ESTADOS UNID0d1~Ilitti
SECÂO III
ANO XXIII - N." 67

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 196$

N.9 123.816 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a tampas para fres' i -5 íRIAL
cos e respectivos recipientes - Horst
Marcus Hirschel.
Portaria n. 9 31, de 2 de abril de 1965
N.9 128.203 - Novo processo de
fazer desenhos invisíveis de revela.
çoado
para
o
transporte
de
tôdas
as
" Rio, 5 de abril de 1965
EXPEDIENTE DO DIRETOR
los e material para realizá-los Re•
mercadorias - :Jean Ernest Fernand nato da Silveira Fernandes GonçalGERAL
Lion.
ves.
O Diretor Geral do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial,
N. 116.045 - José Omena Duarte
Exig.incia
Modelo de utilidade deferidos:
- mosquiteiro domiciliar com disusando da atribuição que lhe confere
positivo mecânico de metal.
o artigo 50, item V, do Decreto n."
Rio, 5 de abril de 1965
N.9 116.2e2
Novo marcador de NP 101.981 - Um novo tipo de
535, de 23 de janeiro de 1962. e consipontos
e
tempo
para
bilhar ou outros bolsa de senhoras - Antonio ,Aurederando que os livros e os fichários non. 9 181.458 - Cia. Cerveja- jogos - Indústria de Bilhares Tu- liano Costa e Sebastião Soares.
Termo
minais pertencem exclusivamente ao DeN.9 116.422 - Novo tipo de berço
Cumpra. preliminarmente ',a gite Ltda.
partamento e normalmente só • por e'e rfa Cayrú. balan-o com funcionamento elétrico
despacho da Divisão Jurídica.
o
N.9
117.925
Novas
disposições
Patricio Cintas Molina.
devem ser utilizados:
1 em rodo com protetor - Amelio Zac- NP 117.729 - Novo modelo de soconsiderando que os freqüentes pedicolotto.
Reconsiderações de Despachos
lado para calrado Luiz XV - Serdos de vista dos livros 'e dos fichários
N. • 118.554 - Blco adaptável a- ricchio & Ficarelli.
nominais para os mais diversos fins,
Laboraterápica Bristol S. A. IndúsN.9 118.576 - Um novo modreio
perturbam o serviço do Departamento: tria Química e Farmacêutica - no latas de azeite e similares - Yacigoro
Tatibana.
de saboneteira - Dante Iarclino.
considerando as demais ponderações
pedido de reconsideração do !despacho
N.9 119.350 - NOvo processo e dis- ! N.9 118.778 - Novo modelo de
dos Srs. Diretores da Divisão de Marde deferimento do termo n.° 387.934: posição para fabricação de tapetes, móvel mista de estante e cama de
cas e da Divisão de Patentes,
marca: Duoramina - do requerente cap achos, passade1ras e similares - armar escamoteável - Abram PusCristóvão Colombo Lisboa. - De adir- Paulo Roval.
Resolve:
do cora o artigo 63 do Decreto 535. del NP 119.927 - Nova disposição em
NP 118.826 - Pasta ou super posda D. recipiente para alimentos com fecha- ta múltipla ou multiplicada - Ni1.°) fica proibida a consulta aos livros 23 de janeiro de 1962. e parecer
de Marcas, nego colhimento ao pedido mento hermético - Indústrias Bra- caem de Castro '.5(11randa.
e aos fichários nominais- a cargo das
de reconsideração de fls, mantendo o sileiras de Materiais Plásticos S.A. i N.9 118.851 - Um novo modelo
referidas Divisões, exceto para suprir a
inicial despacho concessivo do registroi NP 129.380 - Aper!eiçoarnentos de armário para compartimento da
falta definitiva do processo, que deverá
por considerar inconfundiveis as expres-. em ou relativos a mesas extensíveis banho e outros usos - Bentivoglig
então ser reconstituido
Alarini.
sões Duoramina. registrando e, Diura- - Romeu Hohmuth.
.2. 0 ) Informações sõbre prorrogações
N.9 120.527 - Aperfeiçoamentos N.9 119.384 - Nova dispo.eIção
min
- registrada.
de registros ou sôbre o que consta (los
em mesa retratil - Cama Bruno fósforos - Lucian Davidson.
Laboratórios Moura Brasil Orlando Sociedade Anônima.
fichários nominais. só serão dadas mediante prévio pedido de certidão, dirigi- Rangel S. A. - no pedido de reconN.9 120.528 - Aperfeiçoamentos in- NP 119.489 - Novo modelo de
sideração do despacho de deferimento troduzidos em bar-acas desmontávei Inoldukra metálica para espelhos
do ao Setor competente.
similares - Osvaldo Rodrigues.
3,0)
presente 'portaria entrara em tio teimo 388.472 - marca: Corona'on - Cama Bruno. S.A. N.9 119.490 - Um novo modelo de
vigor na data de sua publicação.
- do Laboratório Farmoqulon Ltda.
NP_ 120.529 - Aperfeiçoamentos Isqueiro - Orlando Rodrigues.
Departemento Nacional da Proprieda- - De acôrdo com o artigo 63 do De- em cadeiras retrateis para vários fins
N.9 119.576 -Cigarreira com cinde Industrial. co, 2 de abril de 1965. creto e parecer da D. de Marcas, nego - Cama Bruno S.A.A
zeiro anexa - Alcindo de Souza
Diretor
Geral.
N.9
120.944
Nova
etiqueta
reconsideração
de
Geraldo
Saboyn
colhimento ao pedido
Magalhães
NP 119.578 - Original modelo de
de fls., mantendo o inicial despacho Israel Sobolh.
DECISÕES DO SR. MINISTRO
N.9 120.966 - Novo brinquedo - cigarreira fosforeira automática concessivo do registro por não considera. r confundiveis as expressões Corona- Cia. Harkson Ind. e Comércio Ki- Antonio Vigolvino da Silva.
Rio, 5 de abril de 1965
lon - registrando e Corelan, registra- bon.
NP 119.690 - Mesa associada s
N.9 121.524 - Novo brinquedo - estante
divisória de ambientes da.
Cia.
Harkson
Ind.
e
Comércio
KlLiceu de Artes e Ofícios de São
Bill'er S. A. Laboratórios Farmacêubon.
Doceira
Bauducco
Ltda.
no
pediticos - recorrendo do despacho que
N.9 121.532 - Caixa pari acon, Paulo.
indeferiu o térmo n.° 443.406 - marca do de reconsideração do despacho de dicionar e clista-rauir substâncias pasNP 119.689 - Sofá, transformóvel
435.616:
ex9
indeferimento do termo n.
- blipococos.
em dpula cama - Liceu de Artes e
tosas - Josef Gabler.
Festa
Mais
pressão
de
propaganda
Ministro
exarou
o
seguinte
desOf"cios
de São Paulo.
O Sr.
N.9 121.758 - Aperfeiçoamentos
para suas Festas Com...
pacho:
N.* 119.821 - Novo modelo de
A registrando apresente originalidade Introduzidos em camas - Benedito
Nego provimento ao recurso.
Aparecido Sanchini.
banqueta -Adolfo Kornhauser.
na tõnica Festa, empugnada primeiraEm 29 de março de 1965. .
N.9 121.727 - Empreagem de fric- N.9 119.873 - Sofá cama - Liceu
As. Daniel Faraco - Ministro da mente com o duplo sentido de festa e ção - \Vernet rlectne Brake & de Artes e Ofícios de São Paulo.
de
alegria,
isto
pôsto,
ac•51:lo
o
pedido
Clutch Co.
Indústria e Comércio.
N.9 120.970 - Novo modelo de
Premi Feed S. A. MeVanizações de reconsideração na forma do artigo
N,9 121.748 - Nova articulação cinzeiro para cadeira de barbeiro
Contábeis - recorrendo do despacho dc 63 do Decreto 535, de 23 de janeiro de guardas de cama de crianças - similares - Pedro Corrêa Pôrto e
deferiu o tê-rno n ° 515.037, irnarca: -/e - 1962, . para conceder o registro de Soc. Itylustrial de Benquedos So- Daniel Ferreira Pestana.
brinca S.A.
Frontrl - do requerente - Frontal v . óri o com o artigo 121 do Codigo.
121.705 - Picha transferidora
NP 121..770 - Nova cadeira - Cid - N.9
• Mecanizaçoes Contábeis. S. A.
Sortec Ind. e Comércio S.A.
Stockler.
O Sr. Ministro • exarou o seguinte .EXPEDIENTE Dó DIRETOR DA
N.9
122.011 - Banca de jornais
N.9 123.036 - Dispositivo para o
DIVISÃO DE PATENTES
,snaelo:
com marquise e balcão retractil funcionamento de motores de com- Dacy
Veiga Magalhães.
Dou omvimento ao recurso:
.
bustão de dois tempos - Auto Union N.9 122.050
Dia 5 de abril de 1965
- Novo modelo de chi.
Ffn 29 de mari o de 1965. - As.
G. M. B. H.
f);,niel F - Ministro da Indústria
N.9 123./1 06 2 Anerfeiçoamento em zeiro acendedor elétrico para cigarPrivilégio deinvenção deferidov
ros José Conde Rivera e Vasilis
e Comércio.
N. 9 104.757 - Recipiente aperfei coluna ou mr , itantes - nuclides Bois. Inch Shkola.
DEPARTAMENTO NACIONAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

1442 Quinta-feira
_ 5,.
„
As
Repw•tiçõesPúblicas
deverão remeter o expediente
destinado á publicação nos
jornais, .diariamente,-até- às
15 horas, exceto aos .sábados,
quando deverão .fazé!-Ió até is
11,30 horas:
- As reclama çCes pertinentes à matéria retribuída, nos'
casos de erros ou ,omissOes; deverão ser formuladas- por escrito, á Seção de - Redação, elas
ás 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais;
•
- Os originais deverão •ser.
dactilografados e,autenticado:is
ressalvadas; por quem de direito, rasuras e emenaas..
Excetuadas as Para o
exterior. que - serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em . qualquer -épota, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão' ser suspensas sem
OV1. 30- prévio.
Para facilitar aos asstnantes
a verificação do prazo de validade de suas assinato--as. » na
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saçÁo o. reroAçÀo

DIÁRIO OFICIAL
• saçÃo
maça• de puonoldacie ao •xpedhante do Dapartarnant•
Nacional ta Proprladad. induatrlal de ~ataria
la indOwtria • Comércio
a •

lavreis° naa oficinas tio

Departamento de impreaaa Nacional

AS;SINAT(WAS
•

PUNCIONÁRiOS

REPARTIÇÕES R PARTICULARES

Capital e Interior:
Semestre . • Cr$' 600,
Cr$ 1.200,
Ano
.

exterior:
Ano • • •

.

Cr$ 1.300.

parte superict do ctulerêço vão
impressos o número do talão
de registro, O 'mês e o uno em
que findará.
A fim de ,evitar solucão de

Capital e Interior:
Semestre . .
Cr$ 450
Ano
Cr$
900
Exterior:
Ano
Cr$ 1.000
continuidade no recebimento
dos jornais, devem á a5sinanles providenciar -a respectiva
renovação com antecedência
mínima, de trinta (30) dios-

- As ReprxtiçõeS . Públicas.
cingir-se-ão ás assinaturas
anuais renovadas até 29 da
fevereiro de cada ano e áo
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
-4 fim de possibilitar a remessa' de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitam 01
usem .as interessados prefe.
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureira' do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos ás edicães do órgãos Oficiais só Sã
f' ornecerão aos assinantes (jus
os solicitarem no ato ' da- assinatura. •
- O funcionário público Te.
dera!, para:fazer jus ao desconto indicado, deverá provai'
esta condição no ato da assinatura.
- O custa de cada exemptar
ateasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido, de Cr$
se do mesmo
ano, ,e de Cr$
por MO
decorrido.-

Exigências:
NP 120.055 - Veb Farbenfabrik EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
NP 122.156 - Um novo entretenia
Wolfen - Satisfaça exigência.
DIVISÃO DE MARCAS
mento para salão - Sirene Propaganda e. Promoções Ltda.
N.9 133.819 - Minnesota Mining 1 NP 120.530 - Romano Materiais
NP 122.870 - Original disposicao and Manufacturing Co - Satisfaça para Construções Ltda. - Satisfaça
Restauração de Título.
em alça portátil para latas e reei; exigência. .
exigência.
pientes análogos - Elisa Machado' N.9 133.860 - Scovill ManufactuDia 5 de abril de 1965'
ring Co - Satisfaca exigência.
de Quadros.
N.9 121.294 - Crylor S.A. -- SaN.9 123.337 - Novo modêlo de tisiaça -exigcencia.
N9 420.023 - Edifício Cauame .N9 123.227 - Porta chaves
verruma para saca rolhas - MetaEduardo Constantino Sahlit - CiasLuiz Natale.
NP
121.756
Pechiney
Compagnie
N.9 123.339 - Nova disposição lúrgica Gazarra Ltda.
de Produits Chimiques et El ectrome- se 33 - Concedo a _restauração.
construtiva em embalagens plástica
EXPEDIENTE Do - SERVIÇO DE ta/urgiques - Satisfaça exigência.
• Marcas Deferida
- Eto Jiro.
RECEPÇÃO. INFORMAÇA0 E
N.
9
122.400
Pechiney
Compagnie
N.9 122.384 -Novo modélo de caEXPEDIÇÃO
de Produits Chhniques et Electron-ie- N9 259.147 - Primor - Panificaneta esferogrÉfica - Mauricio Martallurgiques - Satisfaça exigência. ção Primor Ltda.* - Classe 41.
covini e Vitalis Cauly. .
Dia 5 de abril de 1965
,Fernando
N 9 273.402 - Falco
N.122.675 - Goossen Cia. Li- Falcone - Classe 11.
NP 123.566 - Um-novo modelo
mitada - Satisfaça exigência.
Exigências:
de caixa para conter algodão em
• Insígnia Deferida .
•rama - Ind. York S.A. .Produtos
N.9 122.763 - Jun Sato - SatisNP 87.096 - Indústria Maps cada. faça exigência.
Cirúrgicos.
N9 123.663 • Novo modêlo de, - Satisfaça exigência.
N9 373.537 - Iltil - Ayrton Beicartaz exibidor de mercadoria - N.9 82.568 - Freenort Sulphur Co N.9 124.354 - Serafini & Barbosa . mudes - Classes 1 - 2 - 46 e 47
Limitada
Satisfaça
exigência.
- Satisfaça exigência.
João Soares.
(art. 114).
•
NP 106.988 - Montecatini Sociela NP 133.763 - Dr,. Fernando Qurita
N.° 128.561 - Descascador de Generale per L'Industria Mineraria - Satisfaça exigência.
. Nome Comercial deferido
amendoim manual - Reinaldo Bu- e chimica e Kari Ziegler - Satis• faça exigência. •
Diversos:
tini.
N 9 159.296 - Mercon RepresentaNP 112.940 - Ledoga SPA - Sa- NP 116.615 - Charles Henderson ções Ltda. - Mercou Representações
Desenho ou modêlo industral tisfaça
Ltda. - (Art. 109 n9 3) .
exigência.
-- Arquive-se.
deferidos:
NP 113.672 - Juan Migai Mínio e Simplson
Sundstrand
International
Corp
S.A
Angel Duz - • Satisfaça exigência.
Marcas Indeferidas
NP 114.456 - Novo modê10 de N.9 113.902 N. V. Philips Glo- (junto a marca n.9 271.911) - Anote-se
mediante
apostila
os
contratos
dedal -- Trol S.4. Ind. e Comérç- eilam
p enfabrieken - Satisfaça exi- no processo.
.. „. N9 161.782 - Royal - Royal Imcio. •;
• • . 0;encia.
portadora Ltda. - Classe 8.
,
NP . 114.513 Nova idspasição NP 115.878 - Wladialaw Diamond Carlos Miranda de Almeida (jun 'ti- )
ao têrmo n.9 440.605) - Arquive-se N 9 211.848 - Tupandi 7- Conrado
construtiva era catalogos para abraexigência.
o pedido de fls. por falta de cumpri- Aloysio Pletsch •- Classe 41.
sivos - Norton do Brasil S.A. Ind. N.Satisfaça
9 '116.233 - Arte Cerâmica Ltda. mento da exigfincal.
e Comércio.
.:,. N 9: 241.584 - Paradryl .- Aktiebo- Satisfaça exigência.
N.? 118.398 ' Nova ornamenta- ' NP 118.366 - Ligentia Patent Ver- Sandoz S.A. (junto a marca 1111:-I lagt • Ferrosan - Classe 3.
ção para rn portas .de geladeiras - -valtuags GMBH .- Satisfaça exi- mro 187e171) -- Faça-se a apostila. ! N 9 .245.920 - Maringa - CerealisC. J. da Silva (junto ao título ta,Maringa Ltda. - Classe 41.
Cassio Munia S:A. Importação ei gência.
ii.9 266.741) - Faca-se .a apostila.
9.1 571 - Cruzeiro do Sul ',11‘1
9
,. :24,
Comércio: ,,
aira.,i,C.ruzeiro do Sul Ltda. NP 118.367 - José mana. v Vleyra i m a
W
i
thrüomp
r
n
uçantsoe.aa'Doac.
N.9 121.833-- Novo modêlo de p1- de Abreu - Satisfara exigência.
marca
eroPr2°921.1.e7t6)In-e 'ríai
•
no para fivelas - de cintas - Auto N.9 118.964 - Demetris Christos apostila..
•
N9 261.978 - Atlântida - Constru'
Comércio e' Indústria Ac. Ltda.
Casmeridis - Satisfara exigência. 1
11.è
Ind. Heliografica Leopoldo Macha- . tora •Atlântida Ltda. - Classe
enfeite com N 9 119.376 - British Telecommu- ac..e
i dog - Lonz
N.9 127:077 - Originalou
206.159
-.-Lanz
Bul
S.A.
.
as
qu
9
entotia
d
o
r
pos
la.marca
298.799)
--,•
N
nications
Research
Limited
Sabarco
de
o feitio de samnam
do Brasil S.A. Tratores e Máquinas
Tomoko Maruyama. tisfaça eo.igência.
junco chinês
..1 CO 3. 1
N.9 119.404 - r1elanese Corp of Le h n & Firk Caribbnn Com .(lun- • N 9 27a 052 - Gar gotan - Guio to o --a-can.9 301.853) - Faca-se ar de PiTO Fi gueira - ç s s e 3.
Privilég io de invenção indeferido America - Satisfaça exigência.
m
Fio
.•
retrail NP -120.007 Castanho & Filhos apostila.
N.9 119.836 - Lavatório
S.A.
Comércio
e
Ind.
Satisfaça,
eral
Cama
BmA. W. Faber Casta (juntoa mar- e Café Fio de Ouro Ltda. - Classe
para velados em g
exigência.
• rt.0 306.331)- Faca-se
..
' ;42 217.89 apostila.
* - Bar
SZ

•

..uinta-feira 8
No 283.415 - Jaspe - Comércio e
presentações Jaspe Ltda. - Cias23.
1,1 9 283.992 - Belarte - Pinturas
tisticas Belarte Ltda. - Classe 25
No 285.896 - Palmeirinha - Painha S.A. Indústria e Comércio de
-bidas em Geral - Classe 42.
Wella
No 301.709 - Primaton
ttleneesellschaft - Classe 48.
No 410.442 - TT - Redutores
-ansmoté cnica S.A. - Classe 8.
No 416.543 - Rádio Rio Ltda. adio Rio Ltda. - Classe 33.
No 416.937 - Manaus - Terela.-m Manaus Ltda. - Classe 22.
No 416.93R - Mamas - Tecelagem
ang us Ltda. - Classe 31.
No 416.939 - Manam - TecelaMan alla Ltda. - Classe 36.
No 427. 1 26 - Vinilsnuma - Vultia Arta fatos de Borracha S.A. tosse 25
No 448.722 - Precise - Radlotéc. Ca Aurora S.A. - Classe 8.
Nome Comercial Indeferido
No 266.094 - Lanz do Brasil S.A.
ratores Maollinas Agrícolas --.anz do Bras i l S.A. Tratores e MA:.
.t inaq Aer‘colas.
No 280.820 - Sociais Assiaténclas
3 Com érelo e Ind. Ltda. ' Saci °ciais& Aasia tèrclas ao Comércio e
Id. Ltda. Saci..
iTULO DV ESTARELECI1V1ENTO
INDEFFRIDO

RIO OFICIAL (Seção III)
Ocian Organização Construtora e
Incorporadora Adnraus Limitada (na
alteração de nome no titulo Escritório Ocian n° 171.491). - Anote-se
a alteração de nome.
Livraria El Atenco do Brasil Sociedade Annôima (na alteração de nome
da insignia Parthenon nõ 173.489). Anote-se a alteração.
Santos Mayer E, Cia. Limitada (na
alteração de nome na marca S M C
ri° 173.594) - Anote-se a alteração
de nome.
Cia. Progresso Nacional Ind. e
Comércio (na alteração de nome na
marca Progresso n° 175.346) Anote-se a alteração átt nome.
Jong Indústrias Alimentícias Sociedade Anónima (na alteração de nome
nas marcas jong n° 175.745 - Jong
n° 223.490 - Emblematica n° 223.
aõ 223.440 - Emblematica número
223.441 - Jong ri9 287.552). Anotem-se as alterações.
Construtora Gualanazes S. A. (na
alteração de nome na marca Guaianazes n° 176.513). - Anote-se a alteração de nome.
Detelux do Brasil S. A. Ind. Químicas (na alteração de nome na marca Proquitec n° 280.568). - Anotese d alteração de nome.
Laboratório Sanitas S. A. (na alteração de nome na marca Neo Diracil n° 297.084). - Anote-se a alteração de nome.
Rapsodia Indústria e Comércio de
Roupas Limitada (transferência para
seu nome da marca Rapsodia número
303.875) • - Anote-se a transferência.
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Stic Sociedade Técnica de Indústria - Anote-se a alteração.
e Comércio S. A. (junto a marca
Blemcn Importadora e Exportador'
a* 171.850) - Satisfaça exigência. Limitada - (na alteração de nona
Martini 6 Rossi S P A (junto a na marta Vendaval n. 170.797).
marca n° 175.185) - Satisfaça exi- At"te-se a alteração.
gência.
Mobilada S. A. Indústria e CoThe Singer Co. (junto a marca mércio de Móveis - (tranaferêmaa
176.356). - Satisfaça exigência.
para o seu nome da marca Mobilada
Denison Cia. Brasileira de Eletrô- número 169.925).
nicos (junto a marca n° 269.060) . -a- Anote-se a transferência.
Satisfa ça exigência.
S. A. Indústria e CoCia. Química Rbodia Brasileira Mobilarte
de Móveis - (transferêncid
(junto a marca a° 295.824). - Sa- mércio
para o seu nome da marca ainhilarte
tisfaça exigência.
I número 1 70.041) .
Indústrias Químicas Mangual So- - Anote-se a transferência.
ciedade Anônima (junto a marca
Cia. Vinícola Rio Grandense n° 304.547) - Apresente clichê.
Cia. Química Rhodia Brasileira (transferência para seu nome do ti()unto a marca nv305.828). - Sa- tulo Granja União n. 170.159).
- Anote-se a transferência.
tisfaça exigência.
Comércio e Indústria Cacema 'Limi- Dansk Flama S. A. - lostiltuto
tada (junto ao têrrno 418.108). - de Fisiologia Aplicada - (transferência para seu nome da marca EnSatisfaça exigência.
kiomental n. 173.275).
Imóveis Vitoria Regia Limitada
(junto ao térmo 430.113) - Satis- - Anote-se a transferência.
faça exigência.
Dansk Flama S. A. - Instituto
de Fisiologia Aplicada (na alteraJosé Carlos Randal Pompeu (junto I çáo de nome da marca Brevicina naagonciaté.rmo 450:342) - Satisfaça exi- mero 251.667).
I- Anote-se a alteração.
Laboratórios Silva Araújo Roussel
Arzuim S. A. - Equipamentos
S. A. (no pedido de averbação de
Pneumáti^08 - (na alteraçao de
contrato na marca n° 174.659) - nume
na insígnia Arzuhn número
Apresente .clichê para tôdas as mar. 294.564).
cas.
•

Laboratórios Silva Araújo Rousse] - Anote-se a alteraçao,
S.
A. (no pedido de averbação „de Arziiim S. A. - Equiplinentos
.1.
233.714
Bazar
Carioca
No
contrato de exploração na marca Pneumáticos - í na alteraçao 0e
grischke - Classes
. Maegenti
n° 177.332). - Apresente clichê pa- ! nome na insígnia Arzulm número
i - 14 - 15 e 40
N9 416.C°3 - Vila Prudente ra tádas as marcas.
294.5E5).
-ransnortadora Vita Pruden te Ltda.
Laboratórios Silva Araujo Rousse! -• Anote-se a alteração.
imitada - Classe 33.
S. A. (no pedido de averbação -de Arzuim S. A. - Equipamentos
Gráfica Editôra Publicações Espe- contrato de exploração na Jnarca Pneumáticos - (na alteração ae
Exigéncias
cializadas S. A. (transferência para n° 176.742). - Apresente cliché pa- nome na insígnia Arzultn numero
298.097).
No 248.756 - Farbwerle e Hoechst seu nome da marca O Gerente Mo- ra tôdas as marcas.
kttenuea ellschaft Vorm Meister Lu- derno a° 308.073). - Anote-se a
tis az Bruning - Satisfaça exieèn- transferência
Tran.sierencia e Aát.:Tação de Nome - Anote-se a alteração.
a.
de Titular de Processos
Edoardo Bianghi S.P.A. - (na alDietricia S. A. Produtos Dietetiteração de nome na marca Edoarou
No 281.316 - Esrolko do Brasil S.A. cos e Nutricionais (na alteração de
Aurelio Carneiro de Azevedo Bianchi n. 162.874).
idéstrla e Com4rcio Satisfaça nome na marca Restriçucar número
zia-Ancln.
308.770) - Anote-se a alteração de (transferência para seu nome dos - Anott-se a alteração de nome.
Braniff A.trways In- nome.
direitos no titilai° Escritório Técnico
IC 42n o97
Contábil Y DAC n° 304.946). - Indústrias Macedo Serra S. A. s eti nfaça exiaência.
ões
de
Aço
Sucie." Soe Importadora e Distri- Anote-se a transferência.
tna alteração de nome na marca
NO 472 30 4 - Arran c
Serra n. 169.749).
robe! S.A. - Satisfaça -exigéncia. buidora Limitada (na alteração de nome na insignia Socid têrmo 364.968)
- Anote-se a alteração de nome.
EXPEDIENTE DA SEÇA0 DE
Reconsideração de despacho
- Anote-se a alteração.
TRANSFERENOTAS E LICENÇAS Philco Corp. - (transferência para
Philco Corp (transferência para seu
o seu nome da marca Sandia númeIndústria Hellográfica Leopoldo
Transf erèneia e alteração de nome ro 172.369).
- achado S A. (recorrendo do desna- nome da marca Predict atérIno
de
titular
de
processos
to nue Indeferiu o tArmo 419.240 389.864). - Anote-se a transfern- Anote-se a transferência.
,arca Le m a' - De ncôrdo CM O cia.
Ripolin Georget - (na alteraçb.o
Dia 5 de abril de 1965
1-.10(.a.eto 5'15 de 23-1-62
. en
de nome na marca Emblemática nuPão Kent Limitada (transferência
consiciaao n desna rbo de 20-10-64 para seu nome da marca Pão Kent
mero
218.070).
Cia. Progresso Industrial do Brasil
ara o fi m de devolver O processo a
Tecidos
(na
alteração
de
nome
.S.
A.
tèrmo
399.623).
Anote-se
- Anote-se a alteração de nome.
ivin0o de À r e rr. `,.1 a fim de que seja
na marca Bangu n. 77.552).
Ripolin Georget - (na alteraçãO
alsta a e lqe Qif ir qr` ãO dos exempla- a transferência.
de nome na marca Ripolin número
s de fls. 3-5 dando-se inclusive no- Anote-se a alteração.
Theobaldo
Gonçalves
(transferência
n caso. Obs. os ar221.0571.
s irrrkr. , R
seu nome da marca O Vigilante Meias Star S. A. - (transferência
cos anui renner ld ns afi o vistos nas para
térmo
423.212).
Anote-se
a
transnas marcas Valsa n. 87.044 - Realce - Anote-se a alteração de nome.
s aviiras enev oa, fls. 14-10.
Aga Aktiebolag - (na alteração
ferência.
n. 127.215).
de nome na marca Aga numero
DIVERSOS
Alguindar Barbosa de Andrade - Anotem-se as transferências.
221.302).
(transferência para seu nome da mar- Cia. J. M. S. Industrial - (na alN9 419.512 - Fáb. de Doces An- ca Mocidade tèrmo 425.427). - teração de nome na marca JMS ml- - Anote-se a alteração.
Aga Aktiebolag - (na alteração
-de l a Ltda. - Arauive-se nor ino- Anote-se a transferência.
mero 161.711).
de nome na marca Aga número
:ervé net a do art. 110 do código.
Philco Corp (transferência para seu - Anote-se a alteração de nome 221.756).
EYPI ;DIENTE DA sncxo
nome da marca Transcomet térmo Química Médica Farmacêutica S.A
- Anote-;e a alteração.
DE TRANSPERRNICIA
478.499). - Anote-se a transferên- - (transferência para seu nome tia Aga Aktiebolag - (na alteraaão
E LICENÇAS
cia.
marca Coccidiol n. 168.918).
de nome na marca Ag& número
221.757) .
Anote-se
a
transferência.
Philco
Corp
(transferência
para
seu
Nome
,
lio
de
tv,Sermcia e Altera
- Anote-se a alteração.
nome
das
marcas
Transpace
têrrno
de Titular de Processos
Blemco Importadora e Exportadora
478.500 - Comet térrno 478.501). Limitada - (na alteração de nome Aga Aktieholag - (na dtciação
da nome na marca Aga número
- Anotem-se as transferência.
na marca Blitz n. 169.409).
Dia 5 de abril de 1965
229.945).
- Anote-se a alteração.
Exigências
- Anote-se a alteração.
José Dahaa (transterênci,i pdra
131emco Importadora e Exportadora
-tine da marca Moatalc alai Talco
Aktiebolag - (na alteração
(junto amarca Limitada - (na alteração de nome i daAga
171.179) . - Mole -se a transte•1 C.-stner Limited
nome na marca Aua ntmaen
° 170 •850) - Santisfaça exigência. I na marca Emblemática n• 169 899) le,129).
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SINAL DE PROPAGANDA
DEFERIDO
dores Indissíriais Ltda. (juntd a
Aga Aktiebola g, - (na
Plijco Rádio e Televisão S. A. • marca n.9 267.437). -- Satisfaça
de nome na marca Aga minnsro \junbo a patente priv. invenc. ! nu- exigência.
28.732 - Sant'Ana - Fiação
e Teceltscni t:- ani'Ana S. A. --- el.
sên; lacro 39.'428). - Satisfaça
239.130).
22 --- 24 - - 31 - 34 -- 36
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
ida. Quanto aus prOCY.s .', s AI os no
- Anote-se a alteração.
37 - 19 (art. 121).
E SEÇÕES REPUBLICADOS
1 mesmo maço agatiarderii se.
Aga Aktiebola g - (na altsetteao R,osenthal Poniellan AkitengeselisMarcas deferidas
NOME COMERCIAL D.SEEiSIDO
de nome na marca Aga número I ehaft.
(junto a marca internacional
244.696).
R.t1': C. n.° 31.074 proc. 48.845
Dia 5 de abril de 1965
N.9 422.416 - Tipografia -.useiro
de 1964). - Satisfaça exigencia.
- Anote-se a alteração.
S. A. -- Tipografia Cruzeiro S. A.
Ind. Gasparian S. A. (junto a
N. 26i.022 - Três Diamantes - (art. 109 n.9 2).
Aga Aktiebolag - (na altersçao
N. 433.967 - Representações
de name na marca Aga número marca ii.9 130.987). - Satisfaça Casa iu.ai Ltua. - cl. o tcom
exigência.
exciusao de ventiladores e transfor- Anehiet a Ltda. - Representações
302.315).
Anchieta Ltda. (art. 109 n. 9 3).
Sherwin Williams do Brasil S. A. madores).
- Anote-se a alteração.
N.9 81.023 - Três Diamantes -Tintas e Vernizes (junto a marca
G. Sensat Hijos S. A. - (trans- n.9 157.865). - Satisfaça exigência. Casa 'I ozan Ltda. - el. 6 (com TÍTULO DE ESTABELECIMENTO
exclusiio de ventiladores e transforali:FERIDO
ferência para seu nome da 'liares
Ametek Inc. (junto a marca nu- madores).
Garin n. 225.055).
mero 166.377). - Satisfaça exigênN.9 2s0.283 - Ascesa - Soc. per
N.9 260.093 - Calçados Casa Rio
cia.
Costruzioni Robinetterie Eletro -- José F'imenta Lira - el. 36 (art.
- Anote-se a transferência.
Saldate Ascesa - cl. 11 (com ex- 117 n.9 I:.
Frigorifico Sarandy S. A. (junto clusão
G. Sensat Hijos S. A. - (transde fogareiros comuns).
N.9 420.605 - Instituto de aseza
ferência para seu nome da marca a marca n.9 170.195). - Satisfaça
N. 295.319 - Borbonite - Bor- São Jorge -- Jorge Emanuel Rego
exigencia.
Sublinle n. 234.397).
bonita S. A. Ind. da Borracha - - Jorge Emanuel Rego - el. 33 -Lab Especifanna S. A. (junto a cl. 36.
48 (art. 117 n.9 1).
- Anote-se a transferência.
marca n. 9 211.393). N. 421.355 - Impontecina Satisfaça
N.9 420.772 - Peles Polo Norte G. Sensat Hijos S. A. - (trans- exigência.
Lao. de Produtos Químicos e Ve- Pelaria
Polo Norte S. A. - cl. 33
ferência para seu nome da marca
Phileo Corp. (junto a marca nú- terinários Vigor Ltda. - cl. 2.
- 34 - 35 -36- 37 (art. 117
N.9 41.389 - R. G. - Lima Oli- n.9
G. Sensat n. 246.441 e Sensat mi- mero 237.254). - Satisfaça exigên1).
cia.
nero 226.912).
veira & Cia. Ltda. - eis. 21.
N.9 429.581 - Ideal - Torquato
N. 432.631 - Posto do Clea,a -l'hilco Rádio e Televisão S. A.
- Anote-se a transferência.
(junto a marca n. 9 130.551). - Sa- Pontes S. A. Comércio e Ind. - Oswaldo Esteves de Carvalho
cl. 41.
21 - 33 - 39 - 41 - 42 (art. 117
Produtos de Toucador Land's Li- tisfaça exigência.
(lransferência para
gaitada
Philco Rádio e Televisão S. A.
N.9 432.739 - Sabomicina - Lab. n.9 1 e sem direito , g:incro
ieu nome da marca Andes número (junto as marcas números 137.096 - Neo Química Comércio e Ind. de comércio de motoie e máquinas).
251.414).
147.299) . - Satisfaça exigência.
Alfredo Martins Fernandes - cl.
MARCAS INDEFERIDAS
48.
- Anote-se a transferência.
Philco Rádio e Televisão S. A.
N.9 433.049 - M. D. - M.
Oscar S. A. Indústria de Artefatos (junto as marcas números 153.304 Dedini S. A. Metalúrgica - eis. 50. (Republicado por ter saído como
marca deferida
de Borracha - (transferência para - 175.448 - 195.497 - 209.610 N. 433.127 - Irov - Indústria
seu nome da marca Oscar número 249.418) . - Satisfaça exigência.
Resegue de óleos Vegetais S. A. N.9
175.715 - Cascata Abriu( a 252.741).
PY;ico Corp. (junto a marca nú- el. 41.
N. 433.275 - Vogue - Casa Willy Oscar Konrath - cl. 42.
mero
175.908).
Satisfaça
exigênAnote-se
a
transferência.
N.
186.860 -- Geladinha Vogue Ltda. - el. 15.
cia.
N. 433.477 - Lido - Panauto Moacyr Denser Cruz - cl 42.
Roberto Luiz da Cruz Debize e
N
9
196.038 - Tropical --Lab. Especif arma S. A. (junto a S. A. - Ind. e Comércio - el. 21.
Luiz Debize Neto - (transferência
N.9 459.567 - Nitran - Joana tria de Tintas e Vernizes Tropical
para seu nome da marca Vitu Fre- marca n.9 230.849). - Satisfaça
Limitada
- Classe 1.
exigência.
D'Arc Leite Ribeiro - cl. 41.
res n. 257.312).
N9 208.343 - Princesailla - Elly
- Anote-se a transferência.
Seidle Volks - Classe 36.
Produtos de Toucador Lan fi's Li.N9 215.051 - Royer - Robert 1,1'0
mitada - (transferência para
Royer - Classe 42.
seu nome da marca Andes número
119 225.773 - Tatu - Indústria e
261.131).
Comércio de Bebidas Maietal Limi- Anote-se a transferência.
tada - Classe 42.
Philco Corp. - (transferênc)a para
N9 249.207 -- Dainnin - Eletro
seu nome da marca Phileo número
Indústria Daimon Ltda. -Clii se a.
261).164 ) .
N9 259.103 - Social - Sae;a1 PróPecuária S. A. Indústria e CoinCrcio
- Anote-se a transferência.
de Forragens , - Classe 41.
Philco Corp. - (transferência para
N9 267.700 - Bamberg
seu nome da marca Phileo número
Bamberg S. P. A. - Classe 22.
264.046).
N9 283.093 - Tesa - Fesa Socie- Anote-se a transferência. a pai].
dade Anónima - Classe ó'.
Plailco.Corp. - (transferênci
Nç 283.094 - Tesatest - Tesa Somarca Phileo número
seu noMe
ciedade Anônima - Classe is
266.171).
N 9 283.095 - Tesa
Tesa Sociedade Anônima - Classe 8.
- Anote-se a transfel;:nela. para
Decreto n° 55.852, de 22 de março de 1965
N9 283.495 - A Vassoura - tv:atiPhilco Corp. - (transferênci a
seu nome da marca Philco numero
ro Monteiro - Classe :;2.
276.158).
• N9 283.855 - Indiana - Alberto
Lawant - Classe 36.
DIVULGAÇÃO
N°
936
- Anote-se a transferência.ci a para
1 9 286.156 - Jornal da Manhã 1
Philco Corp. - (transferên
seu nome da marca Philco numero
João Ricardo Borell Do Vernay Classe 32.
278.355).
N9 236.791 - Tiocien - Labora- Anote-se a transferência.
PREÇO: Cr$ 220
tório Corti do Brasil Ltda. CasG. Sensat Hijos S. A. - (transse 3.
ferência para seu nome da -nasera
N9 287.593 - A Rainha - PanifiEmblemática n. 266.845).
cadora Rainha Ltda. - Classe 41.
- Anote-se a transferência.
N9 290.274 - M - Ind Santo
VENDA:
Carlos Roberto Peres - (transfeAmaro S. A. Peças para Automórência da metade dos direitos na
Na Guanabara
veis - Classe 21.
marca Nay Riria - tértno número
11 9 404.196 - Rasapen chenne461.459).
werk Hemburg Zweigeniedel a 3sung
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
dez Deutsch Gold ind Silber &hei- Anote-se a transite ência da medeanstalt Vormals R-ossler - ClasAgência I: Ministério da Fazenda
tade dos direitos de Cid Carlos Xase 3.
vier de Andrade para o recorrente.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal
N 9 420.502 - Unidade - Edite/3.a
Unidade Ltda. - Classe 32.
- Anote-se a alLeração.
N9 420.706 - Copel - Construções,
- Anote-se a alteração.
Em Brasília
Pavimentações e Estruturas Copal
Anotem-se as transferências.
Na
Sede
do
D.I.N.
- Classe 16.
- Anote-se a alteração
N9 421.902 - Iguaçu - Indústria
- Anotem-se as transferênàfts.
e Comércio Iguaçu Ltda. - Classe 4.
- Anote-se a - alteração.
nntnivlane
N9 422.584 - Miplas
- Ano`em-se as transferências.
Moretti - Classe 34,
s- Anote-se a eteraciío

- Anote-se a alteraeão.
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Exigéncras
Química Média( Faraiacêutica S.A.
(transferência para seu nome da
marca Dogui. n9 299.673). - Anote- • The Coca Cola Co. (junto ás mar•
cas na. 190.270 - 270.333). - sase a transferêncaa
Joaqu.m Xavier Bezerra Neto tisfaça exigência.
Buschle & Lepper S.A. Comércio
(tran.sSerência para seu nome das
marcas Conforcal n9 302.189 - Lo- e Ind. (junto a marca n9 308.211).
- Satisfaça exigência.
jas Conforcal n9 302.1901.Anotem-se as transferências.
anuam Inc. (junto à marca nú284.041). - Satisfaça exigênIndústria e Comercio José Carlos mero
•
Ltda. 4transferência para seu nome cia.
da marca São •Braz n9 307.900). Naoll Cia. Nacional de Oleos 'e..
Anote-se 'a transferência.
getals (Sumo R marca n o 297.724).
Miro Michaelsen & Cia. (na al- - Satisfaça exigência.
Rio, 2 de abril de 1965
teração de nome na marca Café RonPower Eletrônica Ltda. (junto à
do n 308.019). - Anote-se a alie- marca n9 301.629). - Satisfaça exigência.
Privilégio de Invenção - Deferidos raçã o .
Rosendo fiernandes Alarcon &
& Cia. Ltda. (transfe- Ltda.
(junto à marca no 167.538),
Têrmos:
rência para seu nome das marcas - Satisfaça
exigência.
Bauducco n9 173.959 - Bauducco núN. 121.413 - Processo para pre- mero 173.960). - Anotem-se as
finara S.A. Indústria Farmacêutiparar Glurnamicina e Sais da mesma transferências,
ca (junto à marca n9 176.039). Satisfaça
exigência.
- Requerente - Takeda Pharmaceu.
Protic S.A, Produtos FarmacêutiMário Lopes Claro (junto à marca
tival - Industries, Ltd.
cos Indústria e Comércio (transfeN. 115.699 - Processo e Aparelho rência para seu nome dás marcaa ri° 182.749), - Satisfaça exigência.
Slick Industrial Co. (junto à marpara formar fibras de vidro - Reque- Cocielvita no 191.252 - Alimentol tal.
rente Pittsburgh Plate Glass Com- mero 175.626 - Pectosedine número ca n9 272.319), - Satisfaça exigên178.291 - Aminoviton n9 191.251) cia.
pany,
- Anotem-sé as transferanelas.
Saibra S.A. Ind. Farmacêutica
N. 128.741 - Processo paar manu(junto à marca no
faturar produtos de padaria, feitos com Duplas S A. Indústria e Comércio tisfaça exigancia: 196.902), - ' Samassas fermentati'.,..s - Requerente - (na alteração de nome das marcas
Gallieni n 9 213.330 - Rossini núCia. Mineira de Cervejas (junto A
International Harvester Company..
mero 237.335 - Emblemática nú- marca no 196.934). - Satisfaça exi282.731
gência. 7
N. 129.56 1 .- Aparelho de Ceifar mero 270.346 - Duplex n o
e Agavelar
Requerente - Giordano - Duniex no 286.032 - Duplas núNaoll Cia. Nacional de óleos Vemero 287.332 - Dualex n° 287.333) geta
Fraresso r Rijo Fraresso.
is (tunto à marca n 9 197.233).
- Anotem-se as alterações. .
- Satistaaa exigência.
Transferência a alteração de nome
Cia. M i neira ri . Cervejas (junto
d_ titular de processos - Ernesto Ra- Cia. Mineira de Cervejas (transferência para seu nome da mares à marca no 199.232 5 . - Satiafaca
thschild S.A. Indústria e Comércio - Ouro
Branco no 213.886). - Ano- exf7êncle.
Transferência para seu nome da pa- te-se a transferência.
Formo-inno Modas Ltda. (junto a
tente 5.243: modelo industrial - Anono 2(4,231). - Satisfaça exiConservas Piracema S.AR. (trans. marca
te-se a transfer i . .
ferência para seu nome da marca aaacaa.
Monsanto Company - Pede para Sertaneja no 218.141). - Anote-se a
Novigraf ind. e Comércio de Maser anotada n térmo 149.134 - Pri- transferência-.
teriais fio R . Cr9er i 0 Lfdi3 .
a
vilégio de invenção ,.. alteração do Cia. Vinicola Rio
Sa Usina a
marca n 9 266.R50).
(pede
•Grandense
nome çla titular - Anote-se a altera- para ser anotada na marca Agrialva x"fl eJa .
ção de nome,
n9 230.287 a alteração de nome). m S.andoz S A. (junto a marca núo ro 205.2a l ). - Satisfaça exigênAnote-se a alteração de rama.
Philco Rad.o e Televisão Ltda . cia.
.ca
Médica
Farmacêutica
S.A
Pede para ser anotada -tos têrmos
(al ç a ra B r Fral Comércio e indús.Quimi
145.249 - Privilégio de invenção e (transferência para seu nome da tria S.a (limito A m a rca no 237.893)
.
Ano1
232.531
n9
145.893 - Privilégio de invenção as marca Kalvan
- Satisfara ex'aancia.
alterações do nome da tiutlar - Ano- te-se a transferência.
tem - se as alterações de nome.
D'versos
Tootal Limited (transferênc ia para
seu nome da marca ToOtal número
Anote-se
a transferênTexaco Brasil S.A. Produtos de
Exigêrwias
235.181).
.
Petróleo (junto à m a rca no 266.141).
cia.
Térmos com Exigências" a Cumprir Cia. Vinícola, Rio Grandense (na - Foça-se a apostila.
N. 112.074 7- Cerâmica Sanitária alteração de nome na marcaCastelo
Corassa Administracáo de Bens e
Porcelite S.A.
n9 245.015), - Anote-se a alteração de Seg iirna fada. /janto à marca mi.
N. 116.344 Sanches.
Detelux do Brasil S.A. Ind. Quí- mero 290.6116) , _ Rela r i nne_sa me.
N. 119.45 - Lucia -avier da Sil- micas (nr alteração de mame ne rap ais anostila o roma da titular
•
Cutisin Vvrobn ii melyrh Strev Namarca Espume de Prata n 9 246.794)
veira • Lucci.
rodai Par-alia (Junto à marca numeAnote-se a alteração.
N. 119.628 - Joachim Tatur.a.
ro pan SÇR) Armgetile-sP A
N. 125.380 -Sinclalr 011
Gas Detelux cio Brasil S.A. Ind. Quí- dança de sede snri al da titular.mu.
micas
(na
alteração
de
nome
na
Company.
marca Detelux no 246.800). - Ano.
-L-f•
128.137 - General E l ectric Com- te-se a alteração.
NOTI C I Rl0
Detelwc. do Brasil S.A. Indústrias
pany.
Químicas (na alteração de nome na
N.
:. 266 - Interação Comércio marca Deteltur no 246.800). - AnoReli frações
e Indústria Ltda.
te-se a alteração.
Ficam os pontos imblicados em 18
Metalúrgica Kosmos S.A. Ind, e
EXPEDIENTE DA SEÇAO , DE
de fevereiro de 1965 ret i f)cados por
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS comércio (na alteração de nome na terem saído com incorreções.
marca Kosi:aos n9 247.774). - Anoa alteração de nome.
Transferêncw e alteração de nome de te-se
Térnaos:
Deteiux do Brasil S.A. Ind. Quititular de processos
micas tna alteração de nome na
N. 107.458 - privilégio de invenmarca Q Sop n o 248.501). - AnoDia 1 de abril de 1965
ção para - Processo de marcar unl
te-se a alteração de nome.
tablete ou comprimido, tendo
Laboratório Neomed Ltda. (trans- Creriam S A. Modas e Conftações núcleo revestido. Requerente: Roy
ferência para seu nome da marca (na transferência de nome na mar- Yates Sanders Jr.
Enterostase no 292.209). - Anote-se ca O Rei- das Roupas Feitas número
N. 120.118 - privilégio de inven267.989). - Anote-Se a transferênatransferência.
ção - Processo de recuperação de
cia. .
Cia. Vinicola Rio Grandense (na , Cia, Vinícola Rio Grandense (na cana de açúcar e produtos que conalteração de nome da marca Ven- alteração de nome nas marcas Vir. têm tal sacarose. Requerente. cedor n9 296.915. - Anote-se a al- gem n9 249.460 - Sulino n o 2a'1.51' Central Aguir se Sugar Company
para total de dez pontos reivindica.
teração do nome.
- Castelo na '52.503 - Sulino nú dos.
Quimica. Médica ,Farmacêutica S.A: mero 254.272 - Castelo no 256.691 --N. 121 330 - privilégio de inven.
(transferência para seu nome da Castelo n o 276.152 - Barera anú
marca Veterinal n9 297.244. - Ano- mero 276.161). - Anotem-se as ai- çao: - Elemento de construção elétrico embutido em estôjo cheio .de
teraçaes
te-se a transferência.

Diversos
No 431.339 - Flor Fina - Perfumaria Kanitz Ltda. - Classe 48.
N9 663.918 - 663.919 - 663.920 N9 433.503 - Flor de Borneo - 663.921 - 663.922 - 663.923 - ComCosta Penna & Cia. - Classe 44.
panhia Aços Especiais Itabira AceNO 479.504 - Tricolândia - Lani- sita - Aguardem-se.
fício Amparo S. A. - Classe 22.
NO 242.322 - Fundição Progresso
Sociedade Anónima - Prossiga-se
Titulo de Estabelecimento Indeferido com os novos exemplares.
ExPediente da Divisão de Patentes
NO 424.414 - Toni's Gerardo
Frankel e Peter Frankel - Classes republicados por ter saído com incorreções.
41 - 42 e 43.
Transferência e Alteração de Nome
de Titular de Processo
Macnal S. A. Máquinas Operatrizes (transferência para seu nome da
marca "Maquinal" n9 233.287). Anote-se a transferência.
Hervy S. A. Cerâmica Industrial
de Osasco lua alteração de nome na
marca "Alvy" n9 175.861). - Anote-se a alteração de nome.
Walgratz Representações Sociedade Anónima (na alteração de nome
na marca "Georgan" n9 295.307). Anote-se a alteração de nome:
Walgratz Representações Sociedade Anónima (transferência para seu
nome da marca "Georgan" número
295.307). - Anote-se a transferência.
Antenor da Fonseca Rangel Filho
(transferência para seu nome do. titulo "Filmaria Orlando Rangel" númem 235.662). - Anote-se a transferência.
Exigências
Cia. Cestol Ind. de Óleos Vegetais (junto a marca no 216.695). Satisfaça exigência.
Luiz F. Braga Comércio e Indústria S. A. (junto a marca número
226.151). - Satisfaça exigência.
Oval Indústria e Comércio de Produtos Químicos (junto a marca número C7.083). - Satisfaça .exigència.
N9 409.149 - Dominec do Brasil
Sociedade Anônima Importação e
Exportação - Satisfaça exigência.
N9 459.086 - Laromaine Comércio
Importação e Exportação S. A. Satisfaça exigência.
•
No 459.368 - Indústria e Comércio
de Frutas e Passas do Brasil Limitada - Satisfaça exigência.
N9 460.633 - Topo brás Topográfica Brasileira Ltda. - Satisfaça exigência. .
N9 479.281 - Manoel Antonio Rodrigues - Satisfaça exigência.
N9 479.364 - Comatel. Comércio
de Materiais para Construções Limitada - Satisfaça exigência.
No 479.488 - Dr. Willmar Schwabe GMBH - Satisfaça exigência.
NO 479.447 - AnudizaçãO Q uími ca Ltda. - Satisfaça exigência.
NO 47J.463 - Transportadora Vale do Rio Grande Transvarig Limitada - Satisfaça exigência.
NO 479.a27 - Interseda Adm. de
Bens S. A. - Satisfaça exigência,
N O 479.550 - Indústrias Reunidas
Universa Tapeçaria Mecânica e Marcenaria Ltda. - Satisfaça exiaannia.
NO 479.692 - Modas Arma io
Saroyan Ltda. - Satisfaça cai.
cia.
NO 479.474 - Auto Escola Americana Ltda. - Satisfaça exigência.
NO 479.509 - Estevan Balogh Satisfaça exigência.
No 479.288 - Transportes Rodoviários Rocha Ltda. - Satisfaça exigência.
N9 479.653 - Transportadora
Transtuclo Ltda. - Satisfaça exigência.
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•
N9 129.904 - privilégio de inyere. S.A. Sofunee. (oposição ae termo • rp
Massa fusível e processo próprio parai - requerente - Benringwerke - fifabricá-lo. Requerente: Sienielis &I nal de pontos para - injeção paren- ção. - Instalação e comando para mero 654.923 marca lelawo) ,
Soc. Técnica de Fundições Gera
Halska Aktiengeellschaft - - pare o teral, de preferenci3 intramuscular, sistemas de transmissão telefóaica
ainda se multaplique. mas sem pro- multiplex telporizado. - requerente S.A, Solu_ige (oposição ao têrmo af
local estabelecido - Alemanha.
N. 122.497 - pr- ivilégio nivele- i vocar qualquer doença clinicamente - Siemens & Halsice Aktienges ells- mero 654.908 marca bilawo).
çáo - Processo para rectiperação de reconhecível. - Prioridade deposita- chaft. - Fica todo o ponto retifiChocolates Dizioci S.A. (oposiçã
ácido adi pico dos produtos de rea- da na Repartição -de Patentes da cado. - 1. Sistema de ligação para ao têrmo 654.295 marca Dizioli).
ção da oxidação ao "ar de ciclohe- Alemanha, em. 8 de Março de 1961, comandar processo de transmissão em
Toyo Reyna Co Ltd. (oposição
xano. Requerente: Momento Che- sob o numero - B.L1.574 1V-A- um sistema de comunicação, próprio, têrmo 654.784 marca Nitex).
em
particular
para
fins
telefónicos,
e
30-H.
mical Company.
Comércio e Indústria Matos Roceque trabalha pelo principio rnúltiN. 123.732 -e privilégio de inven- • N9 129.703 - privilégio de inven- -pies temporizado e se acha subdivi- S.A. (oposição ao termo 657.583) ção: Construção da 'zona de refri- ção - sistema eletroquimicos de Ar- dido em steumuladoi•es rotativos cí- titulo A Escolar).
geração de fornos tubulares, próprios, mazenamento e contagem de nados clicas mie controlam as ligações e
Barki Roupas S.A. (oposição se
em particular, para recozer material - requerente - para 'lhe National. em outras instalacees parciais, desti- termo 656.843 marca Barki Roupas).
Cosia
Register
Company.
cerâmico. Requerente: - Aton Planadas a execução de processos de
'emp Radio e Televisão S.A. (opo
N9 129.718 - privilégio de inven- transmissão, caractenzado pelo fato
ntmgs Und Baugesellschaft: Ru* Diesição
ao termo 655.134 marca Sem
ção
Processo
de
produzir
cenexões
keramische Industrie •M.B.H.
de que decebe, como instalação cenelétricas dc um arranjo semi-condu- tral de comando, durante uma pas- pre).
N. 123.729 - privilégio de inven- tor - requerente: Siemern SchuckertE-nesto Rothschild S.A. Ind. e Co
ção; Bielas" Mestra e Auxiliar para sverke - Atiengsellschaft: - Inicio sagem, valente como ciclo de infor- mercio (oposição ao termo 658.10s
mação
das
informações
guardadas
nos
motores de êmbolos • dispostos em do ponto fica retificado. - 1. ProAngulo. Requerente: elotoren Werke cesso de produzir conexões elétricas acumuladores eotativos - os crité- marca Hausshild).
Mannheim A.G. Vorm. Benz Abt. de um arranjo semi-condutor com rios provenientes de um assinanteedes
,•n•n•n-•••
Stat. Motorenbaue - Local estabele- um carpo fundamental substancial- instalaçõea parciais e dos acumulacido para Alemanha.
mente mono-cristalino de material dores rotativos e que caracterizam os
PREVILÊS10 DE INVENÇÃO
estados destes. e os converte, com o
N. 123.943 privilégio de Inven- semi-conclutor, especialmente siliúo, auxilio . de um sistema de conexão,
cem
eletrodos
embutido
no
mesmo
por
=MO /g9 130.085
ção: - Processo: e aparelho para
em ordene de comando a serem exedistribuição de líquidos Gaseificados. meio de liga, - etc. etc. - Fica re- cutados eventualmente pelas Insta•
tificado
a
prioridade
depositada
na
Requerente: ,Ileynolds Metais ComPrivilégio de Invenção: -Dispositivo
nerciais e que -durante a próRepartição de Patentes da Alemanha.
pany.
.,•
Entreferro de Ignição ou de Distância
em 28 de junho de 1960, sob número esim . res eeeeem infoernaseeo, va- Explosiva.
lente como cicio de operação, nos
N. 127.127 - privilégio de inven- S. 69. 1 r VIII-C-21-G.
Oo: Dispositivo de alimentação pare
N9 129.977 - medêlo de utilidade acumuladores, ' FAO conduzidas even- Requerente: Allmanna. Svenska
um motor elétrico, compreendendo - Um cabide para pendneae saias _. tualmente no • devido tempo nata as Elektriska Aktiebolaget.
no mínimo uma célula foto-elétrica requerente - Luziano Schoen - Instalações parciais que executam as
-- para o nome ; do reouerente:
Todo o ponto fica retificado.
data depositada para • 13 de junho ordens de comando.
Batingartner
Fréres- S:A.
de 1961. .
1
- Dispositivo de contelhamento
OPOSIÇÕES
N. 127.670 - privilé gio' de invenou distância explosiva de preferência
1r.017
privilégio de invenção: Processo de Imnermeabilleação ção Processo e . aparelho oara a
destinado a para-raios, contendo no
Polymer Corp Limited (oposição ao mínimo dois discos, substancialmente
de couros e peles. Reouerente 9 - fabricação de cabos uniformemente
Behme Fettchernie G.M.B.H. - lo- encrespados para filtros. - reque- termo 656.057 marca Polioar).
paralelos de material isolante a prova
cal estabelecido para Alemanha. e. rente e:- Esistman Kodak Comneny.
The Singer Co (oposição ao térreo de arcos voltaicos, cujos discos formam uma ou mais câmara de arco
N. 127.673
privilégio de inven- - para prioridade depositada na Re- 654.705 marca Ser).
fechadas nas quais vão dispostos eleção: Processo de produzir eesinee de partição de Patente das F.stados UniCa.
Aga
Paulista
de
Gás
Acumudos da A rt e - feri. do em 17 de
trodos - metálicos, e provido de meios
Curtimento. Requerente: lado
(oposição
ao
termo
655.462
marca
situados fora da câmara de arcos,
rettchemie (1.M.B.H. Local estabe- junho de 1960. sob 38.A81s
Agasa).
Ne
130.0se
priviléplo de invenpara gerar uru campo magnético, de
lecido para Alemanha.
King Ind. e Cor"A-do . A. (opo.- orientação perpendicular a câmara de
ção -- Válvula onerada a 'volante
N. 127.674 - privilégio de inven- manual
siae
o ao termo 654.802 marca RV Rei). arcos, com auxilio do qual, cada arco
Aktierequerente para
ção: Menuine de êmbolo, principal- bolaget Baixo.
Soc. Tecniea de Fund ições Gerais gerado no dispositivo de, distância
mente compressor a motor para Pieexplosiva, e estendido ou prolongado
quinas frigorificas peálienas hernie
-e deslocado da sua zona de ignição
ticarnente Blindadas. Re querente: até uma parte mais estreita da câDanfoss Ved. Ing . M. Clausen.
mara de arcos formada entre os
. N. 128 233 - privilégio de invendiscos, denominada cismara de exção: Processo p ara fabricar um continção, dispositivo esse, caracterizado
densador el étrion com dieletrico conepelo fato .de que, entre os ditos distttuído por fitas estiradas e com
cos são dispostos no mínimo três eleelementos de conexão eentricamente
trodos metálicos seeire os quais &ao
c onduzidos para fora. Renuerentet
formadas pontas de ignição para no
Siemene & Halsk.!
mínimo dois arcos ligados em serie,
Local: para A lemanha - o final do
os quais .P.ãO deslocados, cada qual
ponto fica ret ificeee nata: - Co"
OFICIAL JUDICIÁRIO
a partir da sua tona de ignição, .com
vol t a, e meia em voei°.
peouenos intersticlos ao longo doa
Da
Secretaria
da
Corregedoria
da
Justiça
eletrodos e para dentre da câmara
N. 128.394 -e Privilégio de 'tive,'
de. extinção. Total 12 pontos.
çâo: Processo nevo e aperfeiçoado
do
Estado
da
Guanabara
paea . swerarar em produto de leite
em ne netwerente: yneemost Dai
Termos:
- Fira retif ,-ne e o ;e treries,
DIVULGAÇÃO N' 934
do nono "9 "0 • - 1 ) Pvr,^sn
N9 130.144 - Privilégio de Invenprodt.171/". EPM TP.,17/1.4.04rnPntO,
ção: Disjuntor a Óleo Re-Excitação
PREÇO: Cr$ .130
leite •em reS seestameatmente seco
- para o nome do requerente: Comsendo subetanci elmen te tedn de sue
pagnie G-enerale D'Electicité.
me s se, ne -forma -2 etc., etc.
.
N9 130.146 - Privilégio de invenção
N. 128.218 --- privUeein de Ines,
- Porta-Rolos para Órgãos cilíndriGãre PM-e para mequinee nenteacos de Rolamento, em rarticulae
dei ras. Rermerente - Whitin MaAUXILIAR DE PORTARIA
aorta-Agulhas - Requerente: Indusch in e Works.
eiewerke Schaeffler OTIG - local
Da Secretaria da Corregedoria da Justiça
'-heascido: Alemanha.
7.n19 128.822 - privilé gio de intenção - Prense de moldar - rerme.
do
Estado
da
Guanabara
N9
130.152 - Privilégio de Invenção.
rente - L. Schuler A. .,I. - local
- Aperfeiçoamentos em Sistemas de
para Alemanha - e total de portos
Telefone Automáticos - Requerente:
para oito pontos.
Automatic Telephone & Electric ComDIVULGAÇÃO N' 934-A
N9 128.992 - .privilégio de invenpany. - Fica retificada a prioridade
ção - • Diepositivo rnmarvb erri
depositada na Repartição .de Patentes
PREÇO: _.._ Cr$ 130
da Inglaterra, em 23 de junho de
tubos Para correio aneumátice 1960, sob número 21.982.
para o 'nome, do- requerente - Peledrich - Tonne.
N9 130.329 - Privilégio de Invenção
A VENDAS
- Aperfeiçoamentos em ou relativos
Se9 129.328 - privilégio de Invenção , Junta de soldadura prévia
a válvulas de descarga elétrica, do
para a reunião de tubular-lures d . matipo que compreende grade cujos fios
•
Na GuMnabara
terial sintético - requerente: Parbficam localizados um atrás do outro
Seção
de
Vendas:
Avenida
Rodrigues
Alves
11.
•1
e urna placa dotada de repartições.
were Hoechst - Aktieneeellecheit Agncia I: Ministério da Fazenda
- Requerente: N. V. Philips'GloelVozeie Meiter Lucius & leruning.
Lese ' -era Alemanha.
lampenfabrieken. - Data depositada
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
para 26 de junho de 1961,
NO 129.710 - privilé gio de invenção - Processo para a preparaçáo de
Os pontos acima mencionados, fouma vacina ylva contra a febre aftosa
le de fevereiro de 1965.
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MARCAS DEPOSITADAS
_

Publicação feita de aeardo com o art. 121..? to Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
forrar o prazo de 60 cilas para o deferimento fio pedido. Durante tese prazo podarão apresentar emas oposições ao Departamento
Igaelonal da Propriedada Dacinatrtat isayaeles que se Julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termos os. 675.061 a 675.066, de
4-12-1964
Cia. Fabio lasstos,C (ananás e

prirrado, bombas lubrificantes, bombas lavar vasilhames em geral„ máquinas sas, caixas, carteiras chapas, cabo*
lubrificantes, bombas de circulação, bom- para fabricação de bebidas refrigerantes, para ferramentas e utensilios, cruzetas,
bas de comustivel para motores, bombas de água gazeificadas, maquinas de ar- caixas para acondicionamento de alide água e gasolina para automóveis, rolhar e tampar garrafas. máquins pari. mentos, caixas de material plástico para
Inch:latria
bombas hidráulicas, bombas centrifugas, engarrafar bebidas e líquidos. máquinas baterias, coadores, coas, canecas, coSaa Paul(
rotativas, de deslocamento e a pistão, para colagem dos rótulos em vasilha- [heras, conchas, cestas para pão. cestibombas enricas. bombas para líquidos, mes, máquinas para fermentar e mistu- nhas capas para álbuns e para 'urros
para pressão hidráulica e para compres- rar bebidas, juntas universais para con- cálices, cestos, castiçais para v0
sões, bombas elétricas para pneumáticos, dutos d'água de motores e máquinas, caixas para guarda de objetos ertu
brunidores para cereais, máquinas ba- larninadores a frio e a quente para aço choa, coadores para chá, descanso para
tedeiras, máquinas brunidoras, máquinas e outros metais, lançadeiras. lubrificado- pratos, copos e copinhoa de PlAszor-o
para bordar, máquinas betoneiras, cru- res centrífugos, máquinas de lavar pra- para sorvetes, caixinhas de plástico
zetas. cilindros, câmbios, cabeçotes, ca- tos e roupas. máquinas lixadoras, ma- para sorvetes, colherinhas, pasinhas,
misas, sárter de embreagens, cárter de cacos, mancais. motores elétricos, mea- garfinhos de plástico para soraetea formotor, comutadores, cubos de placas deiras, martelos mecânicos. moidaos minhas de plástico para sorvetes, discos
de embreagens, cu latras de cilindro do para cereais, maçarocas, marteletes ma- embreagens de material plástico embamatar, caixas de lubrificação, carbura- lacates. motores, mancais para brocas, lagens de material plástico para sorveClasse 7
Máquinas e utensílios para serem usa- dores. cabeçotes do cilindro, máquinas motores de combustão interna, motores te: esleios para oojetos, espumas de
dos exclusivamente na agricultura e para cortar frios, cordas. carteias, ca- diesel, machcos para brocas macacos de nyion, esteiras, enfeites para automóescoadore,
horticultura a saber: arados, abridores delas cortantes para entalhar, camisas róscas, de parafusos e hidráulicos. man- veis, massas ant
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me- para cilindros, cardans, máquinas cata- cais de roletas, molas, mo'as de vál- pratos, funis, formas para doces, fitas
cânimos e emplilhadores (=binados, doras. caldeiras, máquinas de costura, vulas. mandris, magnetos para motores; isolantes, filmes, fios de celulose. recrias
arrancadores mecánimos para agricul- máquinas adaptadas na construção e magnetos de ignição, mecanmo im- para bolsas, lacas, guarnições, guarnitura, batedeiras para cereais, bombas conservação de estradas, corte de ma- pulsionador do diferencial, mineração, ções para chupetas e mamadeiras, sparpara adubai, ceifadeiras, carpideiras, deiras e carretos, máquinas para cortar multiplicadores, máquinas misturadoras alções para porta-blocos, guarniç 5es
ceifados para arroz, charruas para agri- e moer carne e legumes, máquinas clas- de barro e concreto, máquinas para ma- para Il q uidificadores e para batedeiras
cultura. cultivadores, debulhadores sificadoras, máquinas de contar„ máqui- lharia, máquinas para movimento de de frutas e legumes, guarnialles madestocadores; desentegradores, eunaga- nas para cortar. máquinas compressoras, terra, máquinas para moldagem. picador terial plástico para ctensílios e objetos
dores para a agricultura, escarrificado- carretéis, máquinas cravadeiras, carnei- de Forragens, pinhões, pistões de motor; guarnições para bolsas, garfos galerias
res. enchovadeiras. lacas para máqui- ros hidráulicos, máquinas para fabricar polarizes. motores a explosão, a com- para cortinas, jarros, laminados, plásnas agricolas, ferradeiras, gadanhos, canraões, máquinas para fabricar cigar- bustão interna e eletricos, prensas. pun- ticos, lancheiras. mantegueiras, malas,
garras para arado, grades de discos ros, máquinas para tirar cortiça, distri- ções. plainas de mesa, reainas imadorss ortiáis, pendedores de roupas, puxadoou dentes, máquinas batedeiras para buidores de gasolina. dispositivos de ar- macas para fiamos, prensas hidráulicas. rei para móveis, pires, pratos paliteiagricultura, máquinas inseticidas. má- ranque, diferencial, dispositivos de igni- máquinas para panificação e máquinas ros, pá: de casinha, pedras pomes, erti.
quinas vaporizadoras, máquinas de ção elétrica para motores, dínamos, dra- para fabricação de massas alimentícias, Q0s, protetoes para documentos, pumungir, máquinas niveladoras de terra, gas, desnatadeiras para manteiga. dez- máquinas para fabricação de paspel, pon- xadores de agua para uso doméstico
máciamas perfuradoras para a agricul- fibradores de cana e forragem, máquinas tes gigantes. platinados para veículos, porta-copos, porta-niqueis, porta-notas,
tura. maquinas dc plantar, motoermr- desernpalhadoras, máquinas debulhado- trios, pedais de alavancas, ek embrea- porta-documentos, placas, rebites, rodituas. tnquinas regadeiras, máquinas de ras, descascadoras, desintegradoras. má- gens, planetárias de parafusos sem fim nhas, recipientes, suportes sunortes aara
roçar. áe semear, para sulfatar. de quinas distribuidoras de concreto e bar- e de rodas. polias, máquinas para olaria. guardanapos. saleiros .abes. !Inalas,
torquir. de triturar, de esfarelar terra, ro, espu'adeiras. eixos de direção, eixos maquinas pulverizadoras, máquinas de tubos para ampolas, tubos para serinpara irrigação, para matar formigas e de transmissão' embreagens. engraxado- polir, receptáculos. •olos, co letes, ressal- gas, travessas, tipos de material plásoutros insetos para burrifar e pulveri- res centrífugos para forjas, engenhos tos repulsionadores de rolamentos e tico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilhazar desinfetantes para adubar para de cana. expremedeiras para manteiga, rolos, rolamentos, aparelhos redutores de mes para acondicionamento vasos, 11agitar e espalhar palha, para colher engrenagens para mancais. engrenagens consumo de gasolina, retentores de gra- caras, colas a frio e colas não incicidna
algodão, para colher cereais, máquinas de cremalheiras, engrenagens para eixos xa, de óleo e de cilindro. redutores "si- em outras classes. para Oc y rzrcha, p,,ra
amassadoras para fins agrícolas, de de manivelas, engrenagens de- parafusos lenciosos. máquinas de rosquear, má- comunas, para marcineiros, para sapacortar árvores, para espalhar, para ca- sem fim. engrenagens de distribuição. quinas rotativas para usinar ferro, a ;o teiros, para vidros, pasta adesiva para
pinar, máquins combinadas para se- engrenagens multiplicadoras, esteiras e bronze, máquinas para rotular, regu- correias, pasta e pedras para aliar
mear e cultivar, de desbanar, para en- transportadoras. elevadores hidráulicos, ladores, serras mecânicas, segmentos de rebolos, adesivos para tacos, adesivos
silar máquinas e moinhos para forra exaustores de forjas, esmeris, espiritas. pistões, engrenagens e parafusos sem para ladrilros e adesivos para azulejos,
gens, maquinas toscadoSas. ordenado- máquinas encanatórias. máquinas essa fim. silenciosos, satélites, separadores de anéis. carretéis par tecelagem e guarre g mecânicos, raladores mecânicos, ro- cadoras, elevadoras, máquinas ensaca- graxa, óleo e cilindro, máquinas seca- nições de material plástico pata indúslos compressores para a agricultura. dbras, elevadoras. máquinas de esculpir. doras. máquinas para serrar, máquinas
tria geral de plásticos
aaeradeiras, semeadeiras, secadeiras. diafragmas, engrenagens de comando salgadeiras para manteiga. teares, tur
Classe I
semeadores de terra, tosadores de gra- das válvulas. maquinas empilhadeiras binas, torcedeiras, tesouras rotativas, te. Para distinguir ferragens e 4erramentas:
ma, tratores agrícolas. válvulas para máquinas para estaleiros, eixos de co- muras mecânicas, tõrnos revolver, tôr- Alicates, alavanca" ameias, arrebites,
mando, engrenagens para eixos de co- nos mecânicos, trilhos, tupias, tranchas, argolas. aldraves, armações de metal
maquinas agrícolas
mando rhs válvulas e para eixo de ma tirantes, transportadores automáticos abridores de latas, arame. aparelros de
Classe 6
nivelas, máquinas de estampar, máqui- para alta e baixa pressão, máquinas laPara distinguir máquinas para Indústrias nas de esticar, máquinas para escavação vadeiras, máquinas para terraplanagem. chá e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas. arestexteis 'em geral, máquinas e suas partes de terra, máquinas para extração de máquinas de soldar tuchos de válvulau tas,
aros, almofadrises, amoladores,
integrantes para fins industriais; má- filma filtros para limpeza do motor, máquinas para indústrias de tecidos, maquinas de precisão; maquias operatrizes, filtros para óleos, foles de forjas, fre- quinas para tecidos de tapeçarias, má amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas.
motores e suas partes; peças para arei ias, fusos, fornalhas para fundição. fura- quinas trituradoras, máquinas térmicas, bandejas,
bacias, mombonleres baldes
cujos: alavancas- alternadores, acelera- deiras, forjas. máquinas para furar e máquinas de trançar, máquinas de tricodores. anéis de Estão, anéis de esferas centrar fornalhas para tratamentos tér- tar maquinas urdideiras, valvulas para borboletas, baterias, bases de metal brapara rolamentos, anéis de óleo, anéis micos, máquinas de fabricar papel. má- motores, válvu'as de aspiração. trama- çadeiras, bules. bisagra, buchas. bainha
para facilitar o arranque dos motores, quinas para o fabrico de fumo, máqui- portadores mecânicos, velas cie igniçla para facas' baterias de cosinha. colhe.
res de pedreiros, cadeados comentas caanéis de segmento. autolubrificadores, nas para fabricar gelo, máquinas para para motores, virabrequins, ventoinhas e
bides, chaves de parafusos, coaexões
animes, aparelhos para mistura de com- fabricar telas de arame, guilhotinas,
máquinas ventiladoras
aara encanamentos :abras de metal para
bustíveis. de motores a explosão,, má- guindastes, geradores de eletricidade.
portões, colunas, canoa, chaves de leis'.
Classe 28
quinas de abrir chavetas, máquinas afia- guindastes, geradores para corrente coadonas para ferramentas de cortes, má- tisua e alternada, geradores de eletrici- Para distinguir: Artefatos de matada' da. chaves inglesas, cabeções, caneca:,
quinas para arqueação de embalagens e dade, máquinas para galvanoplastia. ga. plástico • de nylon: Recipientes fabri- copos. cachepots centro de mesa covolumes, máquinas para afiar. máquinas zeificadorea de líquidos combustIveia, cados de material plástico, revezam"- queteleiras, caixas para condimento de
para ajustar, máquinas de atarrachar, guinchos, injetores para carburadores, tos confeccionados de substánciam -ai- alimentos, cadeados, caldeirões, caçarobatedeiras, bie'as, bombas de óleo, bra- máquina' de impressão, Rirnos indus- mal: e vegetaLs: Argolas,. açucareiros. las. chaleiras. cafeteiras conchas coaço". burrinhos. blocos de motores, broa- triais (fornalhas). máquinas Insuflado- armações para óculos, bules, bandejas dores. cuacuseiros, cabides de metal,
ha n-las. boi cabos. caixas de ferrescruzeta: cu.vas
aaaa ../- sanas
dana, blocai, barras, bombas de ar com- 'ia:. máquinas llmadoras, máquinas vara
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cantork.ras. dia y en os, caiu aet es. cha
venda; aremones, cad.aros eriv , ,s, chanfrados es. cus.sinetes, cabos, chaves cha
ves para po:cas circulares chaves tor
acumetrica. correntes para :traves. col.cretea. .haves para porcas, distintivos
dobradiças. descanço para talheres, pra
tos e copos, enxadas esreras, engates
entestes de metal. estribos, espátulas
estojo., de metal para cariamos, eixo.
expandulor para tubos estruturas meta
iscas, e.scarrade:ras. espremedores, espu
madeiras. formões, tomes. 'erro para
cortar capim, trerolaus. taCas, taeu.'s
fechaduras truteiras tuins. lannas para
doces, bolos. empadas e pudins. Nanes
fivela, turadores, ferramentas cortantes
ou perfurardes para marceneiras. 'echos
de ruatai terraduras. tormiuhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal
garfos. gauchos para quadros, grampos
para emendas de cor elas, grades para
fogões e geladeiras grelhas, galheteiros
gonzos grosas, garra tas, ilhoses. joelhos. jarros Unias lâminas licoreiroa
latas luvas. unguetas, leiteiras, machadinhas molas para . portas, ma tetos
marretas matrizcs. marmitas, ausaanetas
morsas. machetes manteguaras malhos
tu:vadias. moas. pcas paa. picaretas
P a-alos ponteiros parafusos - porcas
pratos parta-gelo. posaras, porta pão
porca imas. Nateiros panela; puxado
rea, placas. pregadores, porta esponjas
penetras mnos plainas perturadeiras
pires, pinças. panelões porta copos
lhas, rastAos roldanas, ralos. regadorea
rebites, reociaões. reasp,enns de melar
rodizios roscas de aço inoxidavea reglsti os de aço inoxidáve, registros,
serras sera,tes, si lu.: saleiros sa,arro
lhas torquezas, trilhos tubos subula
ÇOCJ. ampaes. travadeiras telas tf,
arame. trincos. taças, travessas tesouras
trancasameias,
t
talheres talhadeiras
tampas para pant las e caldeirões ter
ralas tachais trans dis casinha, torra•
deras. amuas, vasos vasilhames ver
gas, mandril de expansão. treza de
ti-czar. guia de treza de chant: ar
ventosas maleias, haUS para sacos de
viagem para pastas. balmazes cantos
para estoios colchetes para malas, cra
vos enfeites fecho para pastas e para
malas. passadores de correias. ponteiras. prend adnres de papel. supo tes
torniquett•s r tubos da expausão
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha.
borracha, artefatos de borracha para
veicuios artefatos de borracha não incluiclos em out as classes: Arruelas, ar
galas arnortei.edares, assentos para ca.
deinfs, borrachas para aros, batentes de
corre, buchas de estabilizador buchas.
buchas para janela, batente de porta
batente de chassis bicos para mamada,
ras, b açadeiras, bocais, bases para te.
lefones, borrachas para carrinros indus
triais, boi racha para amortecedores.
bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor. câmaras de ar. chupetas cordões massiços de Sorraclia, cabos para
ler amemos chuveiros, calços de bar
racha. chapas e centros de mesa. cordas de borracha, cápsulas de borracha
parac entro de mesa calços de borracha para máquinas, copos de borrach,
para freios, dede f ras. deaantupideiras
discos de mesa, descanso oara pratos
encostos, ernbolos. esginchos estrados
esponjas de borracha em quebrajacto
para orneiras. fios de borracha lisos.
fôrmas de borracha, guarnições para
automóveis , guarnições para veículos
lançheias para escolares, lâminas de
borracha para degraus, listas de borracha. manoplas maçanetas. protetores para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal do acelerador, pe-

pratinhos. pneumáticos pont $ de bordai de partiria, paras para bu3inas,
racha para bengalas e muletas, rodas
inassiças, rodiz.os, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor. sapatas do pedal do breque. •:esembaio e isolador, suportes. semipneumáticos, suportes de câmbio. sanfonas de partidas, saltos. solas e solados
de borracha surclin,as de borracha para
aplicação aos ios telegráficos e telefônicos, travadores de po ta, tigelas
tigelas, tampas de borracha para contagotas. tiras de borracha para elabora
•
ção de substâncias quimicas
Classe 31
Materiais para vedaçãc • revestimento.
:s.f. .- fins tecnicos e indiis t uns a saber:
anels, arruelas. bu( hab, els-m.1ot, rolhas.
cor doai ha. diatragmas, forros gachetas.
Juntas. mulas. tubulações. unia ts vai
vnias, artigos éste Fabricados ue asbeszos borracha. cortiça. fibra aalcanizade at de metal, nãc incluidos n auttas
classes
Teimos ns, 675.083 a 675.085, de
4-12-64
Barsholanda Ltda.'
Paraná

n••n•••••n

BRAS H 01 ANDA
••••11=1,

lndústria Brasileira

Casse 28
Para distinguir: Anataras de material
plástico e de nylon: Recipientes mon
cados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias ara
mais e vegetais: Argolas. açucareiros,
ai mações para óculos, bules, bandejas,
bas 1, . para telefones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas. cabos
p.,ra ferramentas e utensilios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material p'ástico para
baterias, coadores, copos, canecas. colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns e para livros,
calices, cestos, castiçais para velas.
caixas para guarda de objetos, cartuchos. coadores paca chá. descanso para
pratos, copos e copinlios de plásticos
para sorvetes, caixinhas de plástico
ara sohvetes, colheriáhas. pâsinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos,
embreagens de material plástico, embalagens de anataria pistieo para sorve,
tCs, estojos para objetos esta s/nas de
nvion, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, eseoadores de
p ratos, lunis. Formas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras. guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
dê frutas e legumes, guarnições de material plástico para utensílios e objetos.
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, iarros, laminados. plásticos, landwiras, mantegueiras. malas,
o/-Móis . prendedores de roupas, puxadores d. móveis, pires. pratos, paliteiros, pás de cosinha, pedras pon es, artigos, protetores par adocumentoa
xadores de agua para uso doméstico.
porta-copos, porta-niguels. porta-notas
poata-documentos. placas, rebites ia-retinhas. recipientes, suportes. suportes para
guardanapos.. saleiros, tubos. tigesas.
tubos para empolas. tubos para sem
gas, travessas. tipos de material piás.
tico, sacolas, sacos. squinhos. vasilha
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j ures para acondicionamento, vasos, xi tambores para criana,as, taraburéus,
!caras, colas a trio e colas não incluídas tamboretes, tema de mesa, trens e viasem outras classes, para borracha, para térreas para brinquedos, varas para
curtumes, para diarcineuos, para sapa
pes‘ a. vagonetes e zeperins
teiros. para vidros, pasta adesiva ri ira
Térmo n.° 675.091, de 4-17-61
correias pastas e ped • as o tau
rebolos. acicsavos para tacos. adesivos Jorge Martins e Gentil Raimundo Pires
Guanabara
É ara ladr lhos e a cirsivos para az Meios,
anéis, carretéis, para t,-,e1agem

rações de mate • ial plástico ara aid .stria geral de lásticos
Classe 48
Para distinguir: Perturnea. essências, ex,
tratos. água de colônia. água de toucador água de beleza. água de quina.
acua de rosas, água de alfazema água
Para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele brilhantina bandolina, "batons" cosméticos, fixadores.
de penteados. petróleos óleos para os
cabelos. creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
?esc e maguillage - 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
oara barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrimos em pó.
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos. pentes vaporizadores de perfuma escóvas para dentes cabelos unhas.
e cílios: dum de louro, saquinho perfumado. preparados em pó. pasta liqui
do e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes. removedores da
caticula; glicerina perfumada para os
cabelos e pre parados para descolorir
unhas cílios e Pintas ou sinais artificiais. óleos para a pele
Classe 49
logos. brinquedos, artigos desportivos •
passatempos, a saber: álbuns para recortar e armar aviões, amou) St elb
aros, argolas, bercinhos. bonecas, bonecos. baralhos de cartas bolas para
todos os esportes. brinquedos em forma
de animais. balões de brinquedo, bilha
res. brinquedos mecânicos, brinquedos
em Forma •de Instrumentos musicais
brinquedos em forma de armar. brioanedias de borracha com ou sem assovio, carrinhos. carrocinhas. caminhões,
cartas de jogar. chocalhos. caneleiras
para esporte. cartões para !Oto cas:
nhas de brinquedo, casinhas de armar
:adeiras de brinquedo. carteiras e co
velopes com tõlha.s para recortar e
armar., calçados para bonecas, cordas
para pular. clavinas para tiro ao alsx
copos de dados. caixinhas de música
dados, dardos, discos, dominós espin
gardas de brpinquedo. espingardas de
vento. estaquinhas para Jogar, enigmas
engenhos de guerra de brinquedo, terintuas de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais.
figuras para ;ócio de xadrez. fogões e
fogãozinros de brinquedos, jogos de
futebol de mesa Joelheiras para esporte
ganchos para pesca. guisos para criais.
ça.s, halteres. anzóis, iscas artificiais
para pesca, jogos de damas, jogos de
dominó, logos de raquete, linhas para
pesca. luvas para box. para esgrima
de roleta: de xadrez. mobilias de brin
quedó miniaturas de utensílios domes
para jogador de soco, máscaras carna.
valescas. mesas de bilhar de campista
ticos. patins, patinetes piões. petecas.
plarquetas para ginástica, peças de
logos de damas, dominei e xadrez. pelo
tas, pianos e outros Instrumentos mus!
Cais de brinquedo, pistolas de atirai
Rezas papagaies de papel. panelinhas
guebra-cabeças em forma de arma:
raquetes, redes de pesca, redes para
logos. rodas de roletas, revólver de
bleiros para jogos, tacos de bilha?

« Mapa Fiscal
Associado do Brasil »
Classe 32
Unia publicação impressa
Termo n.° 675.087, de 4-12-64
Brasholanda Ltda.
Paraná

Industria rasileira
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico. revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material p!ástico para
Iss terias, coadores, copos. canecas. colheres, conchas, cestas para pão, cesti.
nhas. 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, pasinhas,
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-ruldos, escoadores de
matos, funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras. guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidiffeadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para utensílios e objetos,
guarnições para bolsas, garfos. galerias
para cortinas, iarros, laminados, plásticos, landheiras, mantegueiras, malas,
orinósa. prend adores de roupas, p uxadores de móveis, pires, pratos ., palitei.
ros, pás de casinha, pedras poma., artigos, protetores par adocumentns, puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos. porta-niqueis, porta-notas.
porta-documentos. placas, rebites .odsnhas. recipientes, suportes. suportes para
guardanapos, saleiros, tubos, borlas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material piás'
tico, sacolas, sacos. squinhos. vasilhames para acondicionamento. vasos. xícaras, colas a frio e colas não incluídas
em outras classes, para borracha, para
cortumes, para smarcinciros, para sapa.
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teiros, para vidros, pasta adaaava para
correias, pastas e pedras para afiar
reboais, adesivos para cacos, adesivas
sara ladrahos e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis, para tecelagem e guarnições de mate.ial plástico ara indústria geral de lá.sticus
Termo n.° 675.092, de 4-12 64
Incasa — Indústria e Comércio Catarinense S. A.
Santa Catarina
*

Sabão Rosa Incasa»
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 46
Sabão comum

Termo n.° 675.093, de 4-12-61
Incasa — Indústria e Comércio Catarinense S. A.
Santa Catarina

2nco,14,
Indústria Brasileira
Classe 46
Para distinguir: 'Amido, anil, azul da
Prussia, alvaiade de zinco, abrasivos.
algodão preparado para limpar metam,
detergentes. espermacetes. extrato de
anil, fecula para tecidos, fósforos de
cera e de madeira, goma para lavanderia. limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, aleina, óleos para lmipezas de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó.
sabão comum, sabão de esfregar e saponaceos tijolos de polir e verniz para
calçados
Tarmo n.° 675.084, de 4-12-64
Companha Financeira de Investimentos
Cofinance
\o Paulo

VI NANCE
•

Classe 33
Finanças e investimentos de capitais

Termo n.° 675.095. de 4-12-64
(Prorrogação)
Cássio Munia S. A. — Importação e
Comércio
São Paulo
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Tertno n.° 675.098, de 4-12-64,
comum: Instrumentos e aparelhos didáticas; moldes- de tada a espécie; asessó(Prorrogação)
rios eletricos (inclusive válvulas, lampaJoaquim Rodrigues' de Almeida
das, tomadas, fios, soquetes, aparelhos
São Paulo
fotográficos, radiofónicos, cinematográficos. máquinas fa'antes, discos gravados e filmes revelados; instrumentos
PRORROGAÇÃO
musicais e suas partes integrantes, exceto máquinas falantes; instrumentos, má
MOSQUETEIROS
quinas, aparelhos t petrechos para a
DA LIMPEZA
medicina e arte dentária, a cirurgia e a
Inch:latria
Brasileira
higiene, exceto os incluídos nas classes
34; máquinas, apwasaos e in.sailações
hospitalares, de exurgo e fins análogos,
Paramentas de taxai a especie (exceto
quando partes de .aástiinas), fe-regens
e cutelaria em gerai. Pequenos artigos
Classe 46
de qualquer metal. Vidro, crista; e seus
Detergentes
artefatos. Artefatos de cerâmica (porcelana, faiança, louça vidrada e outros)
Termos os. 675.099 a 675.100, de
para uso caseiro, adôrno. fins artisticos
4-12-64
e industriais, instalações sanitárias. Ma(Prorrogação)
terial exclusivamente para cons .rução e
S. A. Frigorifico Anglo
adórno de prédios, estiadas. somo azuleSão Paulo
jos, cimento, ladrilhos, telhas portas,
janelas, papel para torrar casa; artigos
máquinas e instalações para as-ritótaos
e desenhos; Armas. munições de guerra
PRORROGAÇÃO
e caça. Explosivos Fogos .ffia artificio. Petrechos navais e aeronáutico
(salva-vidas, âncoras. cinto de natação, boinas, paraquedas; veicvlo:• e
suas partes integrantes, exceto máquinas
e motores; Tendas, lonas, correias de
transmissão de tôda espécie. cordoalha e
barbante. Material de vedação .e man
guelra. Tapetes, cortinas e panos rara
assoalhos e paredes. Linóleos, oleados
e encerados, inclusive para instalações
hospitalares. Couros e peles prçartrados
ou não. Artefatos de couros e peles.
Móveis de metal, vidro ou madeira, estofados ou não. Colchões. travesseiI
ros, acoldsoados para móveis. Velas,
Gelatina e goruura
fósforos, sabão comum e detergentes.
Classe 46
Amidos, anil e preparações para a laSabão
vanderia. Artigos e preparações para
conservar e polir. Combustível lubriTérnio n." 675.101, de 4-12-64
ficantes e substâncias e produtos des(Prorrogação)
tinados à iluminação e ao aq,uecitnentas Si' James Murray do Brasil S. A. —
Jogos de hada a espécie. Brinquedos
Produtos Farmacêuticos
e passatempos; petrechos e artigos para
São Paulo
fins exclusivamente desportivos, axceio
•
vestuários
Têrmo n.° 675.096. de 4-12-64
(Prorrogação)
Companhia Financeira de Investimentos
Cofinance

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

GENOFORZIN
LABOBATORIO LICOR ta
XAVIEU S/A-

CACAU

ti OH NA NCE

Sko FIVlb

1

Turno n.° 675.103. de 4-12-64
(Prorrogação)'
Sir James Murray do Brasil S. A. -ia
Produtos, Farmacêuticos
Sao Paulo

PRORROGAÇÃO

RHEUMATOL
Ia borat orlo User de Cacau
.Xavier S/A

S ào Pauli)

Classe 3
Um preparado farmacêutico
Têrmo n.° '675 . 104, de 4-12-64 !
Confecções Sparta S. A.
Guanabara

gta- g)

indústria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
opas feitas em geral: Agasalh.n,
ave, tais. alparcatas. anáguas. hit1S3S.
amas. botinas b/usões. boinas, babadouros: bones. ca pacetes, cartolas, caraou‘as. casação. coletes. capas. chalts
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calcas camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiro,,
saias casacos, chinelos, dominós. acharpes fantasma. fardas para militares, coleuiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros jogos de litigaria, iaquetas. laqués.
lusas, ligas, lenços. mantõs,
maiôs. mantas, mandrião. mantl .has. paletós palas. penhoar. pul. sver, pelertnas.
peugas: ponches, polainas. pijamas. pu.
nhos, perneiras. quinsonos. regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios saidas de banho. sandálias.
sueteres. shorts sungas. stolas ou s:acks.
tuler. toucas kuabantes. ternos, uniformes e vestidos
Têrmo n.° 675.106, de 4-12-64
Confecções Sparta S. A.
Guanabara

Vinde!
Indústria Brasileira

Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado no
' Classe 36
tratamento da insuficiência ovariana e Para distinguir: Artigos de vestuários
Classe 33
suas manifestações
e empas feitas em geral: Agasalhos.
Finanças e investimentos de capam
PRORROGA.ÇÃO
a,;Intais. alparcatas, anáguas. blusas.
é
Termo n.° 675.102, de 4-12-ri4
botas, botinas blusões, boinas, babaTermo n.° 675.07, de • 4-12-64
(Prorrogação)
douros, bonés. capacetes, cartolas, cara(Prorrogação)
CÁSSIO MUNIZ
Sir James Murray do Brasil S. A. — puças. casação. coletes, capas, chaies.
Joaquim Rodrigues de Almeida
Produtos Farmaceuticoa
Rio de Janeiro
cac hecols. calçados, chapéus. cintos.
São Paulo
São Paello
cintas, combinações, carpinhos. calças.
Classes: 1, 6. 7, 8, 9 10. 11, ra. 16.
de senhoras e de crianças, calções cai17, 18. 20, 21, 31: 34; 35; 40; 46; 47 e 49
ças. camisás, camisolas, camisetas.
'PRORROGAÇÃO
PRORROGACÃO
Substancias e preparações químicas usasalas, casacos, chinelos, dominós. echardas 'nas indústrias, na fotografia e nas
oes fantasias, fardas para militares, coDIAMANTE NEGRO
ao: ases químicas. Substâncias e prelegiais, fraldas, galochas. gravatas. ;or.
parações químicas Ontacorrosivas e ano !
-os logos de lingerie. laqueias. lacalea.
Brasileira
oxalantes: Máquinas a suas 'artes ima.' IndUstria
freios, fronteiras para veiculos. giudão
•
41kr"...o•eo
_
ocomonvas, lanchas, motociclos. molas,
raantes. Máquinas ..te agrical ...ira e
motocicletas. motocargas moto furgões.
horticultura e suas partes intagrantiaa
Classe 3
manivelas, navios: ônibus. para-choques,
Grandes instrumentos agrícolas arausive
•
para ser usado na medicina para-lareas, para-brisas, pedais. pantões.
Prepara
tratores; Instnimentos de pracista insClasse 2
rodas para bicicletas, raios para bicichis
e na farmácia
Desinfetantes para use doinéstico
tr4trifmtos científicos. aparelhos de os;

" L ICAU

Gunta-fera
tas, reboques. radiadores para velcu,os
rodas para vei, usas, se ims, C: lucres, ri
rantes para ve icuiús 3.,:a tjoe5. N., e iucipe
des, valetas ue controle do afogador e
acelerauor, troteis, truieibus, varaes de
carros. toletes para carros
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para retratos e autógrafos. ba ;ões fez

, Terzno n.° 675.111, de 4-12-64
Termo r.a°, 675.117 de 4-12-1964
:eto para oringuedosj. blocos para Ddicel — Representações. Distribuições
Indústrias Metalux S.A.
correspondência. bio.os para cálculos.
e Conta Própria Ltda.
Guanabara
nbcos para anotações. bolunaa brochuGuanabara
ras não impressas, cadernos de escre.
ver. capas para dJcurnentos carteiras.
papel ou pape.a s. capsulas de papei
Teano n." 675.105, de 4-12-64
caixas de papelão, catieraeta s . cader
Bons AtO Uebatxo D'Actrua
- lbc,ei indústria Bedel iciadora
nos. caixas de carteie, caixas para pa.
Cereais Ltda
pelaria. cartões de visitas. cartões co
Classes: 8 e 10
merceas. cartões 'adices, contem car
Lspirito Santo
Classi. , 45
Frase de propaganda
mima. cadernos de papel meninetradc A ti
de perfumaria e produtos de
r g°8
e em Dranco para desenho. caderno
toucador
Termo n. o 675.118, de 4-12-1961
escolares, cartões em branco cartuchos
Bar e Café Can-dan Ltda.
de cartolina, chapas planogra f ieas. ca:Rirmo o.' 675.112, de 4-12-64
dernos de lembranças. carrereis de paSão Paulo
joalheria Adorno S. A.
pelão. envelopes. enveducros para cisaSão
Paula
rutos de papei. encadernatac de papel
\t‘44
fas:
ou papelão. etiquetas. feehas Indicas.
11?
folhas de celulose. guardanapos. Uvroe
4N 1Y
ao impressos. livros fiscais livros de
PRORROGAÇÃO
contabilidade: mata-borrã 3rnamentoe
8
de p apel transparente: gratos papel).
indústria Brasileira
nhos. papeis de estanho e de aluminio
papéis sem impressão. °asseis u branco
,
para Impresso. papéis faatasia menos
Classe 50
para forrar paredes. apel 6 ,gréaço coro
Para distinguir impressos: Papéis da
Á
ou segn pauta p apel zrepon. papel de
Indústria Brasileira
carta, papéis de oficio, cartões comerseda. papei impermeável. aape . em bociais e de visitas, impressos, envelopes
bina para impressão. pan a encerado
de qualquer tipo, recibos, faturas, duCafé
papei higiênico. pa p el anpermeavei
Classe 8
plicatas, letras de câmbio, cheques, noPara copiar, papel para d e senhos, par
Reiogios de bolso, pulso, pareaes e
TerrnO n.° 675.107. de 4-12.64
tas promissórias. debêntures, apólices,
pai
para
embrulho
iniperireabilizado
despertadores
Heitor Her c u' ano Cabral Barbalbo
ações, folhinhas, passagens aéreas, ferpapel para era:adernar. papel para es
Guaaabara
roviárias. rodoviárias, maritimas, bem
Termo
n.°
675.113,
de
4-12-64
:rever. papel para imprimir papel pa
como bilhetes de sorteio, bilhetes de loJoalheria Mamo S. A.
rafiaa para embrulhos. papei celofane
teria. cupons e impressos em geral
papel celulose. papei de 'tribo. papel
São Paulo
absorvente, papel para emrirulhar ta.
Tèrmon .• 675.119, de 4-12-1961
CABRAL 1.500
baco. papelão. recipientes de p apel. roEmpreendimentos Apis Limiraa,
PRORROGAÇÃO
setas de papel. rótulos de papei. rolos
SI° Paulo
de papel transparente. sacos de papel,
Classes: 41, 42 e 43
serpentinas: tubos postale de cartão.
Titulo de estabelecimento
./0,4 4HE R /A AIJAMQ
—
tubetes de Papei
Virmo n. 9 675.108, de 4-12-64
Classe 3S
A Veloz S. A. Comercial, Industrial,
Aros para guardanapos de papel
Importadora
ag . utinados. álbuns (em branco) álbuns
São Paulo
Classes: 8 e 13
pala retratos e autógrafos, balões (exRelojoaria, re'ógios e suas partes, joaNome Civil
ceto para brinquedos) blocos para lheria, artigos de metais preciosos,
semicorrespondência blocos para cálculos
preciosos e imitações de metais
Termo n.° 675A20, de 4-12-1964
blocos para anotações, bobinas brochupreciosos
Empreendimento- ApLs Limitada
escrede
ras não Itn preSSaS, cadernos
São Paulo
ver, car as para documentos, carteiras,
Térmo ta° 6 7 5.114, d 4-12-64
caix. s de pa takeão cadernetas cader- Indústrias Elétricas e Musicais Fábrica
nos. cui'r's de cartão. caixas oara paOdeon S. A.
pelaria, ciirtões is visitas, cartões coGuanabara
nierciais. ca , tões indicee conteti. car,
tonna, cadernos de papel rnelimetrado
Classe 50
e eia branco para desenho, cadernos
Para distinguir: Impressos eia geral.
etu branco. cartuchos
anúncios impressos ações, apólices. bi- escolares, cartões
Classe 33
de
cartolina.
crapas
planográficas, calhetes bilhetes de sorteio, chegues, carTitulo de Estabelecimento
tões comerciais e de visitas, duplicatas dernos de lembrança. carretéis de pato NOVA FASE
debêntures, envel,ipes, latiras, folhi- pelão. envelopes, envólucros para cha
Termo re , 675.121, de 4-12-1964
nhas. letras de câmbio, notas fiscais rutos de papel, encardenação de papel
Servitel S . A . Utilidades Domésticas
notas promissórias, papéis de correspon- ou papelão. etiquetas, feálhas Indicas
São Paulo
dência. passagens. publicidade e prnpa fO'has de celulose, aaardanapos, livros
ganda em geral, recibos
não impressos, livros fiscais, livros de
Indãstria Brasileira
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
Têrmos os. 675.109 e 675.110, de
de papel transparente, pratos papeli4-12-64
nhos, papéis de estanho e de alumínio,
Classe 8
Indústria de Linhas Centauro S. A. papéis sem impressão. papéis em branco
Discos gravados, discos galantes e nacos
São Paulo
pare impressão, pareis fantasia, menos
sonoros
para forrar paredes, papel almaço com
Classes: 8. 11 e 33
Termo
n.
o
675.
/15, de 4 - 12 - 1964
ou sem pauta, papel crepom papel de
Frase de propaganda
seda, papel impermeável, papel em boEletro Domésticos Lido Ltda.
Guan,ha-a
bina para impressão. papel encerado,
Têrmo n.0 675.122, de 4-12-1964
papel higiênico, papel impermeável.
Argeral Ar Condicionado Geral Ltda.
para copiar, pape' para desenhos, paGuanabara
pel para embrulho impermeabilizado
p apel para encadernar, papel para escravar, papel para imprimir, papel parafina para embrulhas, papel celofane.
papel celulose papel de linho, papel
ebso-vente. pape! nara embrulhar ta- •
Classe 8
baco, papelão. rectteentes de papel, ro- Instrumentos de precisão, instrumentos
setas de papel, rótulos de papel, rolos científicos, aparelhos de uso comum,
de papel transparente sacos de papal a relhos elétricos, válvulas lâmpadas,
Classe 33
n I • r •••••• , • –a ne l e s. fios, aparelhos fotográficos e
rh-l' ••••,
Classe 33
ArOS para Cluard anenos de san& serpentinas. tubos
e 11 •1• etep d''
máquinas talantes
Titulo de Estabelecimento
filbuns
(em
aglutinados, álbuns

CAN--CAN

WIP

"ADAM O"

Imuminum

FUNDO ÁP1S

CARNET SERVITEL

SERVE SORTE

•

a.
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Termo n.° 675.123, de 4-12-1964 .
Remo Pardini
Sio Paulo
as

Termo n.o 675.130, de 4-22-1964
Rio Roupas Comércio e Indústria S.A.
Guanabara

Térmo n,° 675.134, de 4-12-1964
Laco Instaladora Ltda.,
Guaanbara

R EMPAR"

Abril de 1965 1451
Térmo n.° 675.140, de 4 - 12 - 1964
Co., Vorm. J. E.
Schneidar
Gerber & Co.
Suíça
•

• ,PRORROGACÃO

NO. BRASILEIRA

4G0-

+yr -

Classe 8
Ebulidores, cafeteiras, aquecedores, kr.Indústria Brasirefi-"4,
gões, fogareiros resistências, ferras-de
passar, batedeiras, plugs, enceradeiras e
Classe 8
Classe 36 •
liquidificaddies
Para distinguir: Artigos de vestuários Fogões, máquinas elétricas ara lavar:.
Termos ns. 675.124 e 675.125, de e toupas teitas em geral: Agasalhas. deli e frigoríficos, Inclusive máquinas
aventais, alparcatas. anáguas, olusaa,
de lavar e re5rigeradores
-4-12-1964
Goyana S.A: Indústrias Brasileiras de botas, botinas. blusões. boinas, baba.
Termo n.9 675.135, de 4-12-1964
douras, bonés, capacetes. cartolas. cara.
Matérias Plásticas
N. C. de Oliveira
puças.
casação,
coletes,
capas.
chalra
São Paulo
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
Guanabara
cintas, combinações, carpirthos, calças
de senhoras e de crianças, calções, cal"
çaa. camisa., camisolas, camisetas,
cuecas,' ceroulas colarinhos, cueiros,
IND. BRASILEIRA
saias, casacos, chuleias, dominas, acharpek, fantasias, farda, para militares, coClasse 16
legiais, fraldas, 'galochas, gravatas, gor.
Chapas esctruturais translúcidas , para ros. jogas de !ingeria. Jaquetas. lactas.
emprego em construções
lovas, ligas, lenços, mantõs, meias,
Classe 28
maiôs, mantas; mandrião, manilhas, pa.
Chapas estruturais translúcidas feitas de [atém, palas, penhoar, pulavas. pelerinas,
material plástico
peugas. ponches, polainas. pijamas, pti,.
iihos, perneiras, quimonos, regalos.
Termo n.o 675.126, de 4-12-1964
robe de chambre. roupa°, sobretudos,
Máquinas Agrícolas Santo Antonio
um teres, aborta. sungas. atolas ou slacka,
Classes: 33 .. 141
Limitada
talar, toucas, turbantes, ternos,
ritulo de Esabelecimento
Rio Grande do Sul
formes e vestidos
Termo n.° 675.136, de 4-12-1964
Termo n." 675.131, de 4-12-1964
Carneiro da Cunha & Cia. Ltda,
Irmãos Santiago
Cia. Ltda.
São Paulo
Minas Gerais

CELOLUX"

Classe 6.... .
Máquinas agrícolas e suas partes.
integrantes
Termo n.9 675.127, de 4-12-1964
(Prorrogação)
•
Calçados Piloto S.A. Indústria e
Comércio
PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira -

401..r.

•

Classe 42

Aguardente de cana'
Termo n.° 675.132, de 4-12-1964
Djalma Dias da Silva.
Minas Gerais

,(aPsu~

'Classe 8
Aparelhos e instrumentos para o exame
de leite g petrechos para laboratórios a
saber: aparelhos para a obtenção de
água quente; alambiques; alcoómetrosi.
alimentadores quimicos, ampolas termiônicas de enchimento gasoso; aparelhos para analisar alimentos ;aparelhos
aquecedores e vapor; aparelhos aquece.
dores elétricos; aparelhos esterilizadorea
de líquidos; aparelhos gaseificadéres
aparelhos isotérmicos, aparelhos ozoni.
nadares; aparellhos pasteurizadores de
líquidos; aarelhos ulverisadores; aparelhos de aquecimento; aarelhos de quianca; aparelros de reação; aparelhos de
analisar o ar; aparelhos de aquecer;
aparelhos de ar quente; aparelhos de filtrar água potável; ap-irelhos de gaseificar; aparelhos de ozonizar o ar; aparelhos de produção de calor; aparelhos
de recuperar os dissolventes voláteis;
aparelhos de registrar a temperatura da
ar; aparelhos de transvasar oxigênio:
aparelhos
de vaporizar liquidos; • pareZABYCA.R
lhos de química: calor:feros; cloradurea
água; estufa de aquecimento; eva-,
Indús tria Brasileira para
paradores a vácuo; aparelhos de misturar; fogões para químicos; fornos—de
Classe 21
Andadores, cadeirinhas, carrinhos-ber- quimicos; rovetas graduadas; recipieates
ços, carrinhos para bonecas, carrinhos le vidro com estojo para conservação de
para crianças, carrinhos para transporte líquidos; refinação; aparelhos reguladode gêneros 'ditos carrinhos de feiras res de calor; ralais térmicas; ter:Môo:atros de álcool; termômetros de equilíbrio
termômetro de máximo; termômetro de
Termo n.° 675.137, de 4-12-1964
mínimo; termometro de prova para fogo
Amo S.A. Indústria e Comércio
termômetro de radiação; vasos graduaSão Paulo'
dos; vasos isoladores para líquidos
comle tos e vasos para medir
,PRORROGACÃO
líquidos •
sARNO'
Industrie. Braelleifel

Teimo n.° 675.142, de 4-12-64
• J. R. Geigy S. A.
ti
Suíça

Classe 36
• Calçados

Classe 11
Panelas de pressão e afiadores de facas
Casse 42
Para distinguir; Aguardentes, aper t tiTermo n.° 675.128, de 4-12-1964
Têrmo ri.° 675.138, de-4-12-1964 vos, aniz, bitter, brandy, conhaque, aerCalçados Licerti Ltda.
Arlindo Wandscreer
vejas, fernet, genebra, gin, kumel, licoRio Grande do Sul
Guanabara
res, nectar, punch, pimpermint,
sucos dd frutas sem álcool, vinhos verClasse 2
muda vinhos espumantes, vinhos
Substáncias
e
preparações
quImIcas unii•
Transporte
quinados e whisky
das na agricultura, na bortizultura. ea
veterinaria e para fins unitários, a
Termo n.9 675.133, de 4-12-1964
de Carga Terrestre
saber: adubos, ácidos sani ,arios. águas
Djalma
Dias
da
Silva
• Classe 36
desinfetantes e para fins sanitário:,
Classe 33
Minas Gerais
Calçadas
apanha-mosca e Insetos (de goma e
Título de Estabelecimento
papel
ou papelso). Sicalis, bactericida*.
Termo n.• 675.129, de 4-12-1964
Têrmo ri.9 675.139, de .4-12-1964
baraticidas, carrapaticidas, cresol, croma
Fernando de Brito
Fábrica. de Alatajourds Cardoso Ltda. t jlnçj creosoto. desodorantes, desinfeNA GRAMA
Guanabara
•
Guanabara
tantes, defumadores extenminadores de
pragas e 'berva, daninhas, esterillsais
tes. embrocações para aniraals, tanta
Classe 42
tos. farinhas de ossos, fertilizantes.
Para distinguir: Aguardentes, aperitifolfr
fatos, formicida*. fumigantes, fungid.
vos, aniz, bitter, brandy. conhaque, cerdas, glicose para fins veterintdoa, gutvejas, fernct, genebra. gin,. kurnel, licono, tierbMdas. inseticidas, tnactifugoe,
res,
nectar,
punch,
pimpermint,
rhum.
,Classe .1
Indústria .Brastleira
larvicidas, microbicidas medicamentos
Blocos, lapis, borracha, apagadores, ras- stICOS dd frutas sem álcool, vinhos verpara animais, aves e peixes. &leoa demuth, vinhos espumantes, vinhos
Classe 15
padores, canetas, giz, louças, cadernos e
sinfetantes e veterinários, petróleos tia.
"quinados e whisky
Abat-jours
apautadores
nitários e desinfetantes, papel fumega.
•

BASADIN

LiCETTI

BEIJO

1452 Quinta-feira 8
sano, pós inseticidaa. paraaaiciaas.
gicidas e desinfetantes, Preparações e.
produtos inseticidas termicicas.." desin
"s tetantes e veterinários. ratiCioas, remé
dios para fins veterinários. sai bes vete.
.rinarios e. desintetantes. i315 para fins
.sgriçoias. horticulas. sanitários e veteriuários. sulfatos. Supertus!. aros vacinas
para aves C animais, venenos contra
insetos, animais e berva .daninnas

MARIO OFICIAL (Seçãc
Termo n.° 675.146, e 4-12-64
Indústrías Reunidas Cherton Ltda.
Minas Gerais

CIERTON

INDOSTRIA BRASILEIRA

Termo n.' 675.160, r.',e 4-l2-64
doilna, batons"
cosméticos. fixadores.
"
de penteados. petróleos. óleos aara os 1 A Fábrica Nacional de Motores S 4.
ca pelos. creme evanescente. cremes gor.
Guanabara
11.1TOSOS e pomadas para limpeza da
peie e 'criaquillage • depilatórios desocorantes. vinagre aromático, pó de arroz j #
e talco perfumadoo ou não. lapis para f 0
pestana e sobrancelhas, preparados Para
embelezar cibos e olhos, carmim par, j
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó. Classes: 5, 6, 7, 8, 11, 14, 21, 24, 31.
33. 34 e 39
pasta ou liquido: sais perhimados para
Expressão de propaganda
banhos. pentes. vaporizadores de perfis.me . escèvas para dentes. cabe.os. unhas,
Termo n." 675.161, de 4-12-64
e cibos: dum de louro, saquinho perfumado. preparados em pó. pasta. liqui- A Fábrica Nacional de Motores S. A.
Guanabara
do e tijolos oara o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perfumada para os
cabelos e p reparados para descolorir
unhas. cílios e pintas ou sinais artiti.
ciais, óleos para a peie

Classe 48
Terno ta , 675.141, de 4-12-1964
Cie. Para distinguir: Peri/Imas. essências. ex,
Sclilup 6 Cie. A. G. (Sclup
tratos, água de colônla. água de toucaS. A.) (Schlup Cl Co. Ltd.)
dor.- água de beleza. água de quina.
Sui
Balla de -osas. água de alfazema. água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e p ara a peie. brilhantina. ban.
dolina. "batons - cosméticos fixadores.
de penteados. petróleos, óleos para os
. cabelos, creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "inaquillage - depilatórios deso.
,dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
Termo n.° 675,152, de 4-12-64
e talco perfumado ou não, lápis para
Nakhle Hage Es Cia. Ltda.
aestana e sobrancelhas, preparados para
1E2.
Guanabara 213 Cin a.mtselezar cujos e Olhos. carmim para
• rosto e para os lábios. sabão e creme,
para barbear. sabão liquido perfumado
au não, sabonetes. dentifricios em pá.
Cl. gse
RelOglog, deapertadores, cronômetros, pasta ou liquido: sais perfumados oara
banhos. pentes. vaporizadores ae perfumecanismso para relógios
me, escOvas para dentes cabelos unhai
e cibos; dum de louro. saatanho perfuTermo ri.' 675.143, de 4-12-64
mado, preparados em pó. pasta aqui.
J. R. Geigy S. A.
d., e tijolos para o tratamento das unhas
Suiça
ciissolventes e vernizes. removedores da
Classe 36
cuticula; glicerina perfumada para 06
Titulo de estabelecimento
cabelos e p reparados para descolorir
unhas. cllios e pintas ou sinais artifi.
Termo n." 675.153, de 4-12-64
giais, óleos para a pele
Instrumental Cientifico Vidrolab' Importadora e Exportadora Ltda.
Termo n.° 675.148, de 4-12-64
Guanabara
Luiz Paulo Moraes Fernandes e Alice
Classe I
Queiroz
Produtos quimicos para a ijzlústria *extil
Classe 8
Guanabara
Termo n 9 675 . 144, de 4-12-64
Heinrich Fringa
Alemanha

ERIOCLAR1T

,ACETATOR,
Classe 6
Yquipamentos para a produção de
vinagre
4-i2-64
Termo n.° 675.145,
Závody Prurnyslové Automatisace,
Národni Podnik
• 'I wecosloviLquia

"PAGÉ

O

Termos os. 675,150 e 675.151, de
4-12-64
Ruth Bezerra Soares Goutinho
Pernambuco

Classe 8
Aparelohs para medição. rontrõle e registro de pressão, subpressão, quantidade de calor, mistura, composição dos
gases; válvulas físicas, aparelhos pneuciáticos, elétricos, eletrônicos e hiAráuli
cos completos com os acessórios a saber:
válvulas, cha peletas, .aMonadores para
servomotores de estáqicf. nstrurnentos
para contrôle remoto; .eguladores . instrumentos medidores da aondutividade.
densidade e peso especifico a mistura.
termostatos. relas

Inchistrier

Classe 21
ApareEsageni de laboratórios quirnicos,
Representantes de peças de automóveis cientificos, Industriais e hospitalares
Termo 11. 9 675.149, de 4-12-64
Termos ns. 675.154 e 675.156, de
lvamár. Máquinas Ltda.
4-12-64
Guanabara
A Fábrica Nacional de Motores S. A.
Guanabara

1vamar
• Classe 17
Artigos, máquinas e. instalaçóes para
crttório e desenho, nac incaiidos nas
• classes 38 e 40

R.

Abril de 1965

Manda Brasa

Mandados de Brasa

Classes: 5, 6, 7, 8, 11, 14, 21, 24, 31,
33.34 e 39
Metais não trabalhados e parcialmente
trabalhados; máquinas industaiais e
agrícol as: motores; tratores agrícolas e
semi implementas aparelhos elétricot
em geral, aplicados a veículos. Inclusive
lâmpadas e faróis; ferramentas: guarni.
ções de metal para caarucerias, frisos e •
ca.otas de metal: vidros para veículos;
veículos em geral e suas partes integrantes: capas e coberturas de tecidos
para veículos; correias de transmissão,
mangueiras e mangotes: motnagetn e fabricação de caminhões, tratores e aistovelcu los, suas peças e acesa ',rios aqui
mencionadas; tapetes, capach 's, cortinas
e passadeiras para veiculos: pneumáticos
e serni-penumáticos e câmaras de ar; ara
tefatos de borracha usados em veículos
e não incluídos em outras classes
nbôdel g a/
Termo a.° 675.162, de 4-12-1964
Distinta — Distribuidora Suburbana de
Materiais Ltda.
Guanabara

DISUMA
INDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 4
Madeiras
Termc, n.° 675.163, de 4-12-1961
Wilson Pinheiro
Guaanbara

Classe 6
Motores
' Classe 7
Tratores agríco las e seus implernentos
Classe 32
Classe 21
Livro, revista e publicações em geral
Veículos em geral e suas partes inteTermo n.° 675.164, de 4-12-1964
grantes. exceto máquinas e motores
Fernando de Figueiró Murce
Termos ns. 675.157 a 675.139, de
Guanabara
4-12-64
A Fábrica Nacional de Motores S. A.
Guanabara
SiseAt•

Classe 3
Substâncias quanicaa nroduros 4! preparados para serem usados na medicina
'ou na farmácia
Classe 6
Classe 48
Motores
Para distinguir: Perfumes. essências, ex,
Classe 7:
tratos. água de colônia Anua de touca.
dor, água de beleza áaua de quina Tratores'. agrícolas e seus implementos
água de rosas. água de altazeara água
t, Classe 21
cara barba loções e tónicos para os Veiculos em geral e suas partas intecabelos e para a pele, brilhantina, ban.
grantes, exceto máquinas e. motores

lrê

o
Título.'

'whlutt1.

omnibts

•

Quinta-feira
Tèrmo na 675.165, de 4-12-1964
Farpando de Figueira Murce
Guanabara

DIÁRIO OFICIAL (-2- eC1) I I ; )
Termo n.9 675.170. de 7-12-1964
Panificadora Iolanda Ltda.
São Paulo

IOLANDA

- TESE "se
Com 31N
eptorie fdri'S
fitulo
Termo n .° 675.166, de 7-12-1964
Osganização Farmacêutica Lupas
Limitada
São Paulo

ORORR01§0
CITOPO
;Ind. Drasi eira
Classe 3
Uni preparado farmacêutico
anti-anemico
Termo n.° 675.167, de 7-12-1964
Parincdicals Comércio e Indústria de
Produtos Químicos Ltda.

..o.ds.e 41
Pães, biscoitos, bolachas, bolos e doces
Termo na 675.171, de 7-12-1964
Eucalyna Vieira de Almeida
São Paulo

CUT1S REAL
Ind. Brasileira
Classe. 48
Cosméticos
Tèrmo n.° 675.172, de 7-12-1964
Panificadora a,uxuasa Continental Ltda.
Silo Paulo

LUXUOSA
In52151-nrittra
Classe 41
Pão
Termo n.° 675.173, de 7-12-1964
Bar e Lanches Zero Hora Ltda,
São Paulo

‘;.'10

CORATENSIL
Classe 3
cialidade farmaceuticap para o
tratamento da hipertensão arterial

ZERO RORA
Ind. Brasileira
Classe 5('
Impress os para uso da .4irma

Termo n.a 675.168, de 7-12s1964

Têrmo n.° 675.174, de 7-12-196+
Regia Farmodental Ltcla
São Paulo

Farmsdicals Comércio e Indústria de
Produtos Químicos Ltda.

REGIS
Ind. Brasileira

São Paulo

.(AWTENSIL
Classe 3
Papacialidaile farmacutica para o
catamento da hipei tensão arterial
'
••
Termo n o 675.169, de 7-12-1964
Roaax — Indústria 'e Comércio de Fitas
Limitada
São Paulo

ROLTEX
Ciasse 36
P ira distinguir. Artigos de vestuários
e roa pas feitas em geral: agasalhos
asai tais. alparcatas. anáguas. blusas.
la tas. botinas. blusõcs. boinas. babailnurns banes. capacetes, cartolas. cara
OUt élt casação. coletes, capas. chales.
easaerois calçados chapéus. cintos.
d•- v. naoias, e de crianças, calções. cei.
camisolas,
camisetas,
camisas,
ça.:
cm aaas
ceroulas. colarinhos, cueiros.
saia!, casacos, chinelos. dominós. achar.
pe tantasms fardas para militares. -o)(asais tralaaa. galochas, gravatas, goreis lagoa de atiçaria. laquetas, laqués.
cirnas. combinações. carpinhos. calças
li;' as. ligas, lenços. mantõs. meias.
itn,1 ós mantas. mandrias). nsantlhas. paletas palas. penhoar. pulover, palatinas.
peugas. ponches, polainas. pliamas. pu.
nhos. Perneiras. quisnonos. rega/os,
robe de chambre. roupão. sobretudos.
saapanstarios. saldas de banho, sandálias.
susteres. shorts. sungas. atolas ou slacks.
tMer. toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

sarjadeiras. sandaraca sécia e crina pa
ra sortiras, sacos para geio e poisas
para água quente, sondas, seringas para lavagens e Injeções ser. as, serras para raquastemia, termômetros, tesouras,
trepanas, ventosas, verniz isolante para
ttns adontológicas
Tarai° na) 675.175, de 7-12-1964
Indústria de Sandálias Canavieira Ltda.
São Paulo

CANAVIEIRA
Ind. Brasileira
Classe 36
Sandálias e calçados
Termo na 675.176, de 7-12-1964
Auto Peças Luciana Comércio e
Indústria Ltda
São Paulo

LuQIAN4;
Ind. Drasileira
Classe 21
Para distinguir veiculas e suas partes
integrantes. a 'saber: Aeronaves, acros tatos, aeroplanos, alavancas de freias.
amortecedores, airibulancias, assentos de
veiculas, aviões, automóveis, balões,
barcos, bicicletas, barras de freios, barras de tração, braçadeiras de caixa.,
moias, braços de _veiculas, crarretes
carros de bagagens. carretas, carretas
de artilharia, carrinhos de mão. carri
nhos para pedreiros, carros para carga, carros para estradas de ferro, carros. caminhões. carrocerias. carroças,
carruagens, carros tanques, camionetas,
caminhões chassis,' carburadores, chata
miras. coches, conexões de tope de vei:
autos, cubos para propulsores, cubos
desligadores. engates de borracha, eis
gatas de ferro, estribos para carruagens
estribos, eixos de locomotivas, treios automáticos, treios pneumát,cos,. 4reios para estrada de ferro, paralama, galera.s,
hastes de veiculas. hélices, iates, injetores de locomotivas, jogos de engrenagens, jogos de rodas logos de rodas
para transporte de toras, lanchas, Iara
chões. liteiras, locomotivas, molas de
borracha para carros molas de veiculas
motocicletas, motociclos, monociclos.
navios, ônibus painéis de armação de
veiculas, para-choques.. para-lamas.
pontões, reboques, reboque para transporte, rebocadores, rodas ara veiculas
saveiros, tambores de freios, tendera, ti
bures. tirantes' de carros, tratores, tro.
les, trenós, triciclos, trucks de locamo
Alvas, vagões. vaores e' velocipedes

Classe 10
Para distinguir: Abaixaainguas. abrebocas. adenótomos, afastadores, agrafos.
para ossos, agulhas para injeção, algodão hidrófilo, alicates, amalgamas. aparadores. aparadores para fins médicocirúrgicos, aarelhos ara massagens. aparelhos de pressão arterial, aparelhos de
diatermia, aparelhos de raios ultra-violeta, aparelhos de Raio X. aparelhos
de infra-vermelho, aparelhos de surdez.
assentos para enfermos, ataduras. bispedras preciosas, e suas imitações, adiargarras para arado, grades de discos
turis, cadeiras para clinica médica, cadeiras de rodas, cambraia hidrófila, canulas, cataplasmas de feltro, cêra para
Incrustações e articulações, cera colan
.Tèrmo na 675.177, de 7-12-1964
te. cintas para !tina clinicas, cintas um.
belicais, colheres cortantes, compressas
Formiplast — Indústria, Comércio e
Representações Ltda.
compressas de tecidos, costótomos, cure.
tas, dentes artificiais, dentaduras, deSão Paulo,:
pressores dilatadores, duchas, drenas,
elevadores, "espéculos, esponjas, estufas,
balail?nniatEirA
espátulas, escapelos, escopros, extratores, escavadores, fios de linho para feClasse 40
ridas, facas, gachosapara músculos, ceMesas e cadeiras de fórmica
faltimetros, gazes, godivas, goivas, gasso, grampos para saturas, guta-percha
Termos as. 675.178 e 675.179, de
histerametros, irrigadores, instrumentos
7-12-1964
Cirúrgicos para operações. -líquidos r
Boraiatex Indústria e Comércio de
pós para limpeza e polimento para fins
Bo-dados Ltda.
odontológicos, lixas, luvas e dedeiras
aaa I' ai' a
de borracra, limas para ossos, lancetas
massas plásticas para fins odontológi
cos. mascaras para anestesia, mesas d:
operações, mesas para curativos, mar
Classe 3b
talos artificiais, perfuradores. pés e bra- Para distinguir Arrigo, dr vestuário?
ços artificiais, perfuradores ósseos, plaroupas feitas . em geral: agasalha.
cas ara obturações' de canais, orcela- sventais. al parcatas ' aná g uas blusas
nas, Inceis para garganta, pinças ana: ouças. • casacão, coletes, ca pas chalaa
tômicas, rolos cirúrgicos de lâ de Pau
bofinas. bhisões boinas faiNa.
ruge e molas para desgaste tlesaaaa' aa.asaa
ra cetes cartolas cara.

BOUATEX
Ind. Brasileira

s'ashecols, calçados. chapéus cinto&
conibinasões. carpinhiss. calças.
da sanhosas e de crianahs calções caiÇaa. camisas. ,camisolas. camisetas,
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros,
sa,as. casacos. chinelos.•doonnos. ecnarpez fantasias. fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros logos de angarie. Jaquetas. lacjaks,
luvas, ligas, lenços. mantais. meias.
manas. mantas, mandrião. tnantlhas. paleiós pala& penhoar, pulavas. pelerina&
peugas. ponches, polainas. pijamas, pu,
nhos. perneiras, quirnonos, regalos,
robe d. chambre. roupão, sobretudos,
suspenaorios. saldas de banho, sandália&
sueteres. shorts. sungas, stOlas ou slacks,
mies, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
•
• Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástiao e de nylon: Recipientes tabris
cados Oe material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules. bandejas,
bases para tele‘ones. baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas, cabos
pira ferramentas e utensílios, cruzetas,
raiana para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, caos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão. cestinha., capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, crtuchos, coadores para chã, descanso para
pratos, copos e colmilhos de plástoco
para sorvetes, caixinhas de plastico
para sorvetes, colherinhas, pasinbas,
garfinhos de plástico para sorveres, formalhas de plástico para sorvetes, chatos
embreagens de material pla.-tico embalagens de material plástico para sarvetes estojos para objetos, espumas de
nylon. , esteiras. 'antenas para automóveis, massas anti-ruidos. es.nadores de
pratos. tanis, formas para doces, fitas
isolantes, tilmes, tios de celulose. tachas
para bolsas, tacas, guarnições, guarnis
abes para chu petas e mamadeiras miar:
cações para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para aatedstrai
de frutas e legumes, guarnições de mate.)al plástico para ctensilios t objetai
guarnições para bolsas, gartus. galeria
para cortinas. jarros, laminados. piasa
ticos, lancheiras, mantegueiras. ma,as.
ora-bói& pendedores de -oupas. puxadores para móveis, pires, pratos, palitei
ros," pás de casinha. pedras 'Min& artigos, protetoes para docurgentos, puxadores de agua para uso domestico
Porta-copos, porta-niqueis, porta-notaa,
porta-documentos, placas -erices, todinhas. recipientes, suportes suportes para
guardanapos. saleiros tu pos, tigelas,
tu.-as para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas. sacoF, saquinhos, vasilhames para acondicionamen ro, vasos. atearas eolas a trio e colai não incicidas
em -nitras classes, para borracha, para:
costaines. para marcineiros, para sapa-,
teiroa para vidros, pasta adesiva para
corretas, pasta e pedras para aliar
-abalos, adesi vos para tacos adesivos
'ara tadrilros e adesivos para azulejosas
asções de material plástico p ara incha-nuas, carretéis par tecelapem e guataa
' tria geral de plásticos
Termo n.° 675.180. de 7-12-1964
Açougue Santa Filomena Ltda.

São
san
V A
Ind. 71LOEN

leira

Classe 50
im p ressos para uso da

rima
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Termo n.° 675 .181; • de 7-12-1964
Camilo & Cia. Ltda.
São Paulo

3—C

Ind. Brasileiri

•••

Classe 40
lkióvels em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não. inciu•
alva móveis ara escritório: Armários
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo •adas. acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas
bandejas. domiciliares. berços. biombos.
giratórias. • cadeiras de balanço, Caixa
cadeiras. carrrinhos para chã e cale
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas
conjuntos para terraços. jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes para
copa.c casinha. camas, cabides. cadeira.
de rádios, colchões, colchões de atolas
dispensas. divisões. divans. discotecas
de Madeira, espreguiçadeiras, escrivani
ilhas. estantes, guarda-roupas, mesas.
mezinhas, mesinhas para rádio e televiaaci,,,mesinhas para televisão. molduras
para quadros. porta-retratos. poltronas
poltrRnas-camas, prateleiras, porta .ha
péu% sofás. sola-camas. travesseiros e
vitrines

Termo n.9 675.185, de 7-12-1964
Obranil Oasanização Brasileira de
Monaagem Industrial Ltda.
São Paulo

OBBAMID
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos para uso da firma
Termo n.° 675.186, de 7-12-1964
Sol a.- Roy ILndústria de Meias Ltda.
São Paulo

SOL—ROT
Ind. ,Br.asileire.

'Classe 36
Para distio ar: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhas
a veutais, alparcatas anáguas r.,usas
botas, botinas. blusões. boinas. babadouros. bonés. capacetes. cartolas, cara
ouças. casação. coletes, capas. chalea
cachecols, calçados. chapéus. cintos
cintas, combinações. carpinhos. calças
da senhoras e de crianças, calções. cal•
os. camisas, . camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros
saias. casacos, chinelos, dominó& echar•
pes. fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas. galochas. gravatas, gor.
675.182;
de
7-12-1964
Termo n.o
res.
Jogos de (ingeria.. lagunas. laqués.
Bordatex Indústria e Comérci ode
luvas, ligas, lenços. mantõs. meias.
Bordados Ltda.
maiôs. mantas. mandrião, mantlhas paletós. palas. penhoar, pulavas. pelerinas.
São Paulo
pcugas, ponches. polainas. pijamas. punho'. - perneiras, quimonos, regalos.
BORDATEX
rebe de chambre, roupão. sobretudos
INDUSTRIA E
suspensórios, saidas de banho. sandálias.
COMERCIO DE
SM teres. shorts, sungas: atolas ou glacio
BORDADOS LTDA.
tuler.• toucas. turbantes, ternos, uni.
formes e vestidos
Nome Comercial •
•
•
Termo n.° 675.187, de 7-12-1964
675.183,
de
7-12-1964
o
Termo n.
Indústria e Comércio de Lia gene Hava
Jota — Indústria e Comércits de Roupas
Limitada
Feitas Ltda.
São Paulo
São Paulo

Termo n.o 675.190, de 7-12-.1964
Depósito de Meias San • Diego Ltda.
São Paulo
•

r2AN DIEGO
Ind. Brasileira .!
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
-Mo, aço para tipos, aço fundido, aço
oarcialmeate trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parCialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente' preparado. cimento metálico, cobalto, brido ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialtnente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fõlha, latão
em fõlha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, litnalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhado. are
ais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel. ouro, zinco
corrugado e zinco liso cru fólhas
Termo n.° 675.191, de 7-12-1964
Revesti Comércio e Representações
Limitada
•

Ind. Mineira
Classe 50
• 'Impresso para uso da firma
Termo n.° 675.192, de 7-12-1964
Organização Contábil "2 A" S/C
,.
São Paulo

çadeiras. escrivaninhas, estantes. guar
da-roupas, mesas, mesinhas. mesinhas
para rádio e televisão. mesinhas para
maquinas de escrever, moveis para to•
nogralos, para rádios e para televisão,
moldura., para quadros, porta-retratos,
poltronas-camas. prateleiras, porta-na.
péus, sofás
Termo "n.o 675.195, de 7-12-1964 Irmãos Varejão' Ltda.
São Paulo
•

angsixim
Classe 16
Materiais para construções
Termo n.o 675.196, de 7-12-1964
Editorial Bonafide Ltda.
São Paulo

BONAFIDE

Ind. Brasileira'
Classe 32
Para distinguir: Ahbanaques, anuários.
álbuns impressos, boletins, catálogos.
edições impressas. folhetos, jornais, livros impressos. publicações impressas,
revistas, programas radiofónicos e rãdio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses
Termo n.° 675.197, de 7-12-1964
J . A. Roupas Ltda.
São Paulo

MILLE MIGLIA

Ind. Brasileira

Classe ib
Agasalros leitos de peles naturais ou
artificiais, boinas: anáguas, aventais.
batas, babadores, blusas blusões, boinas. bonés, boleros, combinações; calORGANIZAÃO
capas, casacos., casacões, capotes, calCONTABIL "2 A"
ças. calça-saias, chinelos, , cintos, cintas.
Classes: 33 e 50
oamisas. camisetas, calções, cartolas,
Administração de bens, contabilidade, coletes, corpinhos, ceroulas, cuecas, coassuntos fiscais e impresso para uso da larinhos, cueiros, chapéus, dolrnans,
JOTA
firma ,
.fnEd.Agatileira •
Ind.. Brasileiri
echarpes, estolas. tardamentos, gorros,
galochas, gravatas, guarda-pó, imperTermo n.° 675.193, de 7-12-1964
Classe 36
meáveis, jaquetas, lenços, leques, lanClasse 36
Organização Contábil "2 A" S/C
Pára distinguir Artigos de vestuários
çaria, ligas, libres, lingeries, mantas. paPara distinauir: Artigos dé vestuário e 'roupas feitas em geral: Agasalhos
São Paulo
las. paletós, pantu‘as. pijamas, peige roupas feitas em geral: Agasalhaa aventais, alparcatas. anáguas. blusa".
noirs, punhos, peitos e peitilhos para
aventais, alparcatas. anáguas blusas botas, botinas, blusões. boinas. balasA
camisas, pelerines. polainas, ponches.
lotas. botinas, blusões. boinas, baba douros. bonés, capacetes cartolas., cara
[na. Brasileira
puillovers, quimonos, auepis, regalos.
douras. bonés, capacetes. cartolas, cara puças. casação. coletes, capas. chalea
robe de chambre, roupas de brim para
puças. casação. coletes, capas. 4-hales. carhecols, calçados. chapéus. cintos
o trabalho, roupas feitas oara crianças.
cachecols, calçados. chapéus. cintos cintas, combinações. carpinhos. calças.
Classe 50
roupões de baiuca saias, sapatos, sancintas, combinações. carpinhos. calças de senhoras e de crianças, calções, calImpressos de uso da firma
dálias, solidéos. shorts, slacks, sungas,
de senhoras e de crianças, calções. cal- ças. camisas, • 'camisolas, camisetas.
suéteres; suspensórios se* 'leo, sobretu
Termo n.° 675.194, de 7-12-1964
ças, camisas, camisolas, camisetas. cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros. saias. turaaccrs. chinelos, dominós. acharMóveis Tapajós Ltda.
-dos,trajenucilrstSão Paulo
bantes. uniformes, uniformes para ernSaias, casacos, chinelos, dominós. achar- pes fantasias, fardas para militares_ co.
pes. fantasias. fardas para militares. co- legiais, fraldas, galochas, gravatas. goraregadas. vestidos, xales
legiais. fraldas, galochas, gravatas. ior- ros. 1?pos de angarie. laquetas. lamjes.
Tèrnio n.9 675.198, çle 7-12-1964
logos de lingerie, laqueias, laguês, luvas. ligas, lenços, inanteis, meias.
TA/AJOS
Clinica São Jorge Ltda.
:nd. Brasileira
evLas, ligas. lenços. mantõs. meias. maiôs, mantas..mandriào. nsandhas. paSão Peillo
cisal8s. mantas. mandrião. mantlhas. pa- .ettea- palas, penhoar. pulover, pelerinas.
(.1 n 1
ietói. palas, penhoar. pulover, pelerinas peug .r.s, ponches. polainas. pijamas. pu, Para distinguir: Móveis
em
geral,
de
. SAO JORGE
peugas. ponches, polainas. alfama& pu- nhos, perneiras. quitnonos, regalos
Ind. Brasileira
Olhos. perneiras. quimonos, regaloa robe de chambre, roupão, sobretudos metal, vidro, de aço ou madeira, esto.
fados ou não. inclu.sive móveis para
bobe de chambre. roupão, sobretudos suspensórios, saidas de banho, sandálias escritórios: armários para banheiros e
euspensórios, saldas de banho, sandálias suéteres. shorts. sungas, atolas ou slacka.
(llaSJC
teres, aborta, sungas. atolas ou tlacks, miar. toucas. turbantes, ternos, uni para roupas usadas, almofadas, eco], Para distinguir Abaixa iinguas. abre
choados para móveis bancos, balcões
er. toucas, torbantes, ternos. uai
formes e vestidos
banquetas, bandeias domiciliares. ber Nicas. adenótomos. agastadores agraformes e vestidos
cos. biombos. cadeiras carrinhos pare fo", agrafos para ossos, agulhas para
'
Termo n.o 675.189, de 7-12-1964
chá e café, conjuntos para dormitórios injeção, algodão hidrófilo, alicates,
Têrmo n! 675.184, de 7-12-1964
Baterias "Refaz" Ltda.
Tap — House Drink, Bar Ltda.
conjuntos para salad e lacem e ala ri- amalgamas aparadores, aparadores paSão Paulo
São Paulo
balanço, caixa de' rádios, colchões. col ea rins médicos e cisura:ecos, aparelho
cheias de malas disaensas, divisões, di para massagens aparelhos de pressão
REFAZ
visitas, conluntoa para terracoa, jardim arterial, aparelhos de diatermia, apareTAP•R
tnâ. Brasileira
e praia, coniuntos de armários e gaboi lhos de raios ultra-violeta. aparelhos de
Ind. Bras es.ra.,
netas para copa e casinha camas, ca -aios X aparelhos de intra• vermelho.
Classe 8
bides. cadeiras giratórias., cadeiras d.. aparelhos de surdos, assentos para enClasse 50
Baterias
vans, discotecas de madeira. eapregui fermos, ataduras,' balanças para aliaiisapressos para uso da firma
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ca infantil, bisturis, cadeira., para ali;
nica médica, calçadores, cambraia hidrófila, canu'ais, catout, cêra laminaria,
cêra para incrustação e articulaçáo, cintas para fins clinicos, cera colante, cincas umbelicais. colheres. cortantes, compressas de 'tecidos, contagotas, costótomos, curativos cirúrgicos, caretas. den.'
tas artificiais. dentaduras, :depressores,
dilatadores, dinâmetrom drenos. duchas
.vaginais, elevadores, estojos higiénicos
e espartilhos. especulos vaginais, esponjas clinicas, estojos de bolso, , para instrumentos cirúrgicos, estufas, espátulas.
escalados, escalpelos cirúrgicos. pelos, escopros, esteroscapios, extratores. escavadores, feltros para estaplas.
ma , 'fios de linho, para feridas, tacas.
ganchos para músculos. celatômetros,
gases. godovias. goivas gesso, granipoli para suturas, guta-parcha, histeró.
metro, ideal base, arrigadores, instrumentos cirurgicos para operações, ligaduras de cânhamo, liquidos e pós para
limpeza e . polimento, lixa, luvas e de.
deiras de borracha para hospitais. limas
para osso, lancetas, massas plásticas
para fins odontológicos, máscaras para
anestesia, mesas de operações, meias
contra varizes, mesas para curativos,
ossos, ponta de gutá-percha para obturações de canais, porcelana.. protetores
para seios, pincéis para garganta, pinças
anatõmicas, ulinaõ de aço. protetores.
s de
porta '.amalgam as . rolos .cirúrgico
de
pau,
ruge
para
desgaste
dentário
la
retroscópio bugia ruginas; sarladeiras,
aandaraca. seda e crina, para aoturas,
sacos para gelo e bolsas para ígua
quente, sondas. seringas para lvageas
e inleções, serras. secas para raquiotomia; tampões nigiênicos preservativos.
tira-leite, termômetros. tesouras, trepa.
nos, toalhas higiênicas ventosas, cernia
Isolante para fins odontológicos
Termo n.° 675.201. de 7-12-1964
iviaifran, — Indstria e Cornarei° Ltda.
São Paulo

MALPRAN
Cnd. Brasileira'

do e tijolos ara o tratamento das talas, B Termo n.° 675.208, de 7-12-64
Confeemaes Ao Século XX Ltda.
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cibos e pardas ou sinais arti. São Paulo
cuticular; glicerina perfumada para os
dissolventes e vernizes, removedores da
o
Finais, óleos para a pele
IND. BRASILEIRA

Classe 36
Para &sun' guir: Artigos de vestuarios
e roupas feitas em geral. Agasalhos.
aventais. alpercatas, anaguaa, blusas
Classe 50
botas, botinas, blusões, boinas, baba\
Artigos da classe
doures, bonés. capacetes, cartolas, Carapuças. casaCtio. coletes, capas, chales.
Termo n.° 675.204, de 7-12-64
cachecols, calçados, chapeus, cintos, cinTransfortes Transportes Ltda.
tas, combinações, corpinhos. caiam& de
São Paulo
senhoras e de crianças, calções, calços
camisolas, camisetas cuecas, ceroulas
R TE colarinhos, cueiros, casacos, chinelos.
doariam, echarpes, fantasias, fardas para militares e colegiais, fraldas, galo.
chas,
gravatas, gorros, jogos de tingeI. BRASILEIRA
rie, jaquetas leques, luvas, ligas, lenços, mantbs. meias, maiôs: mantas, esseClasse 50.
•
drião, mantilhas, palatos, palas penha
Para distinguir serviços de. transporte ar, peugas, pulover, pelerinas.. posrhes,
de qualquer natureza ou espécie . polainas. pijamas, punhos, perneiras,
quimonos, regalos, robe de chambre.
Termo ti.° 675.205, de 7-12-64
roupa°. sobretudos, salsa. auspensorlos,
Corticex — Indústria e Comércio de salda de banho, andalias, sweater. chor.
Rolhas Ltda.
tes. sungas, molas. soUtieas, -slacks
São Paulo
taier toucas, turbantes, ternos, tutortás
e vestidos
AUTO-SERVE
Ind.

Brasileira

TRAr8F0

CORTICEX

Urino n.° 675.209, de 7-12-64
José Luiz Cestari
São 'Paulo •

IND. BRASILEIRS,

Termo n.9 675.206, de 7-12-64
Servifon Telefonia Ltda.
São Paulo

n

SER VIFON

__ROLVIAR

IWORTADORA.

iIND. BRASILEIRA
•

Ind. Brasileira
Classe 18
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos água de colônia. água de touca
dor, água de beleza, água de quina
água de rosas, água de alfazema. águs
• para barba, loções e tônicos para 'os
cabelos e para a pe'e. brilhantina, ban
dolina. batons. cosméticos. fixadora.
de penteados, petróleos, óleos para o:
cabelos, creme evanescente. cremes no*
durosos e pomadas para limpeza cia pe
te e "maquilage". depilarios. desodo
cantes. vinagre arou2,5tico. pó de ara°.
e ° talco' pefumadu ou não. lapis para
pestana e sobaa,celhas. preparados para
., embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumada
ou não, sabonetes. dentifricios em Pó.
pasta ou liquido: sais perfumados para
baahos, pentes, vaporizadores de perta, me: escovas para, dentes...cabelos. unha:
e• cibos. rum -de :ouro, saquinho perlo
,,znado, preparados em pó, pasta, tiqui

sup-oIt

rap et"'
Classe 47
Oleos de qualquer "espécie para ilumiClasses: 35 e 36
Para distinguir: Bolsas, carteiras, malas, nação. aquecimento e lubrificação. Pepastas de couro, artigos de confecções e tróleo refinado, semi-refinado e não.
refinado, com ou sem a mistura de
roupas feitas em geral, notadatnente
óleos minerais., animais ou vegetais,
gravatas
para a iluminação, aquecimento lubrificação ou combustão, e graxas. ProTêrmo n.° 675.210, de 7-12-64
dutos e óleos combuitivels proveniGiuseppe Marani
entes de petróleo
Sitó Paulo

Classe 31
Para distinguir. rôlhas e tampas

ti.°

TERUNICA

Térmo ra• 675.213. de 7-12-64
Beril-Oil Lubrificantes Ltda,
São Paulo

CHRWES

Classe 50
Impresso ara uso da firma
675.199, de 7-12-1964
Termo
Perfumaria Verônica e Artigos para
Cabeleireiros Ltda. •
São Paulo

AO SECULO XX

Termo n.° 675.202, de 7-12-64
Ruy Ferreira Santos
São Paulo

biscoitos, bombons, bolachas. baunilha
café em pó e cai grão, camarão, canela
era pau e em pó. cacau. carnes. ená
caramelos, chocolates, confeitos, esmoa
cereais. cominho, creme de leite. cremes
alimenticioa croquetes, compotas, cais
gica, coalhada, castanha, cebola, condia,
mentos para alimentos. colorantea,
chouriços, dendê, doces, doces de fria.
tas. espinafre, essências alimentares, em.
padas, ervilhas. eu:covas, extrato de to
mate,- farinhas alimentIcias. favas." féculas, flocos, farelo, fermentos, feilac,
figos, frios, frutas sêcas naturais e cria.
tailzadas: gricose, goma de mascar. gorduras. grânulos, grão de bico, gelatina
golabada.• geléias, herva doce. berva
mate. hortaliças. lagostas, línguas. leite
condensado, leite em pó, legumes 'em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, masaos alirnentidas, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada. 'macarrão, á. iasse de tomate, mel e melado, mate,,thassms para mingaus, molhos molustos,
mostarda, mortadela, nós moscada, Nozes; óleos comestiveis, ostras, chias,
pães pinos.
pimenta, pós Para
pickles. peixes, presuntos, bates petit-pois. astilhas, pizzas. p udim; •
geados, rações balanceadas para gnitnaia. ' requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas: salames, sopas , en!arpoas. sorvetes. sucos de montes e ria
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
ta. tremoços, tortas, tortas para alimento de. animais e aves. torrões. .
toucinho e vinagre',

Classe 8
Para distinguir: rádios; telefones e intercomunicadores .
Termo n.° 675.207. de 7-12-64
José Mendes Representações Ltda.

Classes: 6 e 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes, peças para veículos e para
motores, notadamente rolamentos
Termo n. • 675.211, de 7-12-64
Tosé Teottado Filho
•
São Paulo ,

.~Tffirofflo
•

JOSE MENDES
1

IND. BRASILEIRA

Classe 23 •
Para distinguir: Tecidos em geral, te.
ciclos para confecções em geral. Para
mesa.: Algodão. alpaca. cânhamo, cetim,
(Mon. esteiras. enfeites para automócaro& casemiras. fazendas e tecidos de
là em pecas. luta. iersev. linha., avlon.
paco-paco pércaline. rama rayon, seda
natural, tecidos plásticos. tecidos imnenneabilizantes e tecidos de pano couro
• vestidos

Classes: 31 e 34
'
Para distinguir: Tendas, lonas, cordoalhas, oleados e encerados, toldos da
lona . em geral
'Pátio n.° 675.212, de 7-12-64
Cerealista Forwal Ltda.
São Paulo

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. uspargus
açúcar, alimentos paar animais. arniks
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta
arroz, atura, avela. avelãs, azeite. azei
toen banha, bacalhau, batatas, balas,

Termo n.° 675.214, de 7-12-64 r
Casa Pequena S. A. Comercial e'
' Importadora
São Paulo

CASA PEQUE.NAr
Classe 41
Alcachofras. aletria, alho. aspargos
açúcar. alimentos paar animais. amido, .
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta.
arroz. atum. avela. avelãs, azeite, azei.
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas, ,1
bi scoitos, bombon, bolachas, bauni/fia,
café em pó e em grão, camarão. canelaem pau e em pó. cacau, carnes, cf;ft
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
:areais. cominho, creme de leite, cremes
alimenticios croquetes, compotas, caia. 7.4
q1ca coalhada, castanha, cebola, condl.
mentos para alimentos,. colorentes,
chouriços, dendê doces, doces de freitas, espinafre, esàências alimentares, empadas, ervilhas, enatavas, extrato de to.
mate, farinhas alimentícias. • favas. fé.
cuias, flocos. Farelo. fermentos, feijão,
figos, -trios, trutas. secas naturais e cris.
tiolzadas: gricose. goma de ratear. gorduras, g ránulos, grão de bico, jelatina,
goiabada, geléias herva doce.
berva
mate, hortaliças. lagostas. lingims leite
condensado, leite em pó. legumes cai
conserva, lentilhas. , linguiça louro,
tas ali menticias, mariscos, manteiga

5^)--

5.

si RIO OFICIAL (Seção III)

a-rb5 Chiírita_feira

Abra de 1965

-7-•

margarina. ,insiarsaaila , macarrão aias
ita de tomate usei e meia ie mise. mas
sor para annaaus, molhos molusccr4
mos:arda, mortadela. nós mosca:ia uo
zes. óleos coinestiveii ostras. avas
pau niaos primes, pimenta. oós para
pudins. pickies. peixes, presuntos. pa
tês petit-po,s, astilhas, pizzas, pudins
q isijos. rações balanceadas para ata
ma:s. requeijões. sai. sagu. sasdinhas
senduiches. salsichas. salames. sopas co
latadas, sorveres. sucos de rosnares e d.
fruras: torradas. tapioca , tamaras talha
rua, tremoços, tortas. tortas Para ali
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
ses•

Terno n.9 U75.215, de 7-12-64
Auto Peças Vitá Ltda.
São Paulo

"VIT Á."
IndeBrasileira

^

Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
integrantes: .Aros para bicicletas, autoMóveis auto-cam :..nhões, aviões., amortecedores, alavancas de câmbio, braços
breques, braços para verculos, bicicle
tarl, carrinhos de .mão e cretas. cann
nhonetes, carros ambulantes, caminhões
carros. tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros. ás' roças, rarrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cabos de veicuass
. corrediços, para veículos, direção desh
gadeiras. estribos, escadas rolanes, elevadores para assageiros e ara carga
engates para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para veieulos, guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargas, moto furgões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos
manivelas, navios, ônibus, para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais pantões
rodas para veículos, selins. tricicles. ti- rantes para veículos, vagões, velocipe
des. varetas de contrôle do a gegador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros e toletes para carros
Térmo n.° 675.216, de 7-12-64
Pna-Plastic Industrial S. A.

mentos, caixas de material plástico , ara plá-ntas . medicinais, pedras em bruto.
baterias, coadores, coos, canecas, e> quebracho, raizes vegetais, resinas, re.heres. conchas, cestas para pão. cesto sinas naturais, residuos. testeis, silício
nhas capas para álbuns e para livros
seivas, talco em b sito, xisto, xisto
cálices, cestos, castiçais pira velas
betuminoso e sitiei°
caixas para guarda de objetos r:tu —
Tênno n." 675.215. de 7-12-64
:hos, coadores para chá, descan so tara
Silva . 6 Marannon Ltda.
pratos, copos e copinhos de plást.)"
para sorvetes, caixinhas 'de alastit
São • Paulo
para sorvetes. colherinhas, pasmaas,
garfinhos de plástico para sorveres, torrmnhas de plástico para sorveres diaesss
"TURI
II
embreagens de material psáatico ersbaiagens de material plástico para sorve•
tes eitojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras. enteites para automóClasse 11
veis, massas anti-ruidos. escoadores
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
pratos, funis formas para doces. fitas açúcar.. alimentos paar animais. amido
isolantes, tilmes, tios de ce,u/ose techos atnendoas, ameixas, amendoim araro:a
terial plástico para ctensilios e objetos arroz, atum, aveia. avelãs, azeite, azei
para bolsas, facas,. guarnições, 'viam'. umas. banha, bacalhau, batatas, balas
,ões para chupetas e mamadeiras. guar bioa,itus. bombons, bolachas, baunilha
inções para porta-blocos suarnições cate em pó e em grão. camarão, canela
para liquiclificadores e para batedeira: em pau e em pó. cacau. carnes c'sS
le frutas e legumes. guarnições de ma- careraelos, chocoiates. confeitos. cravo
guarnições para bolsas. garfos ga,eras cereais. cominho. creme de leite, cremes
;sara cortinas. , jarros., laminados piás aiimenticsos crcaíuetes, compotas. caaricos, lancheiras. mantegueiras. " malas g:ca coalhada, castanha, cebola, cond..
arinims, pendedores de roupas puxado- mtntos para alimentos. colorantes
res para móveis, pires, oratos palitei- chouriços. dendê, doces, doces de fru-os. pás de cosinha, pedras pomes, arti- tas, espinafre, essências alimentares. emgos, protetoes para- documentos, pu- panas, ervilhas, enxovas. extrato de taxadores de água para uso doméstico mate, ' farinhas alimentícias. tavas.
porta-copos. porta-fiqueis, porta-notas cuias, flocos, farelo, fermentos. Feijão
porta-documentos, placas. rebites. rodi figos. frios, trutas • secas naturais e cris.
nhas. recipientes, supores esportes para talizadas; gricose. goma de mascar, gor
guardanapos. sa.eiros' cubos, tigelas. duras, grânulos, grão de bico, gelatina.
tubos para ampoias. rabos para serin- goiabada, geléias. herva doce, !Serva
gas. travessas, tipos de material pias- mate, hortaliças, lagostas, lingeas leite
tico, sacolas. sacos . saquinhos, sasilha condensado, leite em pó. legumes em
mes para acondicionamento, vasos, xi. conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
caras. :olas a frio e colas não incicidwa sas alimenticias, mariscos, manteiga
em outras classes, para borracha para margarina, marmelada, macarrão. mas.
sa de tomate, mel e • melado. mate, mas.
costumes. para marcineiros. para sapasai, para mingaus, molhos. moluscos
teiros, para vidros, pasta adesiva para
mostarda, mortadela, nós moscada. ao
correias, pasta e pedras para aliar
ZeS; óleos comestíveis, ostras. ovas
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
pass. piaos. prlinés, pimenta, pós para
tiara ladrilros e adesivos para artistas.
pudins. pickles, peixes, presuntos. paanéis, carretéis par tecelagem e guar.
tês, petit-pois, astilhas. pizzas, pudins:
calções de material plástico para indús
qutijos, rações balanceadas para
Iria geral de plásticos
mais. requeijões, sal, sagu, sardinhas,
Têrmo n9 675.218, de 7-12-64
sanduiches, salsichas, salames, sopas enProminas Brasil S. A. Assistência, latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
fruas: torradas, tapioca, tâmaras, talha.
Sondagem, Indiístrja e Comércio
ran, tremoços, tortas, tortas para aliSão Paulo
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

ST_A

Ind.Brasileira

PROMINAS

Tèrmo n.° 675.220, de 7-12-64
Silva 6 Marangon Ltda.

Ind.Braslleira

São Paulo

São Paulo
Classe 4
Substâncias e produtos de origem ani"PAN—PLASTIC"
mal, vegetal ou mineral, em bsuto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
INDUSTRIAL
bruto, argila -refratária, asfáltico em
bruto, algodão em bruto, borracha em
bruto, bauxita, benjoim breu, cânfora.
bruto. chifres, ceras de plantas ceras
Nome comercial
vegetais de carnaúba e aricur,i, crina
de cavalo, crina em geral, cortiça em
Têrmo n. 9 675.217, de 7-12-64
bruto, cascas vegetais; esp .ato, ervas
Pna-Plastic Industrial S A.
São Paulo
medicinais, extratos oleosos, estopas.
enxofre fõlhas, fibras vegetais, flores
secas, grafites. goma em bruto, granito
II em bruto. icieselghur, liquidos de plan
"
•
tas, lates em bruto ou parcialmente
p reparados, minérios metálicos, madeiras em bruto ou parcialmente traba
Classe 28
ihadas. em toras, serradas e aplainadas,
Para distinguir: Artefatos de mataria/ mica mármores em bruto, ôixdo de
plástico e de nylon: Recipientes fabri- mangarias, óleos de cascas vegetais
cados de material plástico. revestimen óleos em bruto ou parcialmente prepatos confeccionados de subst Ancias ani rados, plombagina em bruto, pó de
rnais e vegetais: Argolas. scucareiros moldagem para fundições, pedras briarmações para óculos, bules, bandeias tadas, piche em bruto, pedra calsária
bases para tele çones, baldes, bacias, boi
•
las, caixas, carteiras chapas. cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas

"SADO"
s's

S.A.

PAN-PLASTIC
Ind.Brasileira

caixas para acondicionamento de ali.

Ind.B;asileira

Nus. frios, trutas sêcas naturais e crtstaiaadas; gricose, goma de mastar. siarcluoss. grânulos. grelo de bico. gelatina.
goiabada, geleias, nerva doze herea
mate. hortaliças. lagostas, línguas leite
sonuensado, leite nu pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça. ouro, mas.
sas alimentimas, mariscos manteiga.
margarina, marmelada. macarrão, massa de tomate, mei e melado. mate. mass;.. para mingaus. molhos mo,uscos,
ausstarda. mortsciela. nós moscada. ao*
Lis, óleos comestivers, ostras. ovas,
pees. pmaos. primes, pimenta. pôs para
pt.d.ns. pickles, peixes, presuntos. patéS petit-pois. astilthas, pizzas pudina;
queijos, rações balanceadas para araUldáà requeijões, sai. sagu, sardinhas.
saaduiches, salsichas, salames. sopas entaradas. sorvetes, sucos de tomates e de
fritas; torraaas, tapioca, tâmaras, talha.
rins tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Temi on. 9 675.221, de 7-12-64
Tubos Guaraiapes S. A.
Pernambuco

Classe 33

Insígnia.
Têrmo n. 9 675.222, de 7-12-64
Auto-Banho Super-Sonic S. A.
São Paulo

Super—Sonl n
,Ind. Brasa eire.
Classe 33
Lavagem, lubrificação e atividades rela
cionadas em veículos em geral
Terno n.° 675.223. de 7-12-64
Auto-Banho Super-Sonic S. A.
São Paulo

AutoBanho
hi p er.Sonic S.A
Classe 33
Li_vagem, lubrificação e atividades telacionaclas em veículos eia geral

Termo n.° 675.224, de 7-12-64
Deana — Serviços Administrativos e
Classe 41
Empreendimentos Ltda.
Alcachofras. aletria. • alho. aspargos
'São Paulo
nucas. alimentos paar animais •arnids
amêndoas. ameixas. amendoim arartsta
arroz, atum, aveia avelãs, azeite azei
tonas, banha. bacalhau. batatas balas
.Ld
biscoitos bombons,, bolachas baunilha
a fé em nó e em grão. camarão, carieis
, m pau e em pó. cacau carnes chá
•
saramelos. clsocolates. confeitos, cravo
Nome comercial
sereais, cominho creme de leite cremealimentícios' croquetes, com potas cas
Têrtno ts 9 675.225, de 7-12-64
rliCa coalhada ca stanha cebola cond Deana — S'erv sos Adm,nistrativos.
",entos miara alimentos coloranus
Einpres-,ris-as atos Ltda.
houriços. dendê' loces doces de Ira
São Paulo
s. es p inafre essências alimentares. em
padas ervilhas , ensovas. extrato de Co
DDana
mate. farinhas alimentícias lavas te
Ind. Brasileira
rolas flocos farelo çe rrnentos - fei)3,

Deana —
Serviços
inis'rativOs
ttd:preendimento

i3

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes

