a Orca
tigo 21 do ~leo da. Propriedade In- de 4 átona:a de carbono. cutia repte..
dustrial. a priOridade do corresponden- senta um radical alquila superior, con. 11e oedido. deuosttod w nernfficAo tendo pelo menos 8 átomos de carbite.
de Patentes da Sulca edt tfl ele setem- no. e o remanconite representa uru
radical arria, enquanto X significa um
bro de 1959. sob on 9 71t
AVISO AS REPARTIÇOES
radica/ &eido que forma, com o restannue total de.e12 pontos.
PrIBLICAS
te que fica da molecula,- um rei pou•
co soberel.
O
Departamento
de im•TERMO Ne 122.712
prensa Nacional avha Ia
Finalmente. .a depositante reivindiR
ca, de actirdo com a Convenção Inter.
Em 15 de setembro de 1960
ralePartir6ea
gee devPer%flocaspreal
nacional e de conform i dade com o arovid"
ea.
dar a - reforma, das assinaCódigo da Propriedade In
Requerente: Sandoz S. A. — Sulca. tigo 21 do prioridade
-dustrial.
turas dos órgãos oficiais
Titolo: Processo de produzir coran- te pedido. depositadodonacorrupond.n.
Repartição
até o dia 26 de fevereiro
tes de dispersão dificilmente s.-.Kvels de
Patentes da Alemanha, em 14 de
corrente, a há de evitar o
eu (Agua. — Privilégio de- Invenção. outubroxie
cancelamento da remessa a
19 — Processo de produzir corantes Pra-45 1. 1959 eob o número R29.805
parai daquela data.
de elspereão, dificrmmte solúveis em
......nnn••nnnn•••
Um total de 2 pontes.
kna, contendo grupos reat'vos,

significados achas mencionados, GIL •
pelo fato de realizar a seguinte ecodensactio quando E. significar Iddrogénio ou um radical alcofa: • '
•

leinalniente. a depositante reivialt.
ca, de actircio com a Convenção Internacional e de conformidade com O
artigo 21' do Código da Propriedade
rndnstrial, tt prioridade do correspondente pedido, depositado na Reparti.
sedo de Patentes da Sulça. em 9 de de.
zembro de 1959, zob o n°81.515.
Usa estai de 6 pontos.
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POSÍTADAS
,
'MARCAS D Ç
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começará. a atz:zer o prazo de 60 diaa para o deferimento do pedido. ~te esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento Pfacioztal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
~Neinen..

Teima al 659.658, de 2-9-1961
Cimentos Vale do Rio Dõce S. A.
Minas Gerais

Termo a• 659.664, de 2-9:1964.
Rala ô Cia. Limitada
São Paulo

Termo n° 659.670, de 2-9-1964
E. D. Mendes
Maranhão •

chola, perneiras, quimonos. regalos1
robe de chambre, roupão, sobretudos.
sia teres, aborta sungas, atolas ou slacks,
tuler. toucas. turbantes, ternos, unia
formes e Vestidos

Cimentos Vale KRATOCAL
Ió RiO Dãce S/A.
Nome Comercial
Térnio n° 659.659, de 2-9-1964
Cimentos Vaie do Rio Dõce S. A;
Sao Paulo
•

Termo n° 659.673, de 2-9-1961 À
Romulo Malorane
.

Cimentos Vale XAROPE RAIA PLAZA MODAS
do Cubatão S/A.
Casa do Cabeleireiro_
Classe 3
, Nome Comercial
Para distinguir: Xarope —
Classes: 12 — 33 — 36 — 48 -- 50
Termo a° 659.660, de 2-9-1961
Cdnabaas — Cia. Mineira de Participa•
ções Industriais Limitada
Minas Gerais

Térmo n° 659.666, de 2-9-1964
Rala Cia. Limitada
Silo Paulo

COLIRIO RATA
Liame 32
Para distinguir: Publicações técnicas,
boletins impressos
Têrmo n° 659.661, de 29-1964
Ciminas — Cia. Mineira de Participações Industriais Limitada
Minas Gerais

Cl MI N A S
Mineira
'de Participações Industriais Ltda.
•

ti&

I

Para distinguir: Salão de beleza, com
um aexposiçáo e venda de artigos de
bijouteria; confecções para homens, senhoras e crianças; perfumaria, cosméticos, produtos e preparadós para o cabelo e artigos da toucador
Termo no 659.674. de 2-9-1964
Nunes, Abud & Cia. Limitada
.

Classe 3 • .
Para distinguir: Colírio
, 'Unia° no 659.667, de 2-9-1964
.Ride

<8

Cia. Limitada
São Paulo

11-G SIO>
[

INDUSTRIA BRASILEIRA

Nome Comercial
Classe 3
Termo no 659.662, de 2-9-1964
Para distinguir: Preparado farmacêuHelbra S. A. Indústria Farmacêutica
tico'
São Paulo
Termo no. 659.668, de 2-9-1964
Raia Es Cia. Limitada
•
São Paulo

Prorrogação
L0A0H0B,

cy NE L

parãvolks
•

PECAS E ACESSÓRIOS

ÁRTROCURA •

Classes: 12 — 36 48
Sinal de Propaganda
Termo n• 659.675, de 2 -9- 1961
.Bordalo & Cia.
Pará

I

ptillr&
PEÇAS E ACESSOMOS ' ...-

Classes: 6 — — 8 -- 11,—
31 — 33 -- 47 — 50
Titulo
Termo a, 659.677, de 2-9-190
Arredo R. de Souza
Pará

Classes: 6 — 7 — 8 -- — '21 —31
— 33 — . 47 — 50
Titulo
Tèrmo n° 659.672, de 2-9-1964
Romulo Maiorana
Para
•

Classes: 33 — 11 — 42 — 43 — ff
e50
Sinal de Propaganda
?ermo no 659.678, de 2-9-1964
Paleria Paulista Limitada
Pará

Galeria PaulistaTtdà
' Indústria

brasileira'

Classe 36
Para. distinguir: Artigos de vestuários'
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Para distinguir: Preparado farmacêuaventais, alparcatas. anáguas, olusas,
tico
toras, botinas, blusões. boinas. baba
Térmo n9 659.663. de 2-9-1964
dJural, bonés. capacetes. cartolas, cara
Classe 3
Heibra S. A. Indústria Farmacêutica
puças, casaçao, coletei, capas. chaies
Para distinguir: Preparado farmacêu- cachecols, calçados. chapéus. cintot
São Paulo
tico
cintas, combinaçaes, caminhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calTermo n9 659.669, de 2-9-1964
ças, camisolas, camisetas,
Prorrogação
Rala & Cia. Limitada
cascas, ceroulas. colarinhos. cueiros,
São Paulc,
saias, casacos, chis:elos, dominós. acharpar. fantasias, farda. para militares. colegiais,
fraldas, galochas, gravatas. gorIndústria Brasileira
ros. foga de 'ingeria, laciuetaa learkg.
%yes, ligas, lenços, mandas, meias.
magia, mantas, mandrião, manilhas, 'pa
1Classe 3
Classe 3
Pars ual.rat.pas: preparado farmaceu- Para d;stuiguir: Preparado farmacets- latos. palas, penhoar, pulover, pelerinas
peugas, ponches, polaina., pijamas, pu.
tico
t"
Classe 3.

DECURION

Pará

Indústria ,Bras;leira
Classe 3 •
Para distinguir: Preparado farmacéts- Para distinguir: Fabricação e venda de
tiaa
sandálias de borracha, para homens, senhoras e crianças; calçadas e chinelos
Termo no 659.665, .de 2-9-1961
Raia & Cia. Limitada
Termo no 659.671, 'de 2-9-1964
São Paulo
Walter da Costa Baldez
'
Maranhão

Nome Comerciai
Termo n° 659.679, de 2-9-1964
Gine Comércio e Indústria Limitado
Pari

GINA:Comárcle
e Indústria Ltda,,
Nome Comercial
Tèrmo n° 659.680, de 2-9-1964
Rádio Amazanas — 'Comérdo
Indústria S. A.
Dará

Nato Amazónia wx
Comercio e Indústria S. Ir ,
Nome Comercial

▪
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Termo no 659.681, de 2-9-1964
Rádio Amazónas — Comércio e
Indústria S. A.
Pará

Classe 8
Para distinguir: Abajorr, acumuhtdores,
acetinffinetros, amortecedores de rádio
e freqüência, anemômetros, apa.r-lhos
de televisão, apsrelhos de ar' condicionado, aparelhos para iluminação, Indot ive os considerados acessórios de veículos, aparelhos para anúncios meanalcos, aparelhos aquecedores e medidores, aparelhos cromográficos, aparelhos de barbear elétricos, aparelhos remstradores e medidores de distâncias,
aparelhos paia purificar águas. aparelhos cre sinais lampejantes, aparelhos
reguladores de gás, aparelhos de galvanoplastia, aparelhos didáticos, aparolhos cinematográficos. aparelhos automáticos para acender e regular gás,
aparelho para separar café, aparelhos
para aquecer edifícios, apá •elhos para
experimentar drenos, aparelhos para
destruir insetos, aparelhos de' ótica,
aparelhos pulverizadores, aparelhos para
aquecimento de água, aparelhos geradores eletro-quanicos, aparelhos para
recepção e reprodução de sons e sonidos, aparelhos automáticos elétricos de
Pt• ssar, aparelhos para espremer frutas
e legumes, aparelhos de alta tensão.
aparelhos de proteçao contra acidentes
de operários. aparelhos afiadores de
fersamentas, aparelhos distribuidores de
'abeto e de desinfetantes para instalaçtes sanitárias aparelhos esteriliza-do
cr a aparelhos gazeifica dores. ararelhos
psra análises, aparelhos ozonizadores
aparelhos pasteurizadores. aparelhos repuladores e, estabilizadores da pressão
e do fluxo de gases e líquidos. apareihos para salvamento e para sinaliza
Oto. aparelhos para escampristas. apa.
relhos para limpar vidros. aparelhos
para combater formigas e outras pragas aparelhos automáticos acionados
pe.a introdução de mOedas, aparelhos
tspargidores,_ aparelhos e instrumentos
e, cálculo, aparelhos para. observações
sísmicas. aparelhos termostatos, aritonômetros. aspiradores de pó, aerómetros. acendedores elétricos, alto falantes aplicadores elétricos, antenas, baterias de acumuladores, baterias, balanças comuns e elétricas, barómetros, binóculos, bitolas, bobinas, bobinas elétricas (exceto para fins curativOs),
botões de campainhas elétricas, bombas
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Tèrmo n° 659.682. de 2-9-1961
sórios de veículos para sinalização e
Cia.
A. Pinheiro
para 'Iluminação em geral, fõrmas elétricas, fervedores, frigorificoa, fotômePará
tros, fios elétricos, filtros de interferênma. fonógrafos, garrafas térmicas. gasômetros, geladeiras, globos para lâm.
A:PINHEIRO dt
padas, globos para lanternas, globos
terrestres para ensino, gravadores de
Nome Comercial
sons, holofotes, hidrômetros, incubadores, indicadores de vácuo, instrumentos
Termo n°. 659.685, de 2-9-1964
de 'alarme. Interruptores, isoladores, 'Ata- Pan S. A. — Publicidade, Anúncios
padas flsh, lamparinas, lactômetros. lene Negócios
tes, liquidificactores, lanternas mágicas.
Pará
lanternas de pilhas, limpadores de parabrisas, luzes trezeiras para -veículos
ltsnetas, maçaricos de soldar. caldear e
cortar, magnetos, marcadores de passagens, medidores, medidores elétricos,
microscópios, tnisturadeiras, máquinas
E-Vantes, mostradores para rádios, nal...rotos es, máscaras contra gases: micrómetros. tliVeLS, óculos, objetivas toa.
gráficas. talhas elétricas, podóosetsos
Classe/8
pluviômetros, pinos e tomaias, - pane:a
de pressão, pilhas secas elétricas para Para distinguir: Luminosos de gases
transistoses. pistolas de pintura, pa,gs, fluorescentes, tetos luminosos, .letreiros
e luminosos em geral.
painéis de carros: quadros distribuidores pick-ups, para-raios, propulsores.
• Termo n° 659.656, de 2-9-1964
queimadores de óleo, quadrantes e seleCompanria Industrial do Brasil
trotes. para observações astronômica,
Para
refrigeradores, rádios transistorizados,
refletores reostatos. relógios de ponto.
de pulso. de bolso, de parede, despertadores, contadores e medidores de quantidade e volume, radiadores, rádios, retentores de graxa e óleo, . receptores,

Companhia Industrial

regadores automáticos, registros para
vapor, gás, água e outros líquidos quan-

- do Brasil

do não considerados partes de máquinas,
reatores para • luz fluorescentes. refrigeração doméstica e ipdustrial, registradores, resistências elétricas, reles, sorveteiras, sorveteiras elétricas caseiras.
boqueies, sinaleiros, sereias de alarme,
soldadores elétricos, toca-discos, tomadas e interruptores elétricos, torneiras
tubos acústicos termômetros para observação metworológica. telescópios, tacõ.
metros, televisão, taxímetro, torradores
de cereais, trenas, transformadores, telefones, tostadeiras, telégrafos, tripés
para fotografias, válvulas para rádios,
vá,s-ulas de descarga, válvulas de redução, vacuémetros, válvulas elétricas
de vácuo, ventiladores

Nome Comercial
Têrmo no 659.687, de 2-9-1961
Usina Brasil S. A.
Pará

ças, camisas, camisolas, cacialsetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, 'casacos, chinelos, dominós, celaspes, tantas:as. fardas para militares, cokg:ais, fraldas, galochas, gravatas, gorros jogos de lingerie, jaquetas, laques,
lusas, ligas, lenços, mantós, trelas, .
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, pas
latos, palas. penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, guicnonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
seapensários. saidas de banho, sandálias,
SUEtereS, shorts. sungas. stolas ou slacks,
tales, toucas, turbantes, ternos, unitormes e vestidos
Termo n° 659.689. de 2-9-1964.
Falesi & Cia ... Limitada
Pará
Classe 18
Para distinguir: _Perfumes, essências, extratos, água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
agua de -osas, água de alfazema, água
para 'barba, loções e tônicos para os
cabelo e para a pele, brilhantina. bandOhna, "batons". cosméticos, fixadores..
de penteados. , petróleos, óleos para 'os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage" depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
4 talco perfumado ou .não, lápis para
pestana e sobranceihas, preparados para
l embelezar cubos e olhos. carmina, para
• rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
au não, sabonetes. dentifriclos em pó,
oesta ou liquido: sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escávas para dentes, cabelos, unhas,
e cibos; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liqui• e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizeS, removedores da
cutícula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas. mijes e pintas ou sinais artIfl-.
•
ciais, óleos para a pele
Têrmo no 659.690, de 2-9-1964
Falesi
Cia. Limitada
Pará
Classes: 12 — 36 — 48
Sinal de Propaganda

Urrara no 659.683, de 2-9-1964
A. Pinheiro & Cia.
• Pará

Têrmo n° 659.691, de 2-9-1961
R. Monteiro a Cia.
Pará
Nome Comercial
Têrmo n' 659.688, de 2-9-1964
Falesi 6 Cia, Limitada

Pará

Indústria Brasileira

medidoras, bússolas, baterias elétricas,

bules elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa de descarga, cSmaras
frigorificas e fotográficas, chassis de
r-.1.1YRARIA GLOSO
rádios, , chaves elétricas, chaves, campainhas, cinematógrafos, cronômetro
cronágrafos. combustoreã de 'gás, cidô.
metros, cristais de rádio, condensado. Classes. 17 — 32 33 — 38 — 50
tes. comutadores, cortadeiras para foto,
Sinal de Propaganda
grafias, chaves de alavancas, chaves
automáticas, capacitores de bloqueio,
Térmo no 659.684, de 2-9;1964
apacitores eletroliticos, calibradores.
Pan
S. A. — Publicidade, Anúncios e
fonservadeiras para peixes e canses.
Negócios
tinceradeiras elétricas, escalas para rádios, estufas, engenho de assar, carnes,
Pará
enco, a/odes de cabelo elétrico. emper
~atros, esticadores de luvas, espelhos
de plástico para eletricidade, esteriliza.
dores, extintores de incêndio, ferros elétrícos de passar e engomar. ferro de
soldar elétrico, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleos, • filmes falaVos, fogões. fogareiros elétricos. foileis. Mames revelados, faróis como emNome Comercial •

PAN S. A. - Publicidade,
Anúncios e Negócios

Classes: 8 — 9 — 14 — 33 — 40 e 50
Titulo
Térrno n° 659.692, de 2-9-1964
R. Monteiro & Cia.

ligainara

1. •
•

Para

2

o

o
Classe 36

distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas. blusn,
botas,- botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes. cartolas. cara.
pwas, casação. coletes, capas, eludes
caâecols, calçados. chapéus. cintos
cintas, combinações, carpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, cai
Para

Classe 8
Para distinguir: Abajour. acumuladores
acetinômetros, amortecedores de rádit
e freqüência, anemómetros, aparelho,
de televisão. apsrelhos de ar condicionado, aparelhos para iluminação. Inclusive os considerados acessórios de vet.,
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calos, aparelhos para anúncios macaicos,aparelhos aquecedores e medidores, aparelhos cronsográficos. aparelhos de barbear elétricos, aparelhos segistradores e medidores de distancias.
aparelhos para purificar águas. aparelhos de sinais lampejantes, aparelhos
reguladores de gás, aparelhOst de galvanoplastia, aparelhos didáticos. aparelhos cinematográficos. , aparelhos automáticos para . acender e regular gás,
aparelho para separar café, aparelhos
para aquecer edifícios. aparelhos -para
experimentar , drenos. aparelhos para
destruir insetos, aparelhos de ótica
aparelhos pulverizadores, aparelhos para
aquecimento de água, aparelhos geradores eletro-quitnicos. aparelhos para
recepçâo e reprodução de sons e sonidos, aparelhes automáticos elétria as de
passar, aparelhas para espremer frutas
a legumes, apa e elhos de alta tensão
aparelhos de aroteçad contra acidenta.s
de operários, aparelhos afiadares de
leiramentas. aparelhos distribuidores de
sab.áo e de desinfetantes para instala-,
çôcs sanitárias, aparelhos esterilizada
ris, aparelhos . gazeificadores, aparelhos
para análises, aparelhos ozonizadaees.
aparelhos' pasteurizadores, aparelhos re,
estabilizadores d a pressa:
ça:adores
e do fluxc de gases e llquid apa:e.
11 os para salvainena e para sinalizaçao, ai p areil,os para eseampris s as. ap3
relhos parr limpar vidros, aparelh
para 'coirfbater formigas e oUtras Pra.
gas. aparelhos automáticos acionados
pela introdução de moedas aparelhos
espargidores. aparelhos e instrumentos
de cálculo, aparelhos para observações
&is:nicas, aparelhos termostatos. aritoniknetros.a aspiradores de pó, acrõenetos, acendedores ' elétricos, alto falantea aplicadores elétricos, antenas, baterias de . acumuladores, baterias, balanças comuns e elétricas, barômetros, binóculos, bitolas, bobinas, bobinas elétrina (exceto para fins curativos).
botões de campainhas elétricas, bombas
reedidoras, bússolas, baterias elétricas.
bules elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa de descarga, câmaras
frigorificas e fotográficas, chassis de
rádios, chaves elétricas, chaves, campainhas. cinematógrafos, cronômetros,
cronógrafos. combustores de gás. cid&
metros, cristais de rádio, condensadores comutadores, cortadeiras para fojografias. chaves de alavancas, chaves
automáticas. capacitores de bloqueio
capacitores eletroliticos, calibradores.
conservadeiras para peixes e carnes.
eareradeiras elétricas, escalas para radias estufas, engenho de assar carnes.
encoralodes de cabelo elétrico, empes
~atros, esticadores de luvas, espelhos
de p lástico para eletricidade, esteriliza.
-dores, extintores de incendi°, ferros elétalcos de passar e engomar, ferro de
soldar elétrico, filtros e aparelhos filtrantes. filtros para óleos, filmes falados, fogões, fogareiros elétricos. fusi.
veia filmes revelados, faróis como acessórios de veículos para sinalização e
para iluminaçào em geral, fôrmas elétricas. fervedores, frigoríficos, fotômetros fios elétricos, filtros de interferência. fonógrafos, garrafas . térmicas: gasómetros. geladeiras, globos para lám
padas, globos para lanternas, globos
terrestres para ensino gravadores de
sons, holofotes, hídrõmetros.. Incubado.
res, indicadores de vácuo, instruniemos
de alarme, interruptores isoladores, iam
saalas flsh. lamparinas lactérnetros len
tas hquidi ficadores, lanternas mágicas
lanternas de pilhas, limpadores de pa.
rabrisas. luzes. trezeiras para velculos
lanetas, -maçaricos de soldar. caldear e
a , tas, mandos. marcadores de passaacus. medidores, medidores elétricos,
microscópios, misturadeiras, máquinas
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falarates, mostradores para rádios, mi:
crofones. máscaras contra gases; micra,metros, nivets. óculos, Oleavas foto.
gráficas. palies elétricas. podtimetros,
pluviômetros, pinos e tomadas panela
de pressaa, pilhas sêcas elétriaas ,plra
transistores, pistolas de pintusa piugs,
painéis de carros, quadros distribuidores, pick-ups, para-raios, propulsores,
queimadores de 61ço, quadrantes e sextantes para observações astronômica,
refrigeradores, rádios transistorizados
refletores raostatos..relógios de ponto,
de pulso. de bolso, de parede, despertadores, contadores e medidores de quantidade. e volume, radiadores, rádios, retentores de graxa . e óleo, receptores,
regadores automáticOs, registros para
vapor, gás, água e outros liquidqs quando nâo considerados partes de máquinas,
reatores para •luz fluorescentes, refrigea
ração doméstica e Industrial. 'registra-,
dores, resistências elétricas, reles. sorveteiras, sorveteiras elétricas caseiras,
soquetes, sinaleiros, sereias de ,alarme,
acadadores elétricos, toca -discos, toma=
das e interruptores elétricos, torneiras,
tubos acústicos termômetros para observação meteorológica, telescópios, tacômetros, televisáo, taxímetro, torradores
de cereais, trenaa, transformadores, telefones, tostadeiras, telégrafos, tripés
para 'fotografias, válvulas para rádios,
válvulas de descarga, válvulas de reduçào, vacuômetros, válvulas elétricas
de vácuo; ventiladores

Termo a° 659.697, de 2-9-1964
Joaquim Costa, Irmos 6 Cia.
Piauí

Temo n° 659.704, de 2-94964
3. Cruz Mutua
Pará

Arrnazens''Piaui
Classes: 23 — 36 — 37 -- 48 — 50
Titulo
Térino n° 659.698, de 2-9-1964
Conpav' — Construções e Pavimentações Limitada
Minas Gerais

CONPAV - Construções
.e Pavimentações. Ltda.

üírlà Brasileira

.

Classe 41

•

Para distinguir: Caía torrado, moldo
e café solúvel
Térreo n° 659.705, de 2-9-1964
Cia,
Xerfan
Pará

Nome Comercial
. Têrmo n o 659.699, de '2-9-1964
Conpav — Construções e Pavimentações Limitada
Minas Gerais
•

it V
Indústria Brasileira

Classe 36
Paia distinguir: Artigos de vestuário&
e roupas feitas em geral: A.gasalLoa,
a%entais. alparcatas, anáguas. blusas.
bolsa, botinas, blusões, boinas, ba lmdouros, bonés, capacetes, cacolas. carapuças, casação, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados. chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camiseta.,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias. casacos, chinelos, dominós, ec.har•
pe.), fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gor.
ros. logos de lingerie, jaquetas, laqués,
luvas, ligas, lenços. mantos. meias,
Inaleis, mantas. mandriá °. ;amalhas, paletós, palas, penhoar, pulover, palatinas,
pcugas. ponches, polainas, pijamas,
nhos, perneiras, quisnonoz, regalos,
robe de chambre, roupão, lobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandália..,
suciares, aborta, sungas, atolas ou alada,
c:der, toucas, turbantes, ternos, uni.
formei e vestidos

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, galantes. balaustres. blo.
Termo n o 659.693. de 2-9-1964
cos de cimento. blocos para naviraentaPortuense Ferragens S. A
ção, calhas, cimento cal. cre. chapas
Para.
,:so l antes, caibros, caixilhos: colunas:
chapas para coberturas, caixas dágua,
¡Caixas para coberturas, caixas dágua.
--.: aixas de descarga para etisios, edificações premoidadas. estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lame
Ias de metal, ladrilhos, lamPris. luvas
de junção, !ages, lageotas, material isolante contra trio e calor, manilhas,. massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicois, produtos de base as 4áltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedreNome Comercial
gulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
Termo ta9 659.694, de 2-9-1964
Indústrias Glória Limitada
Indulairia para revestimentos e outros como nas
Termo a° 659.706, de 2.9-1964
construções, persianas. placas para paPará
Indústria e Comércio de Calçados
vimentação, aças ornamentais de Cl.'
"Kriart" Limitada
1 mento ou gesso ara tetos e paredes,
Sáo Paulo
papel para forrar casas, massas anta
saldos para uso nas construções, parqueias, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanNome Comercial
INDÜSTRIA BRASILEIMI
ques de—cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs
Termo n'o 659.695, de 2-9.1964
Classe 36
H. J. Ribeiro 6 Cia.
Têrmo n 9 659.700, de 2-9-1964
Para distinguir: Botas, calçados, chutel»
Pará
rua, galochas, polainas
Conpav — Construções e Pavimentações Limitada
Tèrmo ao. 659.707, de 2.9.1964
Minas Gerais
Artesia S. A., Indústria e Comércio
Classe 50
Sá° Paulo
Para distinguir: O timbre da requeredte a ser usado em papéis de carta e de
ClaSses: 8 — 34 -- 36 — 40 — 49 oficio, envelopes, cartões de visita e
comerciais, memorandos, faturas, duTitulo
plicatas. notas promissorias, letras de
Tèrmo n o 659.696, de 2-9-1964
câmbio apólices, ações, cheques, folhiCoelho da Mota Ei Cia.
nhas e demais drtigos que se enquan1ND
. tYSTRIA PrA
Pará
dram na referida classe

Indústrias Glória Ltda
INDULORIA

KRIART

surra'

eampeéia
dow 74„-~
,

Térmo n° 659.703, de 2-9-1964
Classe 14
Revelia — Representações de Veículos
Ampólas de vidro, bacias de vidro ou
Nacionais Limitada
de cristal, baleies de vidro, bastões de
Minas Gerais
vidro, bicos de vidro, buretes de vidro,
e viro, caixas de vidro ou de
RÉVENA - RepresentaCaes ealnhos
Cratal.. cálices de vidro ou de cristal,
Classe 41
rÁinhos de vidro, caixas de vidro ou
de. Veiculos Nacionais Ltda. lheres
Para distinguir: Café torrado, iasoiao e
de vidro ou de crista conta-goNome Comercial
solúvel
tas de uldro, copos de vidro ou de ais'.

e
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'Rèrnso ta° 6.59.711, de 2-9-1964
coujuntos para terraços, jardim a praia,
cristalizadores de vidro, destiladores de vidro, esferas . de vIdro, espátu- Las Burgas — Móveis e Decorações conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha,- camas, cabides, cadeiras
Limitada
las de vidro, frascos de vidro ou de
Estado da Guanabara giratórias, cadeiras de balanço, caixa
cristal, funil de . vidro, garrafas de vide rádios, colchões, colchetes de molas
dro ou de cristal, laminas de , vidro, ladispensas, divisões, divans, discotecas,
vadores de vidro 'ou de cristal, mamarn
de madeira, espreguiçadeiras, escrivanideiras de vidro, moldes de vidro, pipetas
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
de vidro, passeias de vidro, provetas de
mesinhas, mesinhas para - rádio e televiretortas de vidro, torneiras de
são, mesinhas para televisão, molduras
vidro, trompas de vidro, tubos de vipara quadros, porta-retratos, poltronas,
indústria Brasileira,
dro, vidro comum, vidro com composi;st:aro:las-camas, prateleiras, porta-chações especiais, vidro com telas de meClasse 40 tal, vidro cristal, vidro Industrial, vi- Móveis em geral de metal, vidro. de péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
dro laminado, vidro trabalhado
aço, madeira, estofados ou não, inch:sive móveis ara escritórios: Armários,
Termo 11 9 659.715, de 2-9-1964
'Ternio n° 659.709, de 2-9-1964
The Gillette •Company
Artcris S: A., Indústria e Comércio I armários para banheiro ^ e para roupas
usadas, almo fadas, acolchoados para.
Estados Unidos da América
São Palão
moveis., banzos,, balcões, banquetas..
bandejas, domiciliares. berços, biombos,
cadeiras, carrrinhos para chã e café
conjuntos para dormitórios. ,conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços. , jardim e. praia,
INDÚSTRIA E
conjuntos .de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
'COMERCIO
giratórias, cadeiras • de alanço, 'caixa
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de rádios, colchões, colchões de molas
Nome Comercial
de madeira, espreguiçadeiras, escrivanlTermo n9 659.709, de 2-9-1984
ITE. RAI N
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
Artes Gráficas Dália Limitada
mesinhas, mesinhas para rádio e televiClasse 48
são, mesinhas para televisão, molduras
I
Estado da Guanabara
para quadros, porta-retratos, poltronas, Para distinguir: Perfumes, essências, el.
poltronas-camas. prateleiras, porta-cha- tratos, água de colônia, água de 'toucapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e dor. água de 'beleza, água de quina,
água d'e rosas, água de alfazema, água
.
vitrines
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, banTermo
no
659.713,
de
2-9-1964
1NDDSTRIA BRASILEIRA
Bowaters Sales Company Limited. . dolina, "batons". cosméticos, fixadores,
- de penteados. petróleos. óleos para os
Prorrogação
•
cabelos, creme evanescente, cremes gor. Inglaterra
• Classe 38
durosos e pomadas para limpeza da.
Para distinguir: Aros para guardanapos
pele e "maquillage" depilatórios desode papel 'aglutinado blocos para cordet-sntes; vinagre aromático, pó de arroz
respondencia. blocas .para cálculos, blo• talco perfumado_ ou não. lápis ipara
cos para anotações, calços de t:pogra
pestana e sobrancelhas, preparados para
~fia de papel ou papelão,- cápsulas de
embelezar cílios e olhos. carmim para
papel. caixas de papelão, acdernetas, cao rosto e para os lábios, sabão e creme
dernetas, cadernos, caixas de cartão
para bárbear, sabão liquido perfumado
caixas para papelaria: cartões de visiol: não: sabonetes, dentifriclos em pó
tas ou comerciais, cartões índices. conpasta ou liquido; sais perfumados . para
feti, enlálucros para charutos de papel
banhos. pentes, vaporizadores de perfuenvelopes, etiquetas, folhas indicas, fome; esdivas para dentes, cabelos, unhas,
Classe 27
lhas de celulose, livros com molas, li- Para distinguir: Tábuas ou Painéis de 3 cílios: dum de louro, saquinho perfuvros fiscais, mataborrão, ornamentas de palha e recipientes .eitos total ou par- mado. preparados em pó. pasta. liqui.
papel transparente, papeis sem imprescPssolventes e vernizes. removedores da
cialmente de palha
d., e tijolos para o tratamento das unhas
são, papelinos, papeis em branco para
Termo n° 659.714, de 2-91964
cuticula: glicerina perfumada , para os
impressão papeis fantasia, menos para
Bowaters Sales Company Limited.
glelos e preparados para descolori'
forrar paredes, papel almaço com ou
Inglaterra
unhas. cibos e pintas ou sinais artasem pauta, papei trepou, papel de seda.
Prorrogação
ciais. óleos para a pele
pa'Pel em bobina para impressão. papel
encerado, apel higiênico, papel imperClasse 26
Termo no 659.716, de 2-9-1961
meável para copiar, papel para dese- Para distinguir: Tábuas ou painéis de
A. P. Grenn Pire Brick Co.
nhos, papel para embrulho impermeabi- pélipa de madeira "e recipientes feitos
Estados Unidos da América ,
lizado. papel para encadernar, papel patotal ou parcialmente , de pólpa de
-•
Prorro3ação
ra imprmir, papel amimado para emmadeira
•nnnnn1.1.
brulhos, papelão, reciientes de papel.
rosetas de papel. rótulos de papel, tu- . Termo n°659,712, de 2-9-1964
Iram — Indústria e Comércio Artefatos
, bos postais de cartão
de Madeira Limitada
Estado da Guanabara
Termo no 659 . 710, de 2-9-1964
Para d sIngulr: Tijolos refr‘atarios
sHeletro — Hidráulica São Marcos
Limitada
Te.mo 110 859.18, de. 2-9-1964',
.
Administradora Cruz André
Estado da Guanabara
•
. Limitada
São, Paulo
tal,

ARICRIS Sa

0.ÁLIA

ções premoidadas, estuque, emUlsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estes.
turas metálicas para construções, lama.
ia de metal, ladrilhos, lambris, Juviá
de junção, lages, lageotas, material bo
Jante cOntra frio e calor, manilhas, mas.
sag para revestimentos de- paredes, ma,
deitas para construções, mosaicos, pro.
dutos de base asUltico, produtos pari
tornar impermeabilizantes as argatuas
ás de cimento e cal, hidráulica, pedra
gu/bo, produtos betuminosos, impermeo
bilizantes líquidos ou sob outras formai
para revestimentos e outros como nai
construções, persianas, placas para pa
vimentaçao, aças ornamentais de ch
mento ou gesso ara tetos e paredes „
papel . para forrar casas,. massas and.
rcidos para uso nas 'construções, par.
quetas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos tubos . de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, taat
ques de cimento, vigas, vigamentos • •
vitrós
Termo n° 659.717, de 2-9-1964
José Américo Garcia •
Minas Gerais •

%anda 2~
-

Classe 42
Para distinguir: Aguardente

Terme a.• 659.719, de 3-9-1964
Editóra Man S.A.
Rio Grande do Sul
- ,

Classe 32
Editõra de jornais e revistas
Termo n. 659.720. de -39-19641
- Oficina Mecânica "Pedruca" Ltda
Ro Grande do Sul

,i/V
‘ DUST,WA BR,454£1,424

MIZZOU

SÃO MARCOS.

INDOSTRIA BRASILEIRA'

ICAM

Indústria Brasileira

UI.% AN

, Classe -50`
Olitma de conserto de utomÓvets —
'Termo n.o 659.721, de .3-9-1964
.INSUL
Instalações Sul . Ltda.
Rio Grande do Sul

rRÉ

Classe 40

Classe' 8
Para distinguir: Aparelhos elétriii_bs e
ácessórios de aparelhos elétricos. , tais
komo: conduites, fios, isoladores, ac..
Yes elétricas, fusivels, soquetes, tomadas, lampadas chuveiros, aquecedores,
Suportes para lampadas, aparelhos de
ar condicionado, televisão, rádios, refletores
-

Móveis em geral •de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não. , inclusive móveis ara escritórios: Armário.
armários par.. banheiro e para roupas
usadas, almo çadas, acolchoados para
'móveis, bancos, balcões. banquetas,
bandejas, domiciliares. berços. biombos,
cadeiras, carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios. conjunto:
para sela de Jantar e sala de visita

Classe lb
Para distinguir: Materiais para constrU
ções- e decorações: Argamassas. argila
areia aiuleios, patentes balau:tres. bin
coa de cimento — bloros para pavimenta
cão. calhas, cimento, cal, cré, chapa:
,so'arites caibros caixilhos; co:unas.
Cha p as oara cbberturas. „ cantas tlágtut
caixas- &ara _coberturas, caixa: daqui
cortas de descarga para dizes, edifica-

-

Nome Comercial
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a

Ténno a.° 659.726, de 3-9-1961
Territorial e Consertadora Jardim
Lagomar Ltda.
Rio Grande do Sul

659.722, de 3-9-1964
nono
Zulndra Sagebin Bocorny
Rio Grande do Sul

Termo n.o 659.733, de .3-9-1964
Representações -Dro{jal Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo a 0 659.740, de 3-9-1964
Organizaçõei—de Comércio e Representações Silva Ltda.
Rio Grande do Sul

WrA R S E CKP4

13X0 JOÃO
:Industrie Brasileira

IND. BRASILÉÚZA,
Classe 46
Gesse 5Q
Venda de 'imóveis

asse 3
Produtos da indústria farmacêutica

Térmo n.0 659.741, de 3-9-1964
Orgaatzação de Comércio e Represei.,
Térmo n.° 059.728, de 3-9-1964
taçties Silva Ltda.
Térmo n.° 659.734, de 3-9-1964
Pasto de Abastecimento Presidente • Delta, Comércio do Pescado Limitada
Rio Grande do Sul
• Limitada
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
•

Classe 42
Bebidas
Termo n.j 659.723, de 3-9-1964
Distribuidora de Bebidas Nobre Ltda.
'Rio Grande do Sul

BLUE

RIO

E

Classe 48
Titulo

Termo n. o 659:735. de 3-9-1964
Atacado e Varejo Dois Amigos Ltda
Termo n.° 659.729, de 3-9-1964
Rio Grande do Sul
Importadora de Ferramentas "Imporfer"
Limitada
ATACADO E VAREJO
Rio Grande do Sul

DOIS AMIGOS LTDA.

IMPORFER

PAITOURITE

SÃO PEDRO
Classe 50
Venda de lubrificantes e lavabem de
veículos
Termo n. • 659.737, de 3-9-1964
Representações G. B. Ltda.

amar 48
Titulo
Termo a.* 659.744. de 39-1964,
Organização de Comércio e Represe*,
•

taç6es Silva Ltda.
Rio Grande do Sul

.

4B
Ind. BraailL,,

eAFE PINGUIM

Termo n. o 659.738, de 3-9-1964
Annabella Dornelles
Rio Grande do Sul

Ind. Braeil,

Classe 48
Titulo
Termo ai 659.745, de 344964
Casa Nacional do Livro Ltda.

Rio Grande do Sul

aNtse 41
Café
Termo
Loc _

PLATEC

•

r"

659.732, de 3-9-1964
e R c oresentações Ltda.
G . arvie do Sul

LOC
SEGUROS E
REPRESENTAÇõ ES LTDA.

Classe 50
Representações nacionais cOmo estrangeiros, 5 base de comissões aebre peso

tações Silva Ltda.
Rio Grande do Sul

Representações em geral

Termo n. o 659.727, de 3-9-1964
Mater Comércio de Representações
Limitada
Rio Grande do Sul

Classe 50
Agenciamento de Segurai

•

Rio G ••ande do Sul

Termd n. • 659.731, de 3-9-1964
Pedro Ca/listo Kunrath
Rio Grande do Sul

• Classe 50
Bens e valores imobiliários

~VA

Garagem São Pedro Ltda.

Classe 41
Café

COVENMI

rermo n.• 659.743, de 3-9-1964
Organização de Comércio e Repremut•

Termo m° 659.736, de 3-9-1964

CAPE PAGE
Ind. Brasil..

Termo a.* 659.725, de 3-9-1964
Administração e Representação
"Covenar" Ltda.
Rio G ande do Sul

L.$TZN1G
Classe 48

Classe 50
Secos e molhados

Termo n.° 659.730, de 3-9-1964
Pedro Canisio Kunrath
Rio ..kande do Sul

Classe 50
Construções em geral

taçaes Silva Ltda.
Rio Grande do Sul

Titulo

Classe 1
Ferramentas

Industria Brasileira

Termo
659.742, de 3-9-1964
Organização de Comércio e Repredear.

Classe 41
Pescado fresco e congelado
Rio Grande do Sul

• Classe 42
Bebidas em geral
Termo a.° 659.724, de 3-9-1964
Oca — Engenharia e Comércio
Limitada
Rio Grande do Sul

STA4

"SALMINAL"
•
Classe 2
Sal mineral

Termo n. o 659.739, de 3-9-1964
Turismo Alvorada S.AA.
Rio Grande do Sul

ALVORADA
Ind. Brasil.
Classes: 33 e 50
Agenciamento .de turismo e
viagens

—

NACIONAL DO LISRO
Classe 33
ttdiçtka e vendas de livros
n.° 659.746, de 3-9-1964
Panificio Onar Ltda.
Rio nrande do Sul

1"';•rilt10

°IRAR

Classe 41

Inddsbla e comércio de pilo, nteretasbil
e lancharia

dor

164 GulettaTerme aP

beciriackira
aio

il

4+Lntir,

MAMO
ramee

e.b2.1 24. aça para

jilese& • issepries sei soulas. cps.
â6. debrues. 11. fitas, Somem

Classe 1
•
Produtos quiraicos indtietnahr
Termo a.° 659.748, de 394964
Auto Rádio Service Ltda.
Rio Grande da Sul

:12
tUR061219

Betronvolla timri

feltro para fogão, fõfonfriX
detem. lampariaaa, mochilas, inomPernitiros. nesgas. ombreira. e enchimentos
pus ampola de homens e senhoras,
Nome Comercial
panos para emitente de móveis, alio
sendo parte de móveis. artigos estes Tisnem na. 659.756 a 699.714, de
feitos de algodão. clitahanio. biso. Mn,
3-9-1964
fazenda parte doe mesmos. palmilhas,
Eletronvolke Ltda.
patenteares, pavios, Mens. 'rendas, reRio de janeiro
des, sacas. sinbaniniras para vestidos,
telas, tampos para almofadas, não ta
seda, ralou. II, pêlo e fibras Mio
incluirias em outras clames

TPOURimaiidc1~,
et-pato-a
Citam: 31, 36 e 39
Ra:pressão de propaganda
:1n1:9 659;e408 ara

Guanabara

Eletronvolks

Termo n.° 659.753, de 3-94964
D'Olne, Companhia 'de Tecida)
"Aurora"
Guanabara

Noié.Coneeitól
çadOMap—Culhik
Cietir
iuturama DNO".."0011f

Indústria Brasileira
Classe 6

.t.a da"
'S
8
Artigo da clame

1o0..2~4ov~

•%mo n.° 659. 7§7, de 3-9-1
• Companhia de Calçados
Classe 24
Guanabara
Artigo da clame
Ténue. na. 659.759 .a 659.761, de
„Linha Futura:m.23-9-1964
-Aut. s•
b
lavem. S.A. Investimentos Creddo e
amOntó Reatar
Financiamento
Guanabara

Classe 50
Comércio de rádio', peças e acessórios
para automóveis. assistência técnica e
representações

.

São Jerônimo
_Indústria Brasileira
Clame 13
Artigos da classe

9

Termo n. 659.759, de 3-9-1961
-Banco Brasileiro de Descontos S.A.
São Pa,t:o

•

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe' 2.4

Artetatos de etcidos em geral: Cwdeses.

fitas, alamares, debruns, cadarços gatões,,tiras, enfeites, laços, etiquetas, entremeios, rendas, bicos, bordados, passamanarias, alamarea franjas, sergas,
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

.

Termo n•° 659.754, de 3-9-1964
Rubem Ferreira
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 25
Artigos da clame
Clame 50
Artigos da classe
Classe 33
titulo de Estabelecimento
Termo n.° 659.762, de 3-94964
Octavio Ferreira Leite
.
Guanabara

PRORROGACAO

(Oztrié

•

7.euecta •Cette
CONITAINLIOAN

RUA uai MARÇO. 7.e.
4,14134 43.1159
MON MURO

Indústria Brasileira
Classe 33
Insígnia Comercial
Terme as. 659.751 e 659.752, de
3-9-1964

D'Olne, Companhia de Tecidos
"Aurora"
Guanabara

Clasze 33

9

Térrao n. 659.763, de 3-9-1964

Classe 36 •

3

Titulo •

1 ..ra distinguir: Artigos de vestuãrLis
- roi.aas feitas em geral: Alass'..;••.o.

svPuta:s. alparcatas. anáguas blusa&
",ta. botinas. blusões, boinas. baba
(Loiros. bones, capacetes. cartolas, cara
zuças. casaçao. coletes, capas. chalet
cachecols, calçados. chapéus, cintos
cintas. combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças. calções, calças, camisas. camisolas, tamiseis'',
cuecas. cerou.::... colarinhos, cueiros,
saias, casacos,ochinelos, dominós. echarpes fantasias, fardas para militares, coleguem, fraldas, galochas, gravatas. gorros. jogos de litigaria jaquetas, laguês,
luvas, ligas, lenços, mant8s, meia.
maiôs. • mantas, mandriào, mantlhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerbas,
patinas. ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos. perneiras, guimonos, regalos,
robe de chambre, roupa°, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandáliaa
sueteree, shorts, sungas, atolas ou elarke,
tater, toucas, turbantes, ternos, niformes e vestidos

Companhia de Calçados DNB
Guanabara

.
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral. a
fi aher: Brocados; casimitles, "gaze de
algodão emp aças; pano couro; tecidos plásticos em peças, tecidos de algodão de lã, dei inho, de cânhamo, de
juta, seda natural ou ralou, tecidos de
eitisticoi, de vidro, de viscosa: tule
Classe 24
73amares. atacadores para espartilhas
(calçados, ataduras de algodão para
inversos fins, exceto para fins mediei-

l

u

•

Durabilidade ExtraÀ

.

Clames: 32. 33, 35, 36, 39 e 90
Expressão de propaganda

4

T.4rmo a. 659.768, de 3-9-1W4
Companhia de Calçados DNB
Guanabara
•

Aiiance maminha
E Sinta o Futuro
,Em Seus Pés.;
Classes: 35, 36 e 39
Expressão de propaganda

.9

'Firmo ri 659.769, de 3-94964
Luiz de Oliveira Crua
cuanabara

CONT131Us,
Classe 50

,rviços gerais de cont abilidade

Termos na. 659.770 á 659.771, de
31-8-1964
Central Têxtil Indústria e Comercio

Limitada

•

11,4XURORA),.
r<"
:
itmusraikaktssi„las
‘k,

.40

Pêso Liriiissitno

Termo 11.9 659.749, de 3-94964
Fábrica de Jóias São Terdninao Leda.
guanabara
•

Clames: 35, 36 e 39
aureolo de propaganda

São .3all1)

Classes: 32, 33. 35, 36 39 e 50
Sinal de propaganda
Térmo n. 659.764, • de • 3-9.1964
Companhia de Calçados DNB
Guanabara

9

—res
Futama News Ciiies

4()_Calçado Masculino

•Classes: 35, 36 e 39
Expressão . de propagand

INDÚSTRIA BRASILCIRA
Classe 23
Para distinguir: Tecidos 'em geral. tecidos para -confecções em geral. Pare
tapeçarias e para artigos de cama e

wuinta-teira
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dares, cuscuzeiros, cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
cantoneiras, cháveiros, canivetes,. chavenas, cremones, cadiuros crivos, chanfradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquimétrica, correntes para chaves, soleretas, chavea para porcas, distintivos.
dobradiça, descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates.
enfeites. dr. metal, • estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
espana:lidar para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices, Serro para
cortar capim, freto/hos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e p4ins, flarmar
fivela, furadores, ferrainentas cortantes,
ou perfurantes para marceneiros, Sachos
de metal, ferraduras, forminhas, -fitas
de aio, ganchos, guarnições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de corseias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, molas para portas, raartelos
marretas, matrizes, marmitas, masanetas
mossas, machetes, mantegueiras malhos
=valhas, nipes, pcas, pás, picaretas
pregoe, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires - pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presilhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites„ reduções, recipientes de metal,
redizias, roscas de aço inoxidável, registros de aço Inoxidável registros,
café, Soalhas para banquetas, guarnis
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrôções para cama e mesa, toalhinhas
lhas, torquezes, trilhos tubos subula(cobre pio)
ções, anipões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
'Firmo a.° 659.773, de 3-94961
"Diva" — Distribuidora de Valores trancar, tramelas, talheres tplhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terMobiliários Ltda,
tubos, trans de casinha, torrarinas,
são ratuo
deitas, orinóis, vasos, vasilhames veraramada! de expandia, freza de
?ire: , gula de freta de chanfrar,
D
ventosas, maleta" baus para sacos de
viagem, para pastas, bedasazes, cantos
ao Paulo. Capixm4
para estojos, colchetes para malas, cra-

mesa: Algodâo, alpaca, cânhamo, cetim,
cama, casemiras, fazendas e tec.clos de
lã em peças, juta, jessey, linho, nylon,
paco-paco, percaline, rasai, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impertneabilizantes e tecidos de pano couro
e vestido-.
'
Classe 36
Para distinguir: 'Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: tgasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
bctas, botinas, blusões, boinas, baba" douroê bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação. coletes, capas. chatas.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, ccanbinações, carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas', camisolas, camisetas,
cuecas, , ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dceninós, acharpes: fantasias, fardas para militares, c0legiais, fraldas, galochas, gravatas, gostos, jogos de lingerie, jaquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, alenteis, meias,
pairas, mantas, mandrião, mantlhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugás, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quicaonos, regalos,
robe de chata/ide, roupão, sobretudos,
suapensórios, saldas de banho, sandálias,
susterei, aborta, sungas, atolas ou 'slacks,
taleis toucas, turbantes, ten3011, uniformes e vestidos
Classe 37
Roupas brancas, para cama e meaar
Acolchoadas para camas, colchas, -cobertores, esfregões, frosahas, guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençóis, mantas para cama., panos para
casinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para }antas, toalhas para chã e

Classe 3.
Valores mobiliárias
Termo n.° 659.774, de 3-9-1961
Reides — Comércio de Paraçusos Ltda.
São Paulo

.2ZI DEO

vos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadoras de correias, pontal-

:st, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de expansão Tármo n.° 659.775, de 3-9-1964
Lanches "208" Ltda.
São Pau; o
-

2 O

Classe is
Para distinguir ferragens e krramessas:
Clisse 41
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldraves, ,armações • de metal Lanches, refeições prontas, trituras, aal.
abridores de latas, arame, aparelros de gados: bolinhos, croquetes, churrascos,
chá e café, assadeiras, açucareiros, apa- cuscus, cochinhas carnes, empadas, canrelhos para lavatórios, arandelas, ares- bas, kibes, omeletes, pastéis, pizzas, saltas, aros, almofadrises, amoladores, sichas, sanduiches, saladas, tortas e
doces
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bfgornas, baixelas.
Timo n.° 659.776 de 3-9-1961
bandejas, bacias, inombonieres baldes
CBT — Companhia Brasileira de
borboletas, baterias, bases de metal braTransportes
•
çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para • Icass baterias de casinha, colheres de pedreiros, cadeados correntes ca3 T — COMPANHIA
bides, chaves de parafusos, conexões
pare encanamentos caixas de metal para
BRASILEIRA, 74,
portões, colunas, canos, chaves de fen-1
TRANSPORTEg
da, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos, cachepots centro de mesa coqueteleiras, caixas para condimento dei
slimentos, cadeados, caldeirões, caçarssi
Nome Comercial
lia, chaleiras, cafeteiras conchas coa-1

(Seção til)
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doutos, bonés, Capacetes, cartolas, cum
puças, casaçao, coletes, capas, chalers
cachecols, calçados,' chapéus, cinto*
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças. 91ções, cal.
ças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. acharpcs. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gora
tos. jogos de 'ingeri% jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, raantlhas. paletós, palas, penhoar, pulover, pelerInas,
peugas, ponches, polainas, pijamas. pie.
nhos, perneiras, .quitnonos. • regalos,
robe de chambre, roupão: sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
susteres, aborta, sungas, stolas ou sladts,
tuim-, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Termo n. 9 659.777, de 3-9-1964
Companhia Brasileira de Adubos
São Paulo

ifidústria erasilen

....•nnnnn•••

Classe 2
Termo n.° 659.781, de 3-9-1964
Substâncias e preparações ‘qua–,sas In Aslossi a Comércio de Cal Kasvamura
usadas na agricultura,. veterinária e para
Limitada
fins sanitários: Adubos, baraticicias, calSão
Paula
rapaticldas, desinfetantes, defumadores,
fetilizntes' do solo, fungicidas, formicidas, germicidas herbicidas, inseticidas,
microbicidas, óleos para fins veterinários, raticids, remédios, sbão desinfetantes, vacinas e unguentos
Tino n. 9 659.778, de 3-9-1964
Brindastes Creações Artísticas Ltda.
são Paulo
•

insm-trriFini

DRIBDARTE SI
Indústria Braeileira
Classe 26
Para'tlistinguir: Adornos para mobilias,
a saber: guarnições de enfeites de madeira, puxadores, prateleiras; adornos
para uso caseiro, a saber: pratos de
parede, vasos; argolas, argolas para
guardanapos; baldes, bandejas; cabides
de parede, cabos, caixas, cestos para
00, cestas para bijouterias de madeira, cepos de casinha, colheres de pau,
colherões, coronhas para espingardas,
canecas, cavaletes, cunhas; degraus de
escada, dormentes; escadas,' envólucros
tiara garra tas, espremedores de frutas,
esteirinhas para mesa, espetos; formas,
forquilhas, facas; gamelas, grades; leques (armações), letras; macetes, machucadores, mastros, monogramas; pali.
tos, painéis de biombo, pinos, Pipas,
prateleiras, pratos, prendedores de roupas, puxadores; réguas (exceto para escritórios), rodinhas, rolos, rosários; tonéis, torneiras e tubos para foguetes;
varas de suspensa° de cortinas para janelas, vasilhas, feitos de madeira, õsso
ou marfim' e não incluidos em outras
classes
Tinos ns. 659.779 e 659.780, de
3-9-1964 .
Indústria de Móveis Francisco Bergamo
Sobrinho S.A.
São Paulo

2 IIR'0 Á M U,
)
Indiletria Brasileira
•
Classe 34
Cortinas, capachos, encerados. inclusive
para instalações hospitalares. estrados,
linóleos, tapetes em geral para assoalhas
e paredes e artigos de pele para os
mesmos fins, passadeiras
Cisase 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas eia geral: Agasalhos
aventais. alparcatas, anáguas, blusas
botas, batinas, blusões, boinas, baba

rNDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 1
saa virgem, cal hidrataaa e cal
extinta
Termo n,° 659.782, de 3:.;-1960
D.0.1.111 Modas Infantis S.A.
São Paulo

-

FESTIVAL 1U
ATRO

Classes: 22. 23. 24, 32, 36, 37 e
Titulo

17

Térmo n A 659.783, de 3-9-1964
Enunanuel Bloch, jóias S.A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO .

iJc (PC)Iffeld
Indústria Braaileira
Classe 8
kerogios emgeral
incha vc relógio;
postáteis e portáveis relógios pari
sorno ou em objetos de adorno rel6
g ins-pulseiras, relógios de ho'so re/6
gios para lapela, relogios ern broches
relógios em anais, relógios de :ilesa, ir.
logIos de alarma, despertadores e
crassa/natos.

166 Quinta-feira 14
Termo n° 659.784, 'de 3-9-1964
¡odeie Anonyme Andava Etablisse.
Cie.
manas Goldenberg
.
França
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a• 659.7á5, de 3-9-1964
— Urino
Clo&ealdo Fernandes Nano Guanabara '
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Tenno n• 659.790, de 3-9-1964
Studart S.A. Indústria e Comércio
Guanabara

•
PRORROGAÇÃO

COLDER113ERG

ti

5

14,

Classe 11
Para distinguir ferragens e •erramentas:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
Indústria Brasilein
argolas, aldráves, armações de metal
abridores de latas, arame, aparelros de
•Classe 8
chã e café, assadeiras, açucareiros, apaDiscos
relhos para lavatórios, ararra'elas, aresTeimo n° 659.786, de 3-9-1964
tas, aros, almofadrises, amoladores,
Clodoaldo Fernandes Netto
-amoladores de ferramentas, alças para
Guanabara
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
• bandejas, bacias,, mombonieres baldes
1111. borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras, bules, bisagra, bulias, baia.*
para facass baterias de cosinha, colheres de pedreiros, cadeados correntes cabides, cha les de parafusos, conexões
indústria Brasileira
• pira encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de fenda; chaves inglesas, cabeções, canecas,
Classe 8
copos, cachepots centro de mesa cc..
Discos
queteleiras, caixas para condimento de
alimentos,, cadeados, caldeirões, caçaraTermo n• 659.787, de 3-9-1964
las, chaleiras, cafeteiras conchas coaClodoaldo Fernandes Netto
dores, cuscuseiros, cabides de metal,
e-aanabara
'
cabos, caixas de ferro, cgruzetas cur /as
cantoneiras, chaveiros, canivetes. cha:trenas, cremones, cadinros crivos, chanfradores, cassinetes, cabos, chaves -chaves- para porcas circulares chaves .torquimétrica, correntes para chaves, coltrates, chaves para porcas, distintivos,
Indústria Brasiletra
dobradiças, descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates,
Classe 8
enfeites de metal, estribos, espátulas
Discos
estojos de metal Para carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas metaTermo 12 9 659 -.788; de 3-9-1964 escarradeiras, espremedores, espu- Studart S.A. Indústria e Comercio
madeiras, formões, foices, Serro para
• Guanabara -•
cortar capim, frerolho,s, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
PRORROGAÇÃO
doces, bolos, empadas e pudins, Ranges
• fivaia, furadores, ferramentas • cortantes
ou perfurantes para marceneiros, Sachos
de metal, ferraduras, @minhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal.
garfos, ganchos para quaiiros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, .grosas, garrafas, ilhoses, loa' ,,lhos, jarros , limas laminas licoreiros
iatas, luvas, linguetas, leiteiras, macha• cunhas, molas para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras malhos
•rama
* lhas, -rapes, pcas. pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos .porcas
pratos, porta-gelo, poseiraa, porta-pao,
Classe 3
porta-jóias, paliteiros, panelas puxado• res, placas, pregadores, porta-esponjas, Um preparado farmacêutico parasiticlpeneiras, pinos, plainas perfuradeiras da e microbicida, empregado na cura
• - - de empinges e dartros
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presiTermo n°659.789, de 3-9.1964
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores Studart S.A. Indústria e Comércio
rébites, reduções,. recipientes de metal,
Guanabara
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros • de aço inoxidável registros,
!RORROGACA9
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrólhaS, torquezcs, trilhos tubos subulaçt".es, ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
• trancas, tramelas, talheres talhadeiras
$ampas para panelas e caldeirões.- turiri-% tubos, trans de cosinha,
•orinóis, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, freza de
f rezar, guia de freza de chanfrar,
yen:osas., a7.; tas. baus para sacos de
Ndr.Trn pura pastas, balmazes, cantos
para, ea•ajos, colchetes para malas,
c..Htes tecto para pastas e para
Inal ee---alarcs de correias, pontalYNS r•e rrl. darcs 4C papel. supO.rtelk
Classe 43 •
ta aaaartzs e • •:::n$ de expansão •
Loções

Crescen o

Classe Ti
ara distinguir soluções quiimicas •
praparados quanicos usados na
indústria
Termo n' 659.793, de 3-9-1964
•Stucfart S.A. Indústria e C.iaiérdo
Guanabaía • -

PRORROGAOÃO

itottavaia
aRASII.CI

RA

Igtsre,';'"
-

Classe 48
Óleo perfumado para o cabelo, óleos
balstrnicos para maquilagem e óleo per', fumado para bronzear a pele
Termo n• 659.791, de 3-9-1964
Studart S.A. Indústria e Comércio
Guanabara
pRORROGACk

•
Classe 48
Pó de arroz, pós para maquilagem e'
tratamento da pele, pós para as unhas,
Termo 339 659.794, de 3-9-1964
Studart S.A. Indústria e Comércio
.
Guanabara

ontraste

pRoRRoardo

Classe 48 .
Pasta (pomada) para a pele.. Pasta
dentifricia. Pasta para as unhas
Tenná n° 659.792. de 3-9-1964
Studart S.A. Indústria e Correrei°
•
Guanabara
„

PRORROGAÇÃO

Classe 48
Rouge
• Termo n• 659.796, de 3-9-1964
Stud-art S.A. Indústria e Comércio] a
Guanabara
PRORR0GW.i0

Classe 48
Pomanas para a pele e maquilagem
Termos ns. 659,798 e 659.799. de
•
3-9-1964
Hooker Checnical Corporation
Estados Unidos da América

CL '-se 48
Para distinanir P arfurnes. essências. ex.,
dor anua de be leza: &crua de quina,
tratos água . de colónia ánua de toucaAma de rosas Anua de alfazema. água
nato barba. incôes e tônicos para os
rabelos e nata a orle brilhantina ban1 C IM E
lin ICALS
dolina, "batons" ensmc, tiros fixadores.
le •aenteadcas ortrAleos óleos para os
PLASTICS
cabelos creme avanascente cremes gol.
+Irosos e pomadas para -limpeza da
orle e "manuillage" depilatArlos data
Classe 2
dormites, vinagre aromático, pó de mios
Soluções quirmicas e seus preparadn.; e talco perfumado ou não, lápis _para
usalos na agricultura, veterinária e Pestana e sobrancelhas. preparados para
para fins sanitários
embelezar cílios e olhos, c.amdea para
4

•
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o rosto e para os lábios. sablo e creme
, para barbear, sabá° liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentibicios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perna
ose; escóvas para dente; cabelos, unhas,
e dila; dum de louro. saquinho perita
medo. preparados em pó. pasta, liqua
de e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparadas para descoloris
Isnhas. cillos e pintas ou sinais arta- dais. óleos para a pele
Termo n° 659.795, de 3-9-1964
Studart S.A. Indústria e C.a:cerdo
Guanabara

Classe 48
Uns produto de toucador. "(Solução
adstringente para maquilagem e tratamento da pele)
Trino n° 659.797, de 3-9-1964
Studart S.A. Indústria e. Comércio
Guanabara

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
para barba. loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina banres,
dolim "batons *. cosraéticos, fixado
de penteados, petróleos, óleos para' os
cabelos. creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
peie e "maquelagee depilatórios, desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou nao, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou ralo, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta %liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perlame; esedvas para dentes, cabelos, unhas,
e calos; dum de louro, saquinho pariu.
atado, preparados em pó. pasta, líquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais ardildata, óleos para a pele
Termo le 659.800. de 3-9-1964
Guanabara de Produções Artísticas
Limitada
Guanabara

Cuánabara
Classe 32
Termo a° 659.802. de 3-9-1964
Condomínio do Fali/Ido Road Point
'
Guanabara

Edifício -Rond Point
- Classe
33
Titulo
Termo re 659.803, de 3-9-19ã4
Cobradenco — Companhia Brasileiro
de Desenvolvimento Comercial S.A.
São Paulo

Classe 33
Insgnia Comercial
Classe 48
Termo n° 659.805, de 3-9-1964
Preparado para o cabelo. Tinturas
Artefato: Metálicos para Construções
para o cabelo
S.A. — A.M.C.
Dermo n° 659.901, de 3-9-1964
São Paulo
Bozzano S.A. Canercial. Industrial e
Importadora
Sá° Pauto

BRASLOCK
IND. BRASILEIRA

Classe 48
Para distinguir: Perfumes. asseadas. ex.
tratos. égua de colónia. água de toucador, água de beleza. ágca de quina,
água de rosas. água de alfazema, égua

Classe II
Para distinguir ferragens e aerramentas:
Alicates, alavanca', arruelas, arrebites,
argolas, aldraves, armações de metal
abridores de latas, arame, aparelros de
chá e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almofadrises, amoladora,.
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas.
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas; baterias, bases de metal bre,
çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de cosinha, colheres de pedreiros, cadeados correntes ca.
•

bides, cl.-ves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de Metal para
portões, colunas, canos, chaves de fenda, chaves : ilesas, cabeções, canecas,
copo*, cachepots centro de mesa coqueteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaroa
las, chaleiras, cafeteiras conchas coadores. cuscuseiros cabides de meta:.
cabo; caixas de ferro, cgruzeraa curves
cantoneiras, chaveiros, canivet.s,
acuas, cremonea, cadintos crivos, chata(radares. cassinetes. cabos. chaves chaves para porcas circulares chaves torquimétrica. correntes para chaves, colardes, 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, Remas para
doces, bolos, empadas e pudins, flanges
fivela,. furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, Sachos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal.
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, - grades para
fogeseee geladeira; grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas laminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadiabas, molas para portas, martelos
marretas, matizes, marmitas, maçanetas
monas, machete; mantegueiras malhos
navalhas, nipes, picas, pás, picaretas
prego; ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo. poseiras, porta-pão.
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos. ',Minas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presalhas, rastelos, roldanas, raios, regadores
rebites,, reduções, recipientes de metal.
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço Inoxidável registros,
serras, serrote; sifões, saleiros, sacar-ralhas, torquezes, trilhos tubos subulações, ampões. cavadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, camela; talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terduas, tachos, trans de cosi:ilha, torradeiras, mintas, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, (reza de
!rezar, gula de (reza de chanfrar,
ventosas, maleta; baus para sacos de
viagem, para pastas, .balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, eravos, 'enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores .de correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de" expansão
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nano n° 659.906, de 3-9-1961
Artefatos Metálicos para Canstrucries
S.A. — A.M.C.
Sao Paulo

•

LOCKBRAS
,IND. BRASILEIRA
Classe 11
Para distinguir ferragens e çer r ame ntas:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldrava*, armações de metal
abridores de latas, arame, aparelros de
chã e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatarios, arandelas, arestas, aros, almofadrises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas, bandejas, bacia; mombaraeres .baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeira.; bule; bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de casinha, colheres de pedreiros, cadeados cor:entes cabides, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de fenda, chaves inglesas, cabeções, canecas,'
copos, cachepots centro de mesa eco
queteleiras. caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaria.
Ias, chaleiras, cafeteiras conchas coadores, cuscuseiros, cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
cantoneiras, chaveiros, canivet-s. cha.
venas, cremones, cadiztros alvos, chana

fradores, eassinetes, cabos, chaves chaves para -porcas circulares chaves tora
quimétrica, correntes para chaves, colcretes, chaves para porcas, distintivos,

Ir;

dige

dobradiças, descanço para ta/bares, pra-

tos e copos, enxadas, alaras, aagatek
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal -para carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, aspal.
madeiras, formões, foices, Serro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras; funis, fôrmas pari
doces, bolos, empadas e pudins, Cangas
fivela, furadores, ferramentas cortante'
ou perfurantea para marceneiros, fechos'
de metal, ferraduras, forminhas, fitai
de aço, ganchos, ouarnições de metal.'
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de corujas, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiroi
gonzos, grosas, garrafas, ahrges, Joe=
lhos, jarros, limas lâminas licoreiroa
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machia.
diul3as, molas para portas, martelos'
marreta; matrizes, marmitas, raaçanetai
mamas, machetes, manteguetras malhos'
navalhas, nipes, paia. pás, picareta:
piegas, ponteiros, parafusos portai
Termo a° 659.804, de 3-9-1964
porta-gelo, poseiraa, porta-pão
Cobradenco — Companhia Brasileira pratos,
porta-jóias, paliteiros, Panelas puxado'
de Desenvolvimento Comercial S,A, rei, placas, pregadores, porta-esponjas
peneiras, pinos, plainas perfurada/rua'
SAo Paulo
pires pinças, panel6es, porta-copos r"
garrafas, passadores de roupa, preza'
Dias, rasteio; roldanas, ralos, regadorci
rebites, reduções, recipientes de metal
.rodízio,, roscas de aço inoxidável, re.
gistros de aço inoxidável registros,'
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacana.
lhas, torquezes, trilhos tubos subula-:
95es. =Pões.' travadetras telas de[
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talharas talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de cosinha, torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, (reza de
(rezar, gala de (reza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus pari sacos 'de
Nome Comercial
viag em, peta pagas. balda..

Ir

j
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para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas. passado'res de correias, pontea
ias, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubas de expansao
Termo n° 659.807. de 3-9-1964
Indústria de Ferramentas Agrícolas
Sarah Ltda.
São Paula

¡INDUSTRIA . DE PER-AMIE-ANTE
te_RICOLAS SfiRAN LTDA.[
Nome Comercial
Termo n° 659.808, de 3-9-1964
(Prorrogação)
Companhia de Eletricidade Schorch —
Werke — Voigt f Haeffner do Brasil
São Paulo
.PRORACndC2A

Unto n° 659.811, de 3-9-1961
Bernardo 8 Cia.
Mato Grosso

.•

MISUIA
Indiístria Brasileira'

Classe 43
:Nuas minerais, águas naturais,. águas
gazozas, artificiais, água tônica bebidas espumantes sem álcool, guaraná.
gazosa, essências para refrigerantes, refrescos, refrigerantes, suco refrigerantes
da tôdas as frutas, refrigeranaas de mate,
soda, suco de frutas, sifões soda limonada laranjada, sucos de lana, suco
de mamão e xaropes',
Termo n° 659.812, de 3-9-1964
Edson Medeiros
• São Paulo

AQUARELA'
Indústria Braaileira

eiaéAinas DE ELECTRICIDA actineg..riaa
VOIOT & RAMMER DO RRASID

mane Comercial
Termo n° 659.809, de 3-9-1964
Schorch S.A. Indústrias Elétricas
São Paulo

SCHORCil S. h.
Lindústrias
Elétricas
Nome Comercial
Termo no 659.810, de 3-9-1964
Perfumes Coty S.A.B.
Guanabara
a

Classe 14 Para distingu r: Projetores, castiçais.
imagens, pingentes, craminés, masin como outros artigos de iluminação em vidro, garrafas de vidro, canecas de vidro, jarros cie vidro, porta-talheres de
vidro, compoteiras de vidro, fruteiras
de vidro, taças de vidro, conchas de vidro, pratos de vidro, espremedores de
frutas de vidro, biscoteiras de vidro. cetras devidro, para doces, para bombons,
pótes de vidro com ou sem rolhas de
vidro, para liqu dos e sólida e artigos
analogos de vidro •para mesa, cópa e
cosinha, _jarros e vasos de vidro para
flamas, podendo a marca ser ainda em
papeis de escritório e de 'correspandescias, anuncios e propaganda em geral,
embalagens e qualquer fôrma de acondicionamento
Termo n° 659.813, de 3-9-1964
Nelson & Nelson S.A. — Comércio.
Indústria e Importação
São Pél,

& NELSON S.A. .‘
BLUSH ACCENT -NELSON
COUR.CIO, INDUSTRIA

JNDUStRíA BRASILEIRA

, 11110- Ir

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essênciasaex.
tratos água de colônia, água 'de toucador. água de beleza, água de quina,
agua de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, • fixadores
'de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas, para limpeza da pe.
le e "maquilage", depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
'embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifriclos -em pó.
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perlasie; escovas para dentes; cabelos, unhas
e 'cílios rum de louro. saquinho perfumado, preparados em pó. pasta,
• e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
artiaular; . glicerina perfumada para os
' abalos c preparados para clsecolo.
rir unhas, cilios e pintas ou sinais adi.
fíciais, óleos para a pele

IMPORTAÇÃO.
Nome Comercial
Termo no 659.815, de 3-9-1964'
DPEGL — Distribuidora Produtos
Farmacêuticos no Estado da
Guanabara Ltda.
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Termo ;O 659.814, de .3-9-1964
O -Imediato. — Conserto Industrial
de Calçados Ltda.
GUaanbara .

geral, a saber: algodão preparado pas
limpar metais e móveis, anil, amido.
azcl da Prussia e Ultramar para laa '‘•
vanderia, alvaiade; abrasivos quando.
para limpar e polir; cera para assoalhos, • composições para limpar maquinismos, carbonato de potassa, cêra para'
lavanderia; detergentes, extratos -de
anil; flanelas preparadas para limpar
metais e móveis, fécula para tecidos,
Jidá-ft-ia' Brasileira'
fosroros; goma para lavanderia 'e lavadeira, graxas para calçados; liquidos p a
Classe 36
. tirar manchas e branquear roupas;-rt
Calçados para Nornens, senhoras e
óleo para limpeza de carros; pomadas
' crianças
para calçados, pasta para olir, preparados químicos para tinturaria e lavanTérmo n° 659 .816, de 3-9ei 964
DINAUTO — Distribuidora Nacional daria próprios para tirar manchas de
roupas, preparados para lavar, pós de
de Automóveis Ltda.
brunir metais; soda para lavancreria, sa' , Minas Gerais
bão em pó, sabão comum, saponáceos,
sulfato de soda, silicato de sódios, soda
cáustica; tijolo de polir; velas
•

O:9

1

Uasse 21
Para distinguir: Amrotecedores, armações, alavancas de cambo, alavancas
de freios, alvados para lanças, bicicletas, braçadeiras de mola, barcos, cubos,
conjunto de direção, carroceriasa chassis, caminhões carcassas, desligadeiras,
estribos, engates para carros, e.xos intermediários, freios de pé. freios de mão,
hélices, lanchas, ,molas, molas para carros, motocicletas, manivelas, porta rodas, para-lamas, porta laterais, pedais
parh choques, radiadores, para automóve:s, reboques, suporte pata brisas, tanque, de gasolina, tratores, varetas de
controle, viaturas mecânicas, locomoventes, viaturas para tração"mecânica, via- turas mecânicas para aviação
Térnio n° 659.817. de 3-9-1964

(Prorrogação)
Laboratório armaker S:A.
Minas Gerais
•

PRORROGACià .

Termo n° 659.819, de 3-9-1964
Walderairo Barbosa da Silva t
Guanabara'

O RISO.
- Classe 32
. Revista (publicações)

-Termo n° 659.820, de 3-9-1964
Waldemiro Barbosa da Silva .
Guanabara'

SORRISO
Classe 32
Revistas (publicações) „.
'termo no 659.821, de 3-9.-1964
Colgate — Palmolive Company
Estados tinidos da' América

1 URINA
indústria Bra.sileira

Indústria Brasileira

Classe 3
Classe 48,
Para distinguir um preparado para ser Para a:sant:ir: Perfumes, essências, ex.
usado na medicina e na farmácia
tratos. água de colônia. água de toucador. água de beleza, água de quina.
•Termo n° 659.818, de 3-9-1964
água de rosas, água de alfazema. água
Joaquim inojosa de Andrade
para barba. loções e tónicos para os
. Guanabara
cabelos e para a pele. brilhantina. bandol!na. "batons". cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos: óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pelf e "tnaquillage" depilatórios. deso-

dorantes, vinagre aromático, pó de -arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos, carmim, para
o rosto d Par a os lábios, sabão e creme
INDUSTRI A BRASILE1R.,
•
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
Classe 50
pasta ou líquido. sais perfumados .para
Para distinguir: Impressos para uso
banhos, pentes, vaporizadores de perfuem: cheques, luplicatas, envelópes, fame; escôvas para dentes. cabelos. unhas,
turas, notas promissórias, papel de cor.
e dlios; dum de louro, saquinho perfurespondência e recibos, impressos em
Classe 46
mado. preparados em pó. pasta. liquicartazes, placas. tabuletas. e veículos, Para disting'air: Artigos e preparações do e tijolos para o tratamento das unhas
bilhetes im p ressos
•
para conservar, polir e limpeza em dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perlai:nada para os
rabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais altaPREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 1000
dals, óleos para a pele
;

