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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

4.048 e a 'portaria de 27 de setembro
de 1963 e lhe dou provimento para cone
ceder o registro da marca Sanei. Rio
de Janeiro, 14 de janeiro de 1965 (ass.)
. Rio 25 de fevereiro de 1965
Eduardo Portella Netto - Secretário da Indústria.
DECISÕES DO SR. MINISTRO o § 17 do art. 95 do Código da Pro- rendo do despacho que deferiu o têm>
João Gomes Xavier 6) Cia. Ltda. -.e
priedade Industrial. Rio de Janeiro, .3 127.219 marca Moet de Moet et Cais. Recorrendo do despacho que deferiu
o
doa)
O
Sr.
Secretário
da
Indústria
de
janeiro
de
1965.
(as.)
Eduardo
Retificação do dia 24 de fevereiro.
têrmo 162.456 marca Hepacolina de
exarou o seguinte despacho: De acôrdo Inst. Terapêutico Scil Ltda. O
Portella Netto - Secretário da
de 1965
com o art. 50 da Lei 4.(¥8-61 e da nhor Secretário da Indústria exarouSe.
o
portaria ministerial de 27-9-63, Cosa,.
Merck Si Co. Inc - recorrendo do
Metalúrgica Oriente Ltda. (recorreu. ço do recurso e lhe nego provimento seguinte despacho: De acõrdo com- o
despacho que indeferiu o termo 125.884
art. 50 da lei 4.048-61 e da portaria
- privilégio de invenção de.- Deri- dodo despacho que indeferiu o termo para manter o despacho recorrido de ministerial de 27 de setembro de 1963,
ri.' 349.968, marca Primor) - O Sr. fls. 19. - Rio . de Janeiro, 13 de javados de Benzimidazol.
conheço do recurso e lhe nego provi.
O Sr. Ministro exarou o seguinte Secretário da Indústria exarou o se- neiro de 1965. (ass.) Eduardo Portella mento, para que seja mantido o despae
guinte despacho: - De acordo com o Netto, Secretário da Indústria.
despacho:
cho recorrido, pela possibilidade da coe.
Em concluso. dou provimento, era Lei 4.048-61 e da Portaria de 27.9.63.
Waldes Koh 1 Noor Inc (recorrendo xistência das marcai registradas e ree
conheço
do
recurso
e
lhe
dou
provitnenparte ao recurso de fls. 253, para dedo despacho que indeferiu o termo gistranda. Rio de Janeiro, 11 de feve.
ferir o pedido de patente de invenção. to para reformar o despadlo recbrrido 142.249 marca Liberty) - O Sr. Se- reiro de 1965 (asai.) Eduardo Portella
de
fls.
15
para
afinal
conceder
o
rettnicamente no tocante ao processo de
cretário da Inpústria exarou o seguinte Netto, Secretário da Indústria.
fabricação de - Acil Benzimidazóis - gistro da marca exclusivamente para os despacho: De acõrdo com o art. 50 da
Gaia Cruz Cia. Ltda. Recate
coberto pela prioridade decorrente do artigos da classe Il. Rio de janeiro, Lei 4.048-61 e da portaria ministerial
depósito feito no United States Patent 11 de janeiro de 1965. .(as.) Eduardo de 27-9-63. conheço do recurso e lhe rendo do despacho que deferiu o tèrzno
Office, em 17 de março de 1960. sob Portella Netto - Secretário da Ind. dou provimento para conceder o regis- 164.143 título Leiteria Vitoria .--- O Se.
Cia. Antarctica Paulista Indústria
número 15.518.
tro na ausência da prorrogação do regis- nhor Secretário da Indústria exarou o
Em 13 de fevereiro de 1965. as.) Brasileira de Bebidas e Conexos (re- tro n.5 87.541 dado como impeditivo seguinte despacho:
Daniel Pante& - Ministro da Iodas- correndo do despacho que deferiu o tia-- Rio de Janeiro, 11 de faneiro de 1965.
-CConheço do recurso e
dou
mo 127.212 marca Moet de Moet Bt
p rovimento para se rconcedido lhe
reta e Comércio.
o regia.
Chandon) - O Sr. Secretário da In- )ass.) . Eduardo Portella Netto, Setro de acOrdo com'o art. 117 do código
DeciOes do Sr. Secretário da Indústria dústria exarou o seguinte despacho: - cretário da Indústria.
face as informações de fls. 16/17. ob.
De alôrdo com o art. 50 da Lei n.9
Wasco Engibeering Co (recorreu& servados
Dia 24 de fevereiro de 1965
os exemplares de fls. 13/15 do
4.048-61 e da Portaria Ministerial de do despacho que deferiu o têro 148.351 pr
Mannestnann Meer Aktiengeseliscrtaft 27.9.63. conheço do recurso e lhe neocesso. - Rio de Janeiro, 14 de ja.
marca Vasco de Bessa lEs Cia.) .- melro
de 1965 (ass.) Eduardo Portelln
(recorrendo do despacho que indeferiu go provimento para manter o despacho 0 Sr, Secretário da Indústria exarou o
o termo 277.065 marca Meer Ag.) - recorrido de fls. 19. Rio de janeiro. 13 seguinte despacho: De acórdo com 43 Netto, Secretário da Indústria.
O Sr. Secretário exarou o seguinte de Janeiro de 1965. (as.) Eduardo PorLaboratório Clímax Ltda. Recor.
art. 50 da Lei n.° 4.048-61 e da pordespacho: - Nos termos do art. 50 tella Netto
Secretário da Indústria. taria ministerial
rendo do despacho que deferiu o tér.
de
27-9-63,
conheço
do
de Lei 4.048-61 e da Portaria MinisiCa. Antarctica Paulista Indústria recurso e lhe nego provimento para man- mo n." 164.848 marcaa Suifa Tês de
terial de 27.9.63 conheço do recurho
LIS Vitamin Corp O Sr. Secretário
• lhe dou provimento , para conceder Brasileira de Bebidas e Conexos (te- ter o despacho de fls. 11, acrescentan- da Indústria exarou o seguinte despachos'
correndo
do
despacho
que
defe-iu
o
do-se
ao
mesmo
registre-se
com
exclusio registro pleiteado a fls. 2 na falta termo 127.215 marca Moet de Moet
De acórdo com
o art. 50 da lei 4,048-61
vidade para proteger sabão comum cora
da prorrogação de a,' 153.427. - Rio
e
da portaria ministerial de 27 de see
Pt
Chandori)
O
Sr.
Secretário
da
base
ao
óleo
de
babaçu.
Riu
de janeiro, 11 de janeiro de 1965.
de 1963, conheço do recurso e
(as.) Eduardo Portella Netto - Se- indústria exarou o seguinte despacho: 15-1-65. (am.) Eduardo Portella Nu- tembro
lhe nego p rovimento, para
- De aceirdo com o art. 50 da Lei n ° to, Secretário da Indústria
manter o des.
cretário da Indústria.
4.048-61 e da portaria ministerial de
Indústria e Comércio de Calçados pacho recorrido registre-se de fls. 7 v.
Arbatne S. A. Material Elétrico Me- 27-9-63, conheço do recurso e lhe nego Campestre Ltda. - Recorrendo do desRio de janeiro, 14 de janeiro de 1965
tais e Ferragens (recorrendo do despa- provimento para manter o despacho re- pacho que indeferiu o termo 158.164 (ass.) - Eduardo Portella Netto, Se.
cho que deferiu o termo 302;388 mar- corrido de ls. 19. Rio cle janeiro. marca campestre --- O Sr. Secretário cretá-io da Indústria.
es Arbal de M. Krua t s Cia. Ltda.- 11 de janeiro de 1965. - (asa. EduL aboratório Van Roosmalen do Bre.
Indústria exarou o seguinte despa- O 'Sr. Secretário da Indústria exa- ardo Portella Neto. Secretário da In da
cho: De aoárde com o art. 50 da lei sei Ltda. - Recorrendo do despacho que
rou o seguinte despacho: Conh-co do diiçtria.
a.° 4.048-61 e da portaria ministerial deferiu o têrmo 165.548 marca Salicilato
recurso e lhe nego provimento am.a
de 27 de setembro de 1963, conheço Bismuto C o mposto Sufis de Labo ratórios
Cia.
Antártica
Paulista
-Indústria
manter o despadao recorrido de fls. 13.
do recurso e lhe dou provimento para Suits do Brasil Ltda. - O Sr. Secre.
B-asileira
de
Bebidas
e
Conexos
(rena auséncia do impedimento legal, tudo
• na conformidade do art. 50 da Lei n.° correndo do despacho que deferiu o tia.- conceder o registro, por ser Inaplicável tário da Indústria exarou o seguinte
4.048-61 e da Portaria Ministerial de mo 127.216 marca Moet de MOset et o art. 95 n." 5 do código. Rio de despacho: Conheço do recurso e lhe ne27.9.63. Rio de janeiro 14 de janeiro Chandon) o Sr. Secretário da Indüs- Janeiro, 13 de janeiro de 1965 (asa.) go p rovanento nos termos do parecer do
de 1965. (asa.) Eduardo Portella Net- tria exa.rou o seguinte despacho: De Eduardo Portella , Netto, Secretário da Sr. A..s.sistente jurídico desta Secretaria
to - Secretário da Indústria.
acôrdo com o art. 50 da- Lei 4.048-61 Indústria.
da Indústria, visto a divergência real
G. D. Searle 6, Co (recorr.ndo
e da portaria ministerial de 27.9-63. coexistente entre as expressões (Sulis» e
ATI:orla)
Ferreira
Braga
Filho
Redespacho cue indeferiu o têrmo 329.802 nheço do recurso e nego provimento
Roosmalena, mantenho o despacho
O Sr. Secreta,. nata manter o daspacro recorrido de correndo do despacho que indeferiu o eVan
marca Probanchol)
rearr‘do de fls. 13, no conformidade do
rto da Indústria exarou o seguinte de g- fls. 1 0. Rio de janeiro 13 de iansire O termo 161.279 marca Sanei O Se- art. 50 da lei 4.048-61 e da portaria
pacho: - De acordo com o art. 50 de 1965. - (ass.). Eduardo Portella nhor Secretário da Indústria exarou o
seguinte despacho: Não estando mais ministerial de 27 de setembro de 1963.
de Lei 4.048-61 e da Portaria Minis- Neto, Sec r?tário da Indústria.
era
vigor os registros que deram causa
Rio de janeiro. 15 de janeiro rk
terial de 27.9.63. conheço do recurso
Antart:ca Paeliata Indúst ia ao despacho de fls. 15, conheço do re.. 1965 (asa.) - Eduardo Portella Netto,
t lhe dou provimento para conceder o
regtpo, visto ser inap'icavel no caso Brasileira de Bebidas e Conexos (recor curso, de acórdo com o art. 50 da lei Secretário da Indústria.

914 Sexta-feira 5

DIÁRIO OFICIAL (Seçáo EII)

•
— As Repartições -Públicas

.

'deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diàriamente, até às
J5 horas, exceto aos sábados;
Quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
— As reclamações pertinenfes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas. por escrito, à Seção de Redação, das
@ às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
'dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, raiaras e emendas.
— Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época. por seis meses ou um ano.
— As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinala-as. na
Medicamentos Alopáticos Nacionais
S A. — Recorrendo d odespacho que
deferiu o térmo 173.943 marca Agressina de Emanuel Merck Offenne HandetsgesclIschaft O Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: De
a,:órdo com o art. 50 da lei 4.048-61
e da portaria ministerial de 27 de setembro de 1963. conheço do recurso e lhe
nega provimento para manter o despacho recorrida de fls. 9. — Rio de janeiro. 11 de janeiro de 1965. (ass.)
.-- Eduardo Portella Netto, Secretário
da Indústria.
Cia. Paulista de Artefatos de Metais
Copam -- Recorrendo do despacho que
deferi uo têrmo 174.715 narca Cobaia
de Julio Moraes O Sr. Secretário
da 'Indústria exarou o seguinte despacho: Nos termos do art. 50 da lei ...
4.048-61 e da portaria ministerial de
27 de setembro de 1963, conheço do recurso e th enego provimento para manter
o despacho recorrido na falta de impedimento legal. Rio de janeiro, 11 de ja:
neiro de 1965. (asa.) Eduardo Portella
Netto, Secretario da Indústria.
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DEPARTAMENTO DE IMPRENSA -NACIONAL
01•IITOW

• 0111-RAL

de 1965

-7. As Repartições
cingir-se-ão és drainai-Urdi
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano . e de

iniciadas, em qualquer épocis,
-pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a rã.
amara oa "aça° Da naciaoRei

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
01410111 00 sanvioo

oa ruinia4i5as

PtORIANO GUIMARÂES Infida de valores acompanha.

MURILO FERREIRA ALN(ES

dos de esclarecimentos quanto
ti sua aplicação, solicilamo*

DIÁRIO OFICIAL
MICÇÃO In

1••••• 4* publhat•ads 4. warp*Monibb 4 Coparbarnant•
Pia•Mbnal4. Propel•dad• Induatrial do 1014*R4rre
4. Indó•frhe • Co .”4.•10 .

loa:escoo nas oficinaa d Departamento 0v Imprensa Nacional
INn•••••••1

ASSINATURAS

RirnernçõEs E PáencuLAmEs

FUNCIONÁRIOS

- Capital e Interiort
Capital e interior:
000,00 Semestre . .
Cr$
450,00
Sem
• • • Cr$
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$ 900,00
Ano Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.000,00
Cr$ 1.300,00 Ano
Ano

parte supérier do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o . ano em
que findará.
A fim de evitar, solução de
guinte despacho: De acórdo com o art.
50 da lei 4.048-61 e da portaria ministerial de 27 de setembro de 1963, conhe•
ço do recurso e lhe dou provimento, em
conseqüência reformo o despacho recorrido para conceder o registro da marca pleiteada a fls. 2. na ausência de
impedimento legal. . — Rio de janeiro,
21 de janeiro de 1965 (ass.) Eduardo
Portella Netto Secretário da Indústria.
Pirelli S.A. Cia. Industrial Brasileira
-- Recorrendo do despacho que indeferiu o termo 197.463 marca SV Titan
-- O Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte, despacho: De ao:5rd° cora
o art. 50 da lei 4.048-61 e da portaria
ministerial de 27 de setembro de .1963,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reformar o despacho de fls. 8, na
ausência de prorrogação do registro impeditivo n.° 94.720, para afinal conceder o registro da marca requerida a fls.
2. Rio de janeiro, 21 de janeiro de
1965, (ass.) Eduardo Portella Netto
— Secretário da Indústria.
Siemens Reiniger Werke Aktiengesellchaft Recorrendo do despacho que
indeferiu o térmo 233.392 marca Astral
— O Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: De acordo
com o art. 50 da lei 4.048-61 e' da portaria ministerial de 27 de setembro de
1963, conheço do recurso verso e . lhe
dou provimento, para conceder o registro
pleiteado na classe 10 e exclusivamente
para os artigos dos exemplares d sus.
345. Rio de Janeiro, 11 de janeiro de
1965 (asa.) Eduardo Portella Netto -Secretário da Indústria.

Cia. Industrial e Comercial de Campos
Recorrendo do despacho que indeferiu
o termo 182.922 marca Nobreza -- O
Sr. Secretário da Indústria, exarou o
seguinte despacho: De acôrdo com o art.
50 da lei 4.048-61 e da portaria ministerial de 27 de setembro de 1963, conheço do recurso de fls. 30 e lhe dou
provimento, para reformar o despacho
recorrido de fls. 9, e conceder o registro da marca requerida a fls. 2 na
falta de prorrogação do registro número
$4.356 (Informação de.fis. 12v/13) -Rio de janeiro, 13 de janeiro de 1965
Dannemann Exportadora de Fumos
(assa.) Eduardo Portells Netto, SecreS.A. Recorrendo do despacho que
tário da Indústria.
indeferiu o tèrmo 260.088 marca ArtO Secretário da Indústria exaLaboratórios Biosintética S.A. — Re- tilla
correndo do despacho que deferiu o tér- rou o seguinte despacho: De ac6rdo com
via 185.167 marca Antibaccus) O o art. 50 da lei 4.048-61 e da portaSr. Secretário da Indústria exarou o as- ria ministerial de 27 de setembro de

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os assinan-

tes providenciar a respectiva
renovaçãn com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.
1963, conheço do recurso e lhe dou provimento, para reformar o despacho recorrid ode fls4 7, e conceder o registro na ausência de impedimento legal
(caducá° do registro n.° 80.698 marca
Mantilha) — Rio de janeiro, 15 de janeiro de 1965 (asa.)
Eduardo Portela Netto
Secretário da Indústria.

usem os 'interessados prelo.,
renCialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do,
Tesoureiro do Departamento.
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edt•
ções dos órgãos oficiais WS.
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no . ala da assie
1
notara.
— O funcionário público federal, para fazer jus ao des.
conto indicado, etcverd provar,
esta condição no alo da assinatura.
— O custo de cada exemplar,
atrasado dos órgãos oficial*
será, na venda avulsa, acrescido de C4 se do mesmo
ano, e de Cri; 1,00, por and,
decorrido.
RECONSIDERAÇAO DE DESPACHO

Vera Gandelnum — Recorrendo do
despacho que indeferiu o termo ...
402.422, marca Lubrilimpa) — D9
acordo com o art. 63 do Der -:to 535
de 23-1-82 e parecer da D.a. e, Pelo Iate, de não ter sido prorrogado o
registro impeditivo n. 233.312, acolho o pedido de reconsideração de
EXPEDIENTE DO DIRETOR
lis. 18 para o fina de reformar o desGERAL RETIFICADO
pacho de indeferimento (fia: 17 verso), e conceder o registro pretenRIO, -26 DE FEVEREIRO DE 1965 dido.
•
RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO RIO, 24 DE rEVEREIRO'DE 1965
Personal Products Corporation —
DIVERSOS
Na reconsideraçião do despacho etc
deferimento do termo 356.898, marca, Metalúrgica Fraca lanza 6.A. —
Personnel.
Junto a patente n. 1,381 modelo Industrial) — Relativamente ao pedido
De . aãordo com o artigo 63 do De- de prorrogação e pagamento do 4.9
creto n. 535 de 23 cie janeiro ele 1962 triénio da patente de modelo induse informações constantes do proces- trial: • NOvo Desenho Ornamental
so, reconsidero o despacho cie lis. 20 Para Baixelas e Talheres — Nada
não porém, pela existência da marca há que deferir- de vez que a patente
do recorrente, que é quatro anos pos- em questão foi extinta face ao artiterior a do. interessado no presente go 42 combinado com o art. 76 n. 3
processo, mas pelo-fato de incidir a do código quando teve indeferido o
mesma no artigo 95 n. 5 do Código, seu pedido de prorrog ação Para tt)
para o fim de indeferir esta solicita- terceiro txianio que entrou fora ao
ção de registro republicado por ter prazo normal.
saldo com incorreções.
aso Standard do Brasil Inc. —
EXPEDIENTE DO DIRETOR GERAL No pedido de prorrogaçao na patente n. 1.639 — Nada há que deferir
RIO, 24 DE FEVEREIRO DE 1965 quanto ao pedido de prorrogação e
pagamento dó 4.9 triênio da patente de modelo industrial modelo proY.XIGÉNCIAS
=vendas perdurável exibidos ele arN. 192.161 — Quimica Leoas Ltda. tigos de comércio cie vez que, a na— Prove o direito ao uso do legitimo tente em questão foi extinta face ao
artigo 42 combinado com o art. '76
patrocínio: Hudson (filho de Ilud). item
nt do código quando teve inN. 234.099 — Astag A.G. Zurich deferido
pedido de prorrogação•pa— Apresente copia da petição 6.57i. ra o 39 otriénio
que entrou fora do
e 8.557.
\.
prazo.
DIVERSOS
Indústria Inaja Artefatos -Copos e
Embalagens de Papel S.A. — Junto
Indústria e Comércio de Produtos a patente modÉlo industrial 1.901 —
Sanitários Ltda. (1.9. D.R.T.
Nada há que deferir quanto ao pe2.210-59 — G-111 de 19-1-60) — Ar- dido de prorrogação e pagamento
quive-se.
do 3Y triénio da presente patente

I
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•
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de modal° industrial a qual estava
extinta de acardo com o art. 42 combinado com o art. 76 n. 3 do código
visto que o pedido entrou fora do
proa°.
, • Fundição Brun S.A. - Junto a
patente n. 2.043 - Nada há que deferir qaanto ao pedido de prorrogação e pagamento da presente patente relativamente ao 3P triênio eis
que, não tendo sido pedida a prorrogac:o paia o 2.9 triênio es'a a mesma eatinta de acbrdo com o art. 42
combinado .com o art. 76 n.
do
.
• coellgo.
Istamparla Caravelas S.A. - Junto a patente n, 2.116 - Nada há
que' deferir quanto ao pedido de pror
rogação e pagamento eu 3.9. triênio
da presente paterte de modêlo indu.strial a qual está extinta de acordo com o art. 42 combinado com o
art. 76 n. 3 do código visto ter aquele pedido entrado fora do prazo.
Maria Eulaila da Costa - Jünto a
patente n. 2.192 - Nada há que de, ferir quanto ao pedido de prorrogação e pagamento do 3.9 triénio da
presente patente de modêlo industrial a qual está extinta de acordo
oom o art. 42 combinado com o artigo 76 n. 3 do código visto haver
aquela solicitação entrado fora ri(
.
prazo.
•
Sandoval dos Reis - Junto a patente modêlo industrial n. 2.569 Nada há que deferir quanto a solicitação de fls. 20 visto que por n'aq
ter o interessado solicitado a prorro.gação e pagamento' dos triênlos dentro do prazo normal, esta a presente
; patente extinta na forma do que prevê o art. 42 combinado com o art. 75
n.' 3 do código.
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•

iviarço de 165 915

N.o 119.018 - Guilberme TN*.
N.o 392.437 - Embriogal - LaNome ec , merejal onleferid,is;
to, Benedito Martes de OtivegtIk e boratórios Earmacèutieos Exactas
•
N.°
!V7'. 164 - Cia, Rangel 601.1•
B. A. - Classe 8 - Concedo a
-José Bento.
ca eComércio. - Cia. Rangel . óptl.
Dlo 119.170 - Mbeekitio Ui* de restauração,'
co e Comércio.
wivalra.
.
N.o 332.440 - GerIcaina N.o ' 123.04 . .. L V. Phtlipe boratoárioe
Exigénelas:
Fa'rmac
guticos
Exactus
'Ckloellampenfabriekea,
8. A. - Clame 3 - Concedo a
N.o 386.991 - isen eereirp
N.o 188.237 -- WoR44 bem, restauração.
marUs
Satisfaça exigacia .•
chi R. P. A.
N. ° 404.219 _J crisval S. A. Co.
NP 394.978 - Lidogal - La2c0 123.887
CIIMMON ZMOYUI! boratórios Paálnacgutacos Exactus moreia/ Agro Industrial - Satis.
Company.
•
-S. A. - Classe 3 - Concedo a faça exigência'.
N.o 123.880 - MInnes4te. Mistos restauração.
Diversos
And Mainufacturins Cómpany.
Restauração de titulo de eete.
N.0 124.194 - Ioaquifn de Ratila
Panes: S. A. Ino. e xmown'to be/coimentok
. . •
Guimarães.
'
No pedlo de reconstituição. do Re
N.o 174.680 - tfooletli ModaN.o 392.499 - Casa Indiana Rã- glstro 150.316 Petiçrio 37.983
cela.
dto - Saad Azdala Rage Zacharias de 1904 - Marca Panex - Recons-Classes 8,36,41,42 e 43 - Con- titua-se o reistro 130.316 reto
N.o 185.171 -8. Q. lohnew
rente a marca •PalleX e em seguida
cedo a restauradlo.
Soa
a UM para juntar a petição, onN.o 125.509 - Antenor Urbano
Marca deferlda:_
eami
nbando-se o presente processo
de Oliveira.
para os devidos fios.
N.o 125.707 - United &ates - N.o 396.948 - Colono
Café a
The Eirestone Tire Riibber Co.
Itubber Company a 'Irces It. 01. Colono Ltda. - Classe 4L
N.o 422.700 - drescjfer B 18 - - No pedido de reonstituição do
Chemical Company.
•
Instituto QuimloteráPico S • A. - registro 171.451 petição 18,359-62
N.0 125.817 •-•-• Rotina & Rases Classe 3.
marca Emblemática -. ReconstiCompany.
tua-se o registro 181.451 marca
Nome
comercial
deferido
N.0 185 8ei72
Iiarbjsan Wal-.
Emblemática e em segnirla a SAC
kg r Refractories Company,
N.o 321.066 - Ind. de Conser- para juntar a petição encaminhanN.o 128.177
Sliell Ttesetirch vas Vera Cruz Ltda. - Ind. de do • p roi-1.9s° sn, para os devidos
LimitAd.
tjns.
Conservas Vera Cruz Ltda.
14C.o 12-6.205 - OLe. Brasileira. de
N.o 370.797 - Humble 011 (t; ReN.o 422.171 - Gessit S. á. Ind.
Cartuchos.
o Comércio
Gressil 8. A.-Ind. tini:11g Co. - Torno sem oleio o
despacho do p rossiga-se como reN. o 126.297 - Oba Soelote
e Comércio.
gistro nóvo, tendo , ,cm vlsta a nova
uma.
•
Titula de estabelecimento de- orientação dada pelo atual Dirotoc
• N.o 126.406
Thom & Iram
-- ferido:
Geral arquivando-se o processo!
Company.
.
N.0 467.883 - Fáb. do Doces
N.o 427.024 - imperial CliemiN.o 422.487 --. Ecia Esc. Contacal Industries Lirnd.ed..
bilidade Informacões e Advocacia Pequi Ltda. - Torno sem efeito
• N.o 127.213 - Cienerà1 Elect•ric - jenilton de Oliveira Bastos - o despacho de fls. 7-qtie arquivou
•DESARQUIVAMENTO 'DE
o processo- em virtude ler sido
Company.
Classe 33.
PRIVILEGIO DE INVENÇAO •
N.o 127.191 - Manufattira de
cumprida a exigaria dentro kto
Marcas indeferidas:
prazo legal.
N. 100.143 - Cia. United Shoe Brinquedos Estrela 5: A.
N.o 127.751 s.- Keno Plastic ProN.o 170.117- Pingo de Leite machinery do Brasil - De acOrdo
EXPF.DIENTE DA SECO
com o art. 201 do código concedo o cessing Corporation.
Modesto Bnene - Classe 41.
• DE PESQUISAS
desarquivamento pleiteado para que "N,O 127.913 - Pirelli Sapsa, SeN.o 187.685 - Paracin - Eaton
. Laboratories Inc. - Classe 3.
tenha -o processo andamento.
e¡Plá. Pe,R Azionl.
De 21 de fevereiro de 1965
N.o 128.243 - Amorico Duffar•
Reconsideração de despacho:
N.o 219.003 -Loco - Laco TexEx4gSncias:
t/
Noite,
N.0 128.099 - Státny Drevarsky
& Co. - Classe 38.
:Sleearijca Esfera Ltda. - RecorN.o 247.312 - Pram icin - Pra.
Tórmos com . exigénelas a !..:erem
rendo cio despacho que deferiu . o Vvs kumny Ustav. •
Urino 111.508 - Privilégio de ia-. N.o 130.069 - Aloisio ilenató v Laboratórios-S. A. - Classe 3 cumpridas: venção de José Paiéletti -.De.ack5r- Pedir() Borges.
N.o 300.403 - Superior - Cia. • N.o 432.728 do com o art. 83 do Decreto ml- • N.0. 130.206 - Yawato Iron & Brasileira de Super Lojas - Classe marnoto Sobrinho. D1', Reynaldo
tnero 535 de 23-1-62 e parecer da Steel Co. Ltd. e Tolloku :Denka n.0 42.
N.o 432.886 - Distribuidora AD. Patentes, nego deferimento,. ao. Nego Kabushiki Kaisha.
cionai (10 Calçado@ Ltda.
N.o
N.o
312.393
Goma
Diazina
130..706
•(Roces
de
Bouspdido e reconsideração de fie. 13,
•.
Lab. Yairopan Li-da, - Chtsse 3. .N.0 432.888 - Agrosarn Agro
mantendo o despacho de fls. 12 sois,
N.° 334.687 - Paulight - In.- Pecuária S. •A A.
eis que não ficou comprovado a • N. o 131.195
Ehel Internatio- ~tilas Paulight do Artefatos de
N.° 448.434 - Zambon Libero.
falia do novidade do privilégio de rale Research Maatechappil N. V.
N.o 450.068 - 'A-Brasil Mello.
invenção pleiteado.
N.o 131.631 - Fa,rblm fabrikee Madeira Ltda. - Classe 16. - ,
N.o 450.009
Dr. nywka Gol;
Dossel. Aktiengesellschaft..
N.o 312.074 - Novazolon
La- dliersch.
EXPEDIENTE DA DiVISIn
Oratório
Ilosbon
S.
A.
Glasse
3
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
N.0 450.070 - Réde
DE PRIVILÉGIO
Feedrat
N.o 347.264 - Nevralgin - Cy•Armazens
Gerais
Perrovjórios
S. A.
DE INVENÇA0
rillo
Molhe
ind.
e
Comércio
R.
A.
DIVISA0 DE MARCAS
AGEF.
- Classe 3.
N.o 450.782 - City - Guanabarif
, Do 25 ' de fevereiro de 1985
Dia 24 de fevereiro de 1065Lanches
Ltda.
N.°
397.789
Trtx
Matrix
Eriginelas
- Restauracão O' marcas:
457.421 - Injox Plásticos
S. A. Ind.' e ,Com.
Classe 31. LI N.O
da. • Tèrnloa com- e.aigénejas a cumN.° 398.380 - Rion • João
N. o 323.838 - Torotor - Toro.N.
o . 463.325 - Curldle «n:t do
, prir:
Eisenstaeter
Classe
48.
tor S. - Classe 8 - Concedo
•
Brasil
Malhas Ltda.
N.o
403.989
Brasília
Fer- N. o 100.537
João Emensio á restaurado.
• N.o 471.059- - Metalúrgica I .'orN.o 379,065 - Franset - Cami- reira.& Rodrigues - Classe 41..
Pinto.
sul Ltda.•
•
Franset Ltda. - Classe 36
•
N.o 111.917- The ISow Chemi- saria
N.o 415-.120 - Peruanos - Cos•
N.o
Concedo
a
restauração,
479:127
Tecelagem
Sarta
,
c- al Company.. •
"• Classe
41.
ta
Penna
&
Cia.
Rita.
NP 388.227- - Tissucalcio N.o 113:12.5 -(tkionsa.nle
Lab. Rio Química Ltda. - Classe
N.o PI15.921 - ' Titasoja - InsNs. 479.428 e 479.430 -Int!~
cal Company,
•
tituto Soro liorrnoterápico Nacio- indústria .e Comércio de Máqiiinas_
n.o 3 - Concedo a restabração.
Ltda. •
N.o 113.136 - Th e 11. F. GooN.o 391.886
Psehitt - Desti- nal S.- A. 1sOn - Classe
•
N.0 479.418 . - j uidth Leite ChaNo 422.313 - Cosmo e Damião
&frit Company.
faria Dalmore Ltda. -- Classe 42
Concedo a re•stanração.
- Hugo Pereira Otero - Classe 28. Vos de Carvalho.
N.o 113.813 - lhe li. F. GooN.o 479.450 - . Empresa Propa- N.o 391.888
Destilaria Dal•ditei' Company..
Expressão de propaganda inmore Ltda. - Pseliilt - Classe. 13
ganda
Congonlias Ltda.
deferida:
'
N. o 479.f4Q1 . -, 'Metalúrgica Li.
Antônio Luiz de - Concedo a restauração,
a
Souza
N.o 395.265 - Explosão 0.11)ja Mo
ira Ltda.
- Cordier - DestiN.9 301.880-•
.
N.o 489.458 - Imobiliária For.
N.o 116.258- Dunlon Itubber laria Dalmore Ltda..- Classe 42 - Josal Cavalcante e Araujo.Company Llmited.
Classes, 8, 10; 15, 18, 28 e 40.
não Dias Ltda.
- Concedo a rectabração.

t
-

-
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479.459 - Modas a Exposi- alteração de nome na marca Johnoa n.° 220.813 - Anotease a al.
ção Clipper S. A.
.
N. o 479.161 - Lrto . Bl000s t teraçào de nome da licenciada.
Hooker Chemical Corp - TransConstruções Ltda.'
ferèneia para seu, nome das marcas
N.0 479.465 - Irmãos Tonoli.
Bonderite n.° 230.521 - Pareolao
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
R.° 230.450 - Anotem-se as transferências.
TRANSF.ERfaNCIA E LICENÇAS
.12~
N.°

' De 2-1- de fevereiro de 1965
Transferência e alteração da
nome delitular deprocessos:
• Renato Gornide Corte Real Transferência para o seu nome da
palente privjlégio da invenção :Ur-.
mo 140.080 - Anote-se a tranaferência. -•
Halcon Internatfonal. Inc. • Pede para ser anotada nas- patentea
privilègio de. Mvenção têrmoa números 110-.201, 140.272, 110.505 e
140.562 aa atterâcões de nome Anotem-se as • alterações de nome.
.Monaanto CO. - Na alteração de
nome nas patentes privilègio de invancão têrmoa '140.274 e 140.270
- Anotem-F. e RR , alterações• de
nome. •
Beerliam Gratm- • Limiled
Transferanclapara , seu nome da
patente privilèglo de invenção lérm ° " 0 - 282 - Anote- s e a fransfort,neja.

Nestle S: A. - Transferência
para o seu nome da patente pravi•1épzio ale 'invenção_ tx)rnio 1111.,4 1
- Anote-se a transforancia.
Beecham ' Group Limited Transferèneia para seu nome da
patente privilégio do invencão farm° 140.18a - Ano( p- gr a transferência.
Tokhem Corp - Transferèncja
para seu nome da patente privilégi o de invenção /armo 1-50.571
An et e-s e a fransferêne'n.

Estabelecimentos lzidoro M.
Oliveira S. A. R. L. - Na alieraeão de nome na marca Azeite
D'Oliveira Izidoro n. o 226.913 -Anote-se a alteração de nome.
Diário do Comércio Emprèsa
Jornalística Ltda. - Transferência para seu nome da marca Informador Comercial n.o 238.940 Anote-se atransferhncia.
Lab. Catarinense S. A. - Transferência para nome da marca Neosentina n. o 251.510 - Anote-se a
trans feréneia •
n.0.1•11

Etablissement P O s j,n v e 5 t. -

Transfarência para sei) mime da
patente privilagio invenção !armo
nal .11 .1ao Anole - se a fransferènela
Prima . Melro Domésticos, S. A:
44.- Na alterarão de nome da patente
privilégio da invenção térmo número 141.511_ - .1note,-5e a alto-.
ração de nome.
Selaveizarazclie Alumnium A. G.
Aluminiom Su;sse S. A. Allnminio
Svizzero S. A. Swiss Aluminium
Ltd. a- Na alleraçãn de nome da
patente privilagin de invenção larmo 141.942 - Anote - se a aleração
de nome.
Indústria de Confecç(ies de Alagoas S. A. Trica/ - Transferónwa
para .seu nome ad marca Alaim
n. o 184-408 Annte - se atransferência.
União Fabril Exportadora S. A.
- UFF. - Transfeaência para seu
nome da Marca Pomba 205.255 Anote-se a tranaferenelá.
união Fbaril Exportadora S. A.
- 11F1 - Transferêtacia para seu
'nome da marca Rola n. o 211.022
- Anote-se atransferência,
Eletro Radiobraz O S': A. - Na
alterarão da nome da frase de propaganda Crediobraz Plano de Ven
Prazo' 1.51ajs Suáve da-Gidade-das'
- Anate-se a altera ri.° :213 .937
ção de nome.

.

.

1.° Produtos 'Químicos Tupa Ltda.. tèrmo 427.957 - Anotem-se 85

para Piragy Indústria. e Comérejo
Importação e - Exportação Ltda. SP desta' para Piragy S.A. Pro•
dutos Agrodomésticos.
Memphs E. A. Industrial - Na
alteração de nome na marca Locomotiva n. o 308.873 - Anotem-as
as alterações de nome: • 1.0. de Indústria * de Sabonetes e Perfumarias Memphis Ltda. para Memphie
S. A. Ind. de Sabonetes e Perfumarias; 2. 0 " desta para biemphis
S. A. Industrial.
Casa Mattos Papelaria a Livraria
S. A. - Na alteração de nome nas
marcas Normal ra° -306.979 - Perrarte n.° 203.898 - Anoeern-se
alterações.
Eaton Manufaturing Co. Transferência para seu nome na
marca Emblemática tèrmo 275.241
- Anote-se atransferência.
-Tzipec Embalagens Ltda. Transferénc • a para seu nome das
%arcas Izipee têm° 40:3.332. Anotem-se
'z i nco térmo 403.333
às tranferaneias.
Eaton Manufacturing Co. Transferência para seu nome das
marcas Fuillair Contrcil -termo mimem) . 423038 - Fuller térrno número 430.421 - Anotem-se as
trana.ferênciaa.
Café Rampini Ltda. - Transfe-

União Falial • Expoiladora S. A.
- OFR - Transferência para seu
nome da marca Liberal n. o 261.281
- Anote-se atransforancia.
Eimberly Ctark Cnrp•- Trans:fera/leia para soo name da marca
Valva/ ssue n. o 294.109 - Anote-se
transferência.
Schillar Brixen Át. Gia. Ltda. Transferancia para seu nome da
marca Obesetrat 110 .298.281 Anote-se a transferência,
•Citylux S. A. Comércio e Im- rancia para seu nome da marca
portação Na alteraçíin dc nome Caf(-1. Rampinj iérmo 423.827 na mprea A Sorte é Soa número Anote - se a transferência.
301.168- - Anote-se a alteração
!lar? ''Construtora S. A. - Na
. • alteração de nome. na marca Rdez
de nome.
Piraky S. A. Produtos Agnado- thrmo 424.124 - Anote-se a alteméatlens - Na 'alteração de nome rne) de nome.
na marca Granal n. o 304.711 Arlindo Mobrer - 'Transferência
Anotem-se as alleraçÕes de, nome pa''a seu nome das marcas Alibobr

Jelinson do Brasil
Johnson
.
Produto* Cirdr g:ce. Ltda. -

.

.

COLEÇÃO -DAS LEIS
DO:ESTADO DA GUANABARA
1964
YOL.
Ir.A:i5 e Decretos de maio a agbáto

DIVULGAÇÃO N' 922

PREÇO:

- Março de 1365!-

MONCO

VENDA:
Na Guanabara,
Sc'ção de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1
Agência Ir Ministério da Fazenda
O Atende-se a pedidos peio Serviço de Reembeaso Postal
.111

Em Bras2la

Na Sede do D.I.N.

&arai eram); as .
Manufactura de Tabacos Impar- •
ciales, Sociedade Anônima Indua.
trial Comercia/ y Agropecuária Transferência para seu nome da
marca Las Vegas térmo 144.895 Anote-se atranaferência,
'prima Eletro Domésticos S.
- No alteração de nome na marea
Circular de Ar Prima tèrmo Teia.
mero 459.929 - Anote-se a alteração de nome.
Maria Amelia Alves - Trnaaferència para seu nome da Impeli,
Santa Clotilde trino 484.094 -Anote-se a transferência.
Armour Pbarmaceutical Co. /Transferência para seu nome da.
marca Listica tarmo 469.491 Anote-se atransferência.
Discarlbras Distribuidora Brada
leira de Calçados Ltda. -- Traneferêncja para seu nome da matoa
13e1 Art térmo 469.956 . - Anote-ae
a' transferência,
Rápido Rodoviário Ruas S. A.
- Na alteração de nome na inejgMa Rápido Rodoviário Ruas número 87.724 - Anote-se a alteração
d a nome.
•

Laboratório.Ctarne.nse S. A. Tranaferènea para seu nome da
marca Munuta n o 167.481 - Anoto-se alransfarénela.
Manufatura Sul Americana
Tabacos, S. A. - Transferência
para seu nome da marca Manches.
for n. o 167.555 - Anote-se a
transferência .
J. Rabello (St Cia. Ltda. Na
alteração de nome . no titulo Loja
do Menino Homem n o 172.933 -Anate-se a alteração do nome.

Walita S.A. Eletro Indústria Ra alteraço de nome nas marcas:
Escolinha WaLita ri. 174.158.
Walita n. 173.1.50.
Walita n. 175.917 (insígnia).
Walita ri. 1'71.295.
Bolãozinho ri. 188.309.
BojAorinho n. 186.310.
'.rurmix n. 195.503.
Walita, ri. 197..999.
Neutron n. 234.423.
Picolino n. 235.963.
A Famosa Familia Walita
250.269 (frase de propaganda) -Quem Tem Walita Tem Tudo
n.9 529.537 (frase de propaganda).
.Turmix ri. 279,970.
Walita ri. -279.975.
n. 279.976:
Walita ri. 279.977.
Walita. n. 279.978.
AtilaW n. 279.953.
Walita n. 280.947.
Walita ri. 281.030:
Liquidificador Walita o Melhor Auxiliar de Dona de Casa n.5 282,461

(frase de propaganda).
Walita n. 282.058.

Walmix ri. 282.666.
Walita n. 283.389.
Walita' n, 283.390.
Walita n. ,283.390.
Walita n 283.391.
waiita n. 283.392._
Walita n. 28L242.
Vitarnix n. 239.334.. '
"‘Nralita ri. 303.746.
Tempo de pastas E' Tempo de Walita n. 504.126 (sinal de propaganda) - Anotem-se as alterações:
Lanifício Lealie S.A.- - Na altarac.5() dc neme na marca Driltex termo 263.253. - Anote-Se a alteraçao
de nerne.
Ila.nschel Werke A G --- Transfeência para seu *nome da...limita H rS
termo 86 444 - Anote-se a transferência.
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Comercinchistria Corby Ltda. Transferência para seu nome -da mar
Ca COrbY termo 300.420 - Anote-se
ã transferência.
Sperry Rand Corp Transferência para seu nome da marca Vickers
termo 305.475 - Anote-se a 'transferência.
Dansk Laboratórios Químicos e
Farmaceuticos Ltda. e Dansk Flama S.A. Instituto de Fisiologia Aplicada - Transferência para seu nome
da marca Ping Pong termo 470.133
- Anotem-se as transferências.
UCB Union Chimique amansaria
Bedriiven - Na alteração e transferência na marca Diligan termo
478.507 - Anotem-se a transferência
e- a alteração.
•
Ancora Indústria e Comércio Ltda.
- Na alteração de nome na marca
Venidera termo P.78.738 - Anote-se
a alteração.
Construções Tecnomecânica Júpiter
Ltda. - Transferência para seu nome da marca Júpiter termo 478.751
- Anote-se a transferência.
General Steel Indústrias Inc Transferência para seu nome da marca Commonweal têTnio 401.677 Anote-se a transferência,
EXIGÊNCIAS
Cia. Nacional de Artefatos MetéliAlmac - Junto a patente privilégio de invenção n. 38.337 -.
exigência.
João Chada &
' Cia. Junto ao
termo 141.833 - Satisfaça exigènela.
Relssor S.A. Indústria e Comer_ cio - Junto ao termo 141.880 - Satisfaça- exigência.
Quatro Pipas, Comércio de Bebidas Ltda. - 'Junto a marca 194.692
- Satisfaça exigência. .
Cia. Cestol Industria de Oleas Vegetais - Junto a marca 196.217 SatiSfaça exigncia.
Cia. CestolInclustria de Oleos Vegetais - Junto a marca 262.793 Satisfaça exigência.
Maria Aparecida da Cruz Santos Junto a marca 226.!077 Satisfaça
exigência.
Laboratório Catarinense S.A. 'Junto a marca 229.409 - Satisfaça
exigência.
Laboratório Catarinense S.A. Junto as marcas 247.357 - 253:644
- Satisfaça - exigência.
Schiller Brixen & Cia: Ltda. Junto a marca Virlene n. 392.284 Satisfaça exigência.
Otacilio Vasconcelos & Irmão e
Agnelo José Lopes Junto ao termo 474.410- - Sa tisfaça exigência.
Indústrias Reunidas Vera Cruz Limitada, - Junto ao termo 478.540 Satisfaça exigência.
Bodegas Rioja Santiago S.A. Junto ao termo 478.737 - Satisfaça
exigência.
a- Gráfica "A Pena de Ouro" Ltda.
- Junto ao termo 478.750 - Satisfaça exigência.
Ida Welker - Junto au termo ...
592.620-Satisfaçaexigencia -4
592.620 - Satisfaça exigengia.

J N Eberle & Cie G 11 , B • H
Junto a marca n. 219.140 - Satisfaça exigência,
E' convidado Cano Erba 8 P A,a
coparecer a êste Departamento, a
fim de tomar conhecimento do pedido de caducidade requerido por Laboratórios Silva Araújo Ru.s.ael S.A.
no termo n. 478.776 marca Coronaril.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
RECEPÇAO INFORMAÇAO E
EXPEDIÇA0
•
RIO, 24 DE FEVEREIRO DE 1995
MARCA DEFERIDA .
N. 396.822 - Lavafloc - Fábrica
de Filó S.A. - classe 34:
EXIGÊNCIAS'
N. 474.791 - Vinícola Manferrato
Ltda. - Apresente clichê.
N. 477.416 - Companhia Siderúrgica Guanabara - Apresente clichê.
N. 472.110 - Valéria Mora Apresente clichê.
N. 472.115 - Sociedade Bandeirante Ltda. - Apresente cliché..
Imataro Murasse &
N. 472.111
Filhos - Apresente clichê.

aos

DIVERSOS
.-

Dow Quanica, do Brasil S.A.
Junto ao termo 427.597 - A g uarde-ae.
Slierwin Williams do Brasil S.A.
Tintas e Vernizes - No pedido de
novo contrato de exploração na marca Flat Tone . ti. 163.630 e na marca Kcal Tran.sport a.. 199.471 Averbem-se o novo contrato de -exploração.

DIVERSOS
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N. ;4/3.971
Talhas Inohan Litintada.
•.
•••
N. 473.371 - Ernesto Walter Alht.
brec
N. 473.372 - Ernesto Waltmr Albrecht.
N. 473.373 - Ernesto •Walter A.1brecht.
N. 473.374 - Ernesto 'Walter Albrecht.
N. 473.412 - Britânia Cale Bar
e Restaurante Ltda.
N. 473.418 - Sortex Comércio- e
Indústria Ltda.
N. 473.419 - Sortex Comércio e
•
.a
Indústria Ltda. •
N. 473.427 -- Distribuidora -Robheno Ltda.
N. 473.429 - Fire Fix do Brasil
Indústria de Eletrodos Ltda.
N, 473.432 - Delfin Mario Fatiatino.
N. 473.606 - Laticinios Cannes
'
Ltda.
N. 474.013 O Imparcial. .
N. 474.168 - Radiolandia Ltda.
N. 4747285 - Reinaldo Travi, Mann° Maria Gobbi, Reinor Refosco,
Releio de Freitas Cordeiro, Clovis
Vaz Costa, Cai-lo Henrique Lubisco.
N. 474.286 - Abimael Ferreira N131-.
ber.
N. 474.292 - Pavimentadore. e
Construtora Marisul Ltda.
N. 474.293 - Lautect & Cia.
N. 475.660 - Nagio Paint Cury.
N. 478.865 - . .Terpa Transportes
S.A.'
•
N. 478.884 - Silbira Indústria e
Co
mércio _de Auto Peças Ltda.
N. 478.886 - Marcel Emmanuei
Duvert.
N. 478.909 - Panificação Primavera Ltda.
N. 478.910 - Café e Bar da Galaja Ltda.
N. .478.911 - Café e Bar Tênia
Ltda.
N. 478.912 - Bar e Restaurante
Nossa Senhora dos Navegantes ' I-

Geraldo Thome de Saboya ,a Silva
-r No pedido de apostila de novo endereço na marca n. 183.992-- Façase a apostila.
A E G Cia. Sul 'Americana de Eletricidade - Junto a marca 184:403
- Faça-se apostila.
N. 631.476 - Laboratoires Longuet - Torno sem efeito o despacho
de arquivamento já que a petição
cumprindo a exigência entrou dentro
do prazo.,
N. 634.478 - Laboratoires Lon,
guet - Torno sem efeito o despacho mitada .
N. 478.913 - Café e Bar Azemeis
de arquivamento já que a exigência
foi cumprida 'dentro do prazo sendo Lida:
Peixoto 8,!.. Irmão LiN. 4'78.914
juntada nesta data.
mitada.
N. 478.915 - Peixota) & Irmão LiARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
mitada.
•
DE MARCAS
N. 478.916 '- Armando da Silva
Ficam os processos de marcas Araújo.
abaixo mencionados arquivados:
.
N. 478.931 - Farba Tintas EspeN. 354.258 - Moyses Weltman. ciais Ltda.
N. 450.241 - Organização TaN. 473.933 - Indústria Mineira de
moyo Ltda.
Produtos Quimicos Ltda.
N. 451.515 - Ary da Rocha e N. 478.937 - Ceralista e Café TriAntônio Assad Muss' Koury.
ângulo Ltda.
. N. 451.794 - Teto Decorações e Na. 478.953 - 478.954 -, FranzisUtilidades Ltda.
•
co da Mota Pereira.. .
N. 452.922 - Vela.sco Turismo
N. 478.969 - Aluminio -Estruturas
S.A.
N. 452.959 - Importadora e Ex- Modulares Georg
N. 511.681 - Sociedade Vermitôportadora Ciosa Ltda.
nicas Ltda. Eletrônica' IndusN. 453.601
N. 627.668 - Societá Anoninur
trial de Máquinas Ltda.
Italiana Per La ProduzIone Calei e
Eletro Sinal Sonoli Cementi Di Segni.
N. 453.745
Ltda.
N. 660.593 - ETM Publicidade
N. 455.526 - Cia.. Nacional de Ltda. - Arquivem-se os, processos.
Alumínio.
N. 455.527 - Cia. Nacional de ' EXPEDIENTE DAS SEÇÕES
Aluminio.
REPUBLICADOS POR TEREI
N. 455.528 - Cia. ' Nacional .de
SAIDO COM INCORREÇÕES
Aluminio.
N.° 448.204 - L. B. - Cl. 8
N. 455.530 - Cia. Nacional de
- De Lambretta do Brasil S.A. InAlumínio.
N. 455.531 - Cia. Nacional clt dústrias Mecânicas - Com exlusão
Alumlnio.

N. 472.935 - Fulvio de Cesare.
N. 472.945 - Transportes Master Ltda.
O P J Interiores
N. 472.946
Ltda.
N. 472.949 - Esferográficas SNM
Industrial Comercial e Importadora
Ltda.
EXIGÊNCIAS
N. 472.956 - Radio Piratininga
"
de .Barretos Ltda.
N. 472.957 - Radio Piram-In-1ga
Stoshi Tadano - Junto a patente
de Lins Ltda.
a. 5,093 - Satisfaça a . exigência.

de dinâtnos e velas filtrantes.
N.° 44d.207 - L. B. - Cl. 21
- De Lambretta do Brasil S.A. Indústrias Mecânicas - Com exlusão
de alavancas de câmbio, mancais de
rolamentos, carrinhos para máquinas
de escrever.
N.° 448.208 - I,. B. - CI. 11
- De Lambretta do Brasil S.A. Indústrias Mecânicas -

de bujões e gachetas.

Com exclusão

N.° 448.258 ---ECB.- Cl. 16 -De Emprillsa Construtora Brasil S.A.
N.° 441,.333 - A. Rodrigues Cl. 2 - De Distribuidora AgropectiárIa A. Rodrigues Ltda.
N.° 449.187 - Biarritz - Cl .41
- De Bar e Lanches Biarrits,
N.° 468.848 - Mima - Cl. 2-1
-- De Oficina Mecânica Mima Ltda,
N.°174.1&5
Milwards - Cl. 12
- De Needle Industries Limited:
N.° 474.187 - -Milwards Agiria Classe 12-- De.Neeclle Industries Limited.
N.° 474.188 - Milwards Aguia Classe 12 - De Needle Industries Limited.
N.° 474.189 - Aguia Mi/wards Classe. 12 - De Needle Industries •Li- •
mited.
' N.° 474.190 - Aguia Milwards Classe 12 De Needle Industries LÁ.
mited.
N.° 477.556 - Quinpeve - Cl. 1
De Quitnica Industrial União Limitada.
N. 474.121 - Nortenho - Cl. 41
- De Dias, Irmãos S.A. Comércio e .
Indústria.
Título de esatbelecimento deferido:
N.° 150.957 - Garage Mascote
- Cl. 33' - De Victorio Bruno Artigo 117. n.° 1 do Código.
N.° 162.366 - A ' Mascote Loteriai
- Cia. 33 e 50
De Mario Ra.
maglio - Artigo 117 n.° 1 do Código.
N.° 177.207 - Miam; - Cls. -11,
42 e 43 - De Cavalcante de Carva.
II* e/ Cia. Ltda. - Artigo 117, h.° 1
do Código.
N.° 422.891 - Edificio Potiguar
- C1) 33 - De Condomínio do Edi- •
fido Potiguar ,- Artigo 117, n.° 1
do Código.
N.° 424.668 - Carrossel - Cls. 41.
42 e 43 - De Carrossel Bar e Restaurante Ltda. - Artigo 117 n.° 1
do Código.
•
N.° 426.456
Casa do Papai Cls. 12 - 13 - 15- 23 - 24
- 28-30- 35 - 36
37
- 48 e 49
De Salm? Nasrana
- Artigo 117, -n.° 1 do,Código, COM
exclusão do género, de comércio 'da
classe 23.
N° 427.010
Nattfal
Cls. 1
8 - 14 - 16 - 28 - 33 De Naufal S.A. Importação e Comércio - Artigo 1,17, n.° I do
Código:
N.° 429.905 - Fábrica de Moveis
Central - Cl. 40' - De Deolondo
Menegheli Artigo 117, n.° 1 do •
Quii g o .
N° 434.013 - Clinica de Olhos
Metro - Cl. 33 - De Fernando Mas
Lepper - Artigo 117.
1 do Código.
N.° 437.159 - Pôsto de serviço
Jardim' Nossa Senhckra • do Carmo Cir. .33 - 41 - 42 - 43 - 44
- 47 - De Joaquim Fernandes . Moreira - Artigo 117, n° . 1 do Código,
com exclusão do género de cométdo
da classe 41.
N.° 438.781 - Oraco - CI. 33
- De Organização Andradmense de
Contabilidade Oraco Ltda. - Artigo
117, n° 1 do Código.
N.° 443.462 - Herald Propaganda
- Cl. 33 - De Herald Propaganda
Limitada - Artigo 117, n.° 1 do Códt•
(14, .ia classe 33 apenas.
Marca indeferida:
N.° 167.748 - Mexicano - Cl.
44 -'De S.A. Brasileira de Tabacos •

▪▪
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Indeferido,
Industrializados Sabrati
aritgo 95, .n.° 5 do Código.
Processos aguardando anterioridades:
N.° 229.969 - Cari Zeiss.
Muller
N.° 278.151 - Vivi/
6 Co.
N.° 375.019 - Ultraquimica S.A.
Indústria e Comércio.
N•.° 412.173 - Societé de L'Institut
de Serotherapie Hemopoietique S.A.
N.° 415.154 - Anúncios Brasil Limitada.
N° 415.324 - João Jose Assis
Machado.
N.° 421 634 - Joalheria Imperial
Limitada.
N.° 422.690 - Indústria e Comércio C. Cotellessa S.À.
N.° 422 766 - Textil Colber .S.A.
N° 428.108
Armando C. Pinto
Limitada.
•
N.° 428.295 - Argos Industria!
Sociedade Anónima.
•
Ns. 428.297 - 428:299 - 428.300
- 438.301
Argos Industrial S.A.
N.° 431.842 - Albero Ltundgren
Tecidos S.A. •
Na. 431.843 - 431,816 --;-• Alberto Lundgren Tecidos S.A.
N.° 141 809 - Elizcu de Almeida.
N° 446.324 - Farol S.A. Indústria e Comércio.
N.° 148.503 - Clorotecnica S.A.
Equipamentos para .Indústrias Quimieaa.
• N.° 448.504 - Clorotecnice S.A.
Equipamentos para Indústrias Químicas.
N.° 449:252 - Empresa Jornaiistica
Brasilpress tf,ad.
, N° 441.570 -- Moinho Palmeira
Cereais e Forragens Ltda. - Foi
mandado prosseguir com os novos
exemplares nas classes: 33 e 41
Titulo de estabelecimento.
• Rio. em 23 de fevereiro de 1965
- Assinei e encerrei 17 laudas do
expediente - (a) Nilton Alvirn Xavier
Diretor do S. 'Domumentação. •
Eletro Metalúrgica Republic S.A.
e Republic S.A. Indústria e Comércio - Ambas nas averbações de
contratos nas patentes de numeras:
N. 63.926 - Privilégio de Invenção.
N. 54.295 - Privilégio de laveisÇão•
N. 55 .C92 - Privilégio . de Invenção.
• N. 55,312
Privilégio de Invenção.
N. 55.311 - Privilégio de Inven00N. 55.373 - Privilégio de Invenção.
N. 57.841 - Privilegio de Inven.ção os contratos de suas explorações
- Averbem-se os contratos de exploração..
N. 54.295 - Privilégio de invenN. 55.092 - Privilégio de Invenção.
N. 53.926 - Privilégio de inven.
ção. •
• Rowi, Comércio e Indústria Ltda.
- Na averbação de contrato de exploração na patente 581242, privilégio de invenção Averbe-se o contrato de exploração.
TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇAU
DE NOME' DE TITULAR DE
PROCESSOS
Cornélio Pertica, Campa
Indústria e .Comérdo Transferencia
para seu nome da Patent. 3.796,
modelo industrial - .Anote-ge a
transferência.
B C, Cia. Industrial de Estavaparia - Transferênaia
para item Por
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me da patente 43.687, privilégio de
infençâo - Anote-se a transferência.
Dansk Flama S.A. Instituto de
Fisiologia Aplicada - Pede para ser
anotada nas marcas:
Flamibromina - n. 168.769.
n. 168.770.
Auramin
Ifa n. 168.771 - As alterações
do nome da titular - Averbem-se as
alterações de nome.
Indústria de Confecções Icosa SA.
- Transferência para seu nome da
ikarca Icosa, n. 277.402 - Anote-se
a transferência.
Petroieos Indígena, Industrie, e
Comércio S.A. - Pede para ser anotada nas marcas: .
Indigena
n. 297.535.
Aruan5.
n. 300.516.
Anhanga - n. 300.517.
Ananind.eua - n. 300.518.
Assahyteua - n. 300.519.
Gorotire - n. 300.520.
Itaporâ. - n. 300.521.
Jacitara - n.
.522.
Kaubenkankren
n. 300.523.
Kalapalo
n. 300.524.
Karingan n. 300.525.
Mboteteua - n. 300.526,
Mboteteua - n 300.526
Oriximina - n. 100.527,
Tuchaua
n. 300.528.
Tbnboteue - n. 300.529.
Tracateus,
n. '300.510.
Xavante
n. 300.531.
Xava.nte - n. 300.531.
Figura de incho - n. 303.241.
Jurunas - n. 305.566.
Aymoré - n. 305.567.
• Apinages - n. 305.568.
Tapuia
n. 305.569.
Cabeies - n. 305.570.
Nauruaque
n. 305.571
Tabajara - n. 305.572.
Bugre - n. 305.573.
Botocudo
n. 305.574.
Bororó - n. 305.575.
Cana de Indlo - n. 305.576.
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Parecia - n. 305.577. N. 675.379 -- lbesa Indústria Bia-.
Terminas - n. ,305.578.
sileira de Embalagens S.A: Cun-,pra
Guaycuru - n. 305.580.
a exigência.
Guaycuru - n. 305.580.
N. 675.384 - Mesa •-• Indústria
Javaés - n. -385.581.
Brasileira
de Embalagens S.A, --- Curan. ;05.582.
Ticunas
•
pra a exigência.
Bakairis ri.° 306,477.
.Nhambiquara n.° 305.583.
Prorrogação de Registro:
Kadueus'n," 306.478.
'ermo 671.602 - Marca Glacial
Manduruciás n.° 306.479.
cl. 36. de Aa Paulo de Oliveira
Karajá n.° 306.918.
Irmãos - Prorrogue-se o registro.
Tupiniquim n.° 306.920.
N 675.411 - Cromozal
Strinttt
Paumarys n.° 306.947 As altera- • Cia. • Ltda. -• el. 1 --- Prorrogue-se
çôas e as transferência - Anotem-se as registro.
alterações e as transferência.
N. • 675.097 -- Diamante Negro
•
• • Exigências:
Joaquim Rodrigues de Almeida - el.
Monitora S.A.
2. - Prorrogue-se o registro.
E' convidado
•
Titular da patente
N. • 637.217 - Jonconol •-• Johnson
eia e Comércio
Modelo de utilidade - • Johnson .-- Cl. 3 --- Prorrogue-se re.
de n.° 5.043
a dizer sõbre o pedido de cancelamento gistro.
Ex-Officio -. Requerente por •N. • 676.704 - Restaurante A Min1V1-ahibrás Indústria de Aparelhos Dobota Ltda. ..- Restaurante Roma - Õ.
mésticos Ltda.
41. 42 43 -- Prorrogue-se o registro
durá .- (título de estabelecimento).
convidado Bernárdini
a comparecer a éste,Departamento a fim •
de dizer' sõbre o pedido de cancelamento
Ex-officio na patente 5.046, modelo
NOTICIÁRIO
de utilidade requerido por: Indústria e
Comércio de Gravatas e Lenços Jorge
Oposições
Nassim Ltda.
Wepsa Anto Peças S. A. (oposição
•
ao. termo 113.877, Privilégio de DiTermos 102.505 - Giulio 01-landi - vençã,o,
de Fábrica Italiana Magnete
Cumpra a exigência.
Marelli S. P. A.)
N.° 118.875 -- Copperweld Steel
Cornpany a- Cumpra a exigência.
Monark Plast Indústria e Comércio
Limitada e Walter Dafre (oposições
E. R. Squibb 8 Sons S.A. Produ- ao termo 116,329, Privilégio de Inventos Químicos, Farmacêuticos e Biológi- ção, de Indústrias Brasileiras de Macos - Na averbação de contrato no teriais Plásticos . S. A.).
•
registro 276.007 - Apresente cliché.
Indústria
e
CoDtracour S. A.
• Termos:
mércio (oposição ao termo 116.558,
privilégio
de invenção, de Schuyler
. N. • 629.330 - Mercearias Nacionais. •
Gou)d
Harrison).
- Cumpra a exigência.
N. • (569.968
Laboratóiios Moura Indústria Mecânica Cavallarl S. A.
(oposição ao temo 116.903, privilég)o,
Brasil Orlando Rangel S.A.
Cumpra
de invenção, .1. M. Voith GMBH).
o exigência.
Projetores Cibie do Brasil S. A.
(oposição ao termo 118.067, privilégio
de Invenção, de Juel Vianna).
Walita S. A. Eletro Indústria (oposição ao termo 118.390, privilégio de
invenção, de General Motors corp.)
Palhinha S. ' A. Indústria e Comer-.
cio de Bebidas em Gera/ (oposição
ao térmo 120.030, privilégio de Invenção, de Vinicola Nau Sem Rumo
de 30-11-1964

8
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• Lasco S. A. Artefatos de Couro
(oposição ao termo 120.241, modelo
de utilidade, de Mario Soares Ferreira).
Euclides Boe (oposição ao termo
120.427, modelo de utilidade, de Martins Lopes).
Bana ' Abrantes Stibich (oposição
ao temo 121.967, privilégio de invenção, de Indústria Farmacêutica. Basa
Limitada).
Termornecanica São Paulo S. A.
, (oposição ao termo 122.393, privilégio
de invenção. de Imperial C/lardeai.
Industxlea Limited).
Companhia Paulista de ' Tampas
CPT e Metalúrgica Heleny S A.
Indústria e Comércio (onosições ao
termo 123.413, priviTArdo de Int/ene/1o,
de Marita Construtora e Administradora S. A.).
Ncaex Limitada (oposição ao termo
123.504, privilégio de invenção, de
Max Lowenstein 6. A. Fábrica Aliança de ..trterato.s de Metais)
Max-L,owenstein S. A. Fábrica Aliança de Artefatos de Metais (oposição ao termo 123.596. modelo de utilidade, de Joneuim jose Gonçalves).
Plásticos Plsvinil S. A. (oposição
no termo 123.671, privilégio de invenção de E. I. du..Pont de Nemours
and Co.)
,.
•
•
'. Metro Indústria
. Waltth S.•
1
(onosicto no termo n9 125.125, privi- . 1

text4.3eirC

6

O de invenção de Luxor aridtiatria
tiebolg).
norst Marcus Birschel (oposição ao
termo 325.221, modelo de utilidade, de
(firval Comércio, Indústria e Repre: tentaçóes de Vidros e Artefatos Urti-1
I Ilida).
,
"%lenta S. A. Eletro Indústria (opotição ao termo 125.358, modelo de
flitilidade, de Anatole Kagan)
13ras1pe1 companhia Brasileira de
apel Indústria e Comércio (oposiçâo
çO termo 125.385, privilégio de invene 0 de .Salvador Peluso Desfie). .
me
Estamparia Metalúrgica \Mearia
'liada (oposição ao térrao 125,385,
rivilégio de Invenção, de Salvador
. eluso Basile).
Indústria de Papéis de Arte Jose
ao terl'echerkassk y S. A. (oposição
Úto n9 125.385, privilégio de invenção,
de Salvador Peluso .Basile).
filuminio do Brasil S. A. (Opoeieao
no termo 125.385, privilégio de invenOto, de Salvador Peluso Basile).
Bebo *Peques Bittencourt (oposição
up termo 126.734, privilégio de inveneão, de N. V. Philips GloellarnPenfabrieken).
Duracour S. A. Indústria e CoMerck) (oposição ao termo 126.873,
DrIvilégio de invenção, de AnWar Abud
k Bahij Abud).
Derry Jafet (oposição ao termo
1117.079, modelo industrial, de Indúsla .e Comércio de erfumes Nortier
••
timitada).
Dr. Rinaldo Victor De Larnare
(oposição ao termo 127.946, modelo
de utilidade, de Doirienico Chippari).
-' Sociedade Buy Sell de Produtos de
Calçados e Ferragens Limitada (opotlição ao termo 128.222, privilégio de
-invenção,' de Revestimento Industrial
nocotecnica Neptuno Indústria Náutica Limitada (óposição ao têrmo
09.079, privilégio de invenção, de
Domingos Avelino Vieira).
Plásticos Plavinil S.A. - Oposição
ao termo 120.009 - Privilégio de Invenção de Humberto Morais Fiam:esctill .
•

r

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Ficam os pontos abaixo meisionados
retificados por terem saldo cora
incorreções em cinco de fevereiro
de 1965:
Têrmo 115.991 .-- Privilégio de Invenção - Processo para a fabricação de
novas amidas ácidas iodadas, a serem
usadas na preparação de substancias radiopacas Requerente .-- Ernest Habicht. - Fica retificado no interior do
ponto o seguinte.
Átomos de Carbono, e pelas fases de
reação de um sal metal alcalino de 3,5
Didiodo Piridona - (4) com um
composto de fórmula geral
R - Co - NH - R - Coor Em
que Hal representa radical cloro ou bromo e xlb. - Representa radical metila
o uetila, para obter um éster da fórmula geral - Segue-se a segunda fórmula publicada. -- Prioridade na Repartição de Patentes da Suiça sob número 68.141 de 9 .de Janeiro de 1959.
Tèrmo 129.059 - Modêlo de utilidade
-- Original Disposição em cinta-Liga
para gestantes - Requerente
- Indústria de Roupas Brancas Ltda.
Tê rnio : •

N.° 126.140 - Privilégio de Invenção - Processo de produzir emulsões
de narcóticos para aplicação parenteral - Requerente - J.R. Geicy S.A.
- Final de pontos fica retificado,
E livre de Pirogeneo e Histamina e,
ao todos, - 1 5 partes de glicoridos
parciais de ácidos graxos superiores e ou
seús derivados polãioxietilenados.
Os pontos acima mencionados foram
publicados em 5 de fevereiro de 1965.
- Com incorreções.
Magnesita S.A. - Oposição ao tèrmo 660.264 marca Fenixo Vulcan Material Plástico S.A.
Oposição ao
térmo 652.539 marca Vedapiso
Cia,
Anônima Tody Venezolana - Oposição
ao termo 656.205 marca Yuki
Rei
das Tintas Ltda.
Oposição ao termo
660.575 marca Rei . Companhia Antificação de Egéneá,:
tártica Paulista Ind. Brasileira de Bebidas e Conexos - Oposição ao térmo
Fica sem efeito a citigacia-feita no 652.587.
tono 308.382 do requerente .
Cia. Antártica Paulista Ind. Brasileira'
.Indústria Raphael Musetti S.A. - de Bebidas e Conexos --- Oposição ao
que por um lapso saiu publicado. A re- termo 652.586 sinal de propaganda Fesferido exigência, refere-se a °termo ... tival da Cerveja do Rio Grande do Sul.
308.383 do mesmo requerente e diz o
Cia. Antártica Paulista Ind. Brasiseguinte -- Faça nóvo pedido de anotação tendo em vista a data da exi- leira de Bebidas e Conexos - Oposição
Vilela que motivou o arquivamento do ao tèrzno 652.585 sinal de propaganda
pedido formulado com a petição de nú- Festival da Cerveja de Minas Gerais.
me PO6 .
Cia, Antártica Paulista Ind. Brasi- Retificações de Pontos caracteristi- leira .-- Oposição ao termo 652.584 sinal
cos publicados em 2 de fevereiro de propaganda Festival da Cerveja do
Estado do Rio de janeiro.
, de 1962. .
Cia. Antártica Paulista Ind. BrasiTermo 113.757 -- Privilégio de Invenção - Aparelho Carburador para leira de Bebidas e Conexos - Oposição
votores a explosão - Requerente .- ao termo 652.583 sinal de propáganda
Festival de Cerveja de Santa Catarina,
CL do SÃ. S.P.A.
Edgard C-ivaicante Filhos 6 Cia. LiTermo 121.386
Privilégá, de ln;venção - Processo de preparação de mitada - Oposição ao térmo 658.889
compostos de piperidina
Requerente marca Pintinho - 0a. Luz Stearica
- O'poslção ao térreo 653.064 marca
The British Drug Houses Limited
Prioridade depositada em 20 de julho Condor.
tle 1959 - Na Inglaterra, sob o núComéuio e Ind. Mates Ltda. - Opa
mero 24.1868 c 15 de julho de 1960. sição ao térzno 653.096 marca MTEC.
Comércio e Ind. Mates Ltda. - OpoTermo 128.858 - Modelo de utiliPorta Tubo Espremedor - sição ao térmo 553.095 marca MATEC.
dade
Final
;Requerente - Zeirnan Sirota
Comércio e indústria Matex Lida. 4rk) ponto fica retificado Dotado de
orifeia eent.'al por onde 'passaró a ex- Oposição ao tèrmo 653.094 marca .MATEC -7- Rio 25 de fevereiro de 1965.
tremidade do tubo. Total 3 pontos.
Assinii e encerrei 91 laudas do expeOs pontos acima mencionados foram
pihhcialos com incorreções em dois de diente. Natort Aluirn Xavier, Diretor
do S. Documentação.. .
jeverciro cie 1965.
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS
PATENTES OONCEDWAS EM 23 DE DEZEMBRO DE 1964

Maios

Patentes

Termos

110.416
-111.651
113.279
113.335
113.343
113.880
114.082
114.094
114.121
114.184
114.312
114.358,
118.384
118.609
118.828
118.848
116.881
118.928
119.098
119:447
120.537
120.652
120.932
121.258

71.353
11,354'
71.355
71.356
71...$57
71.358
71.359
71.380
71.381
71.382
71.363
71.364
71.365
71.368
71.367
71.368
71.369
71.370
71.241
71.372
71.373
71.374
71.375
71.376

121.658
122.015
122.020
122.022
122.023
/22.106
122.122
122.180
122.187
122.334
122.993
, 123.112
123.410
123.473
123.580
123.608
123.884
123.701
131.807
131.808
133.860
151.953
112933
109.753

Patentes

71.377
71.378
.71.379
71.380
71.281
71.382
71.383
71.384
71.385
71.386
71.387
71.388
71.389
71.390
71.391
71.392
71.393
71.394
71.395
71.396
71.397
71.398
71.399
71.400

MODELO /22 UTILIDADE
Termos

Patentes

Termoe

Patentes

112.683
121.688

5.866
• 5.867

.121.996

5.868

MODELO INDUSTRIAL

Tèrmos

patentes

Termos

Patentes

87.241
121.150
148.597

5.369
5.370
5.371

146.598
148.215
148.216

5.372
5.373
5.374

•

CARTAS-PATENTE CONCEDIDAS EM 24 DE DEZEMBRO DE 1964

. Têrmos

102.956
114.417
115.955
116.698
116.955
118.886
118.968
120.032

Patentes

Termos

Patentes

71.401
71.402
71.403
71.404

121.886
122.267
123.415
125.877
148.593
148.750
155.511

71.409
71.410
71.411
71.412
71.413
71.414
71.415

11.405

71.406
71.407
71.408

moDew INDUST9.1/11.,
Termos

Patentes,

Termos

Patentes

122.058
122.059

5.875
5.376

148.564

5.377

1

;

•,

•

DIÁRIO OFICIAL (Seção ill)

920 Sexta-feira 5

Março de 1965

! 'CE:EtTIFICADOS EXPEDIDOS EM 10 DE DEZEMBRO DE • 1964

PATENTES CONC4E.DIDAS EM 30 DE DEZEMBRO DE 1964

.

..

1
TérnaOs

85.330
107.237
107.981
111.110
111.458
111.497
113.280
113.469
114.166
115.644
116.077
116.307
116.393
116.733

•

Patentes

71.416
71.417
71.418
71.419 •
71.420'
71.421
71.422
71.423
71.424
71.425
71.426
71.427
71.428
71.429
Moi

Têrmos

Patentes

146.619
146.620

5.378
5.379

Têrmos

Patentes

116.953
117.706
118.399
118.757
118.856
118.862
119.358
119.450
119.651
119.686
120.398
121.486
121.488
121.896

71.130
71.431
71.432
71.433
71.434
71.435
71.436
71. 437
71.438
71.439
71.440
71.441
71.442
71.443

ttO INDUSTRIAL
TOrmos

Patentes

,
146.792
--

5.380

Têrm os

Registros

soilsOni

somam

428.917
429.436
430.020
430.965
438.780
441.437
441.643
444.769
449.103
453.803
456.887
458.427
458.515
459.079
459.429
459.430
460.674
463:247
465.695
466.504
467.013
467.681
469.679
470.270

308.710
308.711
308.712
308.713
308.714
308.715
308.716
308.717
308.718
308.719
308.720
308.721
308.722
308.723
308.724
308.725
308.726
308.727
308.728
308.729
308.730
308.731
308.732
308.733

470.427
470.960
471.07S
471.458
474.851
472.024
473.202
472.637
473.726
473.947
473.949
473.951
473.994
474.089
475.158
475.160
475.183
475.359
476.046
476.318
476.787
476.351
476.374
476.887

308.734
308.735
308.736
308.737
308.738
308.739
308.740
308.741
308.742
308.743
308.744
308.745
308.746
308.747
308.748
308.749
308.750
308.751
308.752
308.753
308.754
308.755
308.756
308.757

CONSTITUIÇÃO
DOS

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
FORMAI"
- O PEQUENO

Divulgação n.° 559

Preço: Cr$ 150,00
A VENDA a
Na Cosaaabara
toeléo de Vendas z Av. RodrIgues Ah." 1

AN~

Macia : letoleberlo da Fazenda
a psdidos peto Searko de SteenabMao Pmeal

Bas Brasília
Na Seda du D. I. IN.

! Toam, Oteb

Brad P %Mamo da Ifioapão Rodoviddi
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ifnextri_fe;tri

marco de :196 921

MARCAS DEPOSITADAS
rubricado feita da acôrdo cana o art. 130 do Código da Propriedade Incluatrial. Da data da publica-o coineçàrá a

correr o Prazo de GO dias para o deferimento do pedido. Durante Use prazo poderão apresentar suas tia..-ia")es ao Deraztamento
ITaelonal da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados com a concessão do registro arquerido

•

robe de chambre, roupão, sobretudos.
Tiarao nY 667.164, de 20-10-64
Companhia inlernarsona , ck Disces e suspensórios, saida.s de banho, sandálias,
susteres, shorts, sungas. atolas ou slacks,
Iiilmet S. A.
Gannal OU,(7> tuler. toucas. turbantes. ternos. uniformes e vestidos

boo''''
kb,/;4‘9;ceessço

vzr

Clama 38
ÀiLans pala discos
'riamo a° 667.481, de 20-304964
.C.).M.A. Comércio e. Iralestria de
Madeiras Ltda.
•
• duonPbera

Termo n.° 667.486, de 214044
Panificadora São João Ltda.
São Paulo •
SIO JOXO
Classe 41
Pães, biscaltos, bolachas, bolos e docas

, Termo n.° 667.487, de 21-10-64
Elton — Comércio de Materiais Para
Construção Ltda.
São Paulo

ELTON
Ind. Brasileira •

Classe 16
Para distinguir: Materiais para contaria
.
gões e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos batentes. balaustres, bloIND"087133A BRAMETRA
cos de cimento, blocas ara pavimentação, calhas,. cimento, cal, cré, chapas
.14,tj uadrits, janelas, portas e madeiras Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
aparelhadas
chapas Ara coberturas, caixas d'água.
caixas para cabertuas, caixas dagua,
n.° 667.482, de 21-10-64
caixas de dédearga para adros, edificaAssessoria Econômica Ltda. ções remoldadas, estuqeu, emulsão de
São Paulo
baru asfaltiao, estacas, esquadrias estrutures metálicas para construções, lumeLUFE
se de metal, ladrilhos, lambris, luvas
saat
de junção, legas, lageotaa, material iso07;orreu urra
lante contra frio e calor, manilhas, massas par revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, proNome comerciai dutos de base asfaltes), produtos para
tornar impermeabflizantea as arganazésrner ri.° 667.484, de 21-10-64
mu de cimento a cal, hidráulica. Pedreeralárgica Roberto Gordon Ltda.
Missa*" líquidos ou sob outras formas
São Paulo
para revestimentos e outros como nas
latgOM
construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes,
Ciaste 14
papel para forrar rasas, massas and.Eapelhos para auicenóvelà
ruidos para uso nas construções, par.
éuno a° 667.485, de 21-10-64
quetaa portas, portões; pisos, soleira»
hrowaln -- Indústria e Cciaérnio de para portas, tijolos, tubos de' concreto
Roupas Ltda.
telha, taco" tubos de ventfiação, tanSão Paulo
ques de cimento, vigas, vigamentos e
vita?*

.
C.I . MAi

klalLNIA

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas, feitas em- gerais Agasalhos,
aventais, alparcatas, aflágsuss, blusas,
'4otas, botinas. blusões, boinas, babadoutos, bonés, capacetes, cartolas. carapuças, casado, coletei, capas, chaleire,
eacbeeols, calçados, chapéus, cintos,
*atas oorabInaçbee, empilho', calças,
d. senhoras e de crianças, calções, nalos. camisas, camisolas, camisetas,
checas:, ceroulas, .colarinhos. cueiros.
Is:1as, casacos, chinelos, dorainóa, achaiela fantasias, fardas para militares, cojapis, fraldas, riaiochne, gravatas, gol .
-ci.le4Odr:ga,jquts.lec
• luvas, ligas, !caçoa, mantas, meias,
• a g aloa, mantas, mandrião, mantlhas, palat6s, palas, penhoar, pulovera pelerizma,
pragas, ponches, polainas, Mamas. puAiiits). Perneiras, !gultrioacka regalos,

Térmo n.° 667.488. de 2140-64
'mearas Indústria 'Metalúrgica
. São Paul,
rileffir

-

.LIORGICA

uru.

•

Nome. comercial
Térano n.° 667.489, de 21-10-64
Imecan Indústria Metalúrgica Ltda.
São Pauto

IMECÁN
Ind. Brasileira
Classe 11
,
Para distinguir ferragens e Serramentas:
Alicates, alavancas. arruelas, arrebitas,

argolas, vidravas, armações :e metal
abridores cie latas, arame, aparelros de
chã e café, assadeiras,- açucareiros, a p arelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almofadrises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
'ancinhos, brocas, bigornas, baixelas
bandejas, bacias, anombonicres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras, bulas, bisagra, buchas, bainha
para • scass baterias de cosinha, colhe
res da pedreiros, cadeados correntes cabides, chaves de parafusos, conexõespara encanamentoa caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de tenda, chaves inglesas, cabeções, canecas,
cepos, cachepots centro de mesa coqueoeleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões,- caçar.).
Ias. chaleiras, cafeteiras conchas coadores, cu.scuseiros, cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cgruzatas curvas
cantoneiras, chaveiros, canivetes, cisavenas, cremones, cadimos crivos, chanfradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves -toa-quimetrica, correntes para claves, col.
eretas, chaves para porcas, distintivos.
dobradiças, descaaço para talheres, pra-tos e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeites dc metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas, eacarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, !Mace, ferro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, formas para
doces, bolos, empadas e pudins, flangst

Termos as. f ,67490 e -667.491," de
21-10-64
Irnecan 1nd:sairia Metiúrgica Ltda.
Sio Paulo

1.13CIN
I IMUVIIIIA.

•
aasse 21
Para distinguir: V.elculos e suas oartea
Integrantes; Aros para bibicletas, automóveis. auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veiculos, bicicletas, carrinhos de mão e ;carretas, canal.,
nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, -Canal.
tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carecerias, chassis, chapas cir.
carrinhos para máquinas de escrever
freios, fronteiras para vetaulos, guidão
corrediços, para veiculos, direção, deslt•
culares para velculo's, cebos de veictiloa
tngates para carros, eixos de direção,
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros a para carta,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, aantõea,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculada
rodas para veiculo', selins, tricieles, tt.
rantea para velculos vagões. velOcIpe.
des, varetas de controle do afogador
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
fivela, furadores, ferramentas cortante.
carros, toletes para carros
ou perfurantes para marceneiros,. rectibs
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
Têrmo n. 9 667.492, de 21-10.-64
de aço, ganchos, guarnições de metal, Eleven Distribuidora de Eletro Dotais.
garfos, ganchos para quadros, grampos
ticos Ltda.
para emendas de correias, grades para
São Paulo
fogões e geladeiras, gwlhas, galheteiros
...
L
Z Ir E_N
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joeInd. Brapileiret
lhos, jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machaClasse 8
dinhas, molas para portas, martelos Peça distinguir: Acendedores elétrica"
marretas, matrizes, marmitas, masanetas
mossas, machetes, mantegueiras malhos alarmas elétricos, alto-falantes, ampenavalhas, alpes, pcas, pás, picaretas rimetros, amplificadores para rádios,
pregos, ponteiros, parafusoa porcas aparelhas de iluminação, aparelhos de
pratos, porta-gelo, posalras, porta-pão, televisão,' aparelhos de ventilaçao para
porta-jóias, paliteiros, passeias puxadla- edificios, 'aparelhos elétricos para bate», placas, pregadores, porta-esponjas, nho, aparelhos eletro-dinâmicos, apas
peneiras, pinos, Plainas perfuradriras relhos para barbear, aparelhos para ias*.
talações telefônicas, aparelhos para onpires pinças, panelões, porta-copés e dular ou secar cabelos, a
p arelhos para
garrafas. passadores de roupa, presi- p
lhas, rasteias, roldanas, ralos, regadores asteurização de leite, aparelhos para
rebites, reduções, recipientes de metal, torrar pão, aquecedores elétricos, aspirodízios,. roscas de aço inoxidável, re- radores de pó, benjamins, bobinas elé.
gistras de ,aço_ inoxidável registros, tricas, caixas de derivação, campainhat
serras, serrotes, sifões, saleiros, saearr6- elétricas, comutadores, condensadoral
lhas, torquezes, trilhos tubos subula- elétricos, conectores, enceradeiras, es"
ções, ampões, travadeiras telas de tufas de aquecimento, estufas para conalimentos, estufas para secar.
roil
arame, trincos, taças, travessas, tesouras servar
pas, ferros e/étricos de eng omar e e
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
lanas de água, fogareiros e •
tampas para panelas e caldeirões, ter- soldar,
tricoe. çogões, %mos, galvandmetrold
sinas, tachos, trans de casinha, torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames ver- hidrõmetros, indicadores automâticos de
gas. mandril - de expansão, freza de nivel de água, Instrumentos medidora*
de energia elétrica, instrumentos telefôfrezar, guia de freza 'de chanfrar,
nicos, interruptores, irradiadores, Mnid
ventosas, maletas, boas para sacoi de padas, li q
uidificadores, mantimetros, zuf- I
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cra- crofones, pick-tipi, pilhas elétricas, se*
de rádio, refrigeradores.. relatei
vos( enfeites. fecho : para- pastas e peá captores
reldgios, reostatos. telefones,- termostar
: malas, passadores de" correias
,
' poiltelras, prendedores de papel, suportes, tos tomadas, transformadores, vflivula,
para rádio, válvelas para aparelhos elk
torniquetes e tubos da expansão
televisão, ventiladores e voltímetro:Á

•
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I'énno n.• 667,501, de 21-10-64
Ttinno ai 667.497, de 21-10-64
• Têm° n.• 667 493 de 214044
atbrisa de Cokisões de Moias Ki-darna Cemsa e— Construções, Engenharia e 1 Indústria de Calçados Sardinha rsda.
- São Paulo
Moatagens B. A
Ltda,
São Paulo
São Paulo
SABDIN U

tnd? lres!ltira

BrCleira
"Classe 40

Colchões de 'molas

Tareio n.° 667.494, de 21-10-64
Confecções Lido Ltdo
São Paulo

1.IR 10 •
Brasileira

Inch

Classe 36
Para distinguir: Artigos de • vestuários
a roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas, .blusaa.
botas, botinas, blusões, boinas, babatouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casaçao. • coletes, capas, chales.
aachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças, calções, calças., camisas, camisolas, camisetas,
macas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas. casacos, chinelos, dominós, echar.
pes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros jogos de 'ingeria. jaquetas, latjuês,
luvas, ligas, lenços, mantém, meias.
Imaiõs, mantas. mandrião, manilhas, pa.
letós, palas. penhoar, pulover, pelerinas,
peugas. ponches, polainas, pijamas, pu.
tilos, perneiras, quanonos. regalos,
robe de chambre, roupa°, sobretudos,
suspensórios. sazdas de banho, sandálias,
susteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tales, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Classe 16
Para d.sringuir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, .argila
areia, azulejos batentes, balaustres, blo.
coa de talento, blocos ara pavimentaIsolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas para cobertuas, saiam' dágua,
ca.xas de descarga para ditos, edificações reincIdadas, estuqeu, emulsão de
bale asfalto:a estacas, esquadrias estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de janÇãO, lages, lageotas, material Isolante contra trio e calor, manilhas, massas par revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfaltam produtos para
tornar impermeabilizantes as arganbassais de cimento e cal, hidráulica. padre.
milho, produtos betuminosos, imperrnea.
bilizantea, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construçõe.s, pers.anas. placas para pavimentação, peças ornamentais de ci.,
meato ou gesso para tetos, e paredes,
papel para forrar casas, massas andalicio& para uso nas construções, pai.
quetas, portas, portões, pisos. Soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, voas, vigamentos e
varas

Têm* n. • 667.495, de 21-10-64

. J. P. de Mello Pu5Szações"
São Paulo

RaSERRCII
Ind. Br3t1etrt
Classe 32
Jornais e revistas
Têrmo n.' 667.496, de 21-10-64
• Sndústria Curadinho Ltda.
São Paulo

Ir:M:1%1ra
Casse 8
Para distinguir: Acendedores elétricos,
alarmas elétricos, alto-falantes, amperímetros, amplificadores para rádios.
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para
edificios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro -dinâmicoli, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para os.
du/ar ou secar cabelos. aparelhos Para
pasteurizaçãO de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores, elétricos, aspiradores de pó, benjamins: hOblnas elétricas, caixas de derivaçào, campainhas
elétricas; comutadores, condensadores
alétricos, conectores; enceradeiras. estufas de aquecimento, estufas para coa.
ffiervar alimentos, estufas para secar rotipas, ferros elétricos de engomar e de
'toldar, filtros de agua, fogareiros elétricos. çogões, Monos, galvanômatros,
nível de água, instrumentos medidores
de energia elétrica, instrumentos talaiticos, Interruptores, irradiadores,
padas, flquidificadores, m ediassem, microfones, pick-ups, pilhas alei/semi, re-1
captores de rádio, refrigeradores, relais.i
relógios, reostatos, telefones, termosta-'
tos tomadas, • transformadores, válvu1aa
pata rádio, valvclas para aparelhos de
televisão, ventiladores e voltimetros

Termo n.° 667.498, de 21-10-61
Alistsquerque 8 Mello Lida
São Paulo

Classe 36
Confecções

In d.

Braelleira

Classe 36.
Calçados
Termos 'ris. 667.502 a 667.505, de
21-10-64
Biagioni E Biagiota
São Paulo

In a. atirW lei ri
Classe 8
•
Fogões, aquecedores, fogareiros, lavadores, enxugadores e torradeiras elétricas. liquidgicadores, 'batedeiras, picado,
res de carne, enceradeiras, aspiradores
de Pó, lusfradei ra s , misturadeiras, refrigeradores, geladeiras, acendedores, cam-

painhas, ferros de engomar, ferros de
passar, circuladores de ar, refrigeradores
de ar, chuveiros, aquecedores, murtas,
evaporadores, lanternas, picadores de
legumes e bules, cafeteiras elétricas,
lâmpadas, formas elétricas, ventiladores,
torradores de cereais elétricos, projetores, lustres, rádios receptores, rádios
receptores conjugados com fonógrafos,
receptor de televisão, receptores de telev:são conjugados com fonógrafos e
com rádios, fonógrafos, amliadores le
som, ilras sècas elétricas e válvulas
Classe 6
Máquinas para: acabamento, a:hatar
arame, acondicionamento, adelgaçar,
ajustar, limentr água, alisar, amassar,
aplainar, arrolhar, beneficiar, burilar,
brinquetra, brunir, curador, coletar, compor, comprimir, consenvar, cortar, coser, costurar clarificar, classificar, cravar, debruar, debulhar, desbargar, desbastar, 'descarnar, descaroçar, desembrear, desnatar, depolpar, distribuir, dobrar, drenar, elevar, empacotar, encare
dernar, estampar, fabricar arame, fabricar artigos de metal, fabricar bebidas,
fabricar calçados, fabricar craapéus, fa-

algodão, para colher cereais, máquinas
*amassadoras para fins agricoias. tet
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar, para eam
faiar, máquinas e moinhos para forragana, máqUinas. toscadoras, ordenado..
res mecanicos, raladores mecanicos, tolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeadeiras, • secadeiras,
secadores de terra, tosadores de grep
ma, tratores agrícolas, válvulas pawa
máquinas agrícolas .
Classe 50
Impressos
Tarmo n.° 667.511, de 21-10-64
Mobiliária Carioca Ltda.
São Paulo
In4ST2gfiGin
Classe 50
Impressos
Tênmo n.” 667.512, de 21-10-61
Roupas reitas Vital Brasil Ltda.
São Paulo

InP,TCalffra;
Classe 50
Impressos
Termo a." 667,513; de 21-10-64
Auto Mecánira Aplarai Ltda.
São Paulo

AprAelp
Ind. 2rasiletra
Classe 21
Piara distinguir: Amortecedores, aros,
armações, alavancas de freios, alvados,
para lanças, bicicletas, breques, barras
de eixos e freios, cubos, conjunto. de
direção, copos para freios, cilindros,
chassis, desligacieiras, estribos, engates
para carros, eixos dianteiros, eixos isterraediárioa, freios de pé, freios de
aio, helices, molas para carros, manivelas, porta rodas, para lamas, portas
laterais, pedais, para choques, radiado,.
rei para automóveis, reboques, suporto
de para, brisa, tanque de gasolina, vareta, de controle, viaturas mecanicai
loccenoventes, viaturas para .tração mecanina e suas partes integrantes, viaturas mecanicas para avião e suam
partes integrantes, varetas de controle do afogador, velocipedes, vagonetes

bricar escamas, fabricar ferramentas, faTêrmo n." '667.499, de 21-10-64 . bricar gelos, fabricar móveis, fabricar
roupas, 4undir, imprimir, insuflar, erfuAuto Peças Acarape Ltda..
rar, picotar, prender, rebitar, roscar, seSão Paulo
lecionar separar, serrar, tecer, timbra,
brinquetadores cardadeiras, condensaACARAM
dores, cravadeiras, dínamos, escavadeiInd. Bras ileirara, misturadores, motores, prensas, rebitadores, teares, máquinas insufladoras,
Classe 21
montras, motrizes, operatrizes, perfuraTêrmo n." 667.514, de 21-10-61
Veículos e suas partes integrantes, a trizes, rotoras e peças integrantes de
Livraria Editora Christmi Ltda.
m
aquinaa
Pisões, amortecedores. alavam :as
São Paulo
de c8n.bio, barcos, breques, bicicletas
. Classe 7
carrinhos de mão e carretas, caminro- máquinçe e utensílios para serem usaR E I. T MI
netas, carros ambulantes, caminhões, dos exclusivamente na agricultura e
Ind..
Brasileira ,
carros, carros-tanques, carros -irrigado. botticultura a saber: arados, abridores
res, carroças, carrocerias, chassis, cha- de sulcos, adubadeiras, ancinhos meClasse 32
pai circulares para veiculos, cubos de CA111Cos e empilhadores combinados,
Almanaques, anurios, albuns impresveículos, direção, estribos, engates para arrancadores mecânicos para agriculaos, boletins, catálagos, edições imprescarreta eixos, freios, guidão, locomoti- tura, batedeiras para cereais, bombas sas.
folhetos, jornais, livros impressos,
vas, lanchas, motociclos, motocargas. paar adubar, ceifadeiras, carpideiras.
impressas, programas radiomoto furgões, manivelas, navios, Óni- cenados para arroz, charruas p ara agri- publicações
fónicos
e
rádio-televisionados,
peças
cultura,
cultivadores,
debulhadores
bus, para-choques, para-lamas, parae cinerntográficas, programas
brisas, pedais, rodas, raios para Weide. destocadores, destniegradores, esinaya teatrais circenses
e revistas
tas, reboques, radiadores para velculos, dores para a agricultura, escarrificado
enchovadeiras, facas para tuáciuiselins, triciclos, tirantes para veiculos. res,
nono n.° 667.515, de 21-10-64
vagões, velocípedes, varetas de contro- nas agricolaS, ferradeiras. gadanhos, j
Auto Posto 100 Ltda
garras
para
arado,
grades
de
discos
le do afogador e acelerador, tróleis, tro- 3U dentes, máquinas batedeiras para
São Paulo
leibus. varais de carros, toletes para agricultura, máquinas inseticidas. má„ ,
Carros
quinas vaporizadoras, máquinas da, .
(ria. Drás3.J.e.i. ra
mungir, máquinas niveladoras de terra,
Termo sa• 667.500. de 21-10-64
Classe 47
máquinas perfuradoras para a agriculPanificadora "Haja-Pão" Ltda.
tara, máquinas de plantar, motochaa. rea,st distinguir: Álcool para motores de
,
São Paulo
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de explosão, carvão mineral, vegetal e de
roçar, de semear, para suilatar. de turfa,.combustiveis, gás, , gasolina, graPIO
Torquir,
de triturar, de esfarelar, terra, xa, grassas para iubrificaçao. lubrificans.""
raBileirl
.Xnej
pare irrigação, para matar formigas e tes, -óleos combustivels, óleos para
outros insetos-,— para burrifar e pulveri- freios, óleos lubrificantes, óleos para
zar desinfetantes, para adubar para iluminação e para geração de fõrça. peClasse 41
. .tróleo, querosene
agitar e espalhar palha, para Une,:
Pão

Eet.ter t
.

5

M1.4 /3.: 667.516, de 21-10.61
juro° Ft-Ltundes c BOTTG$
São Paulo

%SUN
Classe 41
• Titulo
YtaSan 0.° 667.517, de 21-10-64
Jaca Due — Boutique Udu,
SM Paulo

WCI_BDE

-trid. brasileira.
a
Casse .1•ab
Pola diatingulr; ,Artigos ela vestuários
a :mapas feitas cm geral: Acasalam
*ventais alparcatas anáguas bisam
botas, botina'. Hastas, boinas, babadoiam bonés, capacetes, certolae, cara_ -pisoe, cabaço, coletes, capas, abales
acachecola, calçados, chapéus, cintos,
a Intata combinaçaes, carphalsos, calças,
da senhoraa e de crianças, calções calcamisolas, camisetas,
ias,
pua fantasias, fardas para milita:4as, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorava, }ogos de angarie. jaquetas, laqués,
luvas, ligas, lenços, manta" meias,
lambas, mantas, mandria°, mantlhas, pa'lactas, paias, penhoar. oulover, pelerinaa
pcucas, ponches, polainas, pijamas, pu
abobe perneiras, quimano:. regalos.
aobe de chambre, roupaa, sobretudos.
auapensórios, saldas de banho. sandálias,
rateares, shorts, sungas, atolas ou glacias,
tuba. toucas, barbantes, utnC."
formes e vostidoe
Tênis° na 667.518, de 21-10,64
Bar Jardim do Atlántico Ltda.
São Paulo

JUDIE DD
LTUNTICO
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
• 'Pasmo na 667.521, da'21-10-64
alastrai dc Malhas Santa-Fé Ltá.
Sito Paulo

a
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;aia calhas, cimento, cal, cré. chapas
.tolantes, caibros„ caixahos; colunas;
i.shapas para cobertáraaa caixas.da.gua,
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edifica«,es premoldadas. estuque, anulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lame'Classe 40
Móveis em gerai de metal, vidro, de las de metal, ladrilhos, lambris', luvas
aço, macieira, estofados ou não, inclu- de junção, 'ages, lageotaa, material isosive móveis ara escritórios: Armários, lante contra frio • calor, manilhas, masarmários para banheiro e para roupas sa., para revestimentos de paredes, mausadas, almo'.adas, acolchoados para deiras para construções, mosaicos, promóveis, bancos, balcões, banquetas. dutos de base es t-Muco, produtos para
bandejas, domiciliares, berços, biombos, tornar impeameabillzantes as argamascadeiras, cursinhos para chá e café sas de cimento e cal, bleaulica, pedraconjuntos para dormitórios, conjuntos gulh3, produto., betuminosos, impermeapara sala de jantar e sala de visitas, bilisantes liquidas ou sob outras formas
conjuntos para terraços, jardim e praia, para revestimentos * outros como nas
conjuntos de armários e gabinetes para construções, perganaa, placas para pacopa e casinha, camas, cabides, cadeiras vimentação, aças ornamentais de cigiratórias, cadeiras de balanço, caixa mento ou gesso ara tetos e paredes.
de rádios, colchões, colchões de molas papel para foorar casas, massas anta
dispensas, divisões, divas)", 'discotecas, caldos para tle0 nas construções, parde suadeira, espreguiçadeiras, escrivani- quetua portas, portões, pisoe, soleiras,
nhas, cabotes guarda-roupas, mesas, para portas, tijolos tuboè de concreto,
mesinhas, mesinha' para rádio • talava telhas, tacos, tubos de .ventilação, taneão, mesinhas para televisão, molduras ques , de cimento, vigas, vigamentos.) e
vitt&
para quadros, porta-retratos, poltronas,
Classe 15
•
poltronas-cames, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e Para distinguir: artefatos de porcelana,
barro e terra cota, louças vidradas para
vitrines
uso caseiro, adornos, fins artísticos e
Instalações sanitárias: Artefatos de ceTarro° na 667.522, de 21-10-64
Emigrei — Engenharia Representações râmica para uso caseiro. adornos e fins
Ltda.
artisticos: Alguidares, almofarizes. aziBahia
nheiros, copos, caldeirões, cantaras, casadeiras. bombonieres, bules, barris, baxdinhos, cofres cubas, campoteiras, descansa-talheres, escarradeiras, filtros, forms*, graus globos, jarras licoreiros, lavatórios mantegueiras moringas, nicho,
pires, pratos, piles, pratos para Ornadeiras, serviços pare frios, chá e jantar,
travessas, talhas, tijelas, vasos, vasos
'Classe 50
sanitários e sacara"
Cartazes impressos, literais de propaClasse 50
ganda, cartões termoaplásticos de iden- Impressos para uso em: cheques, dutidade, etiquetas impressas, faturas, fo- plicatas, -envelopes, faturas, notas prolhinhas impressas, notas promissórias, missórias, papel de, correspondência e
recibos e rótulos
recibos, impressos eca cartazes, placas,
tabuletas e veículos, bilhetes impressos
Urino na 667.523, de 2140-61
Engrel — Engenharia Representações
Térmo ri.° 667.327, de 21-10,64
Ltda.
Cama — Comércio e livacístria.de MaBahia
teriais e Artefatos de Cimento Ltda,

Termo n.° 667.519. de_21-10-64
Indústria e Comércio dt! INI(Pieis Estofados Scamise Ltdá:
São Paulo

Id?

Ind.Brasileira

Bafria

SANTA FÉ
"IML BRAMIAM&

-

nome comercial
'Monos ris. 667.524 a 667.526, de
Classe 36
21-10-64
Paia tlibtinguir: _Artigos dc vestuários Cimac — Comércio e Indústria de Maa . -roupaa fcitati em geral: Agasalhos. teriais e Artefatos de Cimento Ltda,
sivintais, alpercatas, anaguas, blusas,
Balsas
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, c.asacao. coletes, capas, abales,
achecols, calçados, chapéus, cintos.
fintas, ccanbinações. corpinhos, calças
ele settioras e de crianças, caiçaca calam, camisas, camisolas, camisetas,
t 12 c as, ceroulas, colarinhos, cueiros,
r e s. fantasias. fardai para militares, coa giais, fraldas, galochas, gravalaa, gortce, logos de lingerle, jaquetas, laquar,
luvas, ligas, knços, manhas. meias,
omita, mantas, mandrião, mantilhas, paXndaraslleirà
r tôs' palas, penhoar, pulover, pelerinas,
i
paamas,
pu',MOS, ponches, polainas,,,
nhas, perneiras, quinamos, regalos.
•
Classe 16
•
ida de charnbrc, roupa°, bobretudos,
taapensórios. salada de banho, sandálias. Para distinguir: Materiais para casmurra
~acras, aborta, sungas, atolas ou aladas, vaca e decorações: Argamassas, argila,
bata toucas, turbantes te/nos, uni- areia, azulejos, gatentee, balaustres, blo•
coa de cimento, bioros para pavimenta;
formas e ~Ora .

nelMAC".
na, e lei de Mat. e Medos de Chuto lida.

Nome cornsrcial
Tênno na 667.528, frg 21-10-64
Esquema Estudio Psomacional S/C
São Paulo

Ind. .ras1leirb
Classe 50
Artigos da classe
Ténno na 667.529, de 21-10-64
Comércio de Tecidos Waltec Ltda.
São Paula

WALTEC
INDUSTRIA BRASILEIRA

1

Têrmos ns. 667.530 e 667.531, de r
. 2i-10-64.
I
, aLasaidação d.e_ Diamantes "Belga"
I
Ltda."
São Paulo

Ili B I. G át
Brasileira

Ina.

Classe 13
Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classe
Treno n.° 667.532, de 21-10-61
Editora "Congresso" Ltda.
•
São Paulo

CONGRESSO
Ind. Brasileira
Classe 32
Artigos da classe

Ind. Brasileira.

Classe 21
Veiculas de tõdas espécies
Têm° na 667.534. de 21-10,64
Entregadora e Transportadora "Revo"
Ltda.
São Paulo
5,

Classe 50
Impressas para uso em transportes
geral

et

Têrmo nf 667.535, de 21-10-64
Auto Mecanica "Vitorvox" Ltda.
São Paulo

"V 1TORVOX"
GRASLENIA
Classe 21
Para distinguir: Veiculoa e suas partes
Integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amor
tecedores, alavancas de cambia braços,
breques braços para vesculos, biciclea
tas, carrinhos de mão e carretas, cama.
nhonetesa carros a.abulantess caminhões
carros, tratores, carros-berços, carros.
'tanques, carrosarrigadorcs, carros, czar
roças, carocerial. chassis, chapas rir
caiares para veículos, ccbos de veículos
carrinhos para mamaas de escreve&
corrediços para veiculas. direção, desla
gadeiraa, estribos, escadas rolantes, ele.
vadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculas, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, pare-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas pata bicicletas, raios para bicicle
tas, reboques. radiadores para veiculo,
rodas para velcidos, selins, tricicles,
rudes para veículos vagões. velocams
dez, varetas de controle do afogador
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
nono n.° 667.537, de 21-10-61
Comercial
rmR
Cruzeiro
i Ltda..,
São Paulo
as

C UZ
E
ERAM...EiRp

Classe 21
Artefatos de tcciaat

•-n•n•

Térm ihon, 667.533, de 21-10-64
"Veranear Ltda."
São Paulo
VENACAR\

O

Classe 3
Corno marca genérica para distinguia
produtos farmacêuticos em geral

,

refinado, bronze, bronza . eni bruto ou
Termo na' 667336, de 21-10-64
jaú P,uchetti Filho, Salvadas' 15/1440 e .oarcialmente 'trabalhado, • bronze de
manganês, bronze em' pó, bronze em
Olindo Zanibotti
barra, em fio, chumbo em bruto ou
• São Paulo
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
A 011.I
•
d
tESCRII-RIO
COjif
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
e.
em barra, ferro manganês, ferro velho,
guia em brito ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
laminas de metal, lata em, toalha, latão
em fõlha, latão em chapas,' latão em
vergalhões, . ligas .metálicas, amalhas,
magnésio, manganês, Metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para solda, fiquei, zinco.

rI

fi•el,PALÉV

(alasse 33
Título de estabelecitnerna.
Têrmo na' 667.538, de 21-10-61
"Itapiraçaba" Auto Moto Mecânica
Ltda.
•
São Paulo

1TAPIRAÇ ABA"
teLD. BRABILERA

• Termo n° 667.541, de 21-10-1964.
Luiz Aparício Fuzaro
São Paulo

HARPIA Indústria Brasileira
-

Classe 11 Ganchos de metal para prender arame
simples ou farpado em estacas
de
madeiras •
Termo n o 667.542, de 21-10-1961
Hercules Florence Braga
São Paulo

Classe 21
fliervIARI0
Para distinguir: Veículos e suas partes
S ESTRELAS
integrantes: Aros para bibicletas, autoClasse 33
móveis, auto-caminhões, aviões, amor.Tíiulo .de Estabelecimento
tecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veículos, bicicle•fèrrao n° 667.543, de 21-10-1964
tas, carrinhos de mão é carretas, canalAuto Socorro "Yara" Ltda.
nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
São Paulo
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-1rrigadores, carros, car'roças, carocerias, chaisis, chapas circulares para veículos. ccbos de veículos
YA R , A
carrinhos para máquinas de escrever
INDUS TRU BRASI IE IRA
corrediços, para veículos, direção desli. gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleClasse 21
vadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção, Socorro de veículos por meio de carros
guinchados
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, ' motociclos, molas.
"têrrtio n 9 667.544, de 21-10-1964
motocicletas, motocargas, moto falseies, Técnica Hidro-Elétrica ''Hej' Ltda.
manivelas, navios, ônibus, para-choques
São Paulo
para-lamas, para-brksas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para velculos
REJ
rodas para veiculos, selins, tricicles, tiINDUSTRIA
BRASILEIRA
rantes para veículos vagões, velocipe
des, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
, carros, toletes para carros
. Classes: 8 — 16
Térmo n o 667.539, de 21-10-1964
Instalações elétricas em geral, e serviIndústria de Produtos Eléericos Salsas
ços de encanamentos em geral
Limitada
Têrmo no 667. 545, de 21-10-1964
São Paulo

'S
AVIR
IND. áRAsiLato,
Classe 8
Interruptores, tomadas e soquetes
elétricos

Supermercados Econômico S.A.

São Paulo

"--

SUPERMERCADOS , ZCONOMICO .
INDTMTRIA ERASIM IRA

Classe 41
Alcachofras, aletria, al ho, aspargos
açúcar, alimentos paar animais, amido
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite: azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão, camarão, canela.
em pau e em pó, cacau, carnes, chá
5RAMEIRN
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
mate, hortaliças, lagostas, linguais. leite
Classe 5
Aço em bruto, aço preparam' , aço geiabada. geléias, herva doce, herva
doce, aço para tipos, aso fundido, aço duras, grânulos, grão de bico, gelatina
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço condensado, leite em pó, legumes ta
a 'Farm° n° 667.540, de • 21-10-1964
Metalúrgica Linde — Brasil Indústria
e Comércio Ltda.
São Paulo

"LINDE-BRASIL

Março de 1965
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saca, coalhada, castanha, cebola, condi.
alentos para alimentos, •colorantes,
chouriços, dendê,- doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, 'empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias,„ lavas,
atuas, flocos, tareio, fermentos, feljao,
tigos, frios, trutas sêcas naturais i cristalizadas; gricose,- goma de mascar, gorconserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
saa alimentícias, Mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, Massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, Uca
zta, óleos' . comestiveis, ostras, ovas,
paca. piaoss primes, pimenta, pós para
pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizzas,. pudim;
queijos, rações balanceadas para animam, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, 'salsichas, salames, sopas en.
.atecias,. sorvetes, aucos de tomates e de
trutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
cm , tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,.
• toucinho e vinagre
Tarmo n° 667.546, de 21-10-1964
Livraria e Editasra Congresso Ltda.
São Paulo
•

•

CONGRESS()
• Ind. Brasileira

Timo a o 667.548, de 21:10-1g64
•Edson. Gonzales
São Paulo

Hem,

•

Claus: 1 — 28.— 46 —
Substâncias e produtos químicos pari
tratamento e embelezamento de pisos •
assoalhos, adesivos para aixação de te.
cos e pisos, sabão sem perfume, aal
massa, em bastão, em pó, eia liquido,
em flocos, em secamas, em arame, pomadas e líquidos detergentes, lixivia e
outros preparados para lavar, bem coa
mo o timbre de todos os seus impresecia
comerciais
•
/MI

Tarmo a 9 667.549, de 21-10-1964
Armações Anatómicas a Flex-Art a Ltda.
São Paulo

F --ART
Xnd.a

etr

Classe 11 •
Armações metálicas para soutiena
Termo n 9 667.552, de 21-10-1961
• Companhia Expresso Federal
Guanabara

ENERGEX
Classe 32
Para distinguir: Programas jorrualistacos, humorísticos, radiofônicos e de te
levisão, "scriptia • "sketchs", peças -teaIndústria Brasileira
traia e cinematogralicas, novelas radiofónicas ou tiara, boletins de inaormações,
-Classe 6
prospectos, álbuns, revistas, jornais, fo... Unidades de. fórça, grupos geradores
tonovelas, histórias em quadrinhos, pu- esa.cionarios e/ou móveis,- compresores
blicações- em geral
motolombas
;Rirmo n° 667.547, de 21-10-1961
Super Mercados Franco Ltda.
São Paulo

• FBANCV
Ind. brasileira
Liasse
•
Alcachofras, aletria, -alho, aspargos,
amendoim, ameixas. amendoas. araruta,
açucar, alimentos para animais, amido,
arma.. atum, lveia. avelãs, zeite. azeitonas, banha, bacalhau, oatas, balas,
bissoitos. bombons. bolachas, baunilha;
tate em pó e eia grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau. mimes. 'chá,
caramelos chocolates, confeitos, cravo,
eareals, cominho, creme de tette, cremes
alimentícios, croquetes, compotas, canbica, coalhadas, castanha, ceola, condi-mentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, dõces, distes de trutas, espinafre, .essências alimentares em
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to.
mate, farinhas alimentícias, lavas, &cuias, flocos, farelo, fermentos feijão,
figos, frios, frutas sêcas, naturais e Criatalizadas, glicose, goma de mascar, gutduras. grânulos, grão de bico gelatina
goiabada, geléias, herva 'tece, • !sarava
mate, hortaliças, lagostas línguas. leite,
candensado, leite era pó, legumes em
Conserva, lentilhas, linguiça, : ouro; asassas alinsenticias. mariscos, • manteiga,
n:argartna. marmelada,- macarrão, aiassi de tomate, mele melado, mate, magas para mingaus, molhos, taoluseoa,
mostarda, mortadela; nós moscada no
zela óleos comestíveis, ostras, ovas
pães. patos, pralinés, pimenta, pós para
pudins, pickies, peixes, presuntos, patês. petit-pois. pastilhas. pizzas pu4ires,
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduíches, salsichas. calmes, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomate e dc
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços. tortas. tortas para alimento de aia:mala e aves, torrões, touctcinho; vinagré •

Tèrmo no 667.553, de 21-10-1964
Alexandra de Markoff Sales
Corporation
Estados Unidos da América
•

•

ALEXANDRA DE NARKORP
Classe 48
Perfumaria, comésticos, dentrifricios, att.
bonetes e preparados para o cabelo.
Artigos de toucador e escovas 'pada
dentes, unhas, cabelo e roupa
Termo n" 667.554, de 21-10-1964

Matadouro Frigorifico Lagoense
'
• Rio Grande do Sul

‘-" ¡ ,\\Y.
\rn
Akt \\
\es,
•

Lif_tas, n 1,
vvis/4

Wk,

NVE

Classe 41
Para distinguir copa •
Têm° n° 667.555, de 21-10-1964
DGE — Distribuidora Geral de
Eletrônica Ltda .
•
Pernambuco

DGE- DISTRIBUI DORA
GERAL DE ELETRONI A
LTDA.
Nome Comeraial
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mimar comestiveia, aparalhos esparç
tricas, fervedores, frigoríficos, fotôme Matadouro Frigorifico 'Iaagoease tik doe" aparelhos e instrumentos de ca
Rio Grande do Sul
troa, fios elétricos, filtros de interferéncuba, aparêlhos pa:a observações siam
cai, aparilhos tesmostatos, aparal.b.
'cia...fon6grafos, garrafas térmicas, gaaz.aaya"a2 f ityL, O4'4
'Metros, geladeiras, globos pare lâmpara natação, -arltonómetros, aspiraa
o
padas, globos para lanternas, globos
roa de pá, aerômetros, acendedores ei
terrestres para ensino, gravadores de
tricas, alto: falantes, amlificadorea
sons, holofotes, fddrômetros, Incubadotricas, amassadelras, antenas, batede
STREE 11'
ras, indicadores de vácuo, instrumentos
amplificadores elétricos. amaasadeira
ç Tnclitsiria Brãsiletrãll de alarme, interruptores, isoladores, lâmelétrica, barómetros, ~trila rue acuam
padas fish, lamparinas, lactômetros, len'adores, binóculos, lata as bobinas, ata
tes. liquidificadores, lanternas mágicas,
dnás dr triduçao. exaato para tias cure
lanternas de pilhas, limpadores de paCiasae 8 . .
tivoa, botões de catai i abar eittrica.
Para distinguir: Abajour, acumuladores, rabrisas, luzes trezeiras para veículos,
bombas medidoras buranaa. atui:tias, are
acetinómetros, amortecedores de rádio luneta*, maçaricos de soldar, caldear •
terias bules .a.-a mos, caixas o
e freqüência, anemómetros, aparelhos cortar, magnetos, marcadores de passadescaa.a câmaras sklait'eas • tos
gens,
medidores,
medidores
elétricos,
de televisão, aparelhos de ar condiciográficas, cafpainhas elétricas, chassis simicroscópios,
misturadeiras,
máquinas
nado, aparelhos para iluminação, inclurádios, chaves elétricas, cinematógrafo:
sive os considerados acessórios de vei- falantes, mostradores para rádlos,•
cronógrafos, cronômetros, combustore —
eulos, . aparelhos para anúncios mecâ- cro'ores, máscaras contra gases; micróde gás, cidômetros. cristais de .rádia
Class
e41
fo.o.
metros,
nivela,
óculos,
objetivas
nicos, aparelhos aquecedores e medicondensadores, cortadeiras para totogra
Para
distinduir
salames
gráficas.
pilhas
elétricas,
podesinetros
dores, aparelhos crornográficos, aparefias, chaves de alavancas, chaves autolhos de barbear elétricos, aparelhos re- pluviômetros, pinos e tocna.las, panela
máticas, capacitou, de bloqueio, capa
667.560,
de
21-10-1964
Tiumo
n9
gistradores e medidores de distâncias, de pressão, pilhas sêcas elétricas para
chores eletrolIticos, calibradares, dissoTextil
Cambridge
Ltda.
aparelhos para purificar águas, apare- transiatmes, pistolas de pintura, pais,
para telefones, .discos gravados, diais
• São Paulo
painéis
de
carros,
quadros
distribuidoNo, de sinais lampejantes, aparelhos
despertadores, enceradeira, elétricas, eu
res.
pic)taups,
para-raios,
propulsores,
reguladores de gás, aparelhos de galganho de assar carne, espabos óticos
TEXTIL - CAMDRI rol
vanoplastia, aparelhos didáticos, apare- queimadores de óleo, quadrantes e sexesticadores de luvas, espelhos de piás
tantes
para
observações
astronômica,
lhos cinematográficos. aparelhos autoLTDA..
ticos para eletricidade, eaterilizadores
máticos para acender e regular gás, refrigeradores, rádios transistorizados,
Cintares de incêndio, terras elétricos de
refletores
reostatos,
relógios
de
ponto,
aparelho para separar café, aparelhos
Nome Comercial
soldar, filtros e aparelhos filtrantes, filde
pulso,
de
bolso,
de
parede,
despertapara aquecer edifícios, aparelhos para
tros para óleo, filmes falados, fogões
Têrmo. na 667.561, de 21-10-1964
experimentar drenos, aparelhos para dores, contadores e medidores de quanfogareiros, fusíveis, faróis costa acessótidade
e
volume,
radiadores,
rádios,
reDGE — Distribuidora Geral de
destruir insetos, aparelhos de ótica,
rios de veículos para sinalização e para
Eletrônica Ltda.
aparelhos pulverizadores, aparelhos para tentores de graxa e óleo, receptores,
iluminação em gerai, filmes revelados
Pernambuco
aquecimento de água, aparelhos gera- regadores automáticos, registros para
fôrmas elétr.cas, fervedores, frigorifico*.
vapor,
gás,
água
e
outros
líquidos
quandores eletro-quicalcos, aparelhos para
fotómetros, fios elétricos. Raros de ita.
do
não
considerados
partes
de
máquinas,
receposo e reproduçso de sons e sonitertereacia, autógrafos, garrafas . teoricaa,
reatores
para
luz
.fluorescentes,
refrigedoa, aparelhos automáticos elétricos de
geladeiras, globos para tampadas, globos
passar, aparelho!, para espremer frutas ração doméstica e industrial, registrapara lanternas, globos terrestres para
• legumes, aparelhos de alta tensão, dores, resistências elétricas, reles, sorensino, gravadores, holofotes incubadoaparelhos de proteção contra acidentes veteiras, sorveteiras elétricas caseiras,
rea. Indicadores de vácuo, instrumentos
de operários, aparelhos afiadores de aoquetes, sinaleiros, sereias de alarme,
INDusrazA BnAsrtesnd
de ¡lama, interruptores, lâmpadas Lasoldadores
elétricos,
toca-discos,
toma--á
fenamentas, aparelhos distribuidores de
e.andescentes, lâmpadas. canana, acates,
Classe 8
sabão e de desinfetantes para instala. das e interruptores elétricos, torneiras
aparelhos pesteurizadores, aparelhos re- tubos acústicos termômetros para obser- Abaixa luzes d elamplão, abalours, liquidificadores, maçaricos para soldar,
çees• -sanitárias aparelhos esterilizado vação meteorológica, telescópios, tacô- acumuladores, actInômetros, amparamos- caldear e cortar, máquinas de fazei
rts. aparelhos gazeificadores, ararelhos metros, televisão, taxímetro, torradores troa, amortecedores de rádio e freguês' café, mostradores para rádio, moinhos
para análises, aparelhos ozonizadores, de cereais, trenas, transformadores, te- cia, anemômetros, aparêlbos de televi- de café, transformadores, tostadeiras,
guiadores e estabilizadores da presslo lefones, tostadeiras, telégrafos, tripés sio, aparélhos para amaina°, indu- péra para fotografias, válvulas para
e do fluxo de gases e líquidus, apare- para fotografias, válvulas para rádios, sive os considerados acessórios de vai dias, válvulas de descarga, válvulas de
válvulas de vácuo e ventiladores
lhos para salvamento e pare sinaliza. válvulas de descarga, válvulas de re- cubos, aparélros para anúncios
Vita aparelhos para eseampriatas, apa. dução, vacuõmetros, válvulas elétricas coa, aparelhos aquecedores e medidores,
Termo n° 667.562. de 21-10-196.4
de vácuo, ventiladores
relhos para 'farpar vidros aparelhos
Luiz Marçal
aparelhos eromograficos, aperêlhos de
para combater formigas e outras pra.
SÉ, Paulo
çi es, aparelhos automáticos acionados Têrmos as. 667.557 e 867.558, de barbear elétricos, aparelhos registrado21-10-1964
rei e medidores de distâncias, aparapela introdução de moedas, aparelhos
Textil 'Cambridge Ltda,
lha para purificar agua, aparelhos de
espargidores, aparelhos e instrumentos
São Paulo
sinais lampejantes, aparêlhos regulado.
de cálculo, aparelhos para observações
BOLICHE
rei de' gás, aparêlhos de galvanoplaatia,
sismicas, aparelhos termostatos, aritotografitos, aparêlhos automáticos para
Inclástria
~atros, aspiradores de pó, cremeacender e regular gás, aparélhos para
tros, acendedores elétricos, alto falam
tas aplicadores elétricos, antenas, baCAMBRIDOB separar café, aparélhos para aquecer
edificloa, aparélhos para experimentar
terias de acumuladores, baterias, balanClasse 48
rtinchlstria
dirimiam aparêlhos para destruir inse. Para distinguir: Perfumes, essências. el.
ças comuns e elétricas, barômetros, bi•
1
nóculos, bitolas, bobinas, bobinas elétos, aparalhos náuticos cientificas, apa- tratos, água de colônia, água de toucatricas (exceto para fins curativos),
ralhos de ótica, aparêlhos pulverizado. dos. água de beleza, água. de quina,
botões de campainhas elétricas, bombas
rei, *pereiros para aquecimento de água de rosas, água de alfazema, água
medidoras, bússolas, baterias elétricas,
água, aparélhos geradores eletroquind- para barba, loções e tônicos para os
Classe
23
ates elétricos, buzinas, buzinas para
'lkaaab tu3 soppa/ :apairmaap a.tad coa, aparêlhos para recepçao, reprodu- cabelos e para a pele. brilhantina, 'bana
icicletas, caixa de descarga, câmaras
ção de som e sônicos, aparélhos auto. dolína, "batons", cosméticos, fixadores,
rigorificas e fotográficas, chassis de cidos para confecções em geral, para maticos eléétricos de passar, aparêlhaa de penteados, petróleos, óleos para os
tapeçarias
e
para
artigos
de
cama
e
rádios, chaves elétricas, chaves, campara espremer frutas e legumes, aparé- cabelos, creme evanescente, cremes gora
painhas, cinematógrafos, cronômetros, mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim, lhas de alta tensão, apara/hos de isco- durosos e pomadas • para limpeza da
cara,
aaserniras,
fazendas
e
tecidos
de
cronógrafos, cornbustores ele gás, cidéa
teça° contra acidente de operários, pais e "maguillage r depilatórios, desometros, cristais de rádio, condensado- lã em peças, juta, jersey, linho, nylon. aparêlhas abadaras d elerramentas dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
r" comutadores, cortadeiras para foto- paco-paco, percalinea rami, rayon. seda aparelho* distribuidores de sabias e de e talco perfumado ou não, lápis para
grafias, chaves de alavancas, chaves natural, tecidos plásticos, tecidos impestana e sobrancelhas, preparados para
automáticas, capacitares' de bloqueio, pertneabilizantes e tecidos de pano couro desincrustantes para instalações mutila- embelezar cílios e olhos, carmim para
rias,
aparelhos
esterilizadores,
aparelhos
e
vestidos
capa citores eletroliticos, calibradOres,
Instrumentos usados na engenharia, o rosto e para os lábios, sabão e creme
• conservadeiras para peixes e carnes,
para barbear. sabao liquido perfumado
Classe 24
•
enceradeiras elétricas, escalas para rá- Artefatos de etcidos em geral. Contates. agrimensura geodézia, aparalhos gasel- ou não, sabonetes. dentlfrIclos em pó,
dios, estufas, engenho de assar Carnes, fitas, alainares. debruns, cadar ;as, ga- ficadores, aparêlhos de análises, aparépasta ou liquido, sais perfumados para
tocai alodes de cabelo elétrico, empei
tiras, enfeites, laços, etiquetas, an- lhos ozonizadores, aparêlhos pasteuri- banhos, pentes. vaporizadores de perfuraaaetros, esticadores de luvas, espelho: lões,
aadores,
aparelhos
reguladores
e
estabi4* plástico para eletricidade, esteriliza- tremelos, rendas; bicos. bordados, ;passa- lizadores da pressão e do fluxo de ga- me; escôvas para dentes, cabelos, unhas,
manarias, alamares. franjas, xergas.
dores, extintores de Incêndio, ferros elé- palmilhas, nesgas, atacadores, ombrei- ses e líquidos- aparelhos para salva- e cílios: dum de louro, saquinho pariu.
atado, preparados em pó, pasta, liquia
tricos de passar e enganar. ferro "de ras, • avios, mochilas, máscaras, montas. mento e para • sinalização, apareiros do e tijolos para o tratamento das unhas
soldar elétrico, filtros e aparelhos fil- filtros de café, passamanes, coado res de para escafandristas, aparêlhos para lim- dissolventes e vernizes, removedores da
trantes, filtros para óleos, filmes fala- café, bOrlds, sacos, sacas, telas para par vidros, aparelhos para combater cutícula; glicerina perfumada para os
dos, fogões, fogareiros elétricos, fusa bordas, rédeas, cobertas para raquetas formigas e outras pragas, aparalhos au- cabelos e preparados para descolorir
veia filmes revelados, faróis como aces- aoberturas para cavalos, • bandeiras e tomáticos acionados pela Introdução de unhas, dlios e pintas ou sinais andar
arrolas, aparelhos para picar, cortar ou
40105 da veiculas nara sinalizado a
Cia13, óleos para a pele
es! regõtes
Prdna st° 667.556, .de 21-101964
&est, — Produtos El.êtritios Ltda.
São Paulo

t
s- -.Urino a° §d7.63, de 21-10-1941.
Ws% Paulo

Termo no 667.566, de 21-10-1961 •
VVD Vollsagen Serviço de Segdrias
Sociedade Anônima
São Paulo

VAIIVAUDE
Sijo Pau1o_Cataj
• Classe 33
Seguros em geral
•nistRiA
Bassittisa
tén

Para dietinguir estamparia de metais:
Ãecipientes, latas para acondicionamento, embalagens e vasilhames em
geral
Termos na. 667.564 e 667.565, de
21-10-1964
Antonio Salvador Saloia
opred Asas

Março de 1965
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Termo n5 667.567, de 21-10-1964
Doces Constantino Ltda.
São Paulo
JP-1 1:0CM CONSTANTINO*
TsTrA
•
Nome Comercial

Termo as 66Z,575. de ,21-10.1961
trás requeijões,. sal, sagu. sardinhas,
GIRPP --Comércio, Indústria,
Sanduíches, salsichas,-salames,' sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e ge Res.estimentos e Pinturas Plásticas Ltda.
•
Guanabara
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,.
rim, tremoços, tortas, tortas para alis
. mento de animais e saves, torrões..
toucinho e vinagre
Termo as 667.571, de 21-10-1964
VVD Volkswagen Serviço de Seguros
Sociedade Anônima
São Paulo
-VEVZDt
,Sao'Paulo-Capital_.
Classe 33
Seguros Gerais

Ténno a' 667.572. de 21-10-1964
Termo ns 667.570, de 21-10-1964
VVD Volkswagen Serviço de Seguros Polenghi S.A. Indústria Brasileira de
Produtos Alimentícios
Sociedade AntSnima
São Paulo
São Paulo
•

Ilindústria Brasileire;,
• " Classe 1
Tintas, esmaltes, vernizes; massa plidstica usada como pintura' pigmentos e
corantes, usados na Indústria de link"
esmaltes e vernizes
• Termo ri, 867.576, de 21-10-1964
CIRPP
Coméraio, Indústria,
Revestimentos e Pinturas Plásticas Ltda.
Guanabara

TECT-O-PLAST
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos ¡onfeccionados' de substancias animais e vegetais: - Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandel.ss,
bases para telefones, baldes, bacias, bolsas. -caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensilios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos. caixas de material plástico para
baterias, coadores, copos, canecas. colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns; e para livros,
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, cartuchos. coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de plásticos
para sorvetes, caixinhas de plástico
ara sohvetes, colherinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos,
•embreagens de material plástico, embalagens de material plstico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras. enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas c mamadeiras, guarnições para porta-blocas, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para utensílios e objetos,
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas., jarros, laminados. plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
orinóis, prendedores de roupas. puxadores de móveis, pires. pratos,
ror, pás de cosinha, pedras pomes. artigos. protetores par adocumentos. puxadores de ãgua para ubá doméstico,
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas.
porta-documentos. placas, rebites. rua
ilhas, recipientes. i;portes. suportei para
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seria.
gas, travessas, tipos de material plásf'
• tico, sacolas, sacos. &quiabos, vasilha, Ines para acondicionamento, vasos, xícaras, colas a frio • colas não incle.daa
em outras classes, para borracha, para
costumes, para marcineiros, para sapa.
salsos, ora vidros, pasta aduiva para
correias, pastas e pedras ps se afiar
rsbolos adesivos, para tacos, adesivos
para ladrilos e adesivos para azulejos,
anéis. carretéis, para tecelagem •fluiuniçõrs de material plástico ara Inas•
tria geral de lásticos
Classe 21
Veículos em geral

VVD VOLIESWAGEN
SERVIÇO DE SEGUROs
Sao PauIO-Capita)
Classe 33
Seguros Gerais
Tés rmos na. 667.588 e 667.569, de
21-10-1964 .
Polenghi S.A. Indústria Brasileira de
Produtos Alimenticioe
São Paulo
A

TINO'

InKistria Brasileira

POLWOHI QUER
;. IZZER CONFIANÇJ
Classes: 1 — 2 — 3 --- —19 —2
41 -- 42'-- 43 -- 45 -- 46 -48 — — 50
Substâncias e preparações químicas
usadas nas indústrias na fotografia e
nas análises químicas, substâncias e
preparações quimicas anti-corrosivas e
auti-oxidantes, substâncias e prepara.
ções químicas usadas na agricultura, na
horticultura e na veterinaria e para
tass sanitários, aubstâssc)as químicas.
produtos e preparados para serem usados na medicina ou . na farmácia, substancias de origem animal, vegetal ou
mineral, em bruto ou parcialmente preparadas, animais vivos inclusive aves,
OVOS em geral e bicho da seda, artefatos e produtos acabiidos de origem animal, vegetal ou mineral, artefatos de
substancias quirnicas, substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos, essências alimentícias,
bebidas alcóolicas em geral e Sermentadas, bebidas sem . álcool, águas minerais, sementes e ,mudas para agricultura, rorticultura e floricultura, velas, fósforos, sabão comum, detergentes,
anil, preparações para conservar e polir, artigos de toucador perfumarias em
geral, brinquedos, jogos e passa-tempos
de tóda espécie, inclusive apetrechos e
perences para fins' desportivos, impressoa em geral
•

Indústria Brasileira'
Classe 1
Tintas, esmaltes, vernizes; massa plástica usada como pintura; pigmentos e
corantes, usados na indústria de tintas,
esmaltes e vernizes
Termo n° 667.577, de 21-10-1964
CIRPP — Comércio, Indústria,
Revestimentos e Pinturas Plásticas Ltda.
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 42 •
Para distinguir: Aguardentes:- aeritivos
anis, bitter, brandy, conraque, cervejas,
lasse .l
essenclaí para bebidas alcoolicas, geneTintas, esmaltes, vernizes; mossa plásbra. fernet, gyn, licores, kuznel, nectar.
tica usada como pintura; pigmentos e
putsch, pIpermint, rhum, suco de frutas
corantes, usados na indústria de tintas,
com alcool. vinhos quinados, vinhos
esmaltes *e vernizes
espumhtes, vinhos. .vermoutes, vodka.
Termo as 667.578. de 21-10-19(4
wrisk y
CIRPP — Comércio, Indústria,
Classe 41
Revestimentos e Pinturas Pla,ticas 1,t-da.
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
Guanabara
•
açúcar, alimentos paar animais, amido,
amen3oas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz. atum. aveia, avelãs, azeite. azeitonas, banha, bacalhau, batatas, bales,
biscoitos. bombons, bolachas, baUnilha,
café era pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
Indústria Brasileira
caramelos, chocolates, confeitos, craso,
Termo n° 667.573, de 21-10-1961
cereais, cominho, creme de leite, cremes VVD Volkswagen Serviço de Seguros
alimentícios croquetes. compotas, canSociedade Anônima
. Classe 1
gica, coalhada, castanha, cebola, condis
Sao Paulo
Tintas, esmaltes, vernizes; massa plásmentos para alimentos. colorantes.
tica usada como pintura; pigmentos e
chouriços, dendê, doces, doces de frucorantes, usados na indústria de Untas,
tas. espinafre. essências alimentares, em•
IV])
esmaltes e vernizes
padas, ervilhas. enstovas, extrato de co.
sr
V,.
°11CSWA?
rs
ri!
D.
mate, farinhas alimentícias, favas, fé.
• ‘n,‘, SENviço
Termo n° 667.579, de 21-1.0-164
YL1
•"'ROS
cuias. flocos. farelo, fermentos. feijão,
C1RPP — Comércio, Industrio,
figos, frios, frutas sena naturais e cris
• Revestimentos e Pinturas Plásticas Ltda,
talizadas; gricose. goma de mascar, gorMimei Coni=1
Guanabara
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
Termo n° 667.574, de 21-10-1964
goiabada, geléias, heeva doce. herva
Lais Silveira
mate, bostaliças, lagostas, linguais leite
Guanabara
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
sus alimentícias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada. macarrão. massa de tomate, mel e melado, mate,. masIndústria Brasileira
sas para mingaus, molhos, moluscos,
INDOSTRIA BRASILEIRA
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestiveis, ostras, uvas,
Classe 1
pães. pinos, prlinés, pimenta, pós para
Tintas, esmaltes, vernizes: n-,r.ss.,. plásClasse
41
sindins, pickles, peixes, presuntos. patica usada como pintura; pigmentos e
tês. petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins; Uns produto para alimentar e colorir corantes, usados na indústria de tintas.
queijos, rações balanceadas para anil- canário Soltes — de fator vermelho
esnsaltes e vernizes

s/As

RUBRO-VITA

everptlax

II

;

.10 OFiCIAL •(Ee---: n () (ai)

6e:tta-fei-; 5
Termo nr- 667.580, de 21-10-1964
Fahrii.ad AgulhoS Hipodérmicas
Delta Limiada
Guanabara

j-lip ocie
rmicas
•
"DeIrti"

Nome Comercial
Termo n° 667.581, de 21-10-1961
. Lanifício Sulriograndense S.A.
Rio Grande do Sul

•

Classe 22

rtos de algodão, cânhamo,

Nome

Urino no 667.589, de 21-10-1964
Ibtl Móveis e Decorações Ltda,
Guanabara

PINHAL

;ma, -lá,

..nylou, tios plástica fios de seda na•
tural e rayon, para tecelagem, para
rdar, para costurar,tricotagein e crok .ri103. e linhas de tócia espécie,
aço para pesca
• Termo rt, 667.582, de 21-10-1964
&nen SÃ. — Locadora de Máquinas
e Serviços
Guanabara.

113
Classe 40
Mveis, colchões e estofados
',nano n.° 667.590, de 21-10-61
Galeria D. João VI .Ltcta
.
Rio de Janeiro --

D. J00
Classe 17
/Máquinas de escrever, etáular,
somar

mul-

Termo no 667.583, de 21-10-1961
Garagem Seleta Ltda.
Guanabara

-

Classe 33
Decorações
Termo" n.° 667.591, de 21-10-64
Francisco Reis Saint-Glair f../enna e
Aluisio de Oliveira Campos
Guanabara

Classe 33
Titulo
Tlirmos ris. 667;584 a 667 314, de
- 21-10-1964
Rudder Propaganda Ltda.
São Paulo•

RUDDER
Indastria
Brasileira]
7
. Classe 25

'Estampas, imagens, cartazes. tabolelas,
flâmulas, silk screen
Classe 32
PM* distinguir: Revistas, jornais, anuá.
rioa, almanaques, livros, álbuns, boletins, catálogos, peças radiofônica, teatrais • clneinatográfleas, programas de
rádio e de televiso*
Classe 50
Impressos
Termo n° 667.587, de 21-10-1964 •
Rudder Propaganda Ltda.
São Paulo

Classe 8
Discos gravados
Termo n.° 667.592, de 21;10-64
José Pr.lreino dos Santos Raposo

Guanabara

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns itnpres•
aos, cartazes. catálogos, Jornais nadotrais e estrangeiros, publicaçbes Impres.
asa, revista. Propaganda ,em
Classe 33Serviçok de prmaganda. publicidade, 'co., peças teatrais e axernatográfIcas
promoção de vendas, promoções turis- televisão. tornais, programas radtofõnie revistas -imprestis
icas, pesr;iiisas do mercado

ll'UDDER

coa, filtros de interferência: fonógrafo.,
garrafas térmicas, gazometros, geladeiras, globos , para lâmpadas. globos pa*
ra lanternas, globos 'terrestres para eu. sino, gravadores, boi:abres, hidromeautomáticos para acender i regular gás,
aparelhos para separar café. aparelhos
. para aquecer edificios ,aparelhos para
INDÚSTRIA BRASILEIRA experimentar drenos. aparelhos para destruir insetos, aparelhos de ótica apare•
Classe 47
Para distinguir: Substâncias e produtos lhos pulverisadores, aparelhos para
destinados a lubrificação 'a combustão, aquecimento de água. aarelhos geradoa- iluminação e ao aquecimento a sa- res eletro-Autmicos,. aparelhos 'pára reber: álcool-motor, graxas, gasolina, quern cepção, reprodução de son e sorLdos.
rosene, petróleo, óleos refinados, manw. aparelhos automáticos .eletricos de passaturados dep etróle, oleos pára . lubri- sar ,aparelhos para espremer ',rutas e
ficação de máquinas e motores, e gazes legumes, aparelhos de alta ten:ão. 'aparelhos de proteção contra acidentes de
lig uifeitos destinados ao aquecimento
operários, aparelhos afiadores de ferramentas, aparelhos distribuidores de saTèrm on.° 667.594, de 21-10-64 bão e de desinfetames para instalações
Distribuidora Pinhal Ltda,
sanitárias, aparelhos, esterilizadores, apaSão Paulo
.
.
relhos , gazeificaslorei, aparelhos para
análises, aparelhos ozonizadores, aparelhos pasteuriza dores, a pat. lhos* rieguladores e estabilizadores di pressão e dai
fluxo de gazes e liquidos. aparelhos
TNDÚSTRIA BRASILEIRA
para salvamento e 'para sinalização,
aparelhos para escafandristas, apareClasse 42
Para distinguir; Aguardentes,' aperte. lhos automáticos acionados pela introvos, anis, bitter, brandy, conhaque, cer- dução de moedas, aarelhos esargido?es,
vejas fernet, genebra, gin, kumel, lico- aparelhos para observações sismicas,
res, nectar, punch, pimpermint. 'tuna, aaperlhos termostatos, aritonometros, assuam de frutas em álcool, vinhos, ver- piradores de pó, 'serõmetros, acendedomuth, vinhos espumantes, vinhos qui- res elétricos, alto-talantes, amplificadonados, whisky
res, antenas, batedeiras, balança cotros,
Incubadoras, indicadores de vácuo,
Térmos ns. 667.595 e 667.596. de
Instrumentos de alarme, interruptores,
21-10-64
isoladores, lâmpadas dr . cristal, lâmpa' Heribaldo Gornes Rosa
das incandesceram lâmpadas comuns,
.
Guanabara
lâmpadas flash, lamparinas, lactometros,
lentes, liquilficadores, lanternas mágicas, limpadores de parabrIsas, fines ira.
de soldar, caldear e cortar, marcadroes
de passagens, medidores, microscópios,
I
misturadeiras, máquinas falantes, mosINDÚSTRIA BRASILEIRA
tradores 'para rádio, microfones, mascaras contra gazes, micrómetros, nivela,
Classe 8
,
óculos, objetiva fotográficas pilhas eléPara distinguir: Abajours, acumulado. tricas, pedometros, pluviômetros, piromiares .cie rádio e frequência, anemes metros. pistolas de pintar, pine, pinos
metros, aparelhos de televisão, apare- de tomada, panelas de pressão, pielalhos ck ar condicionado, aparelhos pa- de carros, quadros distribuidores de
ra Iluminação, Inclusive os considerados eletricidade, queimadores de óleo, qua-acessórios de veículos, aparelho. para drantes e sextautes para observação
anúncios mecânicos, aparelhos aquece- astrológica; rehigeradores, rádios. redores e. medidores, aparelhos cromográ. fletores, reostatos, relógios de ponto,
ficas, aparelhos de barbear elétricos, de pulso, de bolso, parede, despertadoaparelhos registradores e medidores de res, contadores e medidores ^de quantidistâncias, aparelhos , para purificar -Ude e volume, raiaores, retentores de
águas, aparelhos de sinala lampejantes. graxa e óleo, recatares, regadores autoaparelhos reguladores:- de gás, aparelhos máticos, registros para vaor, gás. água
de . galvanoplastia, aparelhos didáticos, ' e outros liquidos, quando não consideaparelhos cinematográficos, aparelhas rados partes de máquinas, reatores pamum e elétrica, barometros, baterias de ra ^luz fluorescente, registradores, restaindução (exceto para fina curativos). fendas elétricas, reina, sorveteiras, sorbotões de campainhas elétricas, bombas veteiras alétrIcas caseiras, soqiietes, simedidoras, buzinas, busolas, baterias amieiros, sereias de alarme, soldadores
elétriaaa, bules elétricos, caixas de de. elétricos, toca-discos, tomadas e intercera, cinerai frigorificas e fotográfi. ruptores elétricos, torneiras, tubos, adispelitos óticos, esticadores sie bagas, at- ticais, termômetros ara observação meeu, campainhas elétricas, chassis, co- teorológica, telescópica, tacômetros, ta..
mutadores de gás, cidometrot, cristais xis:tetro& torradores de cereais, trenas,
de rádio, condensadores, comutaores, transformadores, telefones, tostadeira&
cortadeiras para fotografias, chaves de telegrafas, translatores.. tripés para foalavancas, chaves automáticas.' capaci- tografias, válvulas para rádios, válvis.,
tares de bloqueio, caacitorea eletroliti. las de descarga, válvula sde redução,
coa, calibradores, discos para telefone vacuèrnetros, válvulas elétricas de vá..
CliO, ventiladores. velas elétricas
carne, enroladores de 'cabelo elétrico, sidiscos gravados, diais, despertadores,
Classe 32"
pe/hos de plástico_ para eletricidade, es. Para distinguir; Albuns- de revistas ima
terilizadores, eXtintores de incêndio. Ser. pressas, anuários impressos, almanaques
ros elétricos de passar e engomar, ferro impressos, catálogos impresaos, boletins
filtrantes, filtros para óleo Jilmea reve- Impressos ,. folhetos !aj....ressoa, figurinos
de moldar elétrico, filtros e aparelho., impressos, -jornais impressos, listas tele*
lados, farois como acessórios de Vet. fónicas impressas, livretes • publicacolos, para sinalização e para ilumina. ções impressas em geral, livros irapres•
ção em geral, fôrmas elétricas, fervedo. aos, Periódicos impressos, peças teatrais,
roia, frigoríficos; fotõmetros, fios elétri. cinematográficas, revistas impressas,

•NGROLUBE

Ltda.

.
Brasileira

:s,larço de 15 . 927 •

Térino n.° 667.593, de 21-10-64
1 Agrolube — Produtos Agricolas e Lubrificantes Ltda,
São Paulo

Têrrno n° 667 .588, de 21-10-1961
Rudder Propaganda Ltda.
São Paulo
-

Fábrica de Agulha-3\

r

r;

DATIMUSIC

.•

▪

Térmo an 667.597, de 21-1044
Laia Cem Legislação Fiscal • Contabilidade S. C.
São Paulo

Classe 33
ignia
.r

Termos ns. 667.598 e 667.599 de
21-10-64
Dr. Luiz Francisco Paternostro
São Paulo

;Março .de 19E5

DiÁRIO OFICIAL ' (Ssgão 111)

528 Sexta-feira 'S

Agita de rosas, água de alleasema, ,água
para barbe, loções e tônicos para os
cabelos e para a peie, brilhantina, bandolina, "batons", cosméticos, fixadores,
de penteados,- petróleos, óleos 'para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
(PRORROGAÇÃO
pele e "znaquillage", depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, 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 não, sabonetes, dentifridos em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfuClasse 46
me; escóvas para dentes, cabelos, unhas,
Cárt para assoalho
e aios; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquiTénnos ai. 667.604, de 21-10-64
do e tijolos para o tratamento das unhas
(Prorrogação)
East de Cologne -a.- 6 Parfurnerie — dissolventes e vernizes, removedores' da
Fabrik Glockengasse N. 4711 Gegenü- cutícula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados *-para descolorir
ber Dar Pferdeppst Von 'Ferd.
unhas, anjos e pintas ou sinais artifiMülhens
ciais, óleos para a pele
•
'Alemanha
Termo. mc 667.606, de 21-10-64
(Prorrogação)
PRORROGACÃO
Eau de Cologne — 6 Parfumerie —
Fabrik Glockengasse N. 4711 Gegenüber Der Pferdepost Von Fent
Mülhens
Alemanha
Ç,ion' 667.603, de 21-10-64
(Prorrogação)
Companhia Carioca Industrial Guanabara
\s.
„

de coato, de oarrorasel, de barra Vaze.
venal, de cabo de tração, de al:132411%.
or, de anpo liso, de rólo e raspador

transporte. de carrinho de piso,
para madeira, de molde, oscilante,
piso superior e de piso superior e lin:
fedor, de junte de aldrava, unha-mata.
)
de piano, de 'barra propulsora meei.
nica e livre, de redo alternativo de gra,
varada e mecânico, de elevador 4
artsfuso. reversível, de caçamba,
ascensor de esteira, de empilhar,
rebocar, de taboleiro, de plata/arma
giratória, e suas partes integrantes
Urino n.° 667.608, de 21-10-64
Shwen-Blelstift — Fabrik Ssehavarsa
hausser 8 Co.
(Prorrogação)

ffORROGAÇÂO
Classes: . 33 e 50
Insígnia
Classe 50

distingutt: Impressos em gerai.
anúncios impressos. ações, apólices, bilhetes, bilhetes de sentei°, cheques, cartões comerciais e de santa& diapliaataa.
debenturea, envelopea,' faturas, • folha
nhas, letras de câmbio, notas fiscais,
notas promissórias papéis de correspondência, passagets, publicidade e proa°,
ganda em geral, recibos
P&Tft

Termo n.° 667.600, de 21-10-64
Dr. Luiz Francisco -Paternostsa
São Paulo

GURIZINHO
Classe 33
Título
de
estabelecimeato
a
rl'érmo n.° 667.601, de 21 - 10 - 64
Dr. Luiz Francisco Paternosiro
São Pa•do
a
ha
I

C'asses: 33 e 50
insígnia
Térmo n. 9 667.602, de 2f-10,64
Dr, Luiz Francisco Paterrioetro
São 'Patilo

Cse 48 .
Para distinguir: Perimes. esséncias, ex

tratos água de colónia, água de touca,
dor, água de beleza, água de quina
água de rosas, água de_alfazema, água
'Classe 48
para barba, loções e tônicos para ias
dirainguir: Perfumes, essências, ex.
cabelos e para pele, brilhantina, ban- Para
dolina, batons; cosméticos, ' fixadores tratos água de colónia, água de ,touca•
de penteados, petróleos, óleos para os dor, água de beleza, água de quina,
cabelos, 'creme evanescente, cremes gor- água de rosas, água de alfazema', água
durosos e pomadas para limpeza da pe- para barba, loções e tônicos para os
ie a "maquilage", depilado& desodo. cabelos e para a pele, brilhantina, banreates vinagre aromático pó de arroz dolina, batons, cosméticos, . fixadores
penteados, petróleos, óleos para os
• talco pefumado ou não, lapis para de
pestana e sobrancelhas, preparados para cabelos, creme evanescente, cremes goa
embelezar cílios e olhos, carmim para durosos e pomadas para limpeza cia pele e "nàaquil'age, depilados, desodoo rosto e para os lábios, sabão e creme rantes.
vinagre aromático, pó de arroz
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó. e talco pefumado ou não, lajeia para
pasta ou liquido: sais perfuMados para pestana e sobrancelhas, preparados para
banhos, pentes, vaporizadores de perta. embelezar cílios e olhos, carmim para
me; escovas para dentes, cabelos, unhas o rosto e para os lábios, sabão e creme
barbear, sabão líquido perfumado
• cilios, rum de louro, saquinho pariu- para
modo,- preparados em pó. Pista, liqui ou 'não, sabonetes, dentifrícios em pó.
-doetijlsar mnod,uhas pasta ou líquido; sais perfumados para
dinsoivaoss e vernizes, removedores da banhos, pentes, vaporizadores de perlecutiletdar: glicerina perfumada para os me; escovas para dentes, cabelos, unhas
aios, rum de louro, saquinho perfucabelos e preparados para dsecolo- emado,
preparados em pó, pasta,
rir unhas, cílios e pintas ou sinais artido e tijolos ara o tratamento das unhas,
a
pele
ficiais.
óleos
para
.
.
cabelos e preparados para daecolorir unhas, CuliO3 e pintas ou sinais artiTênia) it.° 667.605, de 21-10-64
cuticular; glicerina perfumada para os
(Prarregaçào)
p_ a u de Cologne — G Parfurnerie — dissolventes e vernizes, removedores da
ficiais, óleos para a pele
Tabrik Glockengasse N. 4711 Gegeniiber Der Pferdepost Voa Fera.
T;nrmo n.9 667.607, de 21-10,64
Mülhens
(Prorrogação)
Alemanha
Jervis B. Webb Americas Company
Brandos Unidos da América

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

'

Classes: 33 e 50
Expressão de psopagens3e, •

e

11E33

Alemanha

'PRORROGAÇÃO

Classe 17
Lápis 'de mina, de côa copiativora 3ap1e
tinta e mecânicos. giz para escrevei',
utensílios para escritórios
nienme as. 667.610 e 661.611, de
21-1044
(Prorrogação)
Deatashe ládelstahlwerke Aktiarmaitalles
chaft
Alemanha
•
•
PRORROGAÇÃO

kn4g3
Classe 6

'
Maquinas ara: acabamento, as,latar
arame, acondicionamento. adelgaçar,
ajustar, alimentar água, alisar, amassar, aplainar, arrolhar, beneficiar, burilar, brinquetar, brunir, cardar, canatar, compôr, comprimir, condensar, coaservar, cortar, coser, costurar, ~lin
car, classificar, cravar - debruar, debulhar, desbagar, desbastara„ desearooa
desembrar, desintegrar, desmaiar,
t(rÇ,,
r ,adrencsatra,mpe
endcoabdrearn
dirarir,
rair"
, re*rapa
fabricar arame, fabricar artigos de rata
tala fabricar bebidas, -fabricar calçar
dosa fabricar chapéus, fabricar escóvase

fabricar ferramentas. Sabricar gélo,
britar móveis, fabricar papel,-farino'
peças, fabricar rebites, fabricar roupen
fundir, imprimir, insulfrar, perfurar, p
cotar, prender, rebitar. roscar, seleefek

na, sapas!, serrar, tecer, timbrar,
cer, tornear, betoneiras, burrina
brinnuetadores, eardadeiras, condensa
rei, crevadeiras, dinamos, escavadel
misturadores, motores, prensas, rabi
doma tearee, máquinas insulfrado
moto-motoras, motrizes.' opere:danei,
perfuratrizes, rotoras, e, peças inine
crentes destas máquinas
Classe 11
Para distinguir ferragens e ferramentanr
Alicates, alavancas, arruelas, arreblaina
argola& aldravas, armações de metql,
abridores de latas, arame, aparelhos ge
chá e café, assadeiras, açucareiros. aps>

Classe 48
Classe 6
relhos para lavatórios, arandelas, ares.
Pare anatingu' ir: Perfumes, essências, cx. Transportadores de vários tipos, a sa- tas, aros, ahnofadarises, ernoladaree,
tratos, água de colônia, água de touca- ber: de avental, de braço, de correia • amoladores de ferramentas, alças ppta
dor, içara de beleza, água de quina, lisa e dé canal; de elevador de encamba, ancinho& brocas, bigornas. baixel"

•

dexta-feira.

5

bacias,- borobonieres. baldes,
borboletas, baterias': bases . dei metais ibraçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainhe
para facas, baterias de cosinha, colhe4e pedreiros, cadeados, correntes, cabides, chaves de parafusos, •conexões para
encanamento s . caixas de metal para
portões, colunas,- canos chaves de fenda, chaves inglésas, cabeções, canecas;
produtos inseticidas, .termicidas, desincopos, cachepots, centro de mesa, coqueteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas. coadores. cuscuseiros, cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cruzetas. curvas,
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chavevenas, cremones, cadinhos, crivos, chanfradores, cassinetes, cabos, chaves, chaves para porcas circulares, chaves Nr•
quimétrica, correntes para chaves, colchetes, chaves pata porcas, distintivos,
dobradiças, descanso para talheres, -pratos e copos, enxadas, esferas. engates,
enfeites de metal, estribos, espátulas.
estojos de metal para carimbos, eixos.
expandidos para tubos, estruturas metiras. prendedores de papel, suportes.
lleas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices, terso para
cortar capim, ferrolhos, lacas, tacões.
fechaduas, fruteiras, • funis, fóranas para
doces, bolos, embadas e pudins, flanges
fivela, furadores, ferramentas cortantes
• perfurantes para marceneiros, fechos
de metal, ferraduras. torminhas. fitas
a aço, ganchos. guaniaões de metal,
garfos, ganchos para quadros. grampos
• para emendas de correias. grades para
. fogões e geladeiras, grelhas. galheteiros.
gonzos, grossas, garrafas, • ilhotes, joe.
lhos, jarros, limas. lâminas Ilcoreiros.
latas Ivas. linuguetasa leitelraa, machadinhas. molas paar aortas martelos.
marretas, matrizes. marmitas, maçanetas.
mossas. machetes, cnantegueiras. malhos
navalhas, niples. puas, pás, picaretas,
pregos, ponteiros. parafusos porcas,
pratos. porta-010, poseiras, porta-pão
porta-joias, paliteiros. oanalas, puxadores. placas, pregadores. porta-esponjas.
peneiras, pinos. plainas. perturadetras.
pires, pinças, pai-jalões, porta-copos e
garrafas, passadores de. aoupas presi.
lhas, 'castelos. roldanas. ralos, regadores.
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodizios. roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável, registros
serras, serrotes, sifões. saleiros, sacaria:ilhas, torquezes, trilhos, tubos, tubulações. tampões. travadeiras, telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras,
trancas, tramelas, talheres. talhadeiras.
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trens de cosinha, torradeiras. orinóis, vasos, vasilhamp. vertam, mandril de expansão, freza de
chanfrar, gula de freaa de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, baknazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos. enfeites. fêcho para pastas e para
malas, passadores de correias, pontal• torniquetes e tubos de extenso

DIARIO OFICIAL (St,c,-ár.; III)
.queação de volumes, máquinas para indústria de tecidos e malharia em geral
máquinas para tapeçaria em geral, urdi.
(Jeiras, encanatórias, espuladeiras, tor
cadeiras, meadeiras, Caldeiras e turbinas
Classe b
Para d stinguir: Aerômetros, anemómetros; aparelhos *para analisar alimentos;
aparelhos elétio-técnicus, fisIcos, fotográficos, geodésicos, isotérmicos, micrométricos; aparelhos ozonizadores; aparelros de projeção; aparelhos retificadores de energia elétrica; aparelhos para
revelação; aparelhos de contrôle; apertômetros; cinematógrafos; cromatoscóp os; câmaras fotográficas; çoloimetros,
barômetros; binóculos; bússolas; diafragmas totográ fitcos; estéreo-comparadores; estereoscóppios; fotômetros, lentes; lentes de contato; lucimetros; lupas,
metrônomos; medidores quilométricos;
medidores totalizadores; medidores ciaa
gua: medidores de gasolina; medidores
de essências; medidorea de eletricidade;
maldosas de fator potência; medidorea
de profundidade; medidores de rotação;
mediores de tempo; medidores de watts
TC:r111C/8 118. 67 .61' a 667.613, de
hora; microscópios; microspectoscópios;
•
21-10-64
Deutsche Edel.staaase• ae Aktiengesells- monóculos; níveis, uiveis de merctir.o;
objetivas fotográficas, objetivas oculachaft
res, óculos; óculos de alcance; ocilógra(Prorrogação)
fos; oftalmoscópios; oftalmãmetros; opAlemanha
tõmetros; pés para câmaras fotográficas; periscópios; piroscópios; planimetroa; planórnetros; . pluvõmetros, potenciômetros; polaranetros; quadrantes asPRORROGACAU
tronômicos; quadrantes polares; quadrantes marIthnos; quadrantes solares;
quadrantes verticais; refractOmetros; réguas corredsas; réguas graduadas; régcas métrias; réguas de cálculo; saca•
rimetros; sextantes; teodolitos; telescópios; telescópios de inversão; telêmetros; termostatos; termômetros

liaua de rosas. água de alfazema! água
para • barbar loções e• tônicos : para os',
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batoas y . cosméticos, fixadores,
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza, da
peie e "maquillage • depilatórios. deso•
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar . cílios e olhos, ' carmim para
e rosto e para os lábios: sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifriclos em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de pertubanhos, pentes, vaporizadores de perfu.
e cílios; dum de, louro, saquinho perfumado, preparados em -pó, pasta, liquido 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 artificiais, óleos para a pele

Tênno n.9 667.614, de 21-10-64
(Prorrogação)
Clevite Corporation
Estados Unidos da América
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Termo n.' 667.6l7, de 21-10-6t
(Prororgação)
ro'!irri El Hans Ges. Mit Beschrankta
Haftung.
Alemanha

PRORROGAÇÃO

ROILAGUM
Classe 1
Massas plásticas para fazer objeto
trios processos de injeção e•compressã
'
Tétano n. 5 667.618, de 21-10-61
(Prororgação)
Rd!icn
Haas Ges. Mit Beschrankte,
Haftung.
Alemanha

PRORROGAÇÃO

ROIIAPON
,

Classe 1
Mordentes para curtir

Têrmo n.° 667.619, de 21-10-61
Schilling-Hillier S. A. Industrial e
Comercial
Guanabara

PRORROGAÇÃO

dústr7a Brasileira' ,
Classe 4
Extrato de mangue. bruto ou parda',

, mente preparado
PRORROGACÃO
Classe 6
resino n.° 667.620. de 21-10-64
Para distinguir: Máquinas e suas par(Prorrogação)
toses e suas partes: bombas hid?aull•
Norton Company
tes inte'erantes para fins Industriais, mo
Estados Unidos da América
cas, bombas centrifugas, rotativas e a
pistão. bombas elétricas para pneumá
Classe 21
ticos, dínamos, bujões, • pinhões,- cruzePRORROGAÇÃO
Chassis de veículos automotores
tas, blocos de motor engraxadores centrífugos, ailenciosos, guindastes, prenTermo n.g 667.615, de 21-10-64
sas, macacos, pistões, mancais, válvulas,
(Prorrogação)
motores elétricos, alternadores, câmbio,
J. R. Geigy S. A.
cabeçotes, geradores para corrente conSuiça
tínua e alternada, eixos, bielas, cubos,,
Classe 4,
•
velas para motores, magnetos para mobrasi-os flexíveis e lixas para limpar
PRORROGAÇÃO
tores. bronzinas, anéis de segmento.
, e delir
mancais de roleta, compressores, retifi:
Têrtno n.' 667.621, de 21-10-64
cas, máquinas amassadeiras, misturado(Prorrogação)
ras e distribuidoras de concreto,. máNorton Company
quinas compressoras, máquinas adaptaEstados Unidos da América
das em construção e conservação de esC lasse 1
tradas, mineração, corte de madeiras,
PRORROGAÇÃO,
pedras e mármore, movimento de terra, Preparados químicos de impaeguação
Térmo n.g 667.609. de 21-10-64
máquinas descascadoras, emaacadoras, para impermeabilização contra águas
(Prorrogaçbo)
brunidorns, catadoras, classificadoras,
Hans Schwarzkopf
Trino n.° 667.616, de 21-10-61
ventiladoras e secadoras, trituradoras.
Alemanha
(Prorrogação)
pulverizadoras, moinho para cereais,
Classe 46
J. R. Geigy S. A.
frema, esmeris, politrIzes, tesouras meUrasivos flexíveis e lixas para limpai
Suiça
PRORROCACTICa
cánicas. tupias máquinas de abrir chae polir
vetas marteletes, plátnas de -mesa, tornos revólver, tornos mecânicos, placas
Termo n.° 667.623, de 21-10-64
e ferramentas para tornos, máquinas de
,RORROGAÇÃO
1. L. Sorsonas
furar e centrar, máquinas para cortar
Rio de Janeiro
e serrar, máquinas afladoras para fer.
sarnentas de corte, fole de forjas, dragas. desnatadeiras. expremedeiras e salClasse 13
gadeiras para manteiga, lminadores
Pra distinguir: Perfarias. essências. ex. frio e quente para aço e outros meClasse 2
as-asse 23
'tratos. água de colônia. água de touca. tais. tesouras rotativas, máquinas °pe.
Inseticidas
titulo de estabelecimento .
dor, água de boleta, água de quina, ratrizes de precisão, aparelhos para ar-

LIGHTN1

••

;S.IIVIOL

URSOO

Schwarzkopf
Extra E3Ionti

IRGAMIT

CASAS JOAOSINHO'

Ç30 Sexta-feira 5
f.rétmo n. 9 667.622, de 21-10-64

Prorrogação
Tool Co.
National Twist Drill
reatados Unidos da América

PRORROGAÇÃO

NATI ONAL
•

Classe 6
Brocas espirais, pontas de brocas espiraia, alargadores, fresas. escareadores e
mandris (peças de máquinas)
Urano n.° 667.624, de 21-10.64
Schilling-Hillier S. A. Industrial
Comercial
Guanabara

Schtlling - Hillier S. A:
industrial e Comerciai
, Nome comercial

OitARIO OFICIAL (Séçto IR)
Classe 50
Cacraits impressos, ihequea, duplicatas,
faturas, fonrnulárioa impressos em geral,
notas fiscais, papel impresso para contabilidade e ceaersondênala
e vestidos
Classes: 11 — 32 — 50
Sinal de Propaganda

Têrmo no 667.635, de 21-10-1964
Distribuidora de Artigos Nacionais
Limitada

• astribeidora de Artia09
,
N ãcionais Ltda.4
Nome Comercial

MIIEW

Têrmo no 667.632, cie 21-10-1964
A. G. Industrial e Comercial Lda.
Pernambuco

Março de 1965

• Têrmo 119 667.636, de 21-10-1964
Bastas Carneiro 6 Cia. Ltda.
Pernambuco

• A. G. Industrial e

ÀPERIO

-,- Cornuda! Ltda.,

Dos -PLÁSTICOS ''1J

indústria Brasileira

Nome Comercial
Termo n° 667.633, de 21-10-196-4
A. G. Industrial e Comercial Ltda.
Pernambuco
.

:LORD
indústria Brasileira.

Classe 28 .
•
• Plásticos e seus artefatos
Térmo n' 667.637, de 21-10-1964
Confecçõès Riviera Ltda.
Pernambuco

nonos na. a67.615 a 667.647, ds 21-10-1961
Montapio da Família Militar
Rio Grande do Sul

'Montepio
Classe 32
•
Para distinguira— Almanaques, anuários
álbuns impressos, boletins, catálogos .
Jornais, livros impressos, publicaçOel
impressas, revistas, programas radiofta
nIcoa e radio-televiseionados, peças teatrais e cinematográficas, programas cir.
canses

Classe 50
Bilhetes de loteria, cabogramas, carta
zes impussos, literais dep ropaganda
cheques, etiquetas impressas, escapula.
res, folhinhas Impressas, notas prosais.
abrias
Clases: 32 — 33 — 50
Frase de Propaganda

Lojas Riviera,s,

Tarmo n° 667.648, de 21-10-1964
Indústria Pontagrossense de Mineraçãc
Classe 18
Classes: 12 — 13 — 14 — 23 — 35
Limitada •
•
Para distinguir: Sabonetes sólidos, li- —36-37-40-41 18 —
Titulo
•
quidas. pó creme, blocos e bolas, sa:
Indústria Pontagrossense bão em pasta e em barras, sabão em
Têm° ia' 667.638, de 21-10-1964
•
Térmo n.o 667.-625, de 21-10-64
de Mineração
bastões para barba -- cremes para o
Nordeste de Eletrificação Limitada
Pagam S. A. Indústrias Reunidas
rosto
e
barba,
pinturas
t
In
liquido,
pó
(Nordeletro) •
Classes: 4 — 33
Rio de Janeiro
ou concretas para coloração dos labioa,
Pernambuco
Titulo
•
alhos e sobrancelhas, extratos, loções,
Tatuo
no
667.650,
de
21-10-1961
amuadas
fixadoras
paia
bigode,
acame
Nordeste
de
tletrificação
PAGAM S. A. INDÚSTRIAS REUNIDAS
Estamparia Caravellas S.A.
acos, brilhantinas liquidas e concretas,
São Paulo
aguas de co/onia é de toilette. pa de
• Limitada (Nordeletro)
Nome comercial
arroz, comprimidos e em tabletes, tinNome Comercial
canis para cabelo, denta:ama em pó.
Urino n.° 667.626, de 21-10-64
-PRORROGAÇ410,
:nado,
concretos
e
em
pasta,
sabões
MC Engenharia Construções Ltda.
Vamos as. 667.639 e 667.640, de
perfumada
Jentifrjcios,
esscncias,
tale,:
Paraná
21-10-1964
agua para etabeasamento cia • ode.
Montepio da Familia Militar
ou
coarcto.
Orape
dia. co liquia
Rio Grande do Sul
coa e vigores aara cabeia e pele depilatórios em • liquido, pó ou 'concretos.
Nanadas. vertazes, tabletes, lapis, pasMontepio Geral d
Casse 3I
tas, liquido: e estima% para iimpesa
Familia Militar "
Titulo
das unhas: ágaas de quiris sachara para
Classe 32
•
taciturnas
quarto,
em
pas-dhas.
tabletes
Térma n o 667.627, de 21-10-1964
em pai, pres-acios licr wdos . zni pa e Para distinguir: Revistas, jornais, anuaCarlos Orago
adas alva evitar as. $ .or. vaselina rios, almanaques, livros, álbuns, bole,
tu Sul
tins, catálogos, peças radiofônico, teaperfumada sais para • banho
•
trais e' cinematográficas, programas de
Tarmo n° 667.634, de 21-10-1964
rádio e de televisão
Classe 12
A. G. Industrial e Comercial Ltda.
Gases: 32 — 33 — 50
'Titulo de Estabelecimento
Pernambuco
Frase de Propaganda
Urra° n° 667.649, de 21-10-1964
Térinos as. '667.641 e 667.642, de
Veloz HP Guanabara Ltda.
'o alfaiate da .atualidade
21-10-1964
'
Guanabara
Montepio da Familia Militar
Indústria Srasileira
Rio Grande ao Sul
Classe 48
Classes 33 -36
Frase de Propaganda
Para distinguir: Perfumes, essências, exMontepio da Fainilia
tratos água de colônia, água de toucaTérmos ns. 667.628 a 667.631, ae dor, água de beleza. água de quina.
_ Brasileira
INDUSTRIA BRASILEIRA
21-10-1964
água de rosas, água de alfazema, água
Cat. Riograndense de Negcios S.A. para barba, loções, e tônicos para os
Classe 32
Rio Grande do Sul
Classe 21
cabelos e para a pele, brilhantina, ban- Para cuaciaguir; Jornais, revistas, livros
dolina, batons, cosméticos, fixadores e publicações em geral, álbuns, progra- Para distinguir: Veículos e suas partes
mas
musicais,
radiofônicos
e
peças
teaintegrantes: Aros para bibicletas, autoda pentcados, petróleos, óleos para os
cabelos,. creme evanescente, cremes gor- trais, programas para televisão e pro- móveis, auto-caminhões, aviões, amorduções cinematográficas .
tecedores, alavancas de cambio, braços.
durosos e pomadas para limpeza da peClaus: 32 — 33 — 50
breques, braços para veiculas, bicicleie e "maquaage a. depilarias, -desodoFrase de Propaganda
tas, carrinhos de mão e carretas, camirantes, vinagre aromático. pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para Ténnos ns. 667.643 e 667.644, de nhonetes,, carros ambulantes, caminhões
carros. tratores, . carros-berços, carrospestana e sobrancelhas, preparados para
21-10-1964
tanques, ,carros-irrigadores, carros, carembelezar calos e olhos, carmim para
Montepio da Familia Militar
roças, carocerias, chassis, chapas ciro rosto e para os lábios, sabão e creme
Rio 'Grande do Sul
culares para veículos, ccbos de veículos
para barbear, sabaa liquido parfumado
carrinhos para máquinas de escrever
ou não, sabonetes. duatifricios em pó,
corrediços, para veículos, direaão, das11Montepio Militar()
pasta ou liquido; sais perfumados para.
banhos, pentes, vaporizadores de' parfe.,
Classe 11
gadeiras. estribos, escadas rolantes, aleda Familia Brasileira
me; escovas para dentes, cabelos, unha.'
vadores para passageiros e para carga,
Colheres, facas e garfos •
Classe 32
e cílios, rum de louro, saquinho perfuengates para carros, eixos de direção.
aaasse 32
"almanaques, anuários, albuns.impres- mado, preparados em pó, pasta. liquia Para distinauir: Tornais. revistas, livros toaras, fronteiras .para velenlosa guidão
sos, boletins. catálagos, edições 'imprea- do e tijolos ara o .'atamento das unhas, e publicaçaes em geral, álbuns, progra- locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
?as, folhetos, jornais, livros irapressos, dissolventes e vernizes, removedores 43 mas musicais, radiofônicos e peças tea- motocicletaa, matocargas, moto turgõe.s.,
publicações, impréssas, programas radio- cuticular; glicerina perfumada para os trais, programas para televisão .e pro- manivelas, navios. ônibus. para-choques.
duções cinernatograficas
Musico.% radio-televisionados, Dav as tes- cabelos e preparados para dsecolo.
para -lamas, para - brisas, pedais. pantbes.
-ir unhas, cílios e pintas ou sina!, milClaus: 32 — 33 — 50
rodas para bicicletas, raios para biciclee cinematográficas; prog-tareaa
lidais, óleos para a palie
eircenaes e revistas
Frase ele Propaganda
tas, tabaques, radiadares para veicules,
*

MC Engenharia
Construções

õkkic o

.

'CiBELL

P Guanabara

,

maliÁRIO OFICIAL

, taxi a4eirta 5
radas para vcitulos, selins, Incides, dmaus para velculos vagóca, velocipedea, valetas de controle do afogador e
ilecierador, trólcis, troleibus, varaee de
carros, toletes para carros
Tetino n 667.651, de 21-10-1964
Tranportes Finic S.A.
aao Paulo

„rnannocitçld

OND NIMELENA
.
Clama 21
.
.
Ailibuiariu 'as auto-motoras, amortece-s
Ck' 410r eti como parte integrante de veituloa, auto-caminhões, automóveis, auto-ónibus, aviões, barras de direção
quando parte integrante ele veículos, bar..
tos, bicicletas. bicicletas a motor, .car- roças,
carrocinhas, carrocerias para vel,
culos, chassis ara veiculos, conjuntos,
dk direção quando parte integrante 'de
velculos, eixos quando panes integrantias clev eiculos, engrenagens, estribos,
/elites de molas para veiculas, molas
quando partes de veículos, para-choques
tomo partes integrantes . de veiculais, pata-lamas quando partes de vciculoa,
portas de veículos, rodas de veículos
( p artes metalicas) suportes de para_
brisas de veiculas, vagões
'rariau n' 667.652, ,de 11-10-1961

..

P. Blurnenthai
São Paulo

PRORROGAÇIO

5S414~3. krlobile.lrer.

Classe 11
Wialict0s, pregos, ponha, dobradiças.
'rimas, saltes. espelhos para portas

Tbrissos 0.1, 667.653 e 667.654, de
21.10-1964
Emosiv de Transportes Irmãos Vieira
São Paulo

ladústria Brasileira
21
Pd, k-) ch!•:,j1,,u

r VeJeti10.5 e suas partes

int( umnies: Aros para bibicletas, auto',alvela auto-caminhões. aviões, amortieedores, alavancas de câmbio, braços.
baloiça, braços para velculos, bicicleta:5, carrinhos de mão e carretas,-camiidanieles„ carros ;iniba/antes, caminhões
Urros, tratores, carros-berços, carrostatiallt•8. carros-irrigadorets, carros, curti o; as earocertas, chassis, chapas
r*Idari a rara veivalos cebos de velculos.
camallos para maquinas de escrever
corrediVn, para veiculas. dircçao. cicsliaadeicas. estnbos. escadas rolantes, elevialorcs para p assageiros e rara carga,
captes para carros eixos de direção,
tiram, troar:aras para veiculas. gu:clão
i n u(oIr wtIvas, Ia:achaca motociclos,
stiotocalc tas, motocargas, moto lurgws,1

manivelas, navios, ónibus, pa;achoques,
para-lamas, para-brisas, pecials, pantões,

rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para vaiculoa
rodas para veículos, selins, tricicics,..ticantes para veiculo vagões, velocipe-

(Seção III)
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Termo n a 667.662, de 21-10-1964
metilenopós contra baratas e inseto.
Sornico" Sociedade de Representações bromatos, bromato de cânfora e de poe late-câmbio Comercial Ltda.
tássio, dadora em pó, carrapatIcidas,
Guanabara
banhos para animais, produtos para deo-.

truir hervas daninhas, ceras para enxertos, balsa= para fins veterinários, sa
des, varetas de controle do afogador e.
bão desinfetante, desinfetantes, defumaacelerador. tróleis. • troleibus. varaes de
dores, inseticidas em pó, liquido, sólido
carros, toietes para Carros
- am pasta, preparados para destruir
"Class 50
larvas, linhaça em p6, visgos contra
Indústria
Impressos. passagens, tickets ale viagem
lagartas e mascas, remédios contra
e impressos em geral
aftosa dos gados, sabão veterinário, tais
Classe 6
Máquinas e motores e suas partes para fins hortículas, sanitários e veteriTermo n° 667.655, de 21-10-1964
nários, raiz de timbó, adubos naturais,
integrantes
Vitalino Francisco Cardoso
artiSciais para a agricultura, cola emi
Guanabara
Térmos as, 667.663 a 667.669, de
papel para apanhar moscas
21-10-1964
Classe 28
Irpasa — Indústrias Reunidas
Para distinguir: Artefatos de material
RIO 4 2 CENTENARn
Paranaenses S.A.
plástico e de nylon: Recipientes .fabriParaná
cados de material plástico, revestimen•
'Classe 33
tos confeccionados de substâncias aniSinal de Propaganda
mais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas,
Termo n° 667.656. de 21-10-1964
bases para telefones, baldes, bacias. bol"italino Francisco Cardoso
•
sas, caixas, carteiras, chapas, cabos
Guanabara .
para ferramentas e utensilios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
SOBA DA MEIA NOITE
INDÜSTRIA BRASILEIRA
baterias, coadores, copos, canecas colheres, conchas, cestas para pão, cestiClasse 1
Para etistinguir, tintas, lacas. vernizes, nhas, capas para álbuns e para livros,
Classe 33
esmaltes, substâncias quirmkas usadas cálices, cestos, castiçais para velas,
Sinal de Propaganda
eco geral nas indústrias, anilinas, absor- caixas para guarda de objetos, cartu-.
Têrmo n° 667.657, de 21-10-1964
ventes, alcatrão, água raz. álcool, alu- chos. coadores para chá, descanso para
Vitalino Francisco Card000 .
minto em pó, alvaiade, atnila, antideto- pratos, copos e coplit‘tos de plástico.
Guanabara
Dantes, anti-incrustantes e desincrustan. para sorvetes, caixinhas de plástico
tes . para caldeiras, arsénico, acetona, ara sohvetes, colherinhas, pàsinhas,
acetato de chumbo, acetato de cobre, garfinhos de plástico para sorvetes, forCINEGRAFICA XIOCAYAU FI11fR
acetato de amónia: acetato de potássio, minhas de plástico para sorvetes, disco',
acetato de zinco, ácido bórico, Saldo embreagens de material plástico, embaacético, ácido exálico, ácido nitrico, lagens de material plstico para sorveClasse 32
ácido fênico, ácido citrico, ácido san- tes, estojos para objetos, espumas de
fitulo de Estabelecimento
cilico, ácido benzóico, actol, água oxige- nylon, esteiras- enfeites para automónada, albagina, albuminato de ferro, veis, massas anti-ruidos, escoadores de
Termo a* 667.658, de 21-10-1964
argirol, arseniato de ferro, arseniato de pratos, funis, formas para- doces, fitas
1J ''-7ino Francisco Card"
potássio, arseniato de só dio, antimônio isolantes, filmes, fios de celulose. fechas
Guanabara.
metálico. amordacei, liquido, arenal, arta- para bolsas, facas, guarnições, guarnitol e cetalfilda, bálsamo de perum. bi- çaes para chupetas e mamadeiras, guarcloreto de mercúrio, bi-fosfato de cál- nições para porta-blocos, guarnições
uAi4BLE SAMBA t'vtiOW
cio, bicarbonato de sódio, bolas alba, para liquidificadores e para batedeiras
borIcina, borato de sódio, benzonaftol. de frutas e legumes, guarnições de maClasse 33
benzoato de mercúrio, bistumose, bicar- terial plástico para utensilios e objetos,
bonato de potássio, breu PP, cola sin- guarnições para bolsas, garfos, galerias
Sinal de Propaganda
tética, composições químicas utilizadas para cortinas, jarros, laminados,' plásTêrmo n° 667.659, de 21-10-1964
pelas indústrias, texteis e pelos cortu- ticos, lancheiras, manteguetras, malas,
Vitalino Francisco Cardoso
ma. corantes minerais para uso na orinóis• prendedores de roupas, puxadoGuanabara "
Indústria, creosoto para usos nas indús- res de móveis, pires, pratos, paliteitrias, cafeina, cal virgem, carbonato de ros, pás de cosinha, pedras pomes, artimagnésio, carbonato de sódio, carvão gos, protetores par addcumentos, puvegetal em pó, carvão ativo. caselitato xadores de água para uso doméstico,
MIDNIGHT SAMBA SNOW de sódio, carvão animal, eianureto de porta-'copos, porta-níqueis, porta-notas,
mercúrio, citrato de cafeína, citrato de porta-documentos. placas, rebites, rodi-.
ferro, citrato de prata, citrato de po- nhas, recipientes, suportes, suportes para
tássio, cloreto de amónia cloreto de guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
Casbe 33
cal. cloreto de cálcio, cloreto de mag- tubos para ampolas; tubos para serinSinal de Propaganda
nésio, cloreto de sódio, cloreto de po- gas, travessas, tipos de material piás-'
tássio. colargol, colódio elástico cremos tico, sacolas, sacos. squinhos, vasilhaTermo a* 667.660, de 21-10-1964
de tártaro. cuprol, citrato de ferr
o, ci- mes para acondicionamento, vasos, xíArmarinho Duas 1Viarcias Ltda..
trato de quinino, citrato de ferro verde caras, colas a frio e colas não incluidaa
Guanabara
carbonato de amónia cloreto de zinco. em 'outras classes, para borracha, para
carbonato de potássio, carbonato de corturnes, para inani/adros, para sapamanganês, dermatel, desengraxantes para teiros, para vidros, pasta adesiva para
niquelação, desoxidantes para met-És, correias pastas e pedras ova afiar
em pó. estearato de aluminio, essências rebolos, adesivos para tacos, adesivos
desincrustantes para máquinas, enxófre, para ladrilhos e adesivos para azulejos.
e gomenol, essência de eucalipto, tino- anéis, carretéis, para tecelagem e guarClasses: 12 — 23 — 35
entes para remoção de tintas aplica- nições de material plástico ara ind..,
Artigos das alasses
das, emulsionante para produtos asfáltria geral de lásticos
ticos, esmaltes, eter. fenossidil, formo',
Termo no 667.661, de 21-10-1964
Classe 41
fosfato de ferro, fosfato de tricálcio, fos.•
Rodoviário. Mercantil Ltd',
fato de potássio, fosfato de sódio, fos- Alcachofras, aletria, alho, aspar g J1.
Guanabara
fato de amônia fluidos para freios, açúcar, alimentos paar . animais, acald
glicerina, glicerofosfato de potássio, amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
glicerofoafato de magnésio
arroz, atam, aveia, avelãs, azeite, azei.
PRORROGAÇÃO
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
Classe 2
Acetanilide, acetato de amônia, ácido ar. biscoitos, bombons, 'bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela,
cénico, bórico, cristalizada fênico pa- em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
ra fins veterinários, picrico, tielicNo caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
e sulfuroso, adubas, álcalis para fins cereais, cominho, ereme de leite, cremes
Casse 53
;sanitários, fina herticuias, alcaçuz em alimenticios croquetes, compotas. can.
Transporte em 94,rai
pó, alúmen calcinado, entalo, azul de gica, coalhada, testanha,' cebola, condi-'

Vãos 911~4,
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•,
mantos ,'para 'alimetitos, colorantes
chouriços, dendê, doces', doces de fitetas, espinafre, essências alimentares, ela.
padas, ervilhas, enxovas, extrato de tosnate, farinhas alimentícias, favas, féçmlas, flocos, farelo, fermentos, _feijão
/imos, frios, -frutas.secas naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, heras
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em p6, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, !ouro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, mai •
sas para cningatis, molhos, moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada, nozea; óleos comestíveis, ostras, ovas,
pies pisos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para alta,
vials, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos_ de tornates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,.
rim tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para -limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
anil fécula para tecidos, fósforos de
cêra e de raadira, g, goma para laVanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, sakcato
de sódio"; soda cáustica sabão era pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçador
-Classe 47
- Combustíveis, graxas e óleos
lubrificantes
Classe 50
Impressos em geral

DIÁRIO OFICIAL (Seção IN)
, Termos ns. 667.673 e 667.674, 'de
'
= " 210-1964
Neylo Maçado Propaganda Ltda.
Guanabara

Março de 1965

T6tio na 667, .679:. de 21-10-1964
"
• Miaus Gerais'
a
,
•

Wilninas

S

Termo a° 667.685, de 21-10-196*
Dominitua S.A. Empreendimentos -Participações — Administração
fto Pãulo

Nome Comercial

B16-BOLICNE
Classe 32
Pah, distinguin . Almanaques, anuários,
álbuns impressos, boletins, catálogos,
edições • Impressas folhetos, jornais, livros impressos publicações impressas,
revistas, programas radiofônicos e radio-televisionados, peças teatrais e clnematográficas, programas circenses
Classe 33
TI tulo de Estabelecimento
Termo n° 667.675, de 21-10-1964
RAF — Revestimento, Alvenaria e
Fornecimento Ltda.
Guanabara

RAF
INDÚSTRIA BRASILEIRA'
Artigos na classe
Termo n° 667.676, de 21-10-1964
ARPA — Agenciamento, Reservas de
Passagens e Apartamentos Ltda.
Guanabara

Termo ri= 667.680. de 21-10-1961
Octavio VIllares
• São Paulo •

•
Clases: 41 — 12 — 43
Titulo de Eatabalecimento
Tèrmo n9 667.681, de 21-10-1964
Intercom Intercâmbio Comercial de
Máquinas S.A.
Guanabara

Tétano n° 667.687, de 21-10-19,64
Dominium S.A. Empreendimentos
Participações — Administração
Usa Paulo

Classe 6
Máquinas operatrizea
Tèrmo n° 667.02, de 21-10-1964
Ortec — Organização Técnica e
Comercial Ltda .
Guanabara

' INDÚSTRIA BRASILEIRA

PRORROOACÃO

Classe 41
Café em grão. café torrado, café 'noado, café em pó, café solúvel

ORGANi7ACÃO TEEritE4 E COMERCIÁ.'

SERV-CAFÈ

Têrmo n° 667.688, de 21-10-1964
Dominium S.A. Empreendimentos —
Participações a- Administração
São Paulo

Classe 33
Título de Estabelecimento

Classe 50
Agenciamento, reservas de passagens e
apartamentos

Têrmo no 667.683, de 21-10-1961
Condomínio do Edificio Rio-Nobre
Guanabara

Termo no 667.677; de 21-10-1964
Wilminas S.A.
Minas Gerais

PRORROGACÃO

Termo n° 667.670, de 21-10-1964
Toyara — Indústria e Comércio de
Calçados Ltda.Guanabara

Classe 41
Café em grão, café torrado, café nt9itdo, café em pó, café solúvel

IrC

OR EC
Indústria Rrnaileira';

bERVE-CAF
INDÜSTRIA BRASILEIRA

EDIFICIO RIO-NOBRE
Classe 33
Titulo

SERV-CAFÉ
International
INNSTRIA BRASILEIRA
•

Classe 41

Café em grão. café torrado, café mea-

do, café em pó, café so!iável
' Termo n° 667.684, de 21-10-1964 •
Db.minium S . A . Emp:eendimentos —
Tarmo
no 667.689, de 21-101961
Participações
Administraçâo
Dominitun S.A. Empreendimento i —
•
Classe 36
-São Natio
Classe 21
Participações — Adminislaa,âo
Calçados
Para distinguir: Veículos e suas parSão Paulo
Lei integrantes: Automóveis e auto-caTérmó no 667.671, de 21-10-1964
minhões, amortecedores, alavancas de
Lanchonete Sagarana -Ltda.
cambio, breques; braços para veículos,
Guanabara
caminhonetes, ambulâncias, caminhões,
carros-tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carrocrelas
SERV ECAF
chassis. chapas circulares para veículos,
cubos de veiculos, corrediços de veiINDUSTRIA BRASILEIRA
:u/os, etreção, desligadeiras, estribos,
SERVECAF
Classe
engates para carros, eixos de &teça°,
freios, fronteiras para veículos, molas Café em grão, café torrado, café moí- Clases: 11 — 42 — 43 — 32 — 33
Classes: 41 — 42 — 43
do, café em pó, café solavel
manivelas,
ônibus, para-choques, paraTítulo
Sinal de Propaganda
lamas, para-brisas, pedais, pantões, ridos
Termo n9 667.686, de 21-10-1964
para velculos, reboques, radiadores para Donanium S.A . Empreendimentos —
Termo n') 667.672, de 21-10;1964
Térmo
n° 667.690, de 21-101964
As
sociação dos Diplomados da Escola veículos; rodas para veículos, tirantes
Participações — Administração
Dorninium
S.A. Empreendimentos —
para veiculo', varetas de controle do
Superior de Guerra
São Paulo
Participações — Administração
afogador e acelerador, troleibus, varaes
Guanabara
São Patilo
de carros, carretas

Indústria Brasileira

Lanchonete
Sagaranã

Termo n° 667.678, de 21-10-1964
Wilrainas S.A.
Minas Gerais

SERVCAF
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 32
Artigos na classe

Clases: 21 — 33
Título

Classe 41
Café em grão, café torrado, café moii
do, café em pó, .café solúvel

Clasest 41 — 42 — 43 — 32 — 33
Sinal de Propaganda

•,

/

Sexla-feira 5
Trino ne 667.691, cie 21-10-1964
Do.tainiuni S.A. Ernprcentlinnentoa —
Partieipaçue
Ad.rninietraçãa
Mo Paulo
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Termo n.' 667.697, de 21-10-64
Mario Gonçalves de Carvalho Filho
Guanabara

liElfiliGNA
l'END'OSTRIA BRASILEIRA'

material para telhado, manilhas, pilastras de concreto, portas, pedregulhos,
portões, ripas, sodapés soleiras para
concreto, soleiras para porta-sacadas,
tijolos, tubos de concreto, tacos para
siasalros, telhas, tubos condutores

botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, cara.
poças, Jasacão, coletes, capas, ciadas,
cachecols, • calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações. corpinhos, calças
de sedioraa e de crianças, calções. calças, / camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
pes, fantasias, fardas para militares, cãlegiais, fraldas, galochas, gravatas gorros, Jogos de lingerie, jaquetas. laques,
luvas, ligas, lenços, mantós meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantiJhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas. pa- •
tkos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos, •
suspensórios, said,3s de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolaa ou slacks,
talar, toucas, turbantes, ternas, uniformes e vestidos
Classe 36

Termo n.g 667 703, de 21-10-64
Arbrás — Importadora e Exportadora
Ltda.
Classe lb
.
São Paulo
Fuadas e cintas abdominais para fins
médicos_
• LAR /3 R Â.
Termo n.° 667.698, de 21-10-64
33
Claisas: 4l — 42 — 43 — 32
Milton
Pereira
da
Rocha
Classe 50
Sinal de PrOP aganda •
Guanabara
Para distinguir: Apólices, publicações
111N"
em revistas relacionadas com investi• 'nata° n° 667.692, de 21-10-1964
mentos e %tido de valorização, impresDPILIInIUM S.A. Empreendimentos —
sos em geral, talões de chiques, talões
Participações — Administração
de recibos, etiquetas e Drospéctos
Classe 33
çtio Paulo
•
Tvtulo de estabelecimento
Termo ax 667.704, de 21-10-64
Termo n.° 667.699, de 21-10-64
Copere — Comarcial Pernambucana de
Cartas Técnicas Geológicas 'Ltda.
Representaões Ltda.
Termo a.° 667.709, de 21.10-64
Guanabara
Pernambuco
Águas Sanitárias Super Globo de Sào
• PauloL tda.
São Paulo

Safar Club da Guanabara

Casca: 91 — 42 — 43 — 32 — 33
Sinal de Propaganda
PE../

Termo no 667.693, de 21-10-1964
Domini= S.A. Empreendimentos —
Participações — Adrninistiação

São Paulo

SERV-CAF
n ternational
ei:eas: 41 . — 42 — 43 — 32
Sinai de Prcpaganda
Inlaos ar. 667.694 a 667.696, de

2/-104964
De:ninam S.A. Empreendimentos —
Participações — Admtrado
S"P Paulo

ndivi imum
.

'Indústria Brasileira

4°4°5
vp, vula•
.C°03 It2,40
C•0?°45.06°

Classe 50
Nome cOmercial
Envelopes, letra
dsceâmbot
Termo n.q 667 ,705, de 21-10-64
Envelopes, letras de cambio, fichas, maEnácquanica — Enveneiaria Quernica
pas, blocos e promissórias, •
S. A.
Termo ia° 667.700, de 21-10-64
Guanabara
Imobiliária Marcia Ltda.
Guanabara

MARCIA
NDU5TRIAØRAS1L.E1R I'
Classe 33
Prestação de serviços imobiliários,
compra e venda

ENGEQUÍMICA

Termo n.° 667.710. de 2110-64
João Pereira Couto
Guanabara

Classe 33
Engenharia qinmica

Termó n:x 667.706, de 21-10-64
Engequunica — Engenharia Qucmica
S.A.
Terra° n.c 667.701. de 21-10-64
Guanaba-Ellangela S. A. — Administração •
e Participação
Guanabara

ENGEOUI‘MICA;,
En g enharia Química S. A:

Qualidade é Importante
. Usando na Limpeza
Produtos Cintilante'',
Classes: 1, 2, 46 e 47

Nome comercial
Jra0Ustria Brasileira
Classe 33

•

Termo na' 667.707, de 21-10-64
Ibrasp — Instituto Brasileiro da Se. cretárla Profissional
São Paulo •

2 — 3 — 1 — 5 — 6 Prestação de serviço ale administração8 — 9 — 10 -- 11 — 12 de bens em varal, e a participaçào com
13
16
17 18 capitais próprios em outras empresas
14
15
— 19 — — 21 — 22 — 23 — 24
TêtanQ n.x 667.702, de 21-10-64
— 25 --- 28 — 27 — 78 — 29 — 30
35 36 Empreiteira Nova Era de Revestimentos
34
33
32
31
e Alvenaria Ltda.
— a7 — 38 — 39k— 90 — 41 — 42
Rio de }ancila)
— 43 — 44 — 45 — 46 — 47
'V 4:64- 3
• -48---49— 50 "
C.I..acra 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6
NOVA Ellit 10 — 11 — 12
- 7—8—9
— 13 —. 14 — 15 — 16 — 17 — 18 indústria brasileira
Ve'S
22.— 23 — 21
— 19 — 20 — 21
— 75 — 28 — 27 — 28 — 29 — 30
Clas..,e 16
32, 33 e 50
—32-33-34-35— 3.6
—
Expressã o d e Propaganda
7— 38 — 39 — 40 -- 41 — 42 Azulejos. água de cal para const-ução,
areia, asfalto para revestimentos, argi45 — 16 — 47
-- 43 — 44
nano n.°. 667.708, de 21-10-64
—48-19-50
las, caixas de cimento, combinações de
Enxovais Babette Ltda.
Ciaras: 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 blocos de pedra para Calçamentos. cor. Guanabara
-- 7 — — .9 — 30— 11 — 1? niis de concreto, cimento, chapas de
— 13 — 14
15 —
— 17 — 18 betuma para 'cobertura de casai e usos
22-23 —24 análogos, cal para decoração calhas.
— 19— 20— 21 —
— 25-26-27 — 28 —
7°— 30 nesso itnpermeabilizante para construClasse 36
— 35 — 36 cantoneiras, canos, dormentes. estaquea32 — 33 —
— .31
— :4 7
38
39. — . 9C1 -- 41 — 42 ções, lad71/hos. macadan para granito Para distinguir: Artigos de velam:idos
— a3 — — 45— 16
mentos. estacas, gesso para decoração. e roupas feitas em g e r a.: Agasalhos,
98 — 49 — 50 •
alcatroado de barro, marmota imitaçGo, aventais, a'percatas, anáguas, blusas.
Chtm:97 1 —

Classes: 2 e 46
rase de propaganda

— 7

ÇÇC0‘.

0-0S

BABETTE

Frase de propaganda
,

Termo n.9 667.711, de 21-10-64
João Pereira Couto
Guanaba.-

O Seu Lar Será Feliz.
E Brilhante Usando,

Os Produtos Cintilante,
Classes: 1, 2, 46 e 47
Frase de propaganda
Termo n.9 667.712, de 21-10-64
loão Pereira' Couto
•Guanabara

'QUALIDADE
•4!\,
,Ua racteristica Integrante
,dos Produtos Cintilante,
Classes: 1, 2,-46 e 47
' Frase fle propaganda

•
-
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Termo n.° 667.713, de 21-10-64
Dawimpa a — Importação a Exportação
Ltda.

Termo n 9 -667.722, de 22-10-1964
Cornércjo e Representaçõea
• "Porcelagaz Ltda.
São Paulo

PORCEIWAGAZ
Ind, Brasileiro

Da impex
.

_
Indústria Brasileira
Classe 1
Produtos, quçmicos para fins industriais

Classe 50
Impressos
- Termo n9 667.723, de 22-10-1964
Bar e Café Canto da Curuçá Ltda.
São Paulo

no ,

Termo n o 667.731. de 22'-10-1964
• Super Mercado Bens-Bom Ltda.

Março ds`19611
Uno° ao 667.735, de 22.10.4.96*
Antonio Martins Filho •
Paraná

-Indinnheirs
Classe -50 •
-Impressos
Termo n° 66,7.732, de 22-10-1964
Imberbel Indústria Químicas Ltaa.
(
São Paulo

IndjNERB
ra .16tf6biri

•

It
Ine, "% gaVerifarr a

1.
Programas radiofônicom de televIsItà
circo
Tilrmo n° 667.736, de 22-10-1961
Escritório Confisa Ltda,
São Paulo
T a

• Ind..
Classe 2
Adubos, ácidos sanitários, água desinClasse 33
fetantes e para fins sanitários, apanha
' Contabilidade e amiantos fiscais
snõsca e insetos (de gana e papel ou Tõrmos os. 667.737 a 667.739, à
papelão), • alcalis bactericidas, barati22-101964
•
carrapaticidas, cresci, cresotaltConstruções
Elétricas Eltec $.A.
Termo n° 667.724, de 22-10-196-1
na, creozoto, desodorantes, desinfetanSão Paulo
Vágítsio Caruso
tes,. defunadores, exterminadores de
São Paulo
pragas -e hervas daninhas, esterelitaates, embrocações para animais, enxerClasse 3
1
tos,' farinha, de ossos, fertilizantes, fosUm produto farmacêutica
WRIATRUP
fatos, fomsicidas. fungicidas, fumiganClasse 33
tes, glicose para fias veterinários, guaClasse 5'
• Termo n.' 667. 715, de 2 1-10-64
• °uh de esporte
nos, .herbieidas, Insetifugos, larvicidas, Aço ers bruto, aço preparado, aço do"
Luiz Michielon S. A., Agricultura,
microbicidas, medicamentos para ani- aço para tipos, aço fundido, ato patim
Indústria e Comércio .
•
Termo ii9 667.725, de 22-1U-1964
mais, aves e peixes, óleos desinfetantes cialaleate trabalhado, aço polido, eisa
Rio Grande do Sul
Imobiliária Cipó Ltda.-e veterinários, petróleos sanitários e aço de verga1115es, oitavados, aço azai*
São Paulo
desinfetantes, papel . furnegatório, pós doce fundido, aço laminado, aço niguel;
inseticidas, parasiticidas, fungicidas e aço polido, aço em . chapas e em Masa',
CIPO
desinfetantes, preparações e produtos Ligas de aço, ligas da alumiai°, anal.,
Ind. orasileirs
Inseticidas, germicidas, desinfetantes e gamas de metais, metal antifricção, as.
Classe 33
veterinários, raticidas, remédios para tinsõttio, metal baSit,
Classe 42
bronze. em ~Bebidas Alcoolicas e fermentadas, não Administração de bens( compra e venda fins veterinarioa, sabões veterinários e
imóveis
e
loteamentos
desinfetantes, sais para fins agricolas, ferro. chapas dt zinco, chapas esta.
incluídas na classe 3
horticulas,- sanitrios e veterinários. sul- aliadas, chapas pretas, metais para cha.
Termo n° 667.726, de 22-10-1964
Termo n° 667.716, de 21-10-1964
fatos, superfosfatos, vacinas para aves maceiras. chumbos em bruto, em barras,
J. Marins '&
Luiz Is lachielon S. A., Agricultura,
e animais, venenos contra insetos, ania em bastbee P em lençol. ligas de cima.
São Paulo .
bo, colNre em barra, em chapas e na
Indústria e Comércio
mais • e hervas daninhas
falhai, ferro, espelho, ferro estanho,
Rio Grande do 'Sul
PARAISO DOS
Termo n o 667733, de 22-10-1961
tees fala ou não, estanho em falha em
MOVEIS
•
Cornforanar Eletrônica Ltda.
verguilhase em papel laminado, ligas
- Ind. Brasileira
•
São Paulo
de estanho,. ferro a carbono, ferro eu
barras, chapas em . vergalhes e em fer
Classe 40
lhas, ferro- fundido cai bruto e toa chiaMóveis
IneNraa 'eira
Bebidas Alcoolicas e fermentadas, Mo
loas • galvanizadas ou não, ferro gusa,
incluídas na classe 3
Classe 8
Termo n o 667.727, de 22-10-1964
ferro laminado, sigas de ferro, ferra
Indústria de Móveis Morasol- Ltda. Para distinguir: Acendedores elétricos, maaganes ferro maleável, %lhas de
Termo n° 667.717, de 21-10-1961
alarmas elétricos, alto-falantes, ampe- Slaadres, lisas ou não, metal para luaSão Paulo
- D. M. Modas Lida
rimetros, amplificadores -para rádios. dição. de tipos, latão, latão em fAlhan
Guanabara
MORASOL
aparelhos • de iluminação, aparelhos de cai 'chapas, em vergalhões. ligas de
Ind. Brasile ir,
televisão, aparelhos de ventilação para metais metais eia barras, em chapas.
edifícios, aparelhos elétricos para ba- em fõlhas e em massa, metais forjados
Classe 40
Ind. Braaileir.
nho, aparelhos eletro-dinâmicos, apa- metais estampados,. aiquel, solda co-.
Camas e colchões
relhos para barbear, aparelhos para ins-. atua. molibdeno, tungsténio, zinco, aia
Classe .36
Termo n9 - 667.728, de 22-10-1964
talações telefônicas, aparelhos para onco corrugado liso, em chapas ata,
Roupas para libmens, senhoras e
Distribuidora Prolar Ltda,
dular ou secar 'cabelos, aparelhos para
.
f6lhaa • ligas de zinco
crianças em geral
'
•
' São Paulo
pasteurização de leite, aparelhos' para
•
*
torrar
pão,
aquecedores
elétricos,
aspi.
Classe
11
•
Termo no 667.718, de 21-10-1964
radores de p6, benjamins, bobinas elé- • •
P R_O L R
Consórcio Brasileiro de Materiais de
Ind. Brasileira
tricas, caixas de derivação, camPainans Para distinguir ferragens e !;erramenta.s:
Construção Ltda.
elétricos, conectores, • enceradeiras, es- Alicates, alavancas, arruelas, arrebitei Gu'a-nabara
tufas de aquecimento, estufas para coa- argolas, aldraves, armações de meta/
Classe 50
servar alimentos, estufas para secar rou- abridores de latas, arame, aparelros de
LLOO
Impressos
pas, ferros elétricos de engomar e de chã e café, assadeiras, açucareiros, apaInd. Brasileir,
soldar, filtros de água, togarpros até- relhos para lavatórios, arandelas. ares
Tèrmo n° 667.729, de 22-101964
tricos, • fogões, fôrnos, galvanómetros, tas, aros, almofadrises, amoladora,
Dorvalino de Oliveira e Rozario
Classe 50
hidrômetros,. indfcadores automáticos de amo/adores de ferramentas, -alças para
Brandão
Materiais de • construção
nível de água, instrumentos medidores ancinhos, brocas, bigornas, baixelas
Paraná
de energia elétrica, instrumentos telefô- bandejas, bacias, tnombonieres balde
Termo n° 667.719,. de 22-10-1964
nicos, interruptores, irradiadores, tam- borboletas, baterias, bases de metal bra
Feira Prudentina de Armarinhos T-tda.
Juvt.NTI/X3
padas, liquidificadores, manômetros, mt. çadeiras. bules, bisagra. buchas, bainha
São Paulo •
E JuYSNAL
crofone,s, plck-ups, pilhas elétricas, re- para facass baterias de cosinha, colheInd. Brasileirà
ceptores de rádio, refrigeiadores, relata. res de pedreiros, cadeados correntes ca
relógios, reostatos, telefones, termosta- bides, chaves de parafusos, conexõe
tos tomadas, transformadores, válvulas para encanamentos zaixas de metal para
• Classe 12
• Classe 32
para rádio, vál y clas para aparelhos de portões, colunas, canos, chaves de lenAlfinetes, agulhas, argolas, botões, colchetes, dedais, fivelas, fechos corredi- Proararaas adiofônicos de televisão e televisão, ventiladores e .vo/tirnetros da, chaves inglesas, cabeções, canecas
- circo
copos, cachepots centro de mesa co
•
ços, grias de metal para enfeites de
queteleiras, caixas para condimento d
Termo n 9 667.7.34, de 22-10-1964
vestidoo e presilhas
Termo n° 667.730, de 22-10-1944
alimentos cadeados, caldeirões, caçara).
Pastifício Sebni S.A.
Francisco Maurício Faro
las, chaleiras,
'cafeteiras conchas CO3
Termo no 667.721, de 22-10-1964
São Pauto.
São Paulo
dores. cuscuseiros, cabides de metal
Atacadista Oliraar Ltda.
cabos, caixas de ferro. cgruzetas curvaSão Paulo,
RENATA'
cantoneiras. chaveiros, -canivetes. cha:
JoiÀ3
•
OLSMAR .• '
Ind. Brasileiro
' verias, cremones, cadinros crivos, chaa
PENHA 'PRINCIPE
Ind. rasileira
fradoras, cassinetes, cabos, chaves cha
Classe 41
ves para porcas circulares chaves toe
Classe 41
Classe 13
Farinhas alirfientidas, macarrão, farinha quimétrica, correntes para chaves, co!
Produtos alimenttcioi
Jóias
de milho e massas alimentícias
creias, ...haves para porcas, distintivo*
Term on.° 667.714, de 21-10-64
CAPTO DA. CURUÇA
Soriété Des usines Chialiques RhbneInd. Brasileira
Poulenc'
•
•
Classe 41
França
Lanches de 'queijo, salame, mortadela,
churrascos, alite, salsichas e pernil
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obradiças, Jascanço para talliems, pragates,
a ' e copos, enxadas, esferas,
• faltes de Metal. estribos, tápátulas
Otojos de metal para carimbos. eixos
Iraipandidor para tuboa, estruturas metát
• eas, eaearrauleiras, espremedorea, eapumdelrast, formões. foicaa, .1/4.rro para
, ,tar capim, frerolhos. facas, feceee
&a)uras, gr-Miras, funis, fiNrroas para
Zloe ss, bolos, ezapadaa -e pudins; fianças
.,tvala, furadores, fearamentas embates
"ti peolurantas para marceneiros. Sachos
metal, ferraduras, forminhas, bitu
e aso, gancho& guarnições de metal,
tarfoa, ganchos para quadros, grampos
vara emendas de correias, grades para
logõos • geladeiras, grelhas, galheteiros
tomos, grosas, garrafas, ilhoses, joe»l1 0s , jarros, limas làminas lieozeiros
;tatss, uvas, linguetas, leiteiras, mechaidialfte, moias para portas, martelos
:marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
alarmas, machetes, manteguebas malhos
goiva/ha., nisso, pcas, pás, picaretas
pre U06, ponteiros, parafusos porca'
, votos, porta-gelo, poseiras. porta-pão,
porta-jóias, paliteiros; panelas puxado.
!res, placas, pregadores. porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires, pinças, •panelões porta-copos e
lhas, rasteio& roldanas, ralos, regadores
;rebites, reduções, recipientes de metal
saalizios, roscas de aço inoxidável, realstros de aço inoxidável registros,
*. ai rras, serrotes; sifões, saleiros. sacarrôfira& • torqueres, trilhos tubos subula:Oes, ampões, travadeiras telas de
brame, trincos, taças, travessas, tesouras
Iratins, tratadas, talheres' talhadeiras
tampas para panelas- e caldeirões, ter-sinas. sachos, trans de cosinha, torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames veruns, mandril de expansão, freza de
Irez ar, guia de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, bahamzes, Cantos
para estojos colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
maios, passadores de correias,- pontal:1118. prendedores de papel, suportes.
torniquetes e tubos de exParwa
Classe 6
Paia distinguir: Máquinas e suas parti s Integrantes, a saber: acoplamentos.
sn lavancas rnanobradoras de embreagam,
aparelhos dc elevação, aparelhos de igi n mio, anéis de lubrificação, articulaçaea universais, aros de guia para esterno e outros dispositivos de guia para
em corpos de rolamento, bielas, cavaletea para mancais, combinações de . maneais radiais, correntes, cubos, dispositiwos para a fixação de mancais de rolamentos sobre eixos ou alojamentos,
4, i1, os, elevadores, êmbolos, engrenagens,
sagrenagens de diferencial, engrenaTala de multiplicação e transmissão de
• fôrça, guindastes, guinchos', larninadar*a s, labrificadores, máquinas para sol' dar, maquinas para misturar, máquinas
para furar, máquinas para perfurar, "máquinas larninadoras, máquinas operatrixes, máquina para afiar, maquinas motrizes, máquinas para amolar, máquinas
pura torcer arame, mancais retos, mane ate de teto, matrizes; mesa giratórias;
mecanismos de direção, mancais, mancais de rolamento mancais de correia
continua, mancais radiais, mancais axiais, mancais de empuxo cosa colares
múltiplos, motores El gás, a vapor e
vetito; ultinhões de eixos móveis, pistões
dc amortecedores e rolamentos de esteias; polias, polias para cabos, rodas
• (tratadas, rodas para correntes, reguladores, rolamentos de esferas. solamen....
tua de rolos, suportes, reguladores, roa lima atos de esferas, rolamentos de rolos, aportes de manivela de pedal,
tralmnimaeat, turbinas locomóveis c yen- fiadora.

Termo no 667.740, de 22-10-1964
Emprol de São Paulo S.A. —
• • incorporar/ora e Construtora • São Paulo
si.

fé
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Termo n° 667 . 745, de 22-10-1964
Odoritocampos Ltda .
• São Pauis, •
•
[

Termo no 667.744, de 22-10-1964
'Deferi" Defensivos e, ,Fertiiizantcs
Agrícolas Ltda,
São Paalo

QDONTOCAMPOS1

,

:NO, BRASIL E :F7 A

E_F E N

Ing .

Brasileira

Classe 2
Adubos, fungicidas, inseticidas, catrepa ticidas, embrecações, desinfetantes e
, Clame 10
•
corretivos para o solo
Para dtatinguir: Abaixa iinguas, abre
bata., adenótomos, agastadores, agraTermo n° 667.717, de 22-10-1964
fo& agrafos para ossos, agulhas 'para
M. de Sousa injeção, algodão hidrófilo, alicates,
São Paulo
amálgamas, aparadores, aparadores para Riu médicos • cirurgicos, aparelho
para massagens aparelhos de pressão
arterial, aparelhos de diatermia, aparelhos de raios ultra-violeta, aparelhos de
ralos X, aparelhos de infra- vermelho,
aparelhos de surdos, assentos para enfermos, ataduras, balanças para clinica Infantil, bisturis, cadeiras para cliIND. BRASILEIRA 1,‘
nica médica, calçadorea, cambraia hi•
drófila, canu:as, catout cera laminada,
cera para, incrustação C articulaç5o,
tas para •fins clínicos. cera "colante, casaClasse 36
cas umbelicais colheres cortantes, comCalçados
pressas de tecidos, contagotaa. costótomoa, curativos cirúrgicos, curetas, dem.
Têrmo no 667 . 748, de 22-10-1961
tas artificiais, dentaduras, depressores. Adver — Publintas Cartazes Lida.
dilatadores, dinãmetros, drenos, duais.
São Paulo
vaginais, elevadores, estojos higiênicos
e eapartilhos, especulo& vaginais, esponjas clinicas, estojos de bolso, 'para imatrumeritos cirúrgicos, estufas, espâtulaa,
1
escalpeloa, escalpelos cirúrgicos, ficaitNC). BRAStLe nRA
pelo& escopros, esteroscópios, extratores, escavadores, feltros para cataplasWS*
ma, fios de linho, para feridas, facas,
Classe 25
ganchos para músculos, celaftametroa,
gases, godovias, goivas giaso, gram- Arvores de natal, bibelots, bolas para
enfentes de árvores de natal, cartas
pos para suturas, guta-parcha, hister6-metro. ideal base, irrigadores, lastro- geográficas. cartões postais, cartazes,
meatos cirurgicos para operações, liga- displays, desenNos artísticos, desenhos
de calcomania para tecidos, estátuas,
duras de cánhamo, liquidos e pós para estatuetas, estampas, gravuras, frutas de
limpeza e polimento, lixa. luvas e dedeiras de borracha para hospitais. .limas vidro, figuras de ornatos, festões, fotografias, frutas de louças, figuras para cripara osso, lancetas massas plásticas fauar bolos de aniverti:i , t. batizados,
para fins odontolégicos. máscaras para casamentos e outras
quakç ,tetr comemoanestesia, mesas de operações, melas rações, gativuras, image a
s, letreiros macurativos.
contra varizes, mesas para
nequins, maquetas, obras artísticas, ohne
obto
pata
cha
ponta
de
guta-per
ossos,
derintura, painés e cartazes para 1.'rações de canais, porcelana, protetores corações e para exposição, projetos,
para seioa, pincéis para garganta, plasma mostruários de mercadorias diversas, e
anatõmicas. ulmo de aço, protetores. para propagandas, supra-tas artisecos
porta amálgamas rolos cirúrgico. de para vitrines, estatuetas para adornos
e para fins artísticos e taboletas
lá de pau, ruge para desgaste dentário
reteosc6pio bugia, rupias; sarlacleirau,
Termo667.750 de 22-10-1964
sandaraca, seda e crina para soturaa,
sacos para gelo e bolsas para água "Luxos" Indústria de Máquinas Ltda.
São Paulo
quente, sondas, seringas para 'vagens
e injeções, serras, serras para raquiotomla; tampões higiênicos preservativos.
tira-leite, termômetros, tesouras, trepanos, toalhas higiênicas. ventosas, cerni...
isolante para fins odontológicos
•

Classe 4
Madeiras em bruto
Termo n° 667.741, de 22-10-1964
Audinspex Comércio Importação e
Exportação 5.A.
São Paulo

'valera
Braelleirá
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
fugas, rotativas, de deslocamento e a
Máquinas de rosquear: serras mediaicas, motores elétriços, altemadores, ferramentas e placas para tornos, geradores, plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecanicos, prensas mediaicas, máquinas amassadeiras, misturadotas adaptados na construção e conser'vadio de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carretam
e outros fins industriais, elevadora, máventiladoras, moinhos para cereais,
quinas desempalhadoraa, descascadoras,
máquinas secadoras, trituradoras. pulverizadoras, fresas, politrizes, tranehas,
tesouras mecanicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores.
exaustores para forjas, bombas centra
pistão para todos os fins, arietes, cal&iras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transportadores ata
somáticos de alta e ba nxa pressão
prensas hidráulicas, martelos inecánicos
e máquinas limadoraa, máquinas opera.
trizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e -bronze, máquinas para
Indústrias de tecidos; teares. urdideiras,
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
emadeiras, rolos e Toletes,brunidores
para cereais, máquinas pa•ra fabricar
papel e maquinas para çabricar papel e
máquinas de impressão, diminuas e
receptáculos
Termo no 667.742. de 22-10-1964
Etrambi fa Carvalho
São Paulo
DULCE

Ind. Bragileira
Classe 35
Couros- e peles preparadas ou não, camurças, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de cota
ro& arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
'álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos guarnições de coup para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-niqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises

FASCAR

ADVER-.PUBLINTAS

LUXOR

Terra() II° 667.7946, de 2240-1964
Churrascaria Elite Ltda.
São Paulo

IND. BRASILEIRA
en•

Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear, serras mecânicas, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tornos, geraTermo ri9 667.743, de 22-10-1964
dores, plainas, máquinas de furar e cenIND.
BRASILEIRA
Sokiri do Brasil Reldgios Calendários
trar, tornos mecânicos, prensas mecânide Pilhas, Ltda.
cas, máquinas amassadeiras, misturado,
São Paulo
de barro, máquina compressora, máquinas adatadas na copnstrução e conservação de estradas, mineração, corte de
classe 41
In2. °B rg atd eírnmadeira, movimento de terra, carretou
lombos,
Carnes em geral, linguiças,
e outros fins industriais, elevadora, mámortadelas, pados, presuntos, salames, quinas desempalhadoras, descascadoras,
Classe 8
aalsiehas e Rasques
ensacadoras, brunidoms, classificadoras,
Relógios
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ventiladoras, moinhos para cereais,ri Usei de laboratório, pigmentos, potassa,
táquinas secadoras, trituradoras, pul- pós metálicos para a "composição de
Varizadoras, fresas, polarizes, tranehas tintas, preparações para fotografias,
t4souras mecânicas, tupias, máquinas de, produtos para niquelar, pratear e croabrir chavetas, marteletes, ventiladores, mar, produtos para diluir tintas prossiaexaustores para forjas, bombas cent.'. to; reativos, removedores, reveladcres;
higas, rotativas, de deslocamento e a sabão neutro, sais, salicilatos, secantes,
• pistão para todos os fins, atletas, cal- siliaatos, soda cáustica, soluções quídeiras e turbinas, injetores para cal- mica. de uso industrial, solventes, suldeiras, válvulas e transportadores au- fatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
tomáticos de alta e baixa • pressão, ou pastosas para madeira, ferro, pareprensas hidráulicas, martelos mecânicos des, contruções, decorações, couros, tee máquinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usi- cidos, fibras, celulose, barcos e veículos, talco industrial, thiner,
nar ferro, aço e bronze, máquinas para
iaddstrias de tecidos, teares, urdideiras,
Termo II° 667.752, de 22-10-1964
encanatórias, espuladeiras, torcedeirasr Visão Materiais para Construções Ltda.
meadeiras, rolos e roletas, brunidores
São Paulo
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas de impressão, dinamos
e receptáculos
nrmo n9 667.749, de 22-10-1964
Comércio e Indústria de Panificação
"Trigo-Fino" Ltda.
São Paulo

I

TRIGO-FINO1
tIND. BRASILEIRA

Classe 41
Pães, biscoitcsi, bolachas, pães-doces,
quijos, doces, panetones, sorvete e café
Termo n° 667.751, de 22-10-1964
"Glamir" Importadora — Produtos
Químicos Ltda.
São Paulo

GLAMIR
IND. BRASILEIRA

VISÃO

IND. BRASILEIR A
~MI
•
Classe 16 .
Para distinguir: , Materiais para ,Constru•
ções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, gatentes. balaustres. blocos de cimento. bloros para pa vimentação. calhas. cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos; colunas:
chapas para, coberturas, caixas dágua.
caixas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga para etixos, edifica.
ções prernoldadas, estuque, einulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageutas, material isolante contra trio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, ma.
deiras para construções, mosaicos, produtos de base as fáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impe-finca,
bilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pa
vimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anti
rcidos para uso nas construções, par.
gulas, portas, portões, pisos, soleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento. vigas, vigamentos e
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vidro, figuras de ornatos, festões, fotografias, frutas de louças, figuras para'eno
faltar bolos de aniverári4k 'Eatizados,
casamentos e outras quaisquer comemorações, .gravuras, imagens letreiros manequins, maquetas, obras artísticas, obras
de pnatra, painéis e cartazes pata decorações e para exposição, projetos,
mostruários de mercadorias diversas, "e
para propagandas, suportes artísticos
para vitrines, estatuetas para adornos
e para fins artísticos e taboletas
Têrmo n° 667.754, de 22-10-1964
Bar e Café Nascimento Ltda.
São Paulo

NASCIMENTO
IND. BR ASILEIR A

Classe 41
Pães, bolos, biscoitos, roscas, sanduiches, empadas, pastéis pizzas, churrascos, tortas e café
.Termo na 667.755, de 22-10-1964
Zaera — Indústria e Comércio de
Óculos
.
São Paulo

Indí.41"gesileira
Classe 8
Óculos
Termo n9 667.756, de 22-10-1964
Extaca — Extratora de Areia e
Cascalho Ltda.
São Paulo

&MICA

Ind. brasileira
Classe 16
Areia e cascalho para construçõesTermo n° '667.757, de 22-10-1964
José Augusto de Lima Gonçalves,
Antonio Azevedo e Moacir
Batista Campos São Pauta

:ar

667.760, de 22-10-1961
Primeira Agênsia
Promocional Ltda,
São Paulo

DP

O ?EMPÓRIO
jeriene

MODERNO
-

Claise 32
Trtigos da classe
Têrmo ng 667.761, de 22-10-1964
P .A.P. — Primeira Agencia
Promocional Ltda.
São Paulo

Á- LOJA MODERNA,
nd. Brasileira
Classe 32
Trtigos da classe
Térrao n9 667.762, de 22-10-1961
P . A . P . — Primeira Agência
Promocional Ltda-.
São Paulo
SZTPER zsRcA.D0)
mA GuraBARA

Ind. Brasileira
Classe 32
Trtigos da classe

-Termo n° 667.763, de 22-10-1964
P.A.P. — Primeira Agencia
Promocion,a1 Ltda.
São Paulo

O wJi-sR meia)
DO RIO DE JANEIRd

Ind. Brasileira
Classe 32
Trtigos da classe

Termo no 667.764, de 22-10-1964
P.A .P. — Prime.ra Agência
Proinocional Ltda.
São Paulo
O SOMobR MERCADO

DE SÃO PAULO i
Ind. 7.1.asi1eira

Classe 32
Classe 1"
Trtigos da classe
L
Absorventes, acetona, ácidos, acetatos,
agentes químicos para o tratamento e
Termo n° 667.765, de 22-10-1964
Classe 16
loração de fibras, tecidos, couros e ceP .A .P . — Primeira Agência
Cal hidratada em sacos de papel
lulose; água raz, álcool, albumina, aniPromocional Ltda.
Luas, alumen, alvaiade, alvejantes inSão Paulo
Termo no 667.758, de 22.10-1964
dustriais, alumínio , em pó " ansoniaco,
Fábrica
de
Lustres,
Móveis
e
anti-incrustantes, anti-oxidantes, antiADO
O SUR
Decorações Star Ltda.
Term.) n° 667.753, -de 22-10-1964
PA
oxidantes, anti-corrosivos, anti-detorianSão
Paulo
"Kayapó"
Coméru
cio,
Representação
e
RCAD37
tes, azotatos, água acidulada para
Exportação Ltda.
S
EM SUAS
acumuladores, água oxigenada para
IAR
São Paulo
fins industriais, amônia; banhos para
r Inc!
galvanizaçãó, benzina, benzol, betumes,
Classe. 2.4
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
Artigos da classe
Clas.ses: -32 — 33 —
virgem, carvões, carbonatos, Cataliza.
Frase de Propaganda
dores, celulose, chapas fotográficas,
' Térrno n° 667.759, de 22-10-1961
composições extintores de incêndio, cloIncoaço Indústria e Comércio Ltda. I Tármo n° 667.770, de 22-10-1964
ro, corrosivos, cromatos, corantes, creoSão Paulo
Cia. Central de Importação a
[
sotos; descorantes. desincrustantes, disExportação Concentra! S . A .
solventes; emulsões fotográficas, enxoSão Paulo
fre, éter, esmaltes estereatos; fenol,
sensibilizados para fotografias, nix adores. formol, fosfatos industriais, fós.
foros industriais fluoretos; galvanizadoClasse 25
&ima
res, gelatina para fotografias e pintura
Arvores de natal, bibelots, bolas para
'INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
giz, glicerina; hidratos, hidresulfitos: enfentes de árvores
de natal, cartas
impermeabilizantes. ioduretos; lacas; g eográficas, cartões postais,
Classe 50
cartazes,
massas para pintura, magnésio, mar- displays, desenNos artísticos, desenhos
Para distinguir: Impressos em gerf4
curio; nitratos, neutrallzadores, nároce- de ca/comania para tecidos, estátuas,
andados impressos, ações, apólices,
Clea— _
lulose; óxidos, oxidantes, óleos para estatuetas, estampas, gravuras, frutas de
Ihetes, bilhetes de sorteio, cheques, c:as
Artigos
da
classe
pintura, óleo de linhaça; produtos quíRies comerciais e de visitas, duplicatas
micos para impressão, potassa lulas
dabentares, envelopes, fatcras, folhinha
trial, papéis emulsionáveis para a foletras de câmbio, notas fiscal', notei
tografia, papéis de tumesol, papéis hepromissórias, papeis de correspondacla
liográficos e heltocopistas, películas
passagens, publicidade e propaganda eu
PREÇO
DO
NÚMERO
DE
HOJE:
CR$
10,00
sensíveis, papéis para fotografia e anágeral, recibos

LITAC0a.

braslleira

KAYAPÓ

IND. BRASILEIRA.

CONCENTRAL
Ind.Brasileixa

