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ANO XXII — N.° 150
DEPAR1AMENTO NNCIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RIO, 4 DE AGOSTO DE 1964
Decisões do Sr. àecretdrio da
Indústria ,.
Antônio Curt Semler — Recorrendo do despacho que indeferiu
o termo 73.157, privilégio de invenção para: Aperfeiçoamentos
em ou relativos ao tartamento de
óleos de gliceridlos:
O Sr. Secretário exarou o seguinte:
Conheço do recurso e nego-lhe
provimento, face aos pareceres.
Rio de Janeiro, 31 de Julho de
— José Ignácio Caldeira
Versiani, Secretário da Indriatria.
Dunlop Rubber Company Limited — Recorrendo do despacho
que indeferiu o termo 75.443, privilégio de invenção para: Produto compostos de resinas sintéticú e materiais textels.
O Secretário exarou o seguinte
despacho:
Conheço do recurso e nego-lhe
provimento, face aos pareceres.
Rio de Janeiro, 31 de julho de
1964. — José 'ondeio Caldeira
Verciani, Secretário da Indústria.
Miguel Jimenez Cabrera — No
recurso interposto ao deferimento do termo 117.451, privilégio de
invenção: Aperfeiçoamentos em
dispositivo ecoplável a máquinas
de escrever, do requerente: (flys.
ses de Souza Mello..
O Sr .Secretário exarou o seguinte: Conheço do recurso e doulhe provimento face aos pareceres.
Rio de Janeiro, 28 de julho de
1964. — José !ondeio Caldeira
trerciani, Secretário da Indústria.
Farrnoterapica Ltda. — Recorrendo do derpacho que deferiu o
termo 140.147, marca: Mylose. do
requerente: Aktiengeellschaft B.
Berestrom & Co.
O Secretário exarou o seguinte:
Conheço do recurso e nego-lhe'
p..,,vimento face aos parecei-es.
Rio de Janeiro, 31 de julho de
— • José Ignácio Caldeira
Vereiani, Secretaeo da Indústria.
S. de Re'a, Signerini &
Ltda, — Reccrrendo do des9ácho
que irdP frriu ri terno) 147 C36,
marca Keborn.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Rio, 4 de agdSto de 1964
Laboratório P. Farnel Ltda.
No cancelamento do registro da
marca: Farnel riúznero 176.638,
do requerente Farnel Especiaridades para escritórios Ltda.
Tendo em vista o Mandado de
Cancelamento do Ermo. Sr. Dr.
Juiz de Direitos da 1. a Vara da
Fazenda Pública do Rio de Janeiro, declaro o cancelamento do
registro 176.838, de 22 de sCembro de 1955, marca Farnel.

ferimento do temo 384.883, marca: Metricilina, do requerente:
American Home Products Corporatio.a.
Reconsidero a despabho publicado aos 5 de julho de 1962, para
o fim de determinar que se aguar,
ide a solução final do termo nú
mero 358.120, relativo ao pedIdo
de registro da marca Tricilina..
Sociedade Comercial e Industrial Coreia Ltda.
No pedido
reeonsideração do despacho de
indeferimento do têrmo 428.269,
marca: Gostosura.
Reconsidero o despacho pnbli-cada aos 11 de junho de 1964, que
indeferiu o pedido em face do artigo 95 n.° 5 tendo em vista o parecer da Divisão de Marcas, o
qual adoto pura o fim de conceder o registro.
Produtos Contact S.A. —
pedido de reconsideração do despacho de deferimento do tèrmo
433.015, insÉgnia Conter.

Reconsideração de Despachos:
J. & P. Coats, Limited .— No
pedido de reconsideração do despacho de deferimento do termo
355.682, marca Perdigão, do requerente: Perdigão S. A. Comercio e Indústria.

Mantenho o despacho que registrou a insígnia, publicado aos
19 de maio de 1964. O elemento
Cont é necessário para marcas ou
insígnias, que se relacionam com
contabilidade, contact e diferente de conter e são de clasres diferentes,

Mantenho o despacho publicado aos 2 de fevereiro de 1962, em
face do parecer do Diretor da Divisão de Marcas, e tendo em vista
que a marca é caracterizado pelo
nome Perdigão que aparece no
nome comercial.
Armações de Aço Probel S. A. —
Recorrendo do despacho que deferiu o termo 373.453, marca Bel
do requerente Edgard Liger Belair.

EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PATENTES

O Sr. Secretário exarou o seguinte:
Conheço do recurso provimento, face aos pareceres.
Rio de Janeiro, 31 de ,julho de
1964. — José Ignacio Caldeira,
Verciani, Secretário da Indústria,
Expediente do Diretor Geral
Substituto
Cancelamento de Marca:

Mantenho o despacho publicado em 19 de maio de 1984, que deferiu o pedido de registro da
marca Bei, que faz parte Integrante do sobrenome do requerente Edgar Liger
1 Comercial Sebastião Correia de
Mello S.A. — No pedido de reconsideração do despacho de de-

Dia 4 de agôsto de 1984
Notificação:

Privilégio de Invenção Deferi.dos:
N. o 119.591 — Aperfe:çoainen.
tos em ou relativos a asciadorea
tran eletor controláveis eia
eilência — N V Philipe Gloetrempenfabrieken.
N.° 119.684 — Um nôvo detector de incêndio aperfeiçoaria —
Joaquim Gomes Ferre.i.ra.
N.° 119.828 — Aperfeiçownen•
tos em ou referentes a amplie ca.
doree transitores de feixe ampla
— N V Ph'ee.s Glcellampenfebri.
ken.
N. o 126.123 — Aperfeiçoamentos em ou referentes a separado.
rei ene cultura para máquinas de
colher — Massey Ferguson G M
B H.
N. o 129.420 — Máquinas cie
contablildade — The NatIonal
Ca^h Register Co.
Antena especial para estabill.
zação de imagens de e transmissões teievieadas — Wilson Neves
Guimarães,
N . • 132.348 — Aperfeiçoamentos em ou 2e1ativcs a aprerekhoe
de perfuraeão a Dercessão — Mission Msnufacturing Co. .
N. o 136.181 — Anerfeiçoarnen.
to, relativos a máquinas para
imoreesão ou reve-t"mento de tecido" ou (nitros materiais — AI.
merindo Jamie Correia de Oliveira Barros.
N.° 136.394 — Circuitos Monitores — Mensanto Chemiral Co,
N. o 143.573 — Rádio espelho
retrovisor para veículos em geral
yasunaru amasaki:
N. o 145.574 — Aperfeiçoamentos em torneiras — Aldo Polira.
nieri.
N. o 146.882 — NU° misturado,
de água para pia' — Aldo Poltro.
nieri.
N. o 118.983 — Aperfeiçoamento
em ou relacionados com tubos elétricos de deecarga prov i dos com
uma tela fluirescente para core.
verter .ema imagem eletrônica
numa imagem luminosa — N V
Philips 0/beilampenfabriekeit

Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 14
da Lei n.° 4.048, de 29 de dezembro de 1981 e mais dez dias para
eventueis juntadas de recursos e
do mesmo. não sie tendo validonenhum interessado, fica notifica.
dos os requerentes abaixo mencionados a comparecer a êste Departamento a fim, de efetuarem
Exigências:
o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respecN. o 124.122 Cialo Cia Intivos certificados dentro do mau dustriat de Automóveis L otações e
de sessenta dias, na forma do pa- Onibue. — satisfaça exigência.
rágrafo único do artigo 134 do
N. o 124.902 — Anocut Engine.
Código da Propriedade Industrial, ering Co. — Satisfaça exigênc.111.

,
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As Repirtiçõ'ea . Públicas
EPIE 1"4 1" E
deverão' remetei r. o expediente
destinado à pubhcação nos' forDéfFewARTXMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
nais, diariamente; até às 1 Vhorad.'
otouvrow • amem
•"
"- As reclanie0is -peítineii: - -•Atir
•
ALBERTO
DE BRITO PEREIRA
tes à matéria retribua, nos ca!
oa maças me icata^4143
aos de erros ou omissões. deverão -oesisPa oes"seenViço eia puerkreacesa
FLORIANO GUIMARÀES
ser formuladas por escrito, à MURILO *FERREIRA ALVES
Seção de Redação, das 9 as .17.30
(DIÁRIO OFICIAL
horas, no máximo até 72 horas
após a saída dos órgãos oficiaN,
•gÇÃO
5.950
da
mié*IPTIfflawa
erapi•aTil~ TO* ampertitmentio
- Os originais deverão ser
Wasional do Proprledaão Industrial do Merellatirle
dactilografados • agaenticados.
de IndeuNrIls • earnèrelo
ressalvadas, por quem de direito.
Impresso nas oficina* do Departamento de imputai. Nacional
rasuras e emendes.
ASSINATURAS
- Excetuadas 83 para c; tateqbe serão sempre anuais, as
ihmaoNAluos
assinaturas poder-se-ão tornara REPurriçõis a PAIGICUL-AR811
Capitai e Interior:
em qualquer época, por seis meCapitai e Interior:
Se ou um alto.
Semestre
Cr$ 600,00 Semestre
, Cr$ 450,00
- As assinaturas vencidos A80
Cr$ 11200.00 ¡ Ano .
Cr$ 900,00
poderão ser suspensas sem aviso
Exterior:
Exterior:
prévio.
Cr$ 1,300,00,Ano
Ano
.
Cr$ 1.000.00
Para facilitar aos assinantes
a verificição do prazo de ,
registro. o més e o ano em que jornais, devém os assinantes prodade de suas assinaturas, na findará,
videnciar a respectiva renovação
parte superior do enderéço vão; A fim de evitar solução ;:le com antecedência minima de
impressos o número do talão de continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.

N . o 127.808 - The Dnieezeit
Of Pitteburgh - Satisfaça exi-

gência. 's
N. o 127.781 - N V Philips 431ó-

eilainpenfabrieken. - Satisfaça
exigência.
N. o 127158 - Ya1vata Tron &
Stell Co. Ltda. - Satisfaça exi-

gência.

N. o 127.827 - Eivenska Aktieboiaget Gasaccumulator. Bati".
ça exigência.
•
N. o 128.060 - Servio Gama de

Almeida. - Satisfaça exigência.
N.° 148.296 - Denis Jean Laeabanne. - Satisfaça exigência.
iTxpediente do Diretor da Divisã o
de Patentes

Rio, 4 de agtetto de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez dias
para eventuais Juntadas de tecersos. e do mesmo não se tendei valido
nenhum interessado, ficam notificados
os requerentes abaixo mencionados a
fbm de efetuarem o pagamento da taxa
final concernentes à expecãção dos
respectivos certificados dentro do prato
de sessenta dias - na forma do parágrafo único do artigo 134 do Clitfigo
da Propriedade Industeal.
• õesarguivameratc; de processo
Priv. de.InuençâO

Tiram a.° 107.629 - Aparfeiçoamenios em pia:dedeiras de atinentes.
Adalglalo Venânc16 de
querente
Mello - Concedo o desbrqUivamento.
Repubilcado per ter 'IMO rorl.i.a-

Corfeçare."

Privilégio' de laveriçã. Deferido
Termo n.& 113.979 - Aperfeiçoamentos em aspiradores - requerente:
Fábrica Nacional de Artefatos de Metais S. A. - em face do laudo técnico.
Exigências
Sindicato da Indústria de Vidros e
Cristais, Planos e Ocos no Estado de
São Paulo - opoente do termo a°
111.599 - priv. de invenção - Cumpra a exigência.
Termos:
N.° 119.956 - Koninklijke Induatritele Mattschappij Voei/leen Noury
& Vali Der Lande N. V. - Cumpra
a exigência.
N.° 121.704
Deutsche GesellsChaft
rue Schadlingsnekanapfung M. B. H.
- Cumpra a exigência.
Pilkington Brothers
N.° 128.597
Limited
Cumpra a exigência.
N. o 128.615 - G. D. Searle Co.
- Cumpra a exigência.
N." N7,.688
Aktiebolegt Vaeuura
Extractor - Cumpra a exigência.
N° 128.806 - N. V. Philips' Gioelripenfabrieken - Cumpra a exigência.
Retificação no des pacho publicado tiM

14 de Julho de 1964

número 28/.943 .- Anote-se a sransferer cia.
Manoel Dermeval Magalhães Sanos
- transferência para seu nome da marca: Café Casa Amarela - númerur
288.189 Anote-se a transferência.
&marcha Cia. Nacional de Utilidades - pele para ser anotada ria marca
Btmoreira - termo 218.813 -- a alteração cl) nome da titular - Anote'
se e alteração do nome.
Bfiller El_ A., Laborat6rios Parara.
cèuticos
transferência para seu non.o 407.105
me da marca - Bailler
- Ancte-se a transferência.
Mario Rebelo de Oliveira Pilho trrnsfereacia para seu nome da marca
- Globo - número 181.853 - Anote-se a transferência.
Deuts<he Edelstahlwerke - transferencia para seu nome da marca - Azo
Parathar, - termo 124.000 - Anotese a trzasferenda.
Corizio Calaiácovo - transferência
para seu nome da marca - Choro do

Alunkleue

térmo 460.210 - Anote .

a transferência.

.

Dlivo Peres - Transferência para
seu Ac-me das metades dos aceitos
abre a expres" de propaganda:
RodoaÁreo Nara Sistema de ?MUSporte -- Têrrao; 467.872. - Anotese a traroaferência da metade doa direitos para o requerente.
Pher Arzeinalttel Oeseslschaft
Fteacknanenkter Hattsmg
Pede
para 4er anotada na marca Pheroptan Térni0; 471.371 - a alteraçâo
do nome da titular. - Anote-se a

Tênno n.° 128.641 - Gil Nngueira
Meirelles - Pica sem efeito a exigência publicada em quatorze' de julho de
1964. que par um lapso saiu publicada.
Trata-se de em pedido de garantia de
prioridade, flictuninhado ao Sr. Diretor attera,:âo do nome.
de Privilêgio.
Scanbras - Industrial e Comer-

cial 8. A. - Pede para ser anotada
marca Mantens - ....
637-871 - a alterado do nome da
*Licenças •
titular. -. Anote-se a sitemeâo de
Trarteiedrada e látáaçdo de nome
nane.
•
de afalar 41e' armemos
.
17nino Chimique-ChemisRio. 4 de agasto de 1964
oh* Dedrilven - Pede para ser anotada zum. ~raia:
Omar' Cramer 8' O.
Itraimfer¡n.
kbois - número 281.306;
eia para seu nome da marfa REM". filn.
- Mentire 186.448;
Expediente 4 Seção de •Transferincia na

- As -Repartições -Públicas
cingir-se-ác; às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em qualquer época pelos órgãos com petentes.
- A fim de possibilitar à cc.
/nessa de valores acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureho do Departamento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes ato os solicitarem no ato da assinatura.
O funcionário público tederal, para fazer jus ao dei,
cont0 indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinotara.

•

- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1.00, pot ano
decorrido
Postafene - número 156.497;

Anflopac

número 168.297.
número 163.755;
Mediatonal - número, 166,543;
Brevatonal - número 166.511;
rfeeeryI - número 166.542;
Solucryl - número 166.542;
Tusolven - número 184.322;
Moviren - número 199.583;
Cortimotiren - número 199.684,
Enarax - número 207.258;
Pretbalmoviren - número 218.360;
Vespa= - número 232.031;
Ataras - número 232.286;
Spartocine - número 237.571;
Ytiecetilbene

Ladrieol - núzgero 240.589;
Ectaton - número 240.608;

Libratar - número 246.813;
!Acaram - número 254.946;
~atalhe - número 26g.719;
1VIetornd - número 205.720:
Histaphene - número 265.725;
Carbilaalne - número 265.726:
DCB - número 265.816;
Ristolos - número 265.828:
Prophelan - Número 265.829;
Ergolax
número' 265.883;
Dorubine - número 263484:
'rixantone. número 266.110;

Nav1calm - número 266.111;
xestranai - número 266.831;
Parlpax - número 269.811;
Dipanol - número 281.163;
Pkmakne
:amuo 282.289:
Vesperone - número 292.5'74;
OentisIne
número 282.744;
Fluoroc número 286.247;
Penhor - Tétano '239.820:
Ucefiex - Itrmo 437.877;
Plucfm
Tõrrno 400.102;
DecabrIck
/Mimo 400.101:
Demo/erre
Têrmo 400.1488:
Ucepo: - número 400.111;
Ucefuge - número 400.112;
=lamine - 'Termo 424.245 - as
transferências e as alterações do
nome da titular. Anotem-se ae
tra.naferènetaa e as alterações de
nome.
The Reli Co. - Transferência para
seu nome da patente número 66:209
- Privilégio de invenção. - Anotese a transferência.
Transf
Brussel Miar
para meu nome da patente núta
87.997 -- Privilégio de invenção. Anote-se a transferência.
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Rousse' Uclaf - Pede Para ser
na patente de número ....
()9.602 - Privilégio de Invenção • alteração de nome: - Anote-se a
alteração de nome.
Ernst Jacobi & Co. X G. - Pene
para ser anotada na patente de número 68.054: Privilégio de invenção
- a transferência e a alteração de
nome da titular. - Anotem-se --a
transferência e a alteração de nome.
Perfect Circle Corporation (antigamente Ocnad, Inc'. -- Pede
para ser anotada na patente de
privilégio de invenção, térnio número 112.83, a transferência e a
alteração de nome da titular. .Anotem-re a transferência e a alteração de nome.
kootada

'

Halcon International. Inc. Pede pala ser anotada no termo
129.928, privilégio de invenção a
alteração de nome da titular. Anote-se a alteração de nome.
Vibrweal Corporation - TransRerência para MU nome do tèrmo
136.440, privilégio de invenção, Anot&se a transferência.
• IIerbert Maeyr Indústria
gráfica S.A. - Pede para ser
anotada no têrmo 137.867, pr l.vilégio de invenção a alteração de
nome da titular. - Anote-se a
alteração de nome.
Cia. Intersul de Crédito, Finan.
glamento e Investimentos. Pede para ser , anotada na patente 3.555, modeol industrial a alteração de nome da titular. Anote-se a alteração de nome.
Ernesto Rothschild S.A. Indústria e Comércio. - Transferência para seu nome da patente
4.318, modêlo de utilidade.' Anote-se transferência.
Ernesto Rothschild S ..A Indústria •
para seu nome da patente número 4.403, modelo industrial. •
Anote-se .a transferência.
f

Comércio

TraiiSerênCia

Rousse' Uclaf. Transferência
para seu nome da patente de número 88.449, privilégio . de invenção. - Anote-se a transferência.
. 'Molas No Sag , S.A. - Transferência para seu nome da patente 63.942, privilégio de invenção.
- Anote-se' a transferência. .
Societé Soflan. • - Transferência para se unome do têrmo númeor 104.392, privilégio de invenAnote-Ele a transferência.
_ ção.
Antoine François Regis Peyorn.
- Transferência para. seu nome
do termo 104.392, privilgio de invenção. - Anote-se a transferência.
Rigesa Celulose., papel e embalagens Ltda. - Pede para ser
anotada' no termo 105.751, modedèlo de utilidade a alteração de
nome da titular. -- Anote-se a
alteração de nome.
Vibraseal Corporation -- Transferência para seu nome dó têrmo
136.408, privilégio de Invenção. Anote-se a tranrferência.
UCB
(Union Chimique
Chemische Bedrijven) Pape
para ser anotada na -marca: TexOcreme número 290.164 a transter¢ncla de nome .da titular,
• Anote-te a transferência e.-a alte
ração ,de nome.,
3-•

N '430.744 -.Ascot - Comercial
Farmácia Nacional de Homeopatia
Limitada -.- Tranaferéocia para seu e Importadora Ascot Limitada
ncnia do titulo: 294.386r - Ctunpra alasse 20 (cont exclusão de lemes
ventiladores de canvas):
a exigência.
Química Industrial Rubi Limitada' N° 442.869 - Transinusica --*
- Na transferência do Will° 439.727 Transinusica Sociedade Anônima Dia.
trIbuidara de Música ,Funaional
- Cumpra a exigência.
classe 32 (com exclusão de transinisa
Resourcés aad Facilit;:e- Corp
são dê 1111:13iCa Por linha telefônica e
se) S. A. Na transferência do pelo rádio).
termo 539.727 -- Cumpra a exigênN° 446.399 - Flamingo - Casa
cia.
Scriptoniatic Sociedade Ara:mana - Flarningo S. A. Artigos de. Caça e
Na transferéricia do lérrno 447.886 Pesca - clnasse 18.
9 464.036 -a. Chama Chão - Cumpra a exigència: •
Mustafa Tubage
classe 7.
Araújo Er Cia. Indústria e Comércio
Nu 146.779 -a- Aplanifinac - Na transferência do térmo
Ap/anihnac Máquinas Exortação e
476.449 - Cumpra a', exigência.
Importação Limitada - classe •6.
Principal . C.ontércio e • Indústria de
N° 447.251 - Fiterma - Fiterma
Café Limitada - Na alteração de S: A. kTratamento Termite() - classe
nome do tórino 433.080 ,- Cumpra-a 1.
exigência.
N.° 447.865 - bac - Metalúrgica
Francisco Pirineus 1 Iontenegro a-- Inac Limitada
Classe 10.
Na taansferência do têrmo 157.097 N° . 448.369 - Giutaciotico B6 Cumpra' a exigência.
Sparkler Sociedade Anônima Indús- Labora tórioa Farmacêuticos Vicente
tria e Comércio de Bebidas -- Na al- Amato • Usafarma Sociedade .A6amina
teraçãa de nome do têrmo 398.111 - -7 Classe 3 (Com exclusão de direito
ao uso exclusivo de B6).
Cumpra a exigência.
NY 459.942 - Calamar a-. Calamar
Propaga Publicidade Limitada Compaillaa Mercaptil de Automóve:s Na aleração'de nome ao têrino
(alasse 21.
401.301 - Cumpra. a exigência.
Marcelino Kohler - Na transferênN° 469.937 - Aguiar - Papelatia
cia do têrtno 409.202 - Cumpra a Agu.ar Limitada Classe 38 (Com
exigência,
exciusao de papeis carbono, fitas para
Oziaa Bezerfr ade Melo tr EflágUálélS de e.sarever c somar e reg,siOzias Bezerra de Melo - Na aacaores) .
Exigênciaa:
transferência do têm() 455.501
9 461.183 Acramin Farbea
Pirelli S. A . Cia: Industrial Cumpra a exigência.
iabr.kea Bat yçr Aktieng esellschaf t Brasileira - Na expldraçãa de
Classe 1.
contado da * patente 4.545, dezeDIVERSOS
IN" 463,080 - Ciadesa Ciadesa
nho . industrial. ---: Cumpra a exi-;
Comércio Indústria Art:gos Doméstacoi
gência.
Maria de Nazaré Oliveira de Car- e EleNnicos Sociedade Anônima S.A. Indústrias Reunidas F. valho - Na transferência do -tênia, Classe 6 - (Sem direito ao uso eicht.
Matarazzo) - Na exploração de 457.601 . Arquive-se, por falta- de saro do :ambulo da eletrônica constante
contrato da patente 52.002, privi- cumprimento da exigência.
do clichê) •
Corrêa, Paps . e Jóias S. A. légio de invenção. - Cumpra a
.463,411
Olcast - Oliveira
Na alteru0o de nome do térmo
exigência..
Endo Lãboratories Inc. - Na 459.179 - Nada há que da.feri, fade Castro 6 Companhia Limitada - Classe 6.
•
transferência , da patente -40.069, o despacho de fólhas.
9 464.707 Polyrama Poliform
privilégio de invenção. - CumEXPEDIENTE DAS DIVISÕES, Indústria e Comércio Soc. Limitada pra a exigêntia.
Classe 10 - (Com "exclusão de bandeE SEÇÕES REPUBLICADOS
as.
jas domiciliares).
João Teixeira. - Na restaura, Dia 3 de ágõsto cie 1964 ção e transferência do Urino núN u 464.726 - ECBA EC.BA Elemero 108.929, privilégio de InvenNotificação:
vação Cultural Brasileira Argentina ,Lição. - Cumpra a exigência.
- Classe 32.
Cia. Johnson & Johnson do lara- Uma vez decorrido o prazo de re- mitada
N°
461.785
- Rhodocida Compacurso
previsto
pelo
artigo
14
da
Lei
si/ Produtos Cirúrgicos.-- Na
nhia Quirnica Rhodia Brasileira - C.1a.a.
averbaão de contrato dos regis- n° 4.048. de 29 de dezembro de 1961 sa .2.
e mais dez dias -, pasa eventuais
tros 105.039 - 155.844 - 194.461 juntadas de recursos, e de mesmo nãO la a 464.813 - Claritas Lates
e 213.353. - Apresente os clichês se tendo valido nenhum interessado. Lcnig.uber Soacidade Anônima - Ciasdos contratos.
ficam notificada; os requerentes abai- se 10.
Rembrandt Tabaco Corporation xo mencionados a comparecer a èste
IN' a/64.909 -.- Cesta Ultralar - UI.
(Overseas) Limited - Na transfetralar
Aparelhos e Serviços Limitada -rência do registro ,184.316 - Cumpra Departamento a fim, de efetuarem o Classe 28.
pagamento
da
taxa
fina
lconcernectea
a exigancia.
a expedição cios respectivos certificaFRASE DE PROPAGANDA
Laboratório Terapico Paulista' So- dos dentro do prazo de sessenta dias
DEFERIDA
ciedade Anônima - Na alteração de - na forma do parágclrafo único 'do
me do registro 57.83! - Cumpra artigo 134 do Código da Propriedade
N o 410.917 - Cerveja Mossoro Fora exigancia.
Industrial.
ça MH - Cervejaria Columbia Soda.
dade Anónima -- Classe 42 - (Artigo
D. A. \Validar Sociedade AnôMARCAS DEFER
. . TbAS
121) ,
nima - Na transferência do registro
164.681 - Cumpra a exigência.
N9 286,640 - Invictus - Invictos Nu 464.221 - Casa Diana Paolucci
Chas Pfizer ti Co. Inc. - Na Sociedade Anônima Rádio
Televisa Sociedade Anônima procurando servir
transferência no registro 202.810 - - classe 8 (com exclusào de eeltro todo o Brasil - Casa Diana Paolucd
Cumpra a exigência.
Sociedade Anônima Comercial e Imporlas).
•
tador
Classes 1 - 8 - 11 - 18
Novaquimica Laboratórios S. A. - N° 411.117 - Circaciaaa-s
joao
Na alteração de nome do registro .. Baptista Raia - classe 48: a
141.353 - Cumpra a exigência.
N° 411.251 - Hematone B Le495,1N111,
1).N DA
igP
o A1G2 A
6 DE(A
rtO
PR
Jose F sbri ti Noa Na alteração clen Laboratório de Especialidade CiDEFERIDOS
de nome do registro 284.589 - entlicas Limitada - classe 3.
Cumpra a exigência.
Nu 414.721 - Vánguard - IndúsN.° 461.731 Stevaux Indústria
Bar Pigalle Night Club Limitada - tria Quimica Vanguard Limitada - Orlando Stevaux Sociedade Anônima Na transferência do registro 285.555 classe 46 (com exclusão eaa preparado Catsses-4 - 5 -- 6 --8 - 21 -- 31
para- tirar ferrugem e tintas' para lim- Cumpra a exigência.
28 - 39 - 40 - ,38 - (Artigo
121).
.Thiele 6 , Co.' Laboratório iChimiCo par e polir calçados).
Parmaceutico S.- R. L. -"Na trans- N° -422.503 Agro 'Assai - Soc. g° 449:285 -- Embl
emãtica C.,O°ferência do registro % "289 :374 t 1 " - Importadora' Ago. A qui Limitada - perativa de Constuno dos Funcionários
claSse 7. k.t.e,./ 4h ; • 11,71. rs u,a I é
Ctunnra s exatéac(E•2-1
.'r
chi leal Gáciedade' Anônima,Tronspw•
1.,

(Union Chimique Chimisché Bedripen, - Pede 'para
ser anotada na marca Superdique,
tanto 400.103 a alteração de
nome da titular. - Anote-se a alteração de nome e a. transferência.- .
• .
José A. 'B..: GalUo César. Transferência para seu nome da
macra Café Paraíba, termo número 404.252. - Anote-se a transferência.
Inconsul S. A. Comercio e Armazéns Gerais. - Pede para ser
anotada na marca Incosul; termo
447.921 a alteração de nome da
titular. - Anote-se a altefação
de nome.
Columbia S.A. Artes Gráficas.
Pede para ser anotada na.s
marcas: .
•
Colunibia, termo 408.430.
Columbia, têrmo 408.431, as alterações do.nome da titular. Anotem -se as alterações de nome.
Fitar Arzneimittel Gesellschaft
Mit Beschrankter_ .Hafiting.
Pede para ser anotada na marca
Spasmalfher, termo 453.281 a alteração de nome ' da titular.
Anote-se a alteraçãO de 'nome.
• • 1T C B

N

•

.

N

N
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a
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Agaz.to de 1 9i1.4

tas Aéreos São Paulo Limitada - Clas- anotada na marca Casa Mattoe tèrrno. N9 524.982 - Cotia C. Figura - hia:aujo U.ilidadts a:ruga:eus
e Tecidos Cotia Ltda. (Uposiçáo ao termo número
ses 33 41 - 42 - 4 - 50 - número 43,7..456 a ai eraçáo droorne) Confecções
classe 38 - Prorrogue-se o registro: or.1.352: warea Ma.auto).
- Anote-se a alteração de nome.
(Artigo 121).
N9 527.36e - Olovermol - Lab.
Kanst.nle C Maria tilearing. Co. Liweina:o Ltda. - classe 3 - mama -- {(Jposição ao termo número
EXIGÊNCIAS
NOME COMERCIAL DEFERIDO
Prorrogue-se o registro.
jto.611 t.u.0 • R(.1M) .
k'r .gOri.a.o V.11n5011 do'Brasil SosieOdilon
Gomes
de
Lima
(junto
a
Arte399.658
-Casa
Colombo
NO 171.0N - Emblemática - OuN .' •
/azos e Máquinas Sociedade: Anônima marca armo número 4-16. i29) Suai- .ermann & cia. A. o. classe 22 - aae.e tubo-Ana - (Oposição ao tiafrorrogue-st o registro até 23 de maio .no numero 624.299 marca Dam:1).
- Casa Colombo Artefatos a Maquinas rara exigência.
fábrica ferrnobr;. s d. Ari aos de Vi- de 1£68.
Prigo:Meo Cruzeiro Sociedade AMSociedade Anônima - (Art.go núdto Limitada - (junto ao termo nú- ' N9 236.013 - Lanson Pare & Fila a l ma - - (Oposição ao termo número
mero2).
&
F
classe
42
ProrLanson
62, 85. marca Cruzeiro).
mero -I lt
t
t.,
N9 613.286
&umbus - .0;9clo rogue-se o registro por 2 periodas.
Companhia Central de Administração
TITULO DE ESTABELECIMENTO
N9
412.718
nerle's
J.
N.
Alves de Moraes - classe 33 - clie Pariu- poções - (Oposição ao termo
DEFERIDO
Cia.
Gesellschaft_Mit
BesEbcrle
&
cê
em 14 de fevereiro de
• llaftung - classe 11; ..- número 630.523 nome comercial) .
N 9 460.435 Agencia Ca.aiercial de 1944. - Satisfaça ex.gencia e foi man- chrankter
Giba Soc. Anonyme - (Oposição ao
Prorrogue
se o registro até 23 de maio
p-usseguir como reg.stro nôvo
Transportes de Zacnarias Nepumuceno,
termo número 625.477 marca Manar 5(1
Filho - /Acharias Nepumuceno Vilho em:alumio o prazo de oposição Giesta deN1968.
O 425.112 - Justin.Worms - Joa- Lepetit) .
- Ciam 33 - (Artigo 117 re' 1). data em diante.
lheria Wor.ns S. A. - classé 14 -* De Minus Comércio e Indústria de
NO
387.175
Roberlo
Cândido
PeN • 463.355 - Curtume Ebenezer Prorrogue-te o registro..
- Satisfaça exigência.
Rampas Sociedade Anônima (OposiLyrio Cabral 6 Companhia Limitada - reira
N9 552.5'7 - 8 P - Siemens Pia- çãc ao termo número 628.742 maca
Ne 473.454 - Fábrica de Artefatos
Classes 33 - 38 - (Artigo 117 nú- de Móveis de Aço Farm.. S. A. - Sa- nlawerke Aktiengesellschaft Fur roc- Sahouete Sinta Sport).
ie Fabrikate - - classe 8 - Prorroguemero 1).
tisfaça exigência.
se o registro considerando-se os tubos
Diratex Sockdade Anónima Indús.r:a
N9 518.961 - Naradi Narodru Pod- protetores para pirómetros e excluin- e Comercia - (Oposição ao termo núTRANSFERENCIA - E ALTERAÇÃO nik
- Satisfaça eixgência.
do-se piróxietros.
mero 618
- titulo Anhanguera Ira-%
DE NOME DE 111 U1.41/4
1i9 518.980
Naradi Narodni PodN9 564.175 - &mbar - Malharia portação e Comércio).
PROCESSOS
nik - Satisfaça exigência.
Simber S. A. - classe 38 - ProrroGeneral Electric Co - (Transferên- N9 577.113 - Caraobrasil S. A. Fá- gue-se registro.
brica
de
Guarnições
de
Cardas
SaN9 587.9)1 - Lacalut - C. E. BoCM para o seu nome da marca Dial tisfaça exigência.
ehringer Eohn, - classe 2 - ProrroNOTICIÁRIO
número 139.266) - Anote-se a tainsN
9 581.239 - Novaquimica Labora- gue-se recIstro.
ferência.
•
tórios S. A. - Satisfaça exlgência.
NO 567.502 - facalut - C. H. BoOPOSIÇÕES
Café Beira Mar Limitada - (Trans- N9 601,989 - Chianti Mçlini S P A eluanger Fohn - "classe 3 - ProrroBeira.Mar número 193.080) - Satisfaça exigência.
gue-se registro -até 20 de março de
Ageucia Noticiosa Sul Americana SoN9. 453.883 - Gesellschaft Fuer 1973.
se a transferência.
ciedade Anónima - (Oposição ao IdeUnde'e Itismaschlnen AktiengesellsRenda Priori 6 Companhia Limitada chaft - Satisfaça exigência.
NO 632.423 - Solvolith - Óompag- mo número
número 620.263 - marca Asa).
-- (Pede para ser anotada nas marcas
N9 650.760 - Confeções Camelo S. nie Belga Das Prodults Odol S. A. - Agencia Noticiou Sul Americana Soclasse
43
Prorogue-se
o
registro.
Abelha número 166.526 - 802 núme- A. - Satisfaça exigência. •
Anónima - (Oposição ao terN9 635.916 - Café Capital - Tor- ciedade
ro 188.668 - Torrone de Luxo Beija
m o número 626.264 - Nonie comerrefação
Capital
Ltda.
classe
41
Diversos Flor número 169.496 - Torrone de
cial.
Prorrogue-se o registro.
Luxo BeijaFlor número 203.614 - FáInvicta Sociedade Anônima Comerciai
N9 650 993 - .Inca - S. A. Irma
Arbarne
S.
A.
Ind.
e
Comércio
brica de Caramelos Chocolate Bombons
Ind. • Nadonal de Couros e Afins - e Construtora - lOpos.ção ao termo
(junto
a
marca
n9
247.071)
Nada
Beija Flor número 209.761 titulo há que deferir por se tratar de nome Classe 35 - Prorrogue-se o registro número 627,627 - marca Invicta).
Beija Flor número 210.891 - Tororne comercial.
retificanco-se a data para 11 de jaMax Lowenstein Sociedade Anônima
numero 211.085 - Bala de Uva númede 1955.
Fah Aliança de Artefatos de Metais General Dairy Corp - (junte a neiro
N9 651.010 - Lact - Indústrias de __
ro 226.144 - Emblamatica número marca n9 281458) - Anote -se medio tenso número 626.875
ca
Aa).
(Oposição
249.416 - Fábrica Beija Flor número ante apostila o contrato de explora- Chocolate Lacta S. A. - classe 42 Prorrogue-se
o
registro.
251.521 - Maskle número 280.926
ção a favor do Produtos Laticínios do N9 631.018 - Tin
Fundição de Ferro Maleável ancha
Goy D'Agosti- Sociedade
Cdquite número 286.556 - Balas Con- Brasil Ltda.
Anônima - (Oposição ao
no
&
Cia.
ProrrogueClasse
31
Bandos S. • A. - (junto a marca
feitadas número 286.557 - Boia infantermo
número
627.399 - Marca Inmese
o
registro
retificando-se
a
data
til número 286.557 - Bola Infantil nú- n9 279.898) - Anote-se mediante para 24 de janeiro de 1935.
9a).
apostila
e contrato de exploração a N9 448.689 - Gury - Ernesto Neumero 296.830 - As alterações de
de Sandoz Brasil B. A. AnillFundiçáo de Ferro Maleável °alega
nome) - Anotem-seasalterações de favor
nas Produtos Químicos e Farmacêuti- gebauer S. A. Ind. Reunidas - clas- Sociedade Anônima (Oposição ao
nome.
se 41 - Prorrogue-se O registro .reticos.
termo Mimes.° 627.400 - Marca InmeAlumínio marmicoc Ind. e Comér- ficando-se a data para 1 de novembro ga).
Orval Indústria e Comércio de Piode 1950 menos para assinalar sal facio
Ltda.
(junto
ao
termo
390.858)
duos Químicos Limitada - (Pede para
Agência Noticiosa Sul Americana So- Retifique-se o nome da requeren- rinhas alementacias e erva mate.
ser anotada na marca Pulgo/ termo nú- te.
N9.450.728 - Plot - Ilunible 011 & ciedade Anônima - (Oposição ao termero 451.491 a alteração de nome) N9 445.037 - Leblon Administra- Refining Co. - classe 46 - Prorro- mo número 626.262 - Titulo Asa).
gue-se o registro.
Anote - se a alteração de nome. .
ção 8. A. - Arquive-se.
Agência Noticiosa Sul Americana SoNO 45).729 - Flit - Bumble 011 & ciedade Anônima - (Oposição ao tér•
N9
444.733
Metalvendas
ComérAibano Costa - (Transfeiencia para
Refining
Co.
classe
2
Prorroe Representações Ltda. - Aguar- gue
Marca Asa).
seu nome da marca Piraquara número cio
- se o registro com averbação de dio número 626.261
Gagliano Co mpanhia
176.544) - Anote-se, a transferência. de-se.
contrato
de
exploração
a
favor
de
N9 405.688 - Geraldo Bombicino
ao termo número 26.291 - (rarcsaiçãAo
Riso Brasileira de Petróleo S. A.
Suprevil Super Prensa Victor Socie- - Aguarde-se.
dade Anônima - (Pede para ser ano- N9 411.337 - Miguel Robeu Cuocolo N9 459.739 - Emblemática - Rum- Triunfante).
ble 011 & Refining Co. - classe 47 tada na marca Suprevil termo número - Aguarde-se.
Fundição de Ferro Maleável °alega
N9 639.500 - EDI Zerboni & C. %- Prorrogue -se o registro retificando-se Sociedade Anónima - (Oposição ao
449.272 a alteração de nome) ---- Anoa
data
para
21
de
butubro
de
1950
e
data Per Azioni - Aguarde-se.
te - se a alteração.
N9 660.833 - Indústria de Produ- com averbação de contrato de expio- termo número 627.398 - Nome comer.
Sociedade de Expansão Farmacêutica tos Alimentícios Piraque S. A. - raetto a favor de a) Essa Standar do
Brasil Inc. - b) Esso Brasileira de cia!) Dr:ve Sociedade Anõn;rna ImLimitada - (Transferência para o seu Aguarde-se.
portação e Comércio - (Oposição ao
Petróko S. A.
nome das marcas Fosfatiamin número
termo numero 626.318 - Marca StarProrrogação de Marcas
233.841 - Livertiamina número 233.842
Prorrogação de Titula de
ter Drive) .
- Foliver número 233.814 - Formizan
Estabelecimento
N9 397.339 - Fontana - Moinhos
número 233.845) - Anotem-se as
Bravanus Sociedade Anônima Indús;Teúdos Brasil Mate 6. A. - classe
transferencias . •
N9 411.929 - Plorasil - J. A. Cha- tria e Comércio de Doces (Oposi41 - Prorrogue-se o registro.
ves - classes 2, 3, 4, 45 - Prorrogue- ção ao térrno número 629.017 - Marca
Citylux Soceidade Anônima Comércio N9 408.735 - Esrolko - Esrolko do se o registro.
Ovos Moles de Aveiro).
Brasil
S.
A.
Indústria
e
Comércio
e Importação - (Pede para am anotaia clame 41 - Prorrogue-se o registro.
E. Baroni 6 Filhos - (Oposição ao
nas marcas Citkcold número 267.862 OPOSIÇÕES
NO 406.266 - Pilulas Fe rma - Latermo. numero 624.968 - Marca SuCity número 277.950 - City número boratório Catarinense S. A. - classe
inare)
278.560 Citylux número 278.876 - 3 - Prorrogue-se o registro.
Milner International Inc Dipcco Importação Exportação e COCitylux número 283.325 - City nú- N9 412.700 - Funtimod - Funti- (Oposição ao termo número 623.910 mércio Ltrnitda - (Oposição au termod
S.
283.941
as
•
A.
Maquinas
e
Materiais
mero 283.910 - Citylux n
nome comercial).
mo número 616.910 - Mtrca Sparrow
alterações de nome) - Anotem- se as Gráficos - classe 28 - Prorrogue-se Lat cinioa Laca Limitada - (Oposi- Nylon) .
alterações de nome.
Inchi, tria e Coinex.o Monte
N' 468.100 - Cinzano - Cinzano ção ao termo número 627.951 sinal de
Unvtacil
(Oposição ao termo naAnónima Indús- Ltd. - classe 42 - Prorrogue-se o propaganda Eca dá a sua mesa
VillaskaKpi
sabor agradável).
mr-o 626.589 -- Marca Mont Baia. P.
frias de
Papel
I - (Pede para ser ano, registro.
Tecelagem Salomão Sociedade Anô- Casa Charle/ Limitada - ( 0Pos tiab
tada na merca Wash!ngtort atuem NO 499.959 - Anohist Werner nima
- (Oposição ao termo número ao. termo número 456.030 - Mika
Pharmaceutical CO. - ciss297.286 a alteração de nome) - Ano- Lambert
se 3 .- Prorrogue-se o registro.
625.(,21 marca Salotne) •
Chanel.
te -se a alteração.
,• , - ,
1 9 321.470 -, Cinzanino'
Companhia, Industrial de Conservas Consyl. Empreendunentos Socieda&
Casa_ Mattoa Papelaria e Livraria Sc.-. sano Ltda. - alarme '42 - Precogite- Alitiwnticias ' - .(0Posição ao termo Anônima - (Oporição ao têrmo número
número 625.465 nome comercial).
atedade Anônima - (Pede pêra ser m o reigetre.
631.817- Marca Constil).
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Paulo Alpargatas Sociedade Anã. Volkswagen do Brasil Ind. e Co.
Suo Paulo
Alimentos Selecionados Amaral S. A.
Chocolates Dizioli Sociedade .A,nek.
Mina - (Oposição ao termo número mércio de Automóveis S. A. (opoai- (oaosição ao termo 626.464, marca '.- nitrai (oposição ao térnio 629.297 •
.
562.735).
._
.
çao ao tênis° 634.129,- marca Canil Amoral),
marca Máximo).
Sherwin Williams do Brasil Socieda- Volks).
Cia. Industrial de Conservas AlianenMarcenaria Iberica Limitada (0p0de Anônima Tintas e Vernizes Volkswagen do Brasil Ind. e Conter- ticias Cica (orioaição ao termo 624.254, sição ao termo 629.737 - mareei
(Oposição ao termo . número 632.048 - cio de Autoanõveia S. A. (oposição ao marca Emblemática).
Iberica).
Marca Acrilex).
termo 633.573, ittulo Auto Escola MuMarCenaritt Iberica Limitada (opa.
Planinco
Planos
de
Investimentos
e
Nestle Sociedade Anônima - .(Opo- nicipal).
sição ao termo 629,737 - mama
Construções
Lula.
(oposição
ao
termo
p.o.s-,ção ao" termo número 441 .03, - - Volkswagen do Brasil Ind. e Comérlirrica)
6V .1)37 ha-na comer-eia].) .
..Mart.ii Ninho).
cio de Automóveis S. A, (oposição ao
Alimentos
Selecionados
Amaral
S.
A.
D. P. Vaaconcelos S. A: Optica
Nada:Mal
Castings
Co.
(Oposição
o
termo 633.829 tittulo Santo Amaro (oposição ao termo 623.592, marca --- e Mecãnica
de Alta Precisão • (oposiao termo número 629.1158 Voiks).
Ar.taralina) .
ção ao teritio 628.938 - marca
Nac,onal).
Cia,' Brasileira de Chocolates (oposiCia. Agrícola Industrial São João Kasa):,Merck Cu Inc -- (Oposição ao ção ao termo 626.314, marca Menta).
(oposição ao termo 616.151, marca São
S. A. Fábrica de Produtos Albumtermo número 629.3 1 13 - Marca StricAinendola
Caetano Ltda.' (oposi- João).
tiLoa Vigor (oposicào ao tênmo
toro .
ção ao termo 632.130, marca Irapura .
Distribuidora Record de Servigos cie 629.251- marca Vigor).
Dipeco Importação Exportação e C-0Wainbley Inc - (Upoaição ao terImprensa Ltda. (oposição ao termo n.°
CEBEC S. A. Engenharia e Inmércio
Ltda.
(oposição
ao
termo
a.°
mu número 629:469 - atorea 'Wein- 626.911, marca Sparrow Nylon'Kleen) 632.400, marca Medicina Moderna).
dústria (oosiçiSo ao termo 626.953. bley.
J. B. Dias 6 Cia. Ltda. (oposição marc'a Cebece).
Sanitas S. A. (oposição ao têr
te. i•agens Universal Latina(' ,- n.oLab.
ao teimo 632.123 marca Vesti Baby).
626.47.4
marca
Mecositol).
Mario Mor' (oposição ao termo .•
( Oposiçáo • ao termo numero 630.5.91
Usina Santa Eugenia S. 'A. (oposi- 627.331 - titulo Contil Contabilidade
Indústria e Coaércio Atlantis Brasil
1 irmo Esquadrias de Ferro Univere Técnica Administrativa).
Ltda. (oposição ao termo 629 200, tua.- ção ao termo A1.574, marca Use).
sal. L.fl1 ta(1a), ,. Cia. Usinas Nacionais (oposição ao
Construtora Brasília S. A. (oposi(.:tornados e •Aces.sórios São Cristo- ca Poli Lux). •
termo 626.746, marca Cruzeiro).
ção ao termo 628.685 '- titulo Bólsa
vão Limitada -' (Oposição ao termo
Eloxal Produtos' Químicos Ltda. de Imóveis de Brasilia).
Cia. Usinas Nacionais (pposição
numero 630.277 - "filulo Casa Suo (oposição ao termo 630.166 marca EloAlimentos Selecionados Amaral Sotermo
626.552,
marca
Sumilta).
.srovão) .
xal) .
Berta Confecções Ltda. (oposição ao ciedade Anônima (oposição ao termo
Companhia Soc;e- • Papelaria Braz S. A. (oposição ao
Komani
627.821 - marca Amaral) .
tn'orno 629.01.5, marca Feli5t).
ciada Anônima - (Opos.ção ao termo termo 627210. marca Braz). S. A. Indústria e Comércio C.onBerta
Confecções
Ltda.
(oposição
ao
numero 633.25 .1).
•
Cord ex Fibrhs Ltda. (oposição a:,
cordia (oposição ao termo 629.196 termo
628.779,
marca
Stretch).
Malharia Vara Crtiz (Opos.ção termo 631.225, marca Coretex) •
Fábrica de Aço Paulista S: A. (opo. titulo Lanches-Sadia). ,
;ia) termo número 626:205 - Marca
Cord Tex Fibras Ltda. (oposição ao
sição
ao tênno 630.397, marca AroMoinhos Brasileiros S. A.
\/ c .Gruz).
ternio 630.222, marca Coretex).
brasa (oposição
(oposição ao termo 628.517 , Bazzano Sociedade Anônima ComerAlvaro Marques Lima (oposição ao
cLxi e importadora - (upos ÇãO do termo 634.557, marca Calçados Lima`.,
Fábrica de Aça Paulista S. A. - titulo Nabrasa)..
Indústrias Reunidas São Jorge Sotermo número 626.366 - Marca CeBanco Irmãos Guimarães S. A.
(oposição ao termo 627.055, mar_a
ciedade Anônima (oposição ao tarrno
honor) „
(oposição
'ao
termo
626.665
marca
Gig).
P.Polista).
•
Banco Irmãos Guimarães S. -A. ladústria ale Produtos Alimenticios Pl- 626.045 - marca Banha São Jorge).
S.ie:eclode Anônima Moinho Santista (oposição
Imobiliária Sabrina S. A. (oposiao teriam 626.665. niaraa raaue S. A. (oposição ao termo n.,
industrias Gerais - (Oposição- ao ib., 131g).
ção
ao termo 626.855 -- marca Sa63C.798, marca Brasileira).
rito • número 62o.44)1 -- Marca Roso
brina) .
Eclitõra
Ypiranga
S.
Ao
(oposição
ao
Indústria
Mecaloi:a
Ornas
Ltda.
'der).
(oposição ao termo . 630.991. marca
Sindicato da Indústria de Cacau e
Saaamão Waldernar Chaitz - (Opo- fe"rrno 630.337. marca Ypiranga)
Cia. Nacional de Artefatos Metálicos OMS).
Balas de São Paulo (oposição ao
sição ao têrmo _número 6 2 1.3
5
1
e
A.Mac (oposição- ao termo 620.592.
Indústria Mecania Ornas Ltda.
termo 627.202 - marca Helvetica).
Marca Ipiranga).
Almec Comércio e Importação {oposição ao termo 630.9922, marca
Comércio e Indústria Mattos Rocha
Sariiinao Waldemar Chaitz- (Opo- marca
Ltda.).
OMS).
Sociedade Anônima ("oposição ao ta.r.
sição ao té(mo numero 513.511 -mo 630.416
marca M R).
Manoel' Lopes Pinheiro (oposição ao
.Marca Ypiranga).
Mercar Ind. de Carrinhos Ltda. Armações de' Aço Probel Sociedade
(Opo- tertno 629.583, nome comercial).
Salomão Waicieznar . Chaitz
(Grosição ao ténia° 626.062).
Anônima' (oposição ao termo,
Indústria Brasileira de Mate Ltda.
• termo número 437.039 -s.ção
Isnard Ei Cia. S. A. Comércio e 627.340 - marca Superbel).
•
(or.osição ao termo 63-4.145).
ivtarc.a . Ipiranga).
632.845, marIndústria de Bebidas Cinzano S. A. Ind. (oposição ao r.értno
Fahnour Produtos Quitniás SocieSalomão Waldeutat Chaitz - (Opo- (eposiçáo
ca
Climas).
ao termo 630.294,- marca
Indústria Meraiiiioa °Inas Ltda. - dade Anônima (oposição ao Cirna)
sição ao termo número 515.291
Vermouth Romano).
• atilo Lo)a Iip:ranga Moderno).
(oposição
ao termo.. 630.990, marca 632.077,- marca 33).
Paillard S. A. (oposição ao termo
José Comes 11arnandes (dPosição
(OpoSalomão Waldemar Chaitz
OMS)
.
628.518 nome comercial)
A r ao tarm .) 632.083 - marca Camsição ao termo número 218.701
Indústria
e
Cotnarsoo
de
Calçados
(ia. Anônima Toddy Venezolana
tulo Fiação Tecelagem e Estamparia (oposição
Fies S. A. ((aposição ao termo -co peão).
ao tênno 627.645 - marca
Ypiranga Jafet)
630,819,
marca Frascoflex).
Sherwin Williams do Brasil SocieSalomão Waidemar Chaitz - (Opa- Presto) ..
Anônima Tintas e Vernizes
(oposição, ao terna)
•Madia
Alfredo
The Procter ti Cambie Co (oposição 627.665, marca NIorumbi).
fio . ao têrmo número 534.(193 - Ti( opo sição
tè :mó 633.656 - macaa
.
dk
ino termo 627.867, marca Detergente).
ide
ptroi igroo
talo 'Mercantil Ypiranga).
r)
Cia.
Brasileira
de
Material
Ferroviá
I " TI teP'•racial,ambl
El G
Co
e
(oposição
bom: Instrumental Técnico acatita>
Cobrasmo ..(oposição ao termo 'a.°
Shcrwin Wiliam q d.) , Brasil Socieaa terino 627.866. marca Detergente). rio
627.791, marca Cobras) . . •
dade Anônima Tintas e Vernizes
laia : a a a -' (Oposição ao têrmo
Casa
Sono
S.
A.
Ind.
e
Comércio
a• :•.).139 ,- Marca Inteco):
Kibon S. A. Indtiarrias Alimentic-:as (oposição ao termo 633.657 -- marca
..
aolbras Sociedade Anônima In- (oposição ao termo 631.282. marca 5U.. (oposição ao tenno 627.789).
Vitricolor).
nocel).
- de Isolantes Termo Acusticos
Nobel Comércio e Engenharia S. A.
Sherwia Williams do Brasil Socie.:..ausição ao termo número 628.593
Federal Mogul Bower Searings
(oposição ao termo 629.130, marca Nodade Aaôitima Tintas e Vernizes
.alarca Isofrigor).
(oposição ao termo 628.332. marca Na- bei) .•
(oposição ao tarnio 630.083 - mar.•
Sebast.ão Vera cie Rezende - cional).
•C. B.4 Ei Cia. Brasileira de Extra- ca Alvo Mate)
Indústrias
Texteis
„Barbem
S.
A.
(Oposição ao tarino número 516.555
(oposição ao termo 627.567, marca So- são . (oposição ao tenno 623.631, marFábrica de Aço. Paulista Sociedode.,
- Marca Café Copacabana).
ca Magno)
Emala)
.
Comonoterapiaa Richter oo 13:asil SoArtefatos de Papel Real S. A. (opo• Anónima (oposição ao t:rmo 631.793
ciedade Anônima - (Oposição ao tèr- l Nlafer Artigos para Cavalheiros Ltda. sicão ao termo 628.762. -marca .Real). - marca Paulista).
Fábrica de Aço Paulista Sociedade
nio numero 626.1-14 - Marca Bebeti- i oposicão,ao termo 626.734. nome caM. Walchenberg 6 Cia. (oposição Anônima (oposição ao termo 633.017
marcial ) .
na)
aa teimo 628.723, marca Sol de Ouro)
marca A G P1.
Alimentos Selecionados Amaral S.A:
.aracdonald Greenlees Limited
1
Anderson Clayton 6 Co. S. A. Ia(Oposição ao termo número 629.253 (oposição ao tenni() 626.463.-nome
Swift
and Co (oposição ao tértun
.(oposição ao terno
dústri3
e
Comércio
- Marca Mac Denald).
marcial) .
619.676 -marca Prêmio).
iN ces.óriàs São João S. A. Importa- 628.659; titulo lk,laruso).
Nelly Nasser (oposição ao termo n.1
D 6 w • Gibbs Limited (oposição
Esquema S. A. Empresa Jortialistica ao termo 633.681'
ção e Comércio (oposição ao termo ri.°
(26.674 marca Tiquinho) .
marca Sinal).
(oposição ao termo 628.311. marca
627.052,
marca
São
João).
Ford
Motor
Co.
(oposição
ao térMax Lowenstein S. A. Fábrica Ali,
Importadora Moto Car S. A. (opo Esquema). •
in. o 628.685 - marca Cormet).
s.nça de Artefatos de Metais (oposição sição ao termo 623.703. titulo Nlecaula
Esquema S. A. EMPresa jorna taoca
-ao teimo 626.874, marca
.
Ford Motor Co (oposição ao terca Motocar).
(s posição ao . termo 628.312. , insígnia
• Tito Botim (oposição ao termo
mo 628.681 - marca Corrnet).
Esnueina).
Indústrias Gessy Levar S. A.' (opoÇ28.430 marca Enciclopédia Esportiva).
,Cia. Progresso do Estado da Guaa. •
Esquerha S. A. Empaesa lornaliatica oadara Copeg '(oposição ao termo ..
Indústrias Reunidas São Jorge S. A. sição ao termo 628.954, titulo: Fanná
(oposição ao termo 623.623, marca Pa- cio, Drogaria e Perfumaria Minerva B-t . oposição ao tática 68.310.. marca Es- 629.640 - nome comercial).
quema).'
nificação e Confeitaria São Jorge). •
"
Cia. Progresso do Estado da ruaIndCtstrias Reunidas São Jorge S. A.
Indústrias Textise .Aziz Nader S. A. •Esquema S,: A. Emoresa.lornalistica
nabara Copeg (oposição ao termo ..
imane
coF8,.309,
Uposição ao termo . 623.624, insign'a (oposição ao termo 628,484.. marca (oposição -ao termo 62
marca COPEG).
'629.541
São Jorge)
Edreton) .
•.oi mercial).
„as
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The National Cash Registar Co Cia. TePerman de Estofamentos
N. V. Koninklijke Delftschaar- tem-se em rampa suam (8); na face
loposição ao termo 626.329 - marca (oposição ao termo 629.927 - mar- drwerkfabriek de Porceleyne Fies Interna destes duas paredes. menoca Anatomico).
(oposição ao •:érmo n.° 627.571 - res Ca caixa suporte; tem praticadas
Nacional).
duas caridades inclinadas (7); dentro
Girofies Sociedade Anónima Cadei- marca Delfina)
desta caixa suporte ae aloja parcial' Metalúrgica Moem S. A. (carni- ras e Poltronas (oposição ao termo
Viação
Cerovulfe
Ltda.
(taposimente o assento (4), que assume norção ao têtmo 625.198 - marca .... 629.927 - marca Anatomico).
çilo ao termo 628.917 - marca malmente. posição um. pouco InclinaM M).
Café da Serra Negra Limitada Caravelle).
da, o qual se assenta em dois apoios
Osasco Diesel Sociedade Toreanitna (oposição ao termo 423.162' -• marChemicon Produ I os Químicos 55- 59) . existente na própria caixa
Veículos e Motores (oposição ao ter- ca Café da Serra).
Ltda. (oposição ao tétano 633.234 suporte: na parte traseira de ambos os
mo 627.028 -- marca Central de
I B Dias Cia. Limitada (oposilaterais Inferiores contrapostos do' asmarca ChzmatrOn).'
ção ao termo 630.837 - marca EmOsasco).
Chemicor. Produtos Químicos ,.ento (4). tem fixados dois rodízios
blematica).
Ltda. (oposição ao têrmo' núme. (9). can rolamentos, os quais são enFama Ferragens Sociedade' Anemia
Laboratórios Silva Araujo Rousse' to 633.235 -- marca Chemetron). caixados e tem curso em vaivém denma (oposição ao termo 627.492 inclinadas 17)„
S. A. (oposição ao termo 627.935
Chemicori Produtos Químicos tro das duas cavidades esta
marca Famakar).
dispolição
da cala suporte, e
marca
Hemostop).
Ltda.
(op:sição
ao
termo
núConfab Cia. Nacional - Forjagem de
permite que o assento (4) se projete
Farbenfabriken
Bayer
Aktiengesselmero
833.236
marca
ChemeAço Brasileiro (oposição ao termo
em volto à pcatiçiva primitiva; na parIschaf (oposição ao têrmo 627.935 - tron)
te antero-inferior drea_ssentosdispõe-se
627.570 - marca Coriab).
marca Hemostop).
Eletro Mi elniea Joter S. A. In- um meio para facilitar éstes movi• Queriri Sociedade Anônima Indústria e- -Comércio (oposição ao termo
Mead Johnson Endoehimica In- dústria e Comércio (oposição ao mentos de deslooaçáo do assento,
627.a9 - marca Can Can).
dustria Farmaceutica S. A. (opo- térmo 830.823 - nome comer- 'conatituldo por uma alça alongado do
os meia-cana, ou outro meio que decial).
Hugo Schlesinger (oposição ao ter- sição ao têrmo 11.0 627.935, marsempenhe semelhante finalidade;. denca
liemost0p).
.COnstruções Elétricas Eito SÃ. tro da' caixa suporte, que eventual..
n c 627.841 - marca Universidade).
Lab. Silva Araujo Roussel S.A. (oposição ão térnio n.o 625.681 - mente também serve para gaurdar
Caribe Empreendimentos Imobiliários
rourpas. articula-se ta haste (10),
Limitada (oposição ao termo 627.844 (opOsição ao termo ir.° 627.534 - nome COM:dela» .
marca Hemostan) .
Industrio çlo Calçados Bertlyn para manter o assento levantado.
- marca Caribe).
Ecotec Economia e Engenharia Ltda. (oposição ao têrnao número
Frigorifico 'piranga S. A. Ilidiu- Industrial S. A. (oposição ao 628.832 - raarca Bentley) .
Total de 2 pontos,
tria e Comércio (oposição ao ténno têrmo no 627.827 - nomo civil;
J. H. Johnson & CO. (Oposição
617.994 - marca !piranga).
Ecotec Economia e Engenharia no têrmo ia? 629.028 - marca
Indústria Metalúrgica e Marcenirla Industrial S.A. (oposição ao tê sT52M 114.033
Indusmental Limitada (oposição ao m0 627.026 - título Etee Escritó.
Aeg Cia. Sul-Americana de Eletermo 628.040 - marca Indumental). r o Técnica de Engenharia • Quí- tricidade f oposição ao termo núEm 16 de outubro de 1959
mero 830.765 - marca EG).
A Modelar Sociedade Anónima Co- mica).
mércio e Importação (oposição ao
Clbramar S. A. Comércio e InEivi S. A. Cittelaria (oposição Requerent:: Alvaro Coelho da Sa'termo 628.668 - Modelaria).
dústria (opOsição ao termo nú- ao termo a.° 629.825 marca va - São Paulo.
Gráfica Editóra Publicações Espe- mero 628.699 - marca Cibralar). Mundial) .
Titulo; Aperfeiçoamentos introducializadas Sociedade Anónima (opoem torneiras elétricas, aquecedoCibramar S. A. Comércio e Inindústria e Comércio Corneta zidos
sição ao têrmo 628.674 - marca MD dústria (oposição ao termo nú- S. A. (opo(ição ao têrmo nú- res para bides e outros aquecedores
en Espano!).
mero 628.710 - marca Cibalar). mero 628. $E.5 - marca Cormet). elétricos similares. - Privilégio cie
Invenção.
Indústria de Moldes Mecâoica e
Cibrantai S. A. Comércio e InEstamparia Cometa Limitada (oposi- dústria (oposição ao têrmo núlr - Aperfeiçoamentos introduzição ao termo 628.681 - marca mero 628.708 - marca Cibralar).
dos em torneiras elétricas, aquecedoPRIVILÉGIO- DE INVENÇÃO
Corrnet).
res pata bides e outros aquecedores
Cibrarear S. A. Comércio e Inelétricos similares", caracterizados esIndústria de Moldes Mecnicos e Es- dústria (opOsição ao termo núTf1RIVIO N.° 143.431
sencialmente pelo fato do disco supee
tamparia Cometa Limitada (oposição mero 628.712 - título Plano Clrior isolante, fixador do diafragma,
ao termo 628.685
marca Cornet). bralar) .
ser provido centralmente de um seg27 de setembro de 1982
Cibramar S. A, Comércio e InAuto Nisto Boacava Limitada
mento elliodrieo vertical, com furo
Jacques da Cruz Senna - Rio axial possante deslocável axiaimente
(oposição ao termo 628.862 - mar- dústria (oposição ao termo número
628.694
marca
Cibralar).
de
Janeiro
Guanabara
segmento Use, possuidor de duas 'aca Boaçava).
Cibrarcor S. A. Comércio e In"Uma cama beliche metálica nemias externas verticais, diametralSoc. Caravelas de Despachos Limi- dústria (oposição ao termo númente opostos, e em seu topo, de um
tada (oposição ao termo 628.916 - mero 628.684 - marca Cibralar). tipo conversível".
corte oa rebaixo diemetral em perfil
arca Caravela).
aproximado de V' pelo fato ainda des(Privilégio de Invenção) .
Cibrair.ar S. A. Comércio InSoc. Caravelas de Despachos Liai- dústrias, (oposição ao tê-ri:aoe núte segmento estar ajustado concentriV.
"Ihni
cama
beliche
metálitac:a (oposição ao termo 628.917 - mero 828.687 - marca Cibralar).
camente numa bucha, cilíndrica que
caracterica
tipo
conversível",
-O5
e possante e projetada além de, face
marca Caravelle).
Cibrair.ar 13. A. Comércio e In- zada pelo !ato de apresentar um superior
ou tampa do aquecedor; lieE..porte niversal Limitada (oposi- dústria (oposição ao termo nú- sistema de pinos roscados-tarugos lo tato ainda desta bucha. aproximação ao termo 628.996 - marca Uni- mero 628.893 - marca.CF•alar). adaptados nas terminais das ar- damente, em Sela terço médio superior
versal).
Socimbra Eletrônica S. A. co- mações, que torna móvel no sen- dispor de um disco fixo sob aquela
Fumagalli Sociedade Anónima In. mércio, Exportação e Importação tido vertical, a parte dianteira nue da tampa e portador na periferia
de contactos elétricos flexlveis eta
düstria e Comércio (oposição ao ter- (oposição ao termo n.o 828.651 - da cama.
forms, de V Citado, contextos emes
mo 629.081).
nome comercial)
Ga pés dianteiros e traseiros, dispostos no ~no plano dos contacSava Comercial
. e Imporiodora
C i a. Teperman de Estofacentos
(oposieão ao termo 629.602 - marca S. A. (oposição ao termo número que se acham encaixados no sis- tos do diafragma; pelo fato ainda da
tema pino roscado-tarugo, e uma segmento cilíndrico ser eleftvel axialCr'naflex).
629.018 - marca Zava).
mente ao longo a bucha, por meia
vez
suspensos os pés diante
Socimbre.
Eletrônica
S.
A.
CoCaronea Sodedade Anónima Ca.
de rasgos guias, praticados na faca
defras e Poltronas (carnição ao ter• merco._ Exportação e Importação são sustentados com auxílio de interna desta, a onde se encaixam os
(Oposiçã o ao termo nP 828.662 - garras aos pés traseiros. que se se casara as ramenetas do segmento
mo 629.602 - marca Crinafler).
acham lixos na parede. Seguem Total de 4 pontos.
Socibras) .
Ca Teperman de Estofamentos marca
Forma B. A. Móveis e Objetos mais 8 (Oito) pont0S.
(oposição ao termo 629.603 - marca
de Arte (oposição ao termo núC-'iatom).
11•291010 N° 114.004
T5 -2.340 14° 114.094
mero 624.842 - marca Formate).
G:roflex S. A. Cadeiras e PoluoErnesto Boas (oposição' ao terEm Ui de outubro de 1969
.t (oposição ao termo 629.603 - mo n.0 826.941 - marca Ir).
Etn 19 de outubro de 1959
nt rca Crinatom).
Confecções enica Ltda. (oposi- Requerente; Pontos S. A.. padása
Requerente: faldney Hedley
Teperman de Estofaraentos ção ao termo n.o 827.135 iria de Móveis Artísticos - São Pau- nora - Estadeia Unidos da América.
(oposição ao termo 629.604 - marúnica Textil).
lo.
ca Crinespuma).
Indústrias Orlando Stevaux
Título: Aperfeiçoamentos cai truTitulo: Original disposição sm No- que e carro Empena() monocarril, Groflex Sociedade Anónima Cedeis (Oposição. 1.* termo nP 828.913 - firoaana. - Privilégio de invenção.
Privilégio de Invençao.
Ta.s e Poltronas (oposição ao termo marca Estevam).
- w Orkirel disposição em sofáCooper McDougall li Robertson
la - UM conjunto de carro e tru629.604 - marca Crinespuma) :
caracteriza-as por o momo que maneta/Til, compreendendo um
Téperman de Estofamentos Llmited (oposição ao termo nú- casa".
incluir
o
uso
do
peei
(1)
e
respectivos
estrado de lados abertos, de forma ge4(..aosição ao termo 679.605 - mar- mero 829.208 - marca Noper- braços
os muda sustentam o to- ml retangular, situado era uni pisoo
cotia) .
ca Anatoma) .
(3),
que
se
dispõe
de
modo
um
vertical; rodas suportadoras princiThe lienenies Cycle And MOtor
pouoo de:encostado em relação o as- pais, montadas na extteanidade.supeG:rofler Sociedade Anónima CadeiLimited (0P0e100 ao,, tm
e, ° sento der/1008"i (4); o conjunto de rior do mencionado estrado; um corpo •
as e Poltronas (oposição ao termo CO.
ne. 627.045 Jor marca Herowes,
elelibee ' os pée (1) &atentam, através de veiculo; elementos( destinados a
marca Anatorna).
Laininaoão • &asilara d.
Ca. Teperenan de Estofezegatos g . A. nroofeere (epoeilko ao tark, do. ~sos oa Outros metas de 11- suspender o referido corpo por baixo
1~, MIM, ~pia caixa suporte (a) do citado estrados • ; diapositivos de
rsoiçao ao term.° 620.927
"Uns neo ° 481,614 atam lin& *
• ee Satoperiorea tira/eiras dag ~Mo destinados .a. aelCIO Se.
co ?:
1,1t,r
•,•n •
800e s
' •t
PIM% é livelesees,. sem- fadas, soam* ire~es.
-I' •
•
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pelo fato de Incluir elementos
TERMO Ne 125.891
veia esta articulado em outro braço
TERMO N° 120.667.,
que formam uma guia dniversal de
oscilante, ou braços, ligado articuapifotamente para o mencionado cordemente à estrutura do veiculo, dar,.
Em 29 de dezembro de 1939
Em 38 de junho de 1000
po ene roirego ao referido estrado, na
do este último braço hidráulleamente
extremidade interior do dito estrado. Requerente: Bert Light — Ingla- acionado independente da estrutura, Requerente: Metalúrgica revea 5,1t.
Total de 11 pontos.
o o primeiro braço à semelhantemen- —I São Paulo.
terra.
te acionado independente do segundo, Titulo: Nao prometo de fabricação
Titulo: Aperfeiçoamentos em cola- de
modo, mesmo quando o veiculo de Jóias, em particular, pulseiras, coe
rinhos
para
camisas
ou
relativos
aos
TaRevi0 N° 115 844
edis parado, a peça de carregamento
e sindleeets. Privilégio de Inmesmos colarinhos. — privilégio de pode ser forçada no montfic de ma • lares
venção.
Invenção.
teria/.
19 — e Ntivo processo de fabricação
Em i8 de dez:endro de 1959
Total de 4 pontos.
19 — Entretela própria para um
de jóias, em partboular, pulseiras, code camisa do tipo que tem
lares e similares", caracterizado por;
Requerente; Domingo sant Antich colarinho
capas anterior e posterior, cada qual
em uma face inicial, serem molas
— Espanha.
Talled0 N° 116.077
formada de uma só peça e cada
(1)•entrelaçodas umas às outras, do.
-ritmo: Aparelho pneureático para delas compreendendo um
cós e um
bradam a fim de formarem um cilinlem 8 de janeiro de 19ee
limpeza de guarnaeães e similares.
cabeção ou parte voltada para baixo,
dro (4), e qual é fechado. também,
Privilégio de Invenção.
caracterizada pelo fato de ter uma
por uma mola (5).
secção destinada a ser co- Requerente: Dunlop Rubber Com- Total de 3 pontoe
19 — Dispositivo pnetunático para primeira
locada, inteiramente no interior do pany Limited — Inglaterra.
--g
a limpeza de guarrações da canoa e cos.
do colarinho e tendo uma forma Tendo: Aperfeiçoamentos em ou refemales do tipo que compreende que se
ajusta,
complementarmente
à
Taiiew40 N° 120.634
usa ou viitios bocais de e-spiraçuo ou fôrma do mesmo coa, sendo a referida lativos à fabricação de àeneumeticos.
insufladores adjaeeutes a uma guar- primeira secção provida de um bordo — Privilégio de Invenção.
Em 28 de junho de 1900_
nição ou zona a impar e conectado destinado a ser disposto adjacente ao 19 — 'Ohm máquina para peneirar
.•
uma
parede
lateral
de
um
pneumáticom um dispositivo aspirador ou 111- cabeção
do polarinho, mas não den- co, caracterizada por compreender um Requerente: Sartori & Mareio
suflador, eventualmente por intermédeste, e a formar a linha de do- conjunto
de fixadores de agulha, Ilida São Paulo.
dio ele um dispositivo recuperador das tro
do colarinho; e unia se- mesa suporte
pneu, um conjunto Titulo: Aperfeiçoamentos em máfibras aspiranas, caracterizado pelo bramento
gunda secção destinada a ger alojada, de braços paradecentralizar
o pneu na quina de carimbar mos. — Pd:Alefato do menceanado bocal ser consti- principaknente,
no cabeção do mes- mesa em relação às agulhas, e dispo- go de ravençAo.
toldo por, dois elementos, um interior mo colarinho e tendo
uma fórma que sitivo para primeiro expandir -ta braapeereezoo,mentos em =águias,
e outro exterior, respectivamente, um se ajuste, complementarmente,
to, fôr- dos Para contacto com um talão do de carimbar escoa do tipo que comdoa queda pelo menos é tobulex e cir- ma do referloguiteção do colarinho,
cunda o outro, ajustando-se com o Incluindo a s secção uma par- pneu,, para centralizá-lo, para avan- preerde uma. armação tubular dotada
segundo por uma linha longitudinal, te que cobre o tado bordo da pri- çar os fixadores de agulha, de modo superiormente de eixos extremos
ele AS ~perfurem uma-parede transversais, nos quais são previstos
ditos elementos sendo providas de
secção e está fixada ao longo lateral do pneu a urna profundidade mictes onde corre uma esteira, estanaberturas ou séries de aberturas que meira
mesma num lado da primeira controlada por retração dos braços e do apoiado na mesma, stwbre um dos
se estendem em seu comprimento, as da
destinado a ficar em posição dos fixadores de agulha.
mictes citada. , tral tambor de !moresaberturas de um elemento intercep- secção
são, pro-vidoede entiatadores, caractee
tando-se com as do outro, a abertura oposta à capa anterior do colarinho. Total de 9 pontos.
rizados • pelo fato de ser aplicado,
ou série de aberturas do elemento Total de 11 pontos.
aproximadamente no centro da dita
Interior conectando-se com o disposiarmação tubular, um eixo. tem'eéin
tivo aspirador ou insateador e pelo
TERMO N9 116.825
dotado de roleta sèbre o qual se apoia
eneeme um dos ditos elementos estanTERMO N9 115.905 .
um outro tambor de impressão provido conectado com órgãos de acionaEtv 9 de fevereiro de 1960
do de carimbo de borracha, tambor
mento destinadas a produzir um moeste provido ainda de entintadores fiEm 39 de dezembro de 1969
vemnato relativo entre os mencionaRequerente; Franz Muller Ma.schl- xados na dita armação, por meio do
dos elementos, de maneira que a pastagem ou bocal formado pela inter- Requerente: Johann Glockshuber nenfabrik e Hans Jager — Alema -nha. hastes.
Total de 2 poraos.
seção de ambas as aberturas ou, série — São Paulo.
de aberturas se desloca longitudinal- Titulo: Polidor para calçado adap- Titulo: Processo e dispositivo para
mente aos elementos e percorre toda tável em máquina de engraxar. — o tratamento temido por exemplo pua
ttC..1.0 N• 121.278
a largura ou zona adjacente da guar- Modelo de Utilidade.
o tingirnento de fim têxteis ou denição a ser limpa.
semelhantes.
—
privilégio
moliam
Depositado em, 15 de julho de 1930.
— Polidor para calçado adaptaInvenção.
Total de 10 pontas.
a máquina de engraxar, caracte- de19
M.oplast — Moldagem
—
Processo
para
o
tratamento
;tal por estar constitui:do de uma (=ido, por exemplo, o tingimeaato ou deRequerente:
Plásticos Ltda.
circular,
ça
de
forma
sustenta
que
Pe
semelhante de fias ten- Titulo:--Ndro tipo de latino:o ret.
na sua parte central uma outra, na tratamento
~Alie N° 115.843 .
teis, caracterizado pelo fato de que ta tiro".
que vai encaixado em eixo que, pos- os
fios individuais são encatninnadas 19 — "Novo tipo de luminoso rotateriormente se adapta no aPar01110. atreves
de, pelo menos, um recinto tivo', caracterizado pelo fato de se
Em, 23 de dezembro de 1959
Total de 5 pontoe.
de par si fechado e contenedor de apresentar con-aituido por plural:dae
agente de esperado pulperizado e pro- de de corpos prismáticas, dispostos
Requerente: The Singer Manifactuvido de entrada e de salda para o fio paralelamente segundo a vertical ou
ring Coropany atados Unidos.
e, bem assim, de uma entrada para horizontal, la 3êmaê efi5e5 providos de
TERMO N9 115.934
o agente de espereão. e, de preferen- paredes eu faces intercambiávels, do-Titulo: Dispositivo de tordo de fio
cia, de uma .salds para o mes.AJ; e Udu de. inscrição ou desenhos, sensara máquina de costura. — priviléan 80 de dembro de 1959
pelo fato de que o referido fio é se- do o conjuelto dotado de movimento
gio de Invenção.
Magda Maria Chaves cado de, preferência, antes do subse- sincronizado e preferivelmente dispos19 — Dispositivo de tensão de fio daRequerente:
crtiente processo de enrolamento Ou to no interior de caixa, aberta anteCruz — atado da Guanabara.
para nuequillaa de Metara caracteririormente. •
zado pelo fato de compreender um Titulo: Cauda, adaptável em ma- operação semelhante.
Total de 3 pontos.
pino sureetivel de ser fixado a uma nequins ou similares. — Modelo de Total de 7 pontoe.
máquina de costura; unta roda de Utilidade.
cooperação com o fio, montado, rota- 1 $ — Cauda, adaptável em mane24:* 121.675
tivamente, no referido pino e dotada quins ou similares, caracterizada por
•TERMO N° 120..537
de um frasco momento de inércia estar
seu
corpo
de
vários
ciformado
compreendendo a referida roda de lindros de diemetros diferente', senEm 1° ee agdsto de 1980
Em 23 de junho de 1960
cooperação com o fio um par de
lisa
a
parte
superior
dos
mesmos,
membros anulares oontiguos e Geo& do
Requerente: Manufatura de Brin.
formando escamas a sua parte We- Molir.s Machinz company L'inited quedos
a periferia de cada membro provida erke'.
atrela S. A. — São Paulo.
— Inglaterra.
de uma série de aberturas definidoTitulo:
Neer> tipo de fecho para soa
Titulo: "Eepacotador Americano" cos ou invólucros de papel, de poeesras de garras radiais em cada um das Total de 4 pontoe.
— Privilégio de Invenção.
referidos membros, por entre as aberdrene, de pano ou semelhantes. —
turas adjacenteen diapositivos para a
Privilégio de invenção.
19
—
Ma
processo
dera
fabricar
o reciproca dos referidos MemIMMO N9 115.955
unia lide% de seção transversal subs- 10 -- Na° tipo de fecho para sacos
concentricamente, ficando cada
n de pollesirene,
tancialmente
retangular, aberta em ou envolucros de isapel,
garra radial disposta em teente a
de le6e
de pano ou some
NP te, caracterizado
Em
4
de
janeiro
uma
extremidade
e
adequada
rosa
mana aborlura no membro oposto e
conter cigarros, caracterizado porque pelo fato de ser conste:elido de uma
apresentando cada uma das referida Requerente: Dr. Roberto Elefante uma
matriz de material flexivei é do- peça de material plástico ou outro
' Narras radiais. Por entre 81288 eXtre•• — nana.
brada
em volta de uma 'forma epara qualquer material apropriado, em for.
uraa parte desloca& que
adquirir
a forma de um tuba e uma ma de sino ou dedal, a qual, na sua
earnvessa a ebertura W0.5111• do mesa- Titulo: Aderfeiçoamentos em au das extremidadm,.esse
tudo é dobra- borda, é provida de uena virola vira.
tas cOlittgatt; o dispositivo de atrito, relativos a pés de carga. — Privilégio da sóbre uma das extremidades
da da para a perto eterna e, no seu
altiatáveda, montados no referido pino de Lactação.
V.Itéto bois furosou aberturas
fçrena,
•
Tachada,
epcnonto
nue
Oiesitato com a roda de coopera- le Apeadeeçoamentosou•re- dobra lateral do ,Wao é provida dea ftmdo
lict
e finalmente por um cordel ou bar..
com O no destinado a se °W S, ~obtidos com•escatadelra , ideara- adesivo, mas, fica pelo menos parcial- boato
que, depois de pais ar pelas refeo 'da reefrida roda em rolg110 ea,.caracterizados pelo fatos de : que 'a
marrado, formando
mente geba, e s bóias ,inscaheda e ridas abertures é nt
i rsterido pino.
uma alça.
Pata • de .oarfflegamentO lede apontada removida dê, bom. „ ••,
•
, Tom
Total Ar 2, pC11n01: s w. st r s
pautei.
•
•
.
• text sim-ou Inale bra gais dque. ror na • Total de-IS leenieet • .
esed vem} t de, s N.
•
gado
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Segunda feira 10

TINAMO 2(9 131.1124- •
Em 8 de ageetto de 1980

•

Raquerente : Automatic Telephone
& Electric Limited — Inglaterra.
'Mulo': Aperfeiçoamentos em equipamentos telefónicos. — Privilégio de
envenção.
• 1° — Aperfeiçoa/bentos em equipaentras telefônicas, &apodados a uma
Fação telefónica e compreendendo
.una masa manual de ligações (maal) switohboard) onde terminem
bas relacionadas com uma série de
nantee perteencentes k estação,
acterizados pelo fato das referide linha serem caE terminações
pazes de serem ligadas com os corresutentes circuitos de linhas de asritee na estação, por intermédio de
wn dispositivo conetor de linhas que
bompreende chaves de—operação sinCrone, situado em dois pontos reparado!, com a finalidade de estabelecer
403 neeesserias• -oonexões através de
número de Pares de condutores
'Mn
Mener que o número de linhas de astattantes contida pela referida mesa
ligações, sendo o estabelecimento
uma ligacão entre a mesa e o eisElto da linha do assinante iniciado
por dispositivos detetores ligados com
referido circuito, de linha, o qual
detecta a presença. de corrente de toque de CamPaInha no mama
Total de 3 pontos.
e
7151%.-V130 No 147.e26
Dep. de , 71) de novembro de 1962
(Patente de Modelo Industrial.
Titulo; Nervo e original modelo de
mictório.
Requerente; Cena:alce. Sanitária
Pa---" te 8.A. — Eláo Paulo.
.)`‘z
,

•

Ag8sto de 1964
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_fea.

TERMO N.a 146.597
formadas por placas de abaulamento
anatómico e interligadas entre si por •
31 de janeiro -de 1963
tivo comprimento, dobrada em forma
N.
V.
Philips'Gloeilampenfabriekra
meio de unta tira retangular de relede "L", e locslizada na região poste- — Holanda.
Titulo: nvo modélo de barbeadar
rior des.te conjunto.
elétrico.
Total de 1 pontos.
Patente de modélo industrial.

faào ainda da fase ou topo semi-ovói- constituídas de duas partes distintas,

de ser igualmente inclinada em forma. ascendente, com a Intercessão destes dois' planos inclinados — ângulo
obtuso — gerada por firam curva;
pele fato ainda do corpo mictório configurar em planta um losengo de vértice frontal dotado de recorte interno
semi-circular, e de faces levemente
convexas; pelo fato ainda do bojo
do-mictório ser dotado inferiormente,
na linha central lengitudinal, de uma
projeção trapezoidal isósceles de base
menor voltada para baixo, projeção
essa provida de orelhas laterais suste/teores de perfil irregular, e finalmente pelo fato desta projeção fundirse com a face traseira retilinea da
peça, e frontalmente concerva-se inclinada convergindo para a zor.a de
escoamento do bojo.
Total de 2 pontos.

, VIRMO N° 148,959
Em E de inalei de 1963
Carrosserias Vieira
• Requerente
Comércio e Indirtria S. A.
Título: °Canal configuração introduzida e n carroweries. — Modelo
Industrial.

=MO N. ° 146.792
Depositado em, 8 de fevereiro de
Modelo Industrial.
1
Requerente: larmino Rodrigues Ferreira — São Paulo.
Pontos característicos de: ,Original
configuração em blccos de concreto
pré-moldados para construções".
11

19 — "Original configuração em
•blocos de concreto pré-moldados para
construções", caracterjzada-se peio
fato de nas bordas superiores da parede de conte:ano de maior e menor
comprimento do bloco, possuir projeções em pirâmide truncada (1), de
maneira que os espaços entre as mesmas conservam-se em plano rebaixado (12) retilíneo; as facetas externas
de ditas projeções apresentam-se retas (3) e coplanares ene, relação às
superficie e exteriores doabloco; por
sua vez, as bordas inferiores da parede de tortdeirno de maior e menor
comprimento do bloco, apresentam
recavados (4), em formato de eflui, xes com secção trapezólde isemelos,
't e os bordos restantes são salientes (5),
em plano retilíneo.
'Ntal de 4 pontos.

•

19 — configuração introduzida em carrosseria:' , caracterizada pelo lata de possuir ambas ás faces laterais (1) inteiramente provida s de :,ulcos (2) 'verticais, equidistantemen-m distribuídas em toda a
rua extensas; que lhe dá uns aspecto
ondulado. Imediatamente abaixo e
acima da, altos sulcos. dois filetes (3)
araientes, e rpo.stos horizontalmente,
se estendem por Wide a periferia da
carrosseria • A porta (10) localizada
na porção -razeira é formada por duas
Mas. é :*ixacio, por dobradiças (4)
de parte f:Ka triangular (5) e o dispositivo de fechamento é constituído
por uma haste (6) disposta verticalmente recatel no interior de guias C
por outra, haste (7) disposta na horizontal 13 suindo conexão (8) com a
dita hasie vertical. As duas faces laterais (S) e a traseira apresentam
próximo aos cantos, ucn pequeno farolete (9), Inferiormente, abaixo da
porta (10) situa-se uma armação (11)
tubular de contorno trapezeidal, destinada r. servir de apoio para a subida ao ulterior da carmseria, tendo
os cantos inferiores (12) em ângulo
reto e as superiores sensivelmente
(13) arredondados.
Total de 2 pontos

•
I* — "Nesvo e original modéloS de
mictório" caracterizado essencialmen'IlitatMO. N9 148.525 •
te pelo fato do alteares configurar um
corpo seentrovóide, simétrico frontalEm 19 de abril de 19%
mente e assimétrico lateralmente onde
12-,ukx curva básica é de maior raio, sen- Requerente: Ernesto Walter Roestais que as zonas extremas laterais ler, brasileiro, casado, construtor, re0k:te semi-ovóide, em sua paste tra- sidente e domiciliado na Capital do
1~40 N° 71.512
ira, geram o corpo superior do mie- Estado de Sito Paulo, — Sao Paulo.
io de forma trapezoidal isósceles Titulo: Novas disposições em cadeilan 29 de Janeiro de 1961
a base menor, o topo, é inclinaada ras giratórias. — Mod.Mo Industrial.
r
paro
na frente de forma descendente;
Requerente: Witheint Sohnsidt —
lo fato ainda deste corpo trapezolManais Garoe.
a1, que ocupa aproximadamente três
uartas partes de altura total, agraUstulo: Dispositivo para selecionar
tedas eiS rama externas levede um conjunto multtplo, determinaMente convexas; pelo fato ainda da
dos fõlhas ou chapas. Privilégio
abertura ou recorte do mictório, que
de Invenção.
'companha a forma descrita, contigule — Dispositivo para selecionar, de
3tuna borda ou gela prometem
tain coaaanto mdlttplo determinadeut
rangular saliente no corpo #11.n
Moo Ou chapas em:acterirado por
ior -O nivelada com o bojo, sendo
Wddro, moldura ou caixilho, ecoalo
rg face frontal s • - a* desta borda,
trtio do duas réguas longitudinais •
que deriva do rt . inclinado, de
duas laterais ou verticais, unidas nas
4taior largura contrastando com ao
xtremidades, tendo se réguas longiais; peio fato ainda da linha
mediante encaixe, réguas
reontal do corpo superior ~toldai,
desilizadoras, que ... em ser movie é nivelada, com a face plana troei~tutu no sent.. de seu oomprlde maior largura, ser Inclinada •
tenramente e de tal modo a for— kiortueote
~r= 2t.ogefilei mento;
cota a face traseira da peça na- girt
adreas, MO de l'etei de 3 PeeiNe.
rtitár:R, um trapézio retangul0: pelo tanto moem e • ume owan roverad earv~
, .

— nato modelo de barbeador
elétrico, caracterizado pelo fato do
compreender uma carcaça ou estojo
de tomate), substancialmente, paralelepipédico, de cantos boleados e de
faces, ligeiramente, afuniladas no sentido de um dos extremos onde se situem dentro de uma guarnição alongada, de lados retilíneos e do extremos semi-circulares, os dois rotores
operacionats convencionais do operelho.
-Sagstem-se os pontos ds 2 ate 4.
• =Met No 146.598
EM 31 de janeiro de 1963
N. V. Philips Gloeilampenie ore
ken — Holanda.
Título: Neivo modelo de barbeado,
elétrico, — Patente de modêlo inclua
trial.

19 — Nôvo modelo de barbeador elétrico, caracterizado pelo fato de compreender um corpo, substancialmente,
simétrico em relação a um plano
principal e apresentando, em vista lateral, a forma de L agudo de ramos
de largura desigual,
Segtiecn-se os pontos de 2 até 4.

....n••nn•n•n•
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~voo eia 147.719
•
sten 27 de nOecnbro de 1982
Requerente; Indústria e aomerci•
de Acessórios para Csartinaa e Decorações "Oleni" I.seda. — Modelo

II

le — New° 'modelo de trilho pata
..4.4,Emas a, formado por perfilado me-

Segunda-feir a 19 -.
14110,0 de cOmpricriento indefinido, Careeterisado por ter secção transversal
tal forma de "U" invertido, configu- ' Maldo um corpo central retilíneo ha
stizental e com as bordas ligeiramente
projetadas para os lados enquanfo que
eas extremidades das hastes vertieals
se projetam para forma duas ates
• horizontais que ficam ligeiramente ealientes, delimitadas por duas paredes
verticais que sobem paralelamente ia
hastes do "U", terminando substanelalmente abalem do travessão) central
• • encimadas por duas pequenas travessas que configuram a letra "T".
maleaculo.
Total de 2 pontos.
_

TERMO N 9 147.722
Em 27 de novembro de 1982 •
Requente: Matsuura & Cia. ¡edit.
— São Paula.
Titulo: Original modelo de babador. -- Modelo industrial.

uni

-

— "Original modelo de babador",
cl; tecido ou plástico, em côres e dl'Demões varlavels, com motivos de
decoração infantis, pintados ou bordados, com feitio substancialmente
retangular com as bordas ou cantos
arredondadoe, caracterizado pelo fato
daa linhas laterais longitudinais, mais
OU menos na altura do decote divergirem para fora, formando iateratmente ângulos obtusos e, em seguida
se projetarem para traz formando
duas abas posteriores separadas por
recorte interno era forma que lembra
um buraco de fechadura invertido,
terminando es parte circular mais ou
menos na altura da ;linha mediana
transversal do babador e . que configura o decote ou recorte para o pescoTotal -de 2 pontos.
TORMO N o 147.720
Em 27 de novembro de 196e
Requerente; ellatsuura & Cia. Limitada — São paulo.
Título: Original modelo de babador..— Modelo Industrial.
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•~Me

TIMM) NQ 123.186 .
nada tempo, dá-se um banho de ecoa e, a seguir de água quente; a
seguir, retira-se o suporte de papel,
Em 29 de setembro de 1900
deixando-se semente a imagem sôbrei
a superfície, transparente ou não.
Requerente; N. V. Philips' GloteTotal de 2 pontos.
lampenfabrieken — Holanda.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou ror .
letivos à transdutores feitos de mg,
TERMO N9 123.032
tcrial ferromagnético (»cíclico concreto.
cionado tendo estrutura de cristalizaEm 26 de betembro de 1960
r — Um tradutor composto do
ção cúbica. — Privilégio de Invenção.
•
Requerente; Bendiz Westinhouce material ferromagnético óxidico con.
TERMA Nc _123.549
Automotive Air Breve Co. — Estados creclomado, tendo estrutura de cria
Unidos.
talizeeão cúbica, preferivelmente ar
Em 18 de outubro de 1960
Título: Válvula à pressão de fluidos. tamanho de cristal de -0 a 20 microm
l o Iene, válvula relé compreen- e um Intervalo de póros de cerca de
Requerente: Officine Morando" 8.
dendo um corpo tendo aberturas de 5%, Uma ou mais :superfícies do transp. A, — Itália,
Título: Máquina combinada para a contróle, admissão e descarga, dis- dutor sendo submetidas em operação
fabricação de tijolos eca fieira com eositivos de válvula elásticamente im- à Influencias mecânicas agressivas,
pelidos para uma posição normal na -caracterizado pelo fato destas superInjeção de vapor aquecedor, —
qual uma válvula de admissão desli- fícies terem um intervalo de póroa
de Invenção.
le — Máquina combinada para a gr as ditas aberturas de admissão e muito menor que o eeetente do trensfabricação) de tikolos em fieira, com descarga e uma válvula de escape li- dutor.
injeção de vapor aquecedor, caracte- uma abertura de escape, e um ele- Total de 5 pontos.
rizada pelo fato de que compreende, ge, a dita abertura de descarga com
em combinação, um grupo misturador Inento de contrôle serrelel à pressão
TeReto N 9 123.467
molde 'eleelsgrossader com alimen- dedlocável em resposta a pressão na
abertura
do
escape,
e
um
elemento
da argila com injetor de vapor, um
tador de pás, e duas grelhas -suporta- de contrõle sensível à pressão de.sloart 14 de outubro de 1980
tomar duas posiçõec, nea.ntendo alter- oável em resposta à pressão na abertura
de
cantrôle
atuando
sôbre
o
didas por uma armação móvel ante a
Requerente: Esteban Virona — são
nativamente em .serviço uma das duas to elemento ligado com um êmbolo Paulo.
mergulhado
em
alinhamento
axial
grelhas e colocando - a outra em poTitulo; Nievo molde para guias e
sição tal que permite a limpea e a com os ditos dispositivos de válvula sarjetas. — Privilégio de Invenção.
para
controlar
os
mesmos,
dispositi10 — Nórvo molde para guias e sareventual substituição, enquanto a privos sendo proporcionados para suces- jetas, caracterizado por compreender
meira está em funcionamento.
sivamente
fecharem
a
dita
válvula
Total de 2 pontos.
inicialmente uma forma para a guia,
de escape e abrirem a dita válvula de composta de uma caixa prismática readmissão ao verificar-se o desloca- tangular, aberta -em suas bases supemento do dito elemento de contrôle rior e Inferior, e cujas faces ate. Termo N 9 122.519
e do embolo numa determinada dire- reis, a maior anterior é formada em
ção e vice-versa, caracterizada pele dois trechos, sendo um inferior, verlan 9 de setembro de 1960
fato dos ditos dispositivos de válvula tical e destecável, e o outro superior,
Requerente; Marylene Fotografias serem formados eoui uma extensão fixo e inclinado; e as laterala menosolidária formando duas partes de res da mesma forma são dotadas de
Ltda. — São Paulo.
Titulo: Nóvo e original processo de áreas diferente em seção transversal canaleta central vertical, saliente miImagens fotografias Ltda. —• Privi- recobillos deslizevelmente de forma ma delas e reentrante na outra; e
hermética numa cavidade escalonada sendo previstas ainda duas abas inlégio de Invenção.
no corpo e cooperando com as res- clinadas, dispostas longitudinalmente
l o — Nevo e original processo de pectivas partes escalonadas da dita ao
longo dos laterais maiores cia baSe
Imagens fotograficas, transparentes ca,v:dade para formarem cavidades aberta superior. .
ou não", caracteriza-se pelo fato de separadas, uma das quais estj per- - Total de 4 pontos.
compreender uma coperaçço .em que a manentemente liga a com a abertura
fotografia é impressa em papel sensí- do escape e a outra das quais está
vel especial; por seu turno, uma su- permanentemente ligada ccua aberTeRMO N9 . 121.947
perficie de vidro ou plástico, trans- tura de descarga, a pressão, caviparente ou não, ou outra qualquei dade ligada com e, abertura de desEm 12 de agasto de 1980
superfície, é preparada com uma ca- carga se opondo à pressão na abertumada de cola especial, deixando-se ra de descarga atuando sObre os' disRequerente; neeNationale S. A. e
secar; em seguida, a fotografia assim positivos de válvula tendendo à des- Roreson
Corporation —
preparada no papel sensível é aplica- locá-los numa direção de abertura da
Título: conjunto compreendendo
da e aderida sôbre a dita -superficie válvula de admissão.
uns reservatório de recarga e um retransparente ou não, e após determi- Total de "10 -pontos.
cipiente destinado a ser preenchido
de gás liquefeito provido desse reservatório .
1 9 — Conjunto compreendendo um
reservatório de recarga e um recipiente destinado a Ser preenchido de
gás liquefeito p rovindo desse reserva-.
tório, caracterizado p e lo fato de que
r
o rwervaterio de recarga é munido
de -unta'peça de engate (10) apresen.A..OS
tando várias partas (11, 12) destinadas a cooperarem core uma válvula
de vários canais (5, 6) do recipiente,
uma das p artes (11) do engate (10)
com p reendendo tuna, p assagem de
DECRETO N.° 24.645 - DE 10-8-1934
M 11SflO (13) para tornar a ligar o adrecipiente ao re s ervatório de recarga,
DIVULGAÇÃO N.° 769
ao menos outra parte (12) do engate
(10) permitindo comander, durante
tóda a ope ração de e n edenento, uma
3 3 edição
comunicação do recipiente com o esterior para provocar o escapamento
de parte do gás contido no recipiente, a válvula do recipiente compreene
dendb, de maneira conhecido em ai,
4) VENDA •
pelo menos dois órgãos de obturação
( 7, 7; 16, 17; 16, 22) móveis cada
Seção de Vendas Av. Rodrigues Alves, 1
qual, em relação e, um assento para
assegurai' uns fechamento automátiAgência I:. Ministério da Fazenda
co dos canais (5 e s). as ditas partes
(11, 12) do engate sendo destinada
.)
a aferem eôbre esse órgãos de obtuAtende se a pedidos pelo,Sereo de Reembolso rosta1
racão para provotar a abertura dos
ditos canais (5 e' a) q uando o enchi.' •
,
;•;'3' ;1
mento deve ser efetundo.
.n••
Total de 1,
de circulo com a convexidade voltada
para fora, depois do que se inclinasse
para dentro dee;creveledo outros arcos
de circulos Com a concavidade voltada para fora e subisse, quase na vertical, de cada um dos lados do babador, para se encontrar ou fechar
superiormente, • em forma ogival, rodeando o decote no trecho superior.
Total de 2' pontos,

nn•••n•n•n•

JEz• o r

ç ol

.A.1\TIMAIS

Preço: Cr$ 25,00

l o — "Original enoeelo de babador",
confeccionado em plástico ou tecido,
em côres variadas, tendo frontalmenmente, pintado, bordado ou aplicado,
decoração com motivos infantis, caracterizado por ter feitio hue lembra
uni trilingue>. 1-éceles com a base reta voltada l eda baixo e os laterais
configuraeo , por uma linha sinuosa
que, partineo .da leve de s crevesse, eie
cada uma. dee extremidades, um areei
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS

l'6112,100

MARCAS

Ttreu03

MARCAI

398,215
312.547
360.475'
385.276
431.220
434.369
.434.862
431.921
435.131.
482.421
484.986
485.983
494.444
524.572
527.090
528.931
529.214
529.8Z6
530.301
530.782
531.013
531.092
-431.093
531.719
531.814
532,352
532.976
533.220
533.4511
533.472
533.491
211.592
247.631
279.633
281.891
285.528
309.478
314.197
322.892
335.530
335.967
• 343.384
344.017
344.195
'318.720
349.318
351.722
354.582
355.236
364.121
37;1.122
.373.895
435.226
456 760
473.838
482.533
482.710
487.051
493.829
495.037
496.198
503.072
505.518
507.109
510.099
509.466
510.101
510.730
511..106
511.107
511.108
511.787
512.254
512.257
513.049
516.272
516.719,'
517.325r
312.531
315.533
323.142
323.148
350.514
353.654
355.657
355.657
355.691
• 357.248
358.940
363.852
363.858
363.869
378.403
378:403 '

271.019
271.020

533.617
583.618
533.672
533.844
533.922
523.995
534.003
534.070
524.084
534.086
, 534.087

271.051
271.052
271.053
271.054
271.055
271.056
271.057
271.051/271.059

' CERTIFICADOS EXPEDIDOS NO DIA, 12 DE JULHO DE 1962
T.P.R510S

382.816\
382.819
382.820
382.821
382.823'
382.824
382.826
382.828
382.829, (..!
382.839
332.831
312.629
244.971
350.153
352.381
354128
354.317
366.668
366.806
367.264
368.732
372.211
379.080
379.752
379.758
380.510
380.511
381.118
331.262
536.404
536.405
536.465
536.479
536.484536.585
536.672
536.654
536.699
536.701
538.703
536.706
536.718
526.730
526.731
536.782
536:784
536.786
536.787536.789
536.790
536.791
536.792
536.793
536_794
536.795
536.796
536.787

356.798
.536.799
536.804
536.818
536.819
536.820
536.821
536.869
536.841
536.842
536.844
536.847
536.857
536.877
537.235
537.271
535.547
535.040'
535.031
492.771:

.51.1,fidA8

271.827
271.828
271.829
271.830
.271.83:271.832
271.833
271.834
271 835
271.836
271.837
271.838
271.839
271.940
271.841'
271.842
271.843
271.841
271.545.
271.546
271.547
271 848
271.849
271.850
271.851
-271.852
271.853
271,854
271.855
271.040
271.941
271.942
.271.943
271.944
271.945
271 946
271.947
271.948
271.949 •
271.909,
271.901
271.952
271.953
271.954
271.955
271.956
271.957
271.958
271.959
271.960
271.96/
271.962
271.963
271.964
271.965
271.966271.967
271.968
271.969
-271.970
271,971
271.972
271.973

271.974
271.975
271.976
271.977

E1.9779
271.980
271.981
271.982
271.983
271,984
271.985
211.986
271.9871..

711/5108

490.123'
499.433
499.498
519.752
535.518
- 535.930
535.931
535.932
.535.933
535.934
535.938
535.939
535.940
5E5.941
535.942_
535.943
535.944
535.951
535.952
535.973
535.974
536.117
536.350,
556.3591
536.360
536.362
536.363
536 354
-406.447
176.086
• 284.276
285.079
314.308
329.457
331.288
349.845
351.396
357.462
359.230
305..572
•
365.561
370:805
-* 376.121
376.770
379.501
381.493
381.504
332.087
382.097
382.098
382.358
. 382:784
.383.127
383.142
535.485
, 535.483
535.465
535.397
535.376
. 534.822
534.782
531.516
-529.070
'528.618_
528.614
528.607
528.601
527.681
,527.061
524.313
521:107
515.096
: 513.545
461.850
395.505,
300í106,

1

MARCAS

271.912
271.913
271.914
271:915
271.916
271.917
271.918271.949
271.920
271.921
271.922
271.923
271.924
271.925
271.926
271.927
271 923
271.929
271.930
271:931
271.932
271.933
271.931
271.935
271.038
271.937
271.938
271.939
271 988
271 989
271.990
271.991
271.992
271.993
271 994
271.995
271,996
271 997
271.998
271 1199
271.000
271.00/
271.002
271.003
271.004
271.005
271.006
271.007
271.008
271.009
271.010
271.011
271.012
''.272.013
272.014

272.015
272.016
272 017
272.018
272.019
272.020
272.021
272.022
272 023
272 024
272.025
272.026
272.027
272.028
272.029
'272.030
272.031

272:032
.272.033
272.034

272.035

271.022
271.023
271.024
271.026
271.028
271.027
271.028
271.029
271.030
271.031
271.032
-271.033
271.034
271.035
271,036
271.037
271.038
271.039
271.040
271.041
271.042
271.043
271.041
271.045
271.848
271.047
271.048
271.049
271050
271.124
271.125
271.126
271..127
271.128
271.129
271.130
271.131
271.132
271.133
271.131
271.135
271.136
271.137
271.138
271.139
271:140
271;141
271.142
271.144
271.145
271.295
271.296
271.297
271.298
271.299
271.300
271-301
271.302
271.303
271.301
271.305
271.306
271.308
271.308
271.309
271.31a
271.311
271.312
271.313
271.314
271.315
271.316
271.318
271.319
.271.320
271.321
271.526
271.527
271.528
271.529
271.530
271.531
'271.532
271.532
271.533
271.534
271.535
271.536
271.537
.271.538
271.539
271.510

534.188
534.198
534.203
534.206
' 534.207
534.241
534.293
534.312
534.313
531.311
534.321
534.336
534.355
534.354.
534.355
-534.361
534.363
534.372
531.373
374.680
375.410
$76.420
378.788
378.938
378.937
379.569
379.585
380.088
380.520
381.333
381.450
381.492
382.372
382.380
382.381
382.382
382.381
382.862
382.863
385.845
.518.751
518.936
520.962
525.419
525.523'
526,855
526.862
527.327
527.650
528.556
529.262
529.272
531.821
531.833
531.911
532.345
533.579
533.619
.533.537
533.839
534.111
534.201
534.246
534.247
534.532
534.533
-379.105
379.146
379.152
380.231
380.806
381.523
381.535
382.244
382.462
382:471
382,472
382.473
382.474
382.4'75
382.985

271.060
271.061
271.062
271.063
271.064
271,065
271.066
271.067
271.068
271.069
271.070
271.071
271.072
271.073
271.071
271.075
271.070
271.077
271.078
271.079
271.080

271.146
271.147
271.148
271.149
271.150
271.151
271.152
271.153
271.151
271.155
271.156
271.157
271.158
271.159
271.160
271.161
271.162
271.163
271.164
271.165
271.168
271.322
271.323
.271.324
271.325
271.326
271.327
271.328
271.329
271.330
271.331
271,332
271.333
271.331
271.335
271.336
271.337
271.338
271.339.
271.340
271.341

271.342
271.343
271.341
271.34h
271.318
271.317
271 •VI
271.512
271.514
271.515
271.515
271.517
271.543
271.549
271.550
271.551
271.552
271 .553

271.554
271.555
271.556

..ingúncia-tetra lu
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M ARCAS D E POSI.ADAS
Publicação relia de ao5rdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da públicação manacá a
correr o prazo de 60 dia., para o deferimento do pedido. Durante Use prazo poderão apresentar suas opqato3a9
Departaznesste
Madona! da Propriedade Industriai aqueles que se Julgarem prejudicados com a conoeseão do relato" regnertdo
Termo n.° 636.619, de 7-4-64
Neusa do Nascimento Ferreira
Rio de Janeiro

i'êrmo n.o 636.614, de 7-4-64
Fábrica de Gaitas Alfredo Hering S. A.
— Comércio e Indústria
Santa Catarina

OURIEN

PRORROGAÇÁ94

DI).11É-Mt7
IND.BRASILEIRA
, Classe 4§
Gaitas de bôca (brinquedos)

Termo n.° 636.623, de 7-4-1964
Grá fica Pelotense Ltda. Grafipel
Rio Grande cio Sul

Indústria Brasileira
Classe 48
/Algos da classe
Termo n.° 636.620, de 7-4-64
Importadora L. Daehnfeldt Ltda.

e

Classes: 33, 38 e 50
Titulo
Treno n. 9 636.624, de 7-4-1961
Fiofino S.A.
Pernambuco

PRORROGAÇÃO

FIBRING BABY

Fidino •S/A

Crasse 49
Sanfonas — gaitas — gaitas de fole

acordeoens (brinquedos)
Térmo n.° 636.616, de 7-4-64
Fábrica de Gaitas Alfredo Hering S. A.
— Comércio e Indústria
Santa' Catarina

Nome Comercial
Termos xis. 636.625 e 636.626, de

7-4-1961
Koret Of Califórnia, Inc.
Estados Unidos da Américo

ECORATRCTNA
Classe 45
•
Sementes e mudas para agricultura,
horticultura e a floricultura e flores
naturais
Tèrmo oa.° 636.621, de 7-1-1964
Francisco do Espirito Santo
Guanabara

Rio de Janeiro

ite Oiff'd

,

Classe 40

." Classe 36
`-. Artigos da elnamt

Classe 42
Whisky
636.634, de 7-4-1961

Termo
Theodoro Emy Drehe
Rio Grande do Sul

INDUSTRIA BRASILEIRA/.

Classe 36
Artigo., em geral
Tèrmos na. 636.627 e 636.028, de

7-4-1964

Tèrmo n.o 636.635, de 7-4-1964
Glabra S.A. — Comercial, 'mobiliaria

e Agrícola Brasília
Sào Paulo

Aaiabras Comercial Exportadora e
Importadora Ltda.
' São Paulo

3

Classe 48
produto farmacêutico tendo como
indicação principal o tratamento e
embelezamento da pele
Têm) n.0 636.622, de 24-1964
Francisco do Espírito Santo
Guanabara

Um

Indústria Brasileira,
Classe 16
Artigos da classe
Classe 28
Artigos da classe
Irmos na. 636.629 e 636.63Ó, de

7-4-1964
Aaiabres Comercial Eitfortadora e
Importadora Ltda.
São Paulo

Classes: 1 a 50
Titulo
Térmo a.° 636.636, de 7-4-1964
Refrigeração Springer S.A. — »id. e

Comércid

_Rio Grande do Sul

ÇONJUGADO,
INDUSTRIA BRASILEIRA

—

9ena cíMumada
INDUSTRIA BRASILEIRA

INDUSTRIA 'BRASILEIR

Classe 42
Whisky

INDUSTRIA BRASILEIRA

Artigos da classe
Termo no 636.618, de 7-4-64
A. L. Madeira 8 Cia. Ltda.
Rio de Janeiro

,Dr-ehe4f

Dreher)s Whisksi

r:MANIXE

' 11-11PNidústria árasileiri

Classe 16
Art:gos da clama
Classe 28
Art:gos da classe
Termo n.° 636.633, de 7-4-1964
Theodoro Erny Drehe
Rio Grande do Se/

Classe 23
Tecidos em geral

PRORROGAÇÃO

Classe 9
Gaitas de bca (instrumento musical)
Termo n.° 636.617, de 7-4-64
Alvorada Indústria e Comércio de
Móveis Ltda.

InaustIfis Diadaeltt.

Cu2nabara

Térono n.° 636.615, de 7-4-64
Fábrica de Gaitas Alfredo Hering S. A.
— Comércio e Indústria
• Santa Catarina

1/1003751A BRAMI-31RA

Térmoa na. 636.631 e 616.632, dl
7-1-1964
• Xaislaras Comercia/ Exportadora e
Importadora Ltda:
São Paulo

jttlfijr4'4,9

INDUSTRIA BRASILEIRÀ
Classe 48
Um produto farmacêutico tendo como
indicação principal o tratprto
imbelsrenseson de

•

R ODAPIAST
Lago tria Brasileira

aa'Ne

)irtig9l

de elahot

28
Aassgot da doo.

Classe 8
/kr adistinguirt Abajour, cumuladataa
acetino/net?" amortecedores de rádio
irtotáncia, anotoometroe, aparelhas
de televido, parelhos dia, condido.
nado, aparelhas para ilumiaação,
dativa ca considerados amaórioi
veiculo" aparelhos para anunciei
ateei, *pau% acpareadoese e
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vitral/aos para purificar águas, apare. gistradores. resistências elétrica!, ‘;eles,
me, aparelhos cromo gráficos, 'apare- sorveteiras, sorveteiras elétricas caseikilo de barbear elétricos, aparelhas re- ras, soquets, sinaleiros, sereias de alar-

gistradores e medidores de distâncias,
aios de sinais lampejantes. aparelha
reguladores de de gás, aparelhos de
galvanoplastta, aparelhos didáticos, aparelhos i cinematográficos. aparelhos automáticos ara acender e regular gás
aparelhos para separar café, aparelhos
para aquecer edificais, aprelhas para experimentar drenas, aparelhos para des.
truir insetos, aparelhos de ótica, aparelhos pulverizadores. adarelhos pulve.
eizadores, aparelhos para aquecimente
de água, aparelhos geradores eletro
quimicos, aparelhos para recepção, reprodução de sons e Banidos, aparelhos
automáticos elétricos de passar, apare
fios per aespremer frutas e legumes
aparelhos de alta tenso. aparelhos de
proteção contra acidentes de poerarios.
aparelhos afiadores de ferramentas, apa.
relhos distribuidores de sabào e de de
idnfetantes para instalações sanitárias
aparelhos esterilizadores, aparelhos gaazificadores, aparelhos para analises
aparelhos ozonizadores, aparelhos paserizadores. aparelhos reguladores e estabilizadores da pressa -oe do fluxo de
gases e liquidas. aparelhos ara salva.
mento e para siaalizção. parelhos para
tacamprista, para limpar vidros, para
kombater formigas e outras pragas, aparelhos automáticos acionados pela In.
troduçáo de moedas, aparelhos espargi.
'dores, aparelhos e instrumentos de calCulta aparelhos para observações eis
'nicas, aparelhos termostatos, aritonis
metros, aspiradores de pó. acrornetros,
acendedores elétricos, alto falantes, aplicadores elétricos, - antenas, baterias de
acumuladores, baterias, balanças comum
s elétrica. braometros, binoculos, bito
hm bobinas, bobinas eletricas (arreata
para fins curativos), botões de campainhas elétricas, bombas medidoras, bús;alas, bules elétricos, buzinas, caixa de
descarga. cãmaras cotograficas, chassis
ibe rádios, chaves elétricas, cinemato
grafo, cronômetros. cronógrafos. combustores de gás, Cidelilletral. cristas de
rádio condensadores. comutadores, Cortadeiras para fotografias, chaves de
alavancas, chaves automáticas. capaci
toras de bloqueio, capacitares eletrold
ticos .calibradores. conservadeira elétri
ca. estufas, engenho de assar, carnes.
*amoladores de cabelo elétricos, areoe
rômetros, esticadores de luvas, espelhos
plástico para eletricidade, esteriliza
rem extintores de incêndio, ferros ele.
'tricas de passar e engomar, temo de
*soldar elétrico. filtra° e aparelotm til
trantes, filtros ara óleos, filmes- falados
• fogareiros elétricos, fusivels, filmes revelados, faróis como acessorios de vei.'
"dores, microscópios, mtsturadeiras, atm
quinas falantes, mostradores de radio
'autos para sinalização e para sinaliza.
Oo e para iluminação em geral mar
adores de passagens, magnetos..rnettl.
'microfones. mascaras contra gazes. mi.
arometros, níveis, óculos. objetivas 'otográficas, pilhas elétricas, podometros.pluviornetras, pinos de tomada, panela
de pressão, pistOlas de pintura. plugs,
paineis de carros, quadros distribuias
'reit pick-cps. para-raios, propulsores,
painel& de carros. queimadores de óleo,
quadrantes e sextante para observação
astrológica, refrigerdaores, refletores, re.
ostatos. relógios de ponto, despertada
tun, contadores e medidores de quanta
dada e volume, raladores, radiosa retentores de graxa e óleo, receptores, re.
'dores
ir. automáticos, registros para va
. gaz, água e uotros liquidos quan.
silo considerados partes de máqul.

-g:

me, soldadores- a-elétricos, toca-discos
tomadas e interruptores elétricos; tor
acima, tubos acusticos, termometros para observação meteorológico, tacostie
troa torradores de cereais, trenas, -transformadores, telefones, tostadeiras, telegrafo, tripés para totogratias, vaivulas
para radias, valvulas de descarga, vai.
vulas de redação, vacuometros, válvu.
lu, elétricas de vacuo, ventiladores. velas elétricas
Termo .• 636.637, Be 7-4-1969.
(Prorrogação)
Masi f Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

•

Tê trilo n.' 636 .639,* de 7-4-1964
•
(Prorrogação)
rigorifico Scl Riograndense S.A.
Rio 'Grande do Sul

PRORROGACACi

Classe 41
Titulo
Termo n." 636.640, de 7-4-1964
(Prorrogação)
Lanifício Suldograndersse S.A.
Rio Grande do Sul

Aplisto

1964

r. Termo n.° 636.646, de 7-4-1964
Osni Hugolino de Freitas
Santa Catarina

HUG
Classe 41
Café
Termo n.° 636.647, de -7-4-1964
Confecções Juntais Indústria e
Comércio Ltda.
Minas Gerais'

PRORROGAÇÃO.

,PRORROGAÇÃ-0

AROMAS Sla/HTRE
Indústria Brasileira
Classe 48
Para ' distinguir artigos de toucaddr e
perfumarias em. geral: Almíscar. água
de beleza. água facial, água de lavanda
Classe 23
água de colónia, arminhas. águo de
Tec,dos em geral
quina, água de rosas, água de alfazeTermo n.° 636.641, de 7-9-1964
mas, amônia perfumada, liquida, em pó.
Casa Twist Ltda.
em pedras, para banho, brilhantinas,
Santa Catarina
bandolinas, batoris, cosméticos para o
cabelo, . pestanas, cibos e bigodes.
cuyons, cremes para a pele. 'a'mina
cheiros em pastilhas, em tabletes. CL
lentilhas, em trociscos e em pilulas
cremes para barbear, cremes dental.
depilatórios, desodorantes, dissolventes.
easencias. extratos, esmoa de pe-tumes,
Classes: 12 e 36
creme para limpeza da pele, e para base
Título de pó de arroz, esmaltes para unhas.
Térino
n.°•
636.642,
de 7-4-1964
nativas para dentes. cabelo,, roupas,
Andrade E, Corrêa
cílios e unhas, fixadores para o cabelo.
Santa CatarináL
pestana, cílios e bigodes. Fivelas para
o cabelo, glicerina pertumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para . maquilagem. lança-pertumes, 10Ço5e3, liquidas dentitricios. em pasta. era
sabão, em creme. em elixir e em pó.
liquidas para ondulação, permanente.
lixas para unhas, taaut, óleos para a
Classes: 33 e 41
cabelo, pasta e pós para dentes, perfuTitulo
mes, petróleo ara uso de toucador,
Trmo
n.°
636.643,
de 7-4-1964
pastas e pó para as unhas. on.poni
Aldo Rocha
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e tom pó de arroz, pentes,
Santa Catarina
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutia, pon-pons, pó de
arroz
Á'FOMACO )9 Fornecedóri
Tèrrno n.° 636.638, de 7-4-1964
'do Materiais_de_Construção4i
(Prorrogação)
Industrial e Comercial Brasile:ra $.A.
Classe 16
"Incobrasa"
Titulo
Rio Grande do Sul
Termo n.° 636.644, de 7-4-1964
Lino José Gonçalves
PRORROGAÇÃO
Rio Grande' do Sul

Empreza de Pesca

LAGUNENSE

árát.

*1400".
drunieU

J.f
Classe 41
Bolachas e biscoitos
ferino n.° 636.645, de 7-4-1964
Lino José Gonçalves
Rio Grande do Sul

Classe 41
Óleo* comestIveis, farinha de :soja Co
mestivel, farelo e torta de soja para
alimento de animais

Padaria Cerqueirai
Qasse 41
Produtos de padaria e confeitaria

'r oess,Kok 6 A —..fiPto.

Classe 36
Confecções
Termo n.° 636.648, de 7-4-1964
'Editora Abril Ltda.
São Paulo

Maquinas e Metoif
Classe 32 ,
Uni periódico
Termos as, 636.649 a 636.654. da
7-4-1964
•
Maximiano Ernesto da Silveira
Bagdóchno
Guanabara

Feira Internacional
do Atlantico
Classe 33
Título
Classe 33
• Titulo
Classe 33
Titelo
Classe 33
• Titulo
,Classe 33
Título
Classe 33
Titulo
Tárraos as. 636.655 a 636.657, de
7-4-1964
Indústria Manha de Auto Peças 'S.A.
São Paulo

ARILIA
Indústria ,Araail?irti
Classe 6
Máquinas e suas partes intearantes para
Naz industriais: máquinas de precisão,
máquinas operatrizes, motores e suas
partes, peças para automóveis não ia
cluidaz em outras classes: Alavaacaa,
alternadores, máquinas eu:assadeiras.
máquinas amassadeiras de barro e coe1 ereto, máquinas de abrir chavetas ata-
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subam afiadoras para ferramentas, má.
Finas para arqueação de embalagem,
Anéis de esferas para rolanseatos, anéis
de óleos, anéis para facilitar o arranca
roa motores. autolubrificadores, azai&
abturadores, aparelhos para mistura de
de
line is de segmentos, bielas, lb
• rcomPrimido, bombas rificantes,
solina para automóveis, blocos de atobombas de circulação, bwbas de com.
bustiveis para motores, bombas ,para
&leo. burrinhos, bombas de água e ga.
combustíveis de motores e explodo,
manteiga. engrenagens, engrenagens
ganhos de cana, espremedeirm para
tares. bombas hidráulicas, bombas centrifugas. rotativas, de deslocamentos e
a pistão, blocos centrifugadores, industriais para liquido& e pós, desnatadeltas, kemogenizadores, máquinas bruniioras. caldeiras. compressores, cilindros.
tamblos, cabeçotes máquiinas adaptaelas na construção e conservação de
estrada, máquinas de costura, máquinas
•centrifugas, máquinas para clarear, clarificar. refinar. misturar e purificar
Buldias e pós máquinas compressoras,
máquinas classi ticadoras, máquinas catadoras, máquinas de centrar, máquinas
para cortar, carburadores, carta: de embreagem. cartas " de motor, cubos de
placas de embreaarn, caixas de hibrificaçâo, diferencial, distribuidores de
gasolina, dispositivos de arrannue, máquinas desempalhadoras. máquinas debulhadoras. descascadorasa esptunadeiras, embreagens, engraxadores, senhamáquinas ensacadorm, elevado.
nu, esmeris exaustores para iodas. tapara mancais, engrenagens para cremateira. engrenagens de comando das
válvulas, eixos de transmisdo, direçao,
elevadores hidráulicos, engrenagens
multiplicadoras, guindastes, guindaste
para caminhão, frezas, máquinas para
furar, geradores. 'guinchos de rosca
*em fim, guinchos de segurança. guinchos de transporte aéreo. gazeificadores
lia liquido& combustíveis, geradores de
eletricidade, juntas universais para condutos dágua de motores e máquinas.
e frio e a quente para aço e outros
metais, lançadeiras, máquinas de lavar
roupa e pratos, máquinas batedeiras,
mancais para brocas, motores elétricos
máquinas operatrizes. máquinas milita
radoras de barro e de concreto, máquinas borracheiras e atesteis, ataqui.
ias 'frigorificas, moinhões para cereais,
máquinas para malharia, meadeiras, máquinas para movimento de terra máquinas de rotular, martelo" a vapor,
motores de combustao, interna, elétricos
• a gás, motores para bicicletas e motocicletas, multiplicadores, motas para
máquinas, molas para válvulas, macacos hidráulicos, magnatas de ignição,
mandris, pedais de alavancas de embreagens. planetárias de parafusas sem
já* e de rodas, pentes quando parte
de máquinas, rolos para estradas e intpresa°, pistões de motores, pinhões,
prinsas, máquinas pulverizadoras. piainas de mesa, placa para tornas. polias,
redutores, rolamentos, silencioso*, segmento. de pistão, serras mecânicas, serras hidráulicas, serras de fita. máquina secadoras máquinas, para terra, máquinas salgadeiras para manteiga, teares. turbinas, tercedeiras, máquinas para
tecidos e tapeçarias, máquiims para
indústria da tecidos, tesoura* rotativas.
máquinas para soldar, tornos mecanicos,
donos de revólver, máquinas urdideiras, nichos de válvulas, válvulas de
motores, vibraguins, velas de ignição
para• motores, ventoinhas, máquinas
v rntiladoras • ventiladores copa l parte
dm máquinas
. •

Dl; RIO OFICIAL' (Seçãr, III)
•
Classe 8
Instalações elétricas para veículos,
• chamadas e chicotes
Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas Partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, /aviões. amortecedores, alavancas de aambio. barcos
Iraque*, braços ara veictdos, biciclelama 'Saia.1.123 a ogua ap SOLMISIt3
nhonetes, carros ambulantes, caminhões.
carros, tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carroa, carroças, carrocerias, chassis, chaas circulares para ve/culos, cubos de veiculoa
carrinhos para máquinas de escrever,
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadonas parad Passageiros e para carga
caçote& pada ca'ass, eixos de direaao
'raios, fronteiras para veículos,- guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos, sacias,
motocicletas, motocargas, moto furgões.
manivelas, navios, ónibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veiculas, selins, tricicles, tirantes para velculos, vagões, velocipedez, varetas de controle do atogador e
acelerador, tróleis, troleibus„varaes de
carros, toletes para carros
toinagsdaam a
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retos, mancai de teto, acomplamentas. terferencia - fonógrafos, garrafas tendem
polias para cabos, cremalheiras, ret.fi- galadeirasdgloboa para lâmpadas. globos
cadores, rodeiros, mancais para rodeiros, para Untaram, globos terreatrespare
chumaceiras e cones
ensino. gravadoaes. holofotes ' acabado.
res. indicadores de vácpcs timtrumentoi
Clame 3
Abaixa luzes d • elampião, aoalours, de alarme interruptores. .ámaadas asa
asumuladores actinõmetrat, am perónte- candescentes, lámpadae •cort.ans." lente
troa, amortecedores de rádio e trequese- liquidificadores. maçaricos aara soldar,
cia, anemómetros, aparelhos de televi- caldear e cortar. máq'uinas de tares
são, aparelhos para iluminação, inclu. pés para fotografias. válvulas para ra.
sive os considerados acess5rios de vai- dios válvulas de descarga tálvutas de
redução. vacuómetros. 'ia:1 elétricas.
cubos. aparelros para anúnsios mecâniválvulas de vácuo e acionadores
cos, aparelhos aquecedores, e medidores,
Classe 21
aparelhos cromográficos, aparelhos de Para distinguir: Veiculas e suas partes
barbear elétricos. aparelhos registrado integrantes: Aros para bicicletas, auto.
ma e medidoras de distáncias. apare. móveis, auto-caminhões, aviões, amorlhos para purificas água, aparahos de tecedores, alavancas de cambio, barcos
sinais lampejantes, aparelhos - regulado- breques, braços ara veiculos, bacicle.
res de gás aparelhos de galvanoplastia. tas, carrinhos de mão e carretas,
camia
aparelhos didáticos, aparelhos anular nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
tográficoa, aparelhas automáticos para carros, tratores carros-berços, carros.
acender e regular gás. aparelhos para tanques, carros-irrigadores carros carseparar café, aparêlhos para aquecei
r
edil Mios, aparelhos para experimentai oças, carrocerias. chassis. chaas
dinamos. aparelhos para destruir rase cuiares para veicules, cubos de veiculai
tos, aparélhos náuticos científicos. apa- carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços. para veiculos, direção. dadarelhas de ótica. aparelhos pulverizadores, aparélros para aquecimento de gadeiras. estribos, escadas rolantes,
vadores para passageiros e para carga
água, aparelhos geradores eletroquuni
engates
para carros, eixos de daeaacs,
coa, aparelhos para r reCepçâo, reprodta
"retos. fronteiras para veiculo* guidão,
da de som e sônicos aparelhos autolocomotivas lanchas. motociclos molas,
máticos eléétricos de passar, aparelhos motocicletas,
motocargas, moto furgões,
para
espremer
frutas
e
legumes,
aparemanivelas,
navios,
ónibus. para-choques,
Termo n. ° 636.658, de 7-4-1964
Indústr a Manha de Auto Peça e S.A. lhos de alta tensão, aparêlhos de pro- para-lamas, para-brisas," pedais palitem*,
teção
contra
ardente
de
operanos,
São Paulo
aparelhos afiadores • d eferramentas rodas para bicicletas, raios para bicicle.
aparélhoa distribuidores de sabão e de tas, reboques, radiadores para veiculo',
desincrustantes para instalações malta rodas para veicuios. selins. tricicles
cantes para veiculas. vagões. veloctpee
INDUSTRIA MARILIA rias._ aparelhos esterilizadores, aparelhos des.
varetas 'de controle do atogador
4 instrumentos usados na engenharia
acelerador, tróleis: troleibus, varaes do
DE AUTO PEÇAS S.A. agrimensura geodezia. aparélhos gases
carros. toletes para carros
ficadcres, aparelhos de análises, aparelhos ozonizadores. aparelhos passeara
Nome Comercial
Termos r‘S. 636.662, e 636.663, de
zadores, aparelhos reguladores e estabi
7-4-1964
Termos as. 636.659 a 636.661, de lizadores da pressão e do fluxo de ga"Ka-7.1" Comércio e Indústria de
ses e imuidos. aparelhos para salva7-4-1964
Plásticos Ltda.
Indústria lalarilia de Alijo Peças S.A. mento e para sinalização, aparelros
São Paulo
para escafandristas, aParêlhos para lim
par vidros, aparelhos para combater
formigas e outras pragas, aparelhos auD U ã-A M A T
tomáticos acionados pela introdução de
molas, aparelhos i:'mra picar, cortar ou
Indástria Brasilein
reduzir ~estiveis, aparelhos espargi
dores.' aparelhos e instrumento" de cálculo, aparada para observações sisal.
cai, aparelhos tesmostatos, aparelhas
Classe 8
puldstria Brasileirá para natação, aritoninnetros. aspiradoAparelhos de barbear
res de pó, aerómetros, acendedores eleClasse 48
tocos, alto-falantes. amlificadores elé- 'Pacovas de dentes, escovas para o caClasse 6
,
tricos, amassadeiras, antenas. batedei belo, cílios, pestanas, pentes e grampos
Para dasinguir: Máquinas e motoras] ataplificadores elétricos, aníaasadelras,
para o cabelo
elétricos à gás, vaor e a vento; turbi- antenas. oatedeiras. balanaa comum ••
nas; locomoveis; máquinas motrizes; Má- elétrica, barómetros baterias de actunia.
Termo n.° 636.664. de 7-4-1964
quinas operatrizes; vent'ladores para as ladoses, binóculos, bada las ta binas, )o,
N. V. Zuid-Chemie
Indústrias; aparelhos de elevação para binas de indução, careta ;sara fins cura
1 Iolanda
cargas: guindastes; laminadores; máqui- ti-vos, tícaae* de eaaspainhas elétricas
nas ferramenta; maquinas perfuratrizes; Somam asedidoras, 'minas" eis:mutat. int
desvios; mesas giratórias; lubeficadorea. carias "'abicas, bulas e éir:c.cs,, caixas da
Partes de máquinas, a saber: rodas den deák.trpa, Cttnia'113 irturrifirio e MJtadas, rodas para corrente, correntes, gráficas, cafpainhas elétricas, chassis de •
mancais de manivelas de pedais, regu- rádios, chaves elétricas, cinematógrafo*
ladores, engrenagens de diferenclaia crondegrafos, cronómetros. combustores
engrenagens de multiplicação e traias- de • gás, • cidêmetros, cristais de rádio.
m:sda de fõrça, articulações universais. condensadores, cortadeira para fotogra.
eixos, mangas de eixos móveis, coman- fias, afiavas de alavancas, chaves auto.
Classe 2
dos, mancais de rolamentos de esferas. ciáticas, capacitares de bloqueio. • ca pa- - Fertilizantes artif diais e fertilizantes
citares
.
eletroliticos, calibradeiesd dia-os
anéis de gula, mancais radiais mancais
mistos
para telefones, discos gravados, dial*,
de pressão, combinação de mancais ra- fogareiros.
fasivels,
faróis
amo
acessó.
Termo
n.9
636.676,
de 7-4-1964
d ais e de pressão, anéis de guia para
despertadores, enceradeiras elétricas enSociedade Fornecedora Novacap
esferas, dispositivos para guiar corpos genho de assar carne. espelima óticos.
Limitada
rolantes, dispositivos para a fixação de esticadores de luvas, espelhos de plásGuanabara
corpos rolantes Obre eixos ou era caixas ticos para eletricidade, esterilizadores..
de mancais, mancais de rolamento, rola- xtintores de incêndio, ferros elétricos de
S OCIEDADE FORNECEDORA
mentos de esferas, rolamentos de rolos, soldar. filtros e aparelhos filtrantes. fila
esferas e corpos rolantes de aço e ou- troa para óleo, filmes falados. fogões.
NOVACAP LIMITADA
tros meta :s ,mancais de empuxo com rios de veiculas para sidializao e para
colares múltiplos, transmissões, transmis- iluminação em geral, filmes reveladossões intermediária e suas partes inte- Nanas elétricas, fervedores, frigorifico&
`a Classe 33
grante', cavaletes de ~suis, mancais fotliesetros, hos elétricos, filtros da ta.
Titulo

-- 2914 Segunda-feira 1C;
Termo n.° 636.665, de--7-4-1964
Casas Oliveira Cornestivolis . S.A.
Guanabara , •••„
PRORROGAÇAv

DIARIO OFICIAL (Seção 1(i)
dagan e de ferro. tnáqkiinas para crlar, trançadeiras,. máquinas de gravação, laminadorea, dragas engenhos de
cana, máquinas para encadernaçãoasara
engarrafamento. entalhadeiras (máquinas), máquinas de estampar, de frisar,
de fabricar gelo._ guinchos, guindaste,s
máquinas de • lavar, linotipos, lixadoras,
macacos, motores, máquinas multiplicadoras, plainas, rebitadoras, refinadoras,
rotuladoras, secadeiras, separadores, serras de fita, turbinas, máquinas a vapor
exceto locomotivas, tupias, engrena, gens e - rodas de, máquinas,
Termo n'. 9. 636.678, de 7-4-1964
Ccmércio e Extração de Minei:15s
• "Coueill" Ltda.
São Paulo

Classes: 41, 42 e 43'
Título de Estabelecimento
Termos na, 636 .666 a 636.. 675, de
7-4-1964
•
Indústrias J. B. Duarte S.A.
São Paulo

00

Ag6sto de 1964

perneiraá, quimonos: 'regalos.
Tertno ti.° 636.688, de 7-4-64.
robe ,dé chambre; roupão, sobretudos, Sociedade de Moagens de ,Recife Ltdai
suspensórios, saldas de banho sandálias
Pernambuco
susteres, shorts, sungas, tolas, ou slacks,
talar, toucas, turbantes, ternos, uniformes
'*
,e Vestidos
Termo n.° 636.682, de 7-4-64.
Dr. Edgard Vieira Cardoso
Guanabara

çaalestia Dona
Indústria BrasilOra

COMEXIL
indústria brasileira
Classe
Minérios
Têrmo n.c 636.679, de 7-4-1964
Indústria e Comércio de Mandioca e
À
Milho São Luiz Ltda.
São Paulo

Classe 41
Mel
Termo n.° 636.683, de 7-4-64 •
E. 1. du Pont de Nemours and
Company
Estado; Unidos dá América

Classe 41
Insinnia
Térreo n.° 636.689, de 7-4-1964
Fazenda São Vicente Agro-Pecuária
Indcstrial Limitada
•.
Rio de Janeiro s

SYMMETREI

SAO LUIZ
indústria brasileira

iNOUSTRIA 8RA4.11.11IRA
Classe 1
Artigos da classe
Class& 2
Artigos da classe
Classe 3
Artigos da ' classe
Classe 4
Artigos da classe
Classe 5
Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classe
Classe 11'
Artigos da classe
'Classe 46
Artigos da classe
Classe 48
Artigos da classe
Classe 50
Artigos da classe
Tèrmo n.° 636.677, de 7-4-1964
Comercial de Máquinas 3 B
Rio Grande do Sul

38
• Indústria Brasileira

Classe 6
Máquinas e suas partes integrante aão
incluídas nas classes 7. 10 e 17. discrininadamente: Abanadores de cereais,
adelgaçadores e alisadores de couro.
afiadores, agitadores, bombas e purificadores de água, compressores, batedores e descaroçadores, prensas e trituradores de algodão, beneficiadoree de cereais, amassadores, amortecedores hirráulicos, aplainadores, moinhos 'para
areais, máquinas de soldar, máquinas
de fabricar açúcar, aspiradores, bombas
de incêndio, máquinas para -bordar, britadores, máquinas de furar, burrinhos,
torradores, câmaras de eapurpõ ao(
cereais. , disnatadeiras.. debulhadores,
moinhos, máquinas tipográf4cai, máquinas texteis, condensadoras para coastnnso coriservaçto de estrades de ro•

Classe 3
Alos produto farmacêutico
Classes: 33 e $0
Termo n. +636.684, de 7-4-64
• Insígnia
Classe. 41
Carlos 'José Fontes Diegues Produções
nrmo
n,9
Mandioca e milho, farinha de milho,
636.690, de 7-4-1964
Cinematográficas
. Fazenda São Vicente Agro-Pecuária
Srinha cl emandioca, fubá, flocos de
Guanabara
Industrial Limitada
milho e flocos de mandioca
Rio de Janeiro
Têrmo n.e 636.680, de 7-4-1964
Revend 1 Comércio e Representações
Limitada
,f FAZENDA SÃO. VICENTE )k
São Paulo

4,

:KINEMA.

01,6140,PECUARIA INDUSTRIAL UPAIT*.M

Revendil
Clas'se 3 Substâncias químicas, produtos e reparados para serem usados na medicina
ou na farmácia •
Termo n.° 636 .681, de 7-4-1964
Casa da Sogra Modas Ltda.
Guanabara
•

Clases: 8, 28, 32. 33 e 50
Itislgnia

Termos as, 636.685 e 636.686, de
7-4-64
C. Rodriguez ô Cia. Ltda.
Guanabata

Name Comercial
Termo n.° 636.691, de 7-4-1964
.
A/undnio Pro-Lar Ltda.
Rio de Janeiro

PRORROGAÇÃO

S PANDER"

Classe 49 .
Artigos e petrechos para fine ess:maivamente 'desportivos, principalmente bolas
para futebol
Classe 36
Calçados do seu comércio e artigos de
vestuários para fins desportivos, prinelpalmeiee calçados (chuteiras), meias,
calções, camisas, joelheiras e tornozelelras, todos para futebol
Classe 36
Termo
n.° 636.687,, de 7-4-64
Para distinguir: Artigos de vestuários
CaN Paulicéa Can. e Ind. Ltda.e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Guanabara
aventais, alparcatas,' anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
Puçaa, casacâo coletes, capas, chales,
cacrecols, calçados, thapétss, cIntos,
cintas. combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calçoes, calças, camisas, camisolas, camiseta&
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
saias, casacos, chinelos, domin8s, echarPea . fantasias, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas, germu. jogos . cle lingerle, jaquetas, laqués,
luvas, ligas, lenços, mant6e,
mai6s, mantas, mandrião, mantas'''. P a
'Classe • 41 ,
•
-iet6s,pal enhor,pulve. dnai Para caracteriza' ccoleicio e Indástria
penou, ponches, polainas, pijamas, pu.
de , gêntros alimenticios
•

Pro-"="La;' Ltda:.
Ivone Comercial
Termo n.9 636.692, de 7-44964
Alurelnio Pro-Lar Ltda.
Rio de Janeiro

1,94,C9tIesa
'redústria Brasileira
Classe 5
Artigos de alumínio em geral
Têrmo n.° 636.693, de 7-4-1964Monacerium do Brasil Ltda.
Rio de Janeiro

Monacetium.
• .....lasse 44
Wras para isqueiros. ArtigOf para
• fumantes
,
•

•
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Tèrmo a.° 636.694, de 7-4-1964
Brasilauto Niterói S.A.
Rio de Janeiro

erasilautO.Niteror$M.
Nome Comercial
Termo n.9 636.695, de 7.44964
Indústria e Comércio , de
Coplast
Móveis Ltda.
Rio de Janeiro

tOPLAST indetrie e Cómercte

Çtle %WS Ltda.'.
Nome Comercial
Termo n.° 636.696, de 7-4-1964
-.0plast —• Indústria e Comércio de
Móveis Ltda.

Classe 40
Móveis em geral, -de metal, vidro ou
madeira, estofados ou . não'
Termo n.9 636.697, de 7.4-1964
Aliança Editorial Acadêmica S.A.
Rio de Janea.0

2trArd:CliiregitÁi-

àç-eperts‘a- n.
-
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roçar, de semear para sulfatar de
tosquie, de triturar, de estarelar terra.
para Irrigação, para matar formigas e
optros insetos para _burritar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para conher
aigodáo, para colher cereais, máquinas
amassadoras par fins a g ricolas de
cortar árvores, para espalhar, 'para capinar. máquinas- combinadas para semear e cultural.. de desbanar, para eusuar máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras. ordenadores mecánicos. raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeaderas seg aduas socadorea cie terra, tosadores de grama,
tratores agrícolas
Têmno n. ° 636.700, de 7-44964
Cia, Industrial de ()leoa
Cabral
Vegetais
São Paulo

•CIBRAL
INDUSTRIAI DE
OLEOS VEGETAIS'
Nome Comercial
Termo n.° 636.701, de 7-4-1964
Francisco -Alexandria Pontes
Brasília

Ncoolonotor, sarvão a gás, hidrocarbo.”
retos, gás metano, butano e propaao.
gás engarrafado, gás liqueteitoa. gamoliaa, graxas- lubrificantes, óleos cornoutiveis, óleos lubrificantes, óleos destinados a iluminação e ao aquecimento.
óleos pira amortecedores. petróleos e
.
querosene

•

-'; •
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Termo n9 636.713, de 8-4-1964
Mocóca S. A,
São Paulo

Termo n° 636.707, de 8-4-1961
Nassit Diatribuidores de Lubrificantes
São Paulo

Classe 41
Para cissunguir: Laticinios e seus derivados

• Classe 1
Para custinguir: Fluidos para fre.os
Termo TO 636.708, de 8M964 Testi Trastevere Litnita‘la
São Paulo

TRASTEVIstc5
,• InKietria Braellelra
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral

'Termo no 636.714, de 8-4-1964
Domit S. A. Consultores Económicos e
Financeiros
São Paulo

DOMIT S/A .
C ONSULTORES kr.UIVV--

"JaCOS E FINANCEIROS \
Nome Comercial
Termo n° 636 . 71 de 8-1-1961
Domit S. A. Consultores Econômicos e
Financeiros
São Paulo

',BASTRIORES,O_PLANALTO

Termo no 636.709, de 8-4-1964
Inbras — Consultores de EmpreendiClasse 32
mentos Limitada
Nome Comercial
Almanaques, anuários, álbuns bnpresSão Paulo
sos, cartazes, catálogos, jornais nacioClasse 33
Termo n.° 636.693, de 7.44964
Para distingu r: Estudos econômicos
lwalo o-, cie Conservas de Carne Nice nais e estrangeiros, publicações impresfinanceiros
sas, revista. Propaganda em rádio,
INBRAS
almitada
televisão, jornais, programas radiofôni—
Termo
le 8-4-1964
' SOO Paulo—Capital
cos, peças teatrais e caitematográficas
Artes Gráficas Gomes de Souza S. A.
e revistas impressas
Estado da Guanabara
•
) 4
Classe 33
Termo n9 636.703, ,de 8-4-1964
Para
distingu:r:
Empreendimentos
fiTNDÚSTRIA BRASILEIRA
Termo no, 636.704, de 8-4-1964
nanciamentos, assistência administrativa,
Com panhia Açucareira _Vale do Rosário economia e financeira, administração de
São Paulo
Classe 41
bens
Conservas de carne bovina e suma
Termo n° 636.710, de 8-4-1964
Termo n.° 636.699, de 7.4-1964
1-1---stur — Turismo Litnit.,A.
Classe 32
Tarnme — Indústria de Impletnentos
VAIS DO ROSARI5
Para dsitinguir: Formulários, memoranSão Paulo
Agricolas Ltda.
dos e papeletas, impressos
Indústria BraelilAira
São Paulo
Termo n° 636.717, de 8-4-1964
Classe 41
Artes Gráficas Gomes de Souza S. A.
INBRAS.Tif
Para dist nguir: Açucar
Estado da Guanabara
, Classe 1
Sao Paulo—Capital
Para distinguir: Aícool
INDÚSTRIA BRASILEIRA
• Classse 33
-Teimo n° 636.705, de 8-4-1964
Para d.stinguir: Agência de turismo
Classe 7
Companhia Açucareira Vaia do
.passagens aereas, rodoviárias, ferrovia
Rosário
•
Mai iiinaz e utensílios para serem uaa.
rias e marítimas
ítoa exclusivamente na agricultura e
Classe 32
Termo n9 636.711, de 8-4-1964
korficultura a saber: Arados, abridores
Acutnuladores Prest-Olite Para dsitinguir: Formulários, memorande sulcos, adubadeiraa. ancinhos meraCOMPANHIA AÇUCA‘ttiRIÀ
dos e papeletas. impressos
São Paulo
alCos e .empilhadores combinados
VAU 10 ROSÁRIO
arrancadores raecanicos par agriculta
Termo n9 636.718, de 8-4-1964
st. batedeiras para cereais, bombas
Indústria de Chaves e Artefatos
São -Paulo
ris, enchovadeiras. facas para mácr.:1Elétricos "Plastite" Limitada
C A P-0 L
Nome Comercial pata adubar, ceitalSeiras, cavideiras --São Paulo
Indústria Brasileira
ceifados para afloz, charrua3 para agri.
Termo n9 636.706, de 8-4-1964
cultura. cultivadorea, debulhadores. Nassit Distribuidores de Lubrificantes
deatocadores, desentegradores, esmaga
Classe 8
São Paulo
Para distinguir: Acumuladores eus geral
dores para a agricultura, escarrificado
nas agricolas. ferradeiras, gadanhos
DX
Termo n° 636.712, de 8-4-1964
:INDUSTRIA BRASILEIRA
garras para arado, grades do disco:
Açougue "Centrai do Paraiso" Ltda.
Indústria
oudentes, máquinas, batedeiras pare
São Paulo
agricultura, máquinas insetifuga3, má.
„Brasileira
Classe
quinas vaporizadoras, máquinas de
Para distinguir: Abaixa luzes de ias"
C ENTRAL ZO PARAISO
atungir. máquinas niveladoraa de terra.
Classe 47
pião, abalours, acumuladores actinetne
quinas perfurad 9ras para a agrlcul. Para distinguir: — Combustíveis, lubritroa, amperômetros. amortecedores d4
Pie, inquinas de plantar. motochar. ficantes, aubstáncias e produtos -desti.
Da/nação, baclusive os considerados aut.
•Classe 4,1
s, máquinas regadeiras.- máq uinas de nados a 11u/1:Varie a ao acruecimento:
Para„distmouir:
C.arpes em ueral, .
de televisão. aparathos -"a ra de—

°

r
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aórioe de velculos aparelhos para andailidia e frequência, anemômetros, apaelos mecânicos, aparelhos aquecedores
e medidores, apaúlhos cramográficos,
aparelhos de barbear elétricos, aparke
usos registradores e medidores le
tércias, aparelhos •Oasa purikcar água
aparelhos de sinalização lampejantes,
aparelhos reguladores de 03,-apare)hos
ga/vanoplastia, aparelhos didáticos
aparelhos cinematograficos, aparelhos
automáticos para acender e regular gás
experimentar drenos, aparelhos para
destruir insetos, aparelhos náuticos ciIntlficos, aparelhos de :ótica, aparêlhos
pulverizadores. aparelhos para aquecijunto de água. aparelhos geradores ele.
reprodução de som e sônidos, aparelhos
automáticos elétricos de pasta: aparelhos para expremer frutas e .egumes,
*parelhos de alta tensão, aparelhos .de
proteção contra acidente de opeOrios.
aparelhos afiaclores de ferramentas, aparelhos distribuidores de sabão e de desinfetantes para instalações 'sanitárias
apazelhos esterilizadores, aparelhos e
nstrumentos usados na engenharia, agia.
mensura e geodesia, aparelhos gazeifiradores. aparelhos de análises, apare.
lhos ozonizadores, aparelhos pasteura
tadores. aparelhos' reguladores e esta.
bilizadores de sessão e de [luxo de
gases e líquidos, aparelhos para salva.
mento e para sinalização, aparelhos pa' m sinais. aparelhos para escafandristas,
eparelhos para limpar vidros, aparelhos
para combater formigas e outras pragas
aparelhos automáticos acionados ela ia.
kodução de modas. aparelhos para pi.
tas. cortar ou reduzir comestíveis, apa.
relhos espargidores. aparelhos e instru.
mentos de cálculo, aparelhos para observações sismicas, aparelhos termosta.
tos, aparelhos para natação, aritonaa
metros aspiradores de po aerómetros
acendedores elétricos. alto-falantes sai.
plificadores elétricos, amassadeiras. an
tenas. batedeiras, balanças comum c
elétrica, barómetros, baterias de acumu •
/adores, binóculos, bitolas, bobinas, bo
binas elétricas de indução, (exceto pa
alias elétricas, bombas medidoras, h-izi
nas, bússolas, baterias elétricas, bules
elétricos, caixas de descarga câmaras
frigorificas e fotográficas, campainhas
elétricas, chassis de rádios, chaves elétricas, cinematógrafos, cronógrafo.a. cri>
nógrafos. cronômetros, combustores de
gás cidõmetros, cristais de rádio, com
densadores. cortadeiras para fotografias.
chaves de alavancas, chaves automáti.
cas. capacitores de bloqueio, capacitores
eletrolíticos, calibradores, discos para
telefones, discos gravados. diais, des.
pertadores, enceradeiras elétrica*. elétricos engenho de amar carne, espelhos
óticos. esticadores de luvas. esPelhos 'de
plásticos para eletricidade, esterilizadores, extintores de incêndio, ferros elétri
cos de passar e engomar, ferro de soldar
elétrico, filtros e aparelhos filtrantes fil.
troa para óleo, filmes 'alados, fogbea
fogareiros elétricos, fusivels, faróis corno acessórios de veículos para sinali
ração e ara iluminação em geral, filmei
revelados, fôrmas elétricas, fervedores
frigoríficos, fotómetros, fios elétricos ie.
troa de interferência, fonógralos, gar
rafas térmicas gasômetros, geladeiras
globos para lâmpadas, globos para lan
ternas, globos terrestres para ensina
gravadores, holo'ótes. hidrômetros. in.
cubadores, indicadores de vácuo, instrumentos de alarme, interruptores, asaa'a.
dores, lâmpadas de cristal. lâmpadas incandescentes, lâmpadas comuns. lâmpa
das flash, lamparinas, lactômetros
tes. liquidificadores, lanternas mágicas.
limpadores' de parabrisaa, /usei trarel.

UinttiO OFICIAL' '(Seção III)
Térmo nç 636.721, de 8-1-1964
S. A. Brasl eira de Tabacos Industria"lizados Sabrati.
São Paulo

cai para veiai/os. lunetas maçaricos
para soldar, caldear e cortar e:açule:tas
para 'azer café, marcadores de passa.
gens, medidores, microscópios, mistura.
dciras, máquinas falantes.' mostradores
para rádios, máquinas para passar rou •
fones, máscaras contra gases, moinho,
de café, sal, pimenta e outros temperos
micrómetros. uiveis. óculos, objetiva,
fotográficas. pilhas elétricas, pedaana
trom pluviômetros. binatnetros, bironse
traz, pistolas de fritar, lugs, (nos de ta
macias. anelas de cessão, ick-ups:
(raios, propulsores, painéis de carros
quadros distribuidores de eletricidade
queimadores de óleo, quadrantes e
tantas para observação astrológicas, refrigeradores, rádios, fletores, reostatos.
relógios de ponto, de pulso, de bolso
e de parede, desertadores contadores e
mediel2res de quantidade e sfOlUale..
diadores, retentores de graxa e ólto cc.
atores, regadores automáticos. wird°.
res de comestíveis, regista pE .. 1 va.
pôr. gás, agua e outros líqui 13:: quando
não considerados partes de máquinas,
reatores para luz fluorescente, registradores, resistências elétricas, relays, sorveteiras elétricas caseiras, maquetas, sinaleiros, sereias de alarme, soldadores
elétricos, toca-discos, tomadas e interruptores elétricos, tubos acústicos, torneiras, termômetros para observação
meteorológica, telescópios, tacômetros,
taxi:metros, torradores de cereais,' trenas, transformadores, telefones, tostadeiras, telégrafos, _tripés para fotografia, válvulas para rádios, _válvulas de
descarga. válvulas de redução. vacu&
metros, telas elétricas, válvulas elétricas de vácuo e stentiladores

Mercantile
Classe 17
Para distinguir: Lápis comuns, lápis tke

c& e para copiar; as mesmas três qualidades de lápis com a mina móvel; gaia
Silas ou minas comuns, de • o5r ,e parra
copiar; giz para desenho e giz pa4e
Termo n9 636.724, de 8-4-1964
marcar (exceto giz ara bilhar); carvão
Laborátorio Farmacêutico Internacional para desenhar (exceto o incluivel em
S. A.
outras classes); porta-giz; lápis de louSão Paulo
sa; lapiseiras, cra:ons e craions art1sticos; canetas, canetas-tinteiro, penas para canetas-tinteiro c penas comuns para escrever (exceto as de metal precioso); presilhas para canetas-tinteiro; seINDÚSTRIA BRASILEIRA
cadores de 'penas;,,, caixas para penam
tinteiros; mata-borrão; borrachas de saClasse 3
far de teida espécie para tinta e para
Para dist nguir; Um produto farmaciu- lápis; elásticos (faixas de borracha em
tico indicado como antipirético, analgé- forma de fita), anéis de borracha (exsico e antireumát:co
ceto os incluiveis em outras classes);
protetores de pontas de lápis de teafia
Terna) n° 636.726, dê 8-4-1964
espécie; olusa elástica para calcular
We mer Mertz G . m b H.
(preta) e para memoranda; abridorea
Alemanha
de cartas; pesos para papel; raspadores;
eatõjos para desenhos; réguas; esquadros; tábuas ou canchas ara desenhos;
PRORROGAÇÃO
gramos para papel e tachas; papel carbono; papel estencil; caixas de tinta
para escritórios ou desenho; pires para
anta nanquim; tintas ara carimbos, tia.tas nanquim de qualquer espécie, tintas especiais para canetas-tinteiro e tia.
tas comuns para escrever (exceto tia. Classe 50
tas para pintura de casas, tétos e paPara distinguir: Apanra-moscas
redes e exceto tintas de cal)
Termo n° 636.727, de 8-4-1964
Termo re 636.730, de 8-4-1961
Cervejaria D. Amelia Limitada
A. W. Faber
Gastei'.
Estado da Guanabara
Alemanra•
Prorrogação
Classe 44
Para distinguir: -Cigarros

"ASENTER

SOLILW.LLANDIA
Classe 33
Titulo

.

PRORROQACZO
PRORROGAÇÃO

Termo n° 636.720, de 8-4-1964
Radio — Fr'gor Importadora S. A.
São Paulo

IND. BRASILEIRA

Tarmo n" 636.729, de 8-4-1961
Gastell.
A. W. Faber
Akrnanra
Prorrogação

PRORROGACÃO

Termo n o 636.719, de 8-4-1964 •
Saul Wajsbrot.
São Paulo

"S O L. R i"

Avisto le 1904

Polychromos
•

Clame 17

Para disingun máquinas e instalaabes
para escritórios e desenhos em geral:
Classe 31
Arquivos para correspondência, almoPara idstinguir: Lonas, cordoalhas, gafadas para carimbos e para tintas, abrichetas para vedação
Classe 42
Para distinyu:r: Vinhos gazeifieados e dores de carnes, arquivos. apontadores.
Térmo n° 636.722, de 84-1964
• para mata-borrão. borrachas,
não gazeif:cados, bebidas alcoolicas e berços
José Antonio Rodrignos
brochas, canetas para desenhos, cortalíquidos
fermentados
São Paulo
dores de papel, colchetes. caritabadores,
cestos para papéis e correspondencia,
Termo n* 636.728, de 8-4-1964
classificadores. clips, coladores canelas,
Rockwell G.m.b.H.
compassos. cofres, canetas tinteiros, ca- Alemanha
scas esferográficas desenhadores, dataProrogação
dores ccen minas, descansos para lápis
c canetas, esquadgs. espátulas. furadoraia fusins, fichários. fitas para máquinas de escrever, fichas para arquivos.
máquinas para escre‘.er. calcular. e somar. fitas gomadas. Ilá,quinas para
grampeado-es. grampos e anchos para
grampear. g Joa a-ábica. aomadores.
escritórios gss godets. Instrumentos de
escrever e de desenhos /ánia lapiseiras.
molhadores. mata-borrão máluslas e
apetrechos rara apontar lápis mapa
Classe 6
.
•
tecas, metros para escritórios e para
Classe 1
Para Fornos elétricos para desenhoa, papel carbono. periuradores,
Para dist.nguir: Um liquido para con- temperar, assim , como . maquinas motri- pastas para escritórios. com fechos de.
servar pneumáticos e borrachas em
zes de coMbústãO interna_ e.; máquinas metal. pastas para escritórios com
•
geral
'•'
'semelhantes
abole de metal, porta-tinteiros, possui-

PRORROGAÇÃO

D1-RIO OFICIAL (Seção III)
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141$. pOrta-caneta s , imta car albor" gráficos, geodésicos, isotérmicos, micro-

métricos; aparelhos ozonizadores; aparelros de projeção; aparelhos retificadores de energia elétrica; aparelhos para
revelação; apélrelhos de contrôle; apertômetros; cinema tógra tos; croma toscóp:os; câmaras fotográficas; colohnetros;
barómetros; binóculos; bússolas; diafragmas fotográ ricos; estéreo-comparadores; estereoscóppios; fotómetros, lentes;- lentes de contato; luchnetros; lupas,
metrônomos; medidores quilométricos;
Termo n° 636.731, de 8-4-1964
medidores totalizadores; medidores dáAmerican Apothecaries Company
gua; medidores de gasolina; medidores
1:stados Unidos da América
de essências; medidores de eletr.cidade;
Prorroga çto
meidores de fator potência; médidores
de profundidade; medidores de rotação;
PRORROGAÇÃC
mediores de tempo; medidores de watts
hora; microscópios; inicrospectoscispios;
monóculos; níveis, níveis de mercúr:o;
objetivas fotográficas, objetivas oculares, óculos; óculos de alcance; ocilógraClasse 3
fos; oftalmOscópios; oftalmõmetros; op?ara dist nguir: Preparados tarinacauti- tômetros; pés para câmaras fotográfiros, ernplastros, medicamentos especi- cas; periscópios; piroscópios; planimef icos
tros; planômetros: pluvõm‘tros, potenciômetros; polarimetros; quadrantes asTrino n° 636.732. re 8-4-1964
tronômicas; quadrantes polares; quaCiba -Société Anorynis
drantes marítimos; quadrantes solares;
Alemanha
quadrantes verticais; refractômetros; réProrrogação
guas corred:ças; réguas graduadas; réocas métricas; réguas de cálculo; sacarimetross sextantes; teodolitos; telescópios; leleicópios de inversão; - telêmerr:"• Pà0RR0GAÇÃ0
tros; termostatos; termômetros
yArÁ tek.i

porta-cartas, porta-blocos, penas, pica.
las, pincéis, prendedores ae papéis. percevejos, réguas, atendi, separadores
para arquivos, sinetes, tintas para es
crever, drainam, tintas para. carimbes
tintas para duplicadores, tuim para impressa°, tintas para desenhos, aparelhos
para tirar cópias. pastéis de tintas para
escrever e desenhos. máquinas de eradereçar. máquinas regLstiadoras

Termo no 636.736, de 8-41961
Carl Zeiss.
Alemanha
Prorrogação

AgOsto de 1964 2917
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Tétano a° 636.739, de 8-4496.!
Ideal S. A. Tintas e Vernizes
.
São Paulo
Prorrogação '

PRORROGAÇÃO

COLÉGIO JOÃO ' XXIII

8101-AR

Classe b
Classe 1
Para cl stinguir; Aerômetros, anemômePara distinguir: Tintas
tros; aparelhos para analisar alimentos;
Temo n° 636%740, de 8-4-1961sa.
apsrelhos elétro-técnicos, físicos, foto- .
Ideal S. A. Tintas e Vernizes
grafic.os, geodésicos, isotérmicos, micro.
São Paulo métricos; aparelhos ozonizadores; apaProrrogaçâo
relros de projeção; aparelhos retificadores de' energia elétrica; 'aparelhos para
revelação; aparelhosile contrôle; apertOreetros; cinematóg ralos; cromãtoscôPRORROGAÇÃO
p.os; câmaras fotográficas; coloimetros;
barômetros; binóculos; bússolas; diafragtnas fotogra'Scos; estérel-comparadores; estereoscóppios; fotómetros, 'lentes; lentes de contato; lucimetros; lupas,
metrônomos; medidores quilométricos;
medidores totalizadores; medidores dágua; medidores de gasolina: medidores
Classe 1
de e >sências; medidores de eletr.cidade;
Para distinguir: Tintas
meidores de- fator potência; medidores
Tênuo no 636.741, de-81-1969
de profundidade; medidores de rotação;
mediores de tempo; medidores de watts
Ide.2 1 S. A. Tintas e Vernizes
Urnas n' 636.735, de 8-4-1961
São atilo
hora; microscópios; znicrospectoscópios,
Card Zeiss.
Prorrogação
monóculos; níveis, níveis de mercür.o:
Alemanha
objetivas fotográficas, objetivas °cuia.
Prorrogação
res, óculos; óculos de alcance, ocilogrst
fos; oftalmoscópios; oftalmômetros; opPRORROGAÇÃO
tónico os: pés para câmaras fotográfi, PRORROGACÃO'
cas; periscópios; piroscópios; planimetrós; planômetros; pluvômetros, potenciômetros; polarimetros; quadrantes astronómicos; quadrantes polares; quaIndustria Brasileiia
drantes maritimos; quadrantes solares;
Classe 1 •
quadra2tes verticais; refractômetseas; réPara distinguir: Corantes
guas corred:ças; réguas graduadas; ré_Classe I
gcas métricas; réguas de cálculo; SacaPara distinguir: Tintas
Têrmo n9 636.733, dpe 8-4-1064
rimetros; sextantes; teodolitos; telescóCiba Société Atsonyme
pios; telescópios de inversão; tele• Tèrmo n° 636.742, de 8-4-1964
Suiça
tros; termostatos: termômetros
‘. Ideal S. A. Tintas e Vernizes
LL1SSC
Prorrog ;ASA 41‘
São Paulo
Para d stinguir: Aerômetros, anemómeTêm
636.737, de 8-9-1964
Prorrogação
tros; aparelhos para analisar alimentos;
Colégio João XXIII
PRORR0GAÇA0 •
aparelhos elérto-técnicos, físicos, foto••'..
Mints Gerais . •
gráficos, geodésicos, isotérmicos, microPRORROG AÇÃO •
métricos; aparelhos ozonizadores; aparelros de projeção: aparelhos retificadores de energia elétrica; aparelhos para
revelação; aparelhos de controle; apertômetros; cinematógrafos; croma toscoPRORROGAÇÃO
•
p.os; câmaras fotográficas; coloimetros,
)1 IAS 0121
barômetros; binóculos; bússolas; diafragmas fotográ ficos; estéreo-comparadores; estereoscóppios; foi ômetros, lentes; lentes de coe-Tato; lucimetros; lupas,
Classe 1
metrônomos; medidores quilométricos;
Pura distinguir: Corantes
medidores totalizadores; medidore.s dágua; medidores de gasolina; medidores
Têm° n° 636.734, de 8-4-1964
de essências; medidores de eletr.cidade;
Nome Civil
meidores de fator potência; medidores -- •
Cari ZCISti.
.
Para distinguir: Tintar
de profundidade; medidores de rotação;
Alemanha
Têrmo n 5 636.738, de 8-4-1964
•
mediores de tempo; medidores de watts
Prorrogação
Termo us 636.743, de 8-1-1964
Idaal S. A. Tintas e Vernizes
hora; microscópios; microspectoscópios;
Ideal S. A. Tintas e Vernizes
São Paulo
monóculos; níveis, níveis de mercúrio;
São Paulo
• Prorrogação
'PRÓRROCAÇÁC
objetivas fotográficas, objetivas oculaProrrogação
res, óculos; óculos de alcance; ocilógraf os; oftalmosçópios; oftalmeenetros; opPR0RFIC2ACA3
PRORROGAUC
tóraetros; pés para câmaras fotográficas; periscópios; piroscópios;
troa; planômetros: pluvómetros, potenciómetros: polarimetros; camdrantes
Confim itts : quadrantes polares; qua,
n rtIAM•r,
gua=ss==ea
. ?filTI,/elta, 4N1r,131ClirOtej
•
grames marítimos; quadrantes solares;
elfti galrà MN num r roarl
Mume~
quadrantes verticais; refractômetros; réguas corred:çàs; réguas graduadas; rén .:~Ea*Zeie
gcas métricas; réguas de cálculo; sacaClasse 8
- etros: sextantes;' teodolitos; telescóa cl stinguir: Aerómetros, aseinóme- rim
Classe 1
; n parelhos má' analisar alimentos; pios; telescópios de inversão; telême- ?ara di.stIngu:r: Tintas, esma nres, woriClasse I
a relho R el.' tro-técnicos físicos. roto-'
tros; te rmo,stãtos; termômetros
Para distinguir; Tintas
,..
ses, clis %olv ente s , .laças e secantes
•, s .
/-
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Termo na 636.744, de 8-4-1964
Ideal S. A. Tintas e Vernizes
São Paulo Prorrogação
P-RORROGACÃe

Industria Brasáeira
Classe 1.
Solventes e disso/vantes minerais "para
tintas, vernizes. esmaltes, preparação
para o aperfeiçoamento do rao, absorventes, preparações e cores derivados
do alcatrão, tintas e vernizes a álcool,
chapas para cobertuias. !ages estuque.
preparações para colorir, tinturas corantes, laca e verniz para corrigir, ma;
terias corantes e descorantes, prepaza:
dos para vulcanizar e soluçées titula.
das, tintas e vernizes para couros,. tiramanchas, hiposoltito de sódio. cloreto
de sódio, soluções para reveladores solução para fixado:, nitrato de cloreto
de anánio, cloreto de potássio, bromu.
reto de amónica potássio e stxlia, iodu
reto de -amênilo, écido nitricu, alamen,
carbonato de sódio, idrosotito, idroqui.
nina, água oxigenada água raz, álcool
para Uns industriais, alvaiade, anti-corrosivos, sais de arsénico usados na indústria, corantes para uso na indústria
mineral, creosoto para `indústria, corantes para uso na indústria mineral, dissolventes, glicerina para uso na indústria, carbonato de magnésia, oxigênio,
potassa para uso na * indústria, cloretc
da zinco, clorato de cálcio, ácidos, ar.
tênicos, bierotaatos, carbonatos,
cloretos e sulfatos

Ártica. fronteiru para veiculos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
mekocicletas, motocailas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choquea,
para-lamas, para-brisas, 'pedais, pantões,
radas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculai,
rodas para veiculos, selins, tricicles, tirantes para velculos, vagões, velocipedez, varetas de controle de atogador e
acelerador, tróleis, troleibua, varaes de
carros, toletes para carro.
Termo n° 636.747, de 8-4-1964
Empraza Urbana de Sal Limitada
Estado da Guanabara.

Aguardente
LEVANTA VELHO
Indústria Brasileira
Classe 42
Para distinguir: Aguardente de cana
Termo no 636.746, de 8-4-1964
Motowan S. A. — Máquinas e
Veículos
Estado da Guanabara

Termo no 636 . 751,
8-4-1964
Indústria Gatictu e Máqu nas Agrícolas
S. A. Agrisa
Rio Grande doaSul
4de

I.lasse 50
Para distingui:: Cartazes impressos, literais de ropaganda, cheques, clichês,
cartões termo5plasticos de identidade,
etiquetas :mim essas, faturas, folhinhas,
impressas, notas pomissórias, recibos e
rótulos

ít

• Termo n° 636.758, de 8-411964
Hotel Linioges Soc. Limitada
Estado da Guanabara

(Motel tekmew

.AgrISC-bUngartZ

Termo n° 636.753, de 8-4-1961
Andrei& o Marque & Filhos
Pernambuco

Classes: 33 — 41 — 42 — 43
Titulo
Termo . n° 636.759, de 8-4-1964
Vos Peças Limitada
Ceará

• 2cex 9eça4
q

AO . .í.4.412 E.TROUltillIll (alai

UM SM

.fra.~E11111LANOIA Fiffa

Classes: 6 — 7 — 8
Titulo

uasse 41
Para distinguir: Goiabada

11 — 21

Termo no 636.760, de 8-4-1964
Termo n° 636.761, de 8-4-1964
Prodin S. A. Produtos Industriais
São Paulo

Termo e° 636.754, de 8-4-1964
Andrehno Martjues 6 Filhos
Pernambuco
C,:asse 41
Para distinguir: Sal
Termo n9 636.748, de 8-4-1964
Indústria de Tabacos São Sebastião
Limitada
Estado da Guanabara.
50

(AMIMAI

TIO
SAM

Tèrmos n° 636.745, de 8-4-196.4
Huog Lemgruber Portugal
Estado da Guanabara
.
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I

e Ut10 PARA CACHIMBO
XVIMOTRIA IRRAS/tZTRA

•
Classe 44
Para distinguir: Tabaco manufaturado
Termo n° 636.749, de 8-4-1964
Termo n9 636.750, de 8-4-1964
Indústria Gaúcha e Máqu nas Agrícolas
. S. A. Agrisa
Rio Grande do Sul

:rdrolândia
Classe 41
Para distinguir: Bananada, ctuLes de
frutas, criatalizados, em calda e em
compota:;, doces de leite, goiabada
Termo no 636.755, de 8-4-1964
Co"mix Indústria & Comércio Limitada
Paraná

Classe
Para distinguir: Tintas em geral
Classe 46
Para distinguir: Mater:al para limpeza
e polimentos
.01
Têrmo n9 636.762, de 8-4-1961
Prodin S. A. Produtos Industriais
silo Paulo

Indústria Brasileira

Prodin S. A',

Classe 4
Para distinguir: Pasta mecânica, lascas
de pinho e de outras madeiras
Termo n° 636.756," de 8-4-1964
Industriai 'e Agrícola Qiquiri Limitada
Paraná

••n

Nome Comercial
Termo n° 636.763, de 8-4-1961
Campeão — Comércio Indústria d
Café Limitada
.
Espirito Santo

Industrial e Agrícola
Piquiri

Agrisa-Bunaortz

MOTOWAN
‘\,/\\/.
'

Classe 21
Pa-a distinguir: Velculos e suas partes
integrantes: .Aros para bicicletas, auto.
móveis. auto-caminhões. aviões, amortecedores. alavancas de cambio, barcos
breques, braços ara velculos,
carrinhos de mão e cari:atas, cama
Lhonetes. carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carros.
tanques. carros-irrigadorea carros. carroças, carrocerias, chassis, cheias
cuiares paia Velculos, cubos de veiculo:
carrinhos para
' máquinas de escrever,
anrrediCoa, pari ' velcuios. dir,eçkio. desh:
çadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros,- e para carga
(reunir% para carros, eixos de, direção,

Indústria Brastleira
Classe 6
Para distinguir: Máquinas c suas partes integrantes não incluídas nas classes 7, 10 e 17
Classe 7
Para distinguir: Máquinas de agricultura e horticultura e suas partes integrantes;tes; Grandes instrumentos agrícolas, inclusive tratores

'CAMPEÃO

Classes: 4 — 33 — 11
Titulo
Térmo a* 636.757, de 8-4-1964
A Alhed Artists do Brasil Lie.
Estado da Guanabara

Classe 41
Para distinguir: Café, fubá e

Termo n9 636.764, de 8-4-1964
Genaro idonorato Américo Fane°
Estado do Alo de Janeiro
Prorrogação

...PRORROGAeg

Ta.o a' 836.752, de 8A-19454
Francalves — Motes, Limitada
Pernambuco

11

i!í(ø1

1 Loteria?)
t a?
,

Mune Coroaram

derivaddf

de Milho

, Clame a.Z1,
INDAI 1~11r: Pua einsaatoOdso
--

f

f

4

Cktseee:
Titule.
4J-4.

NI •

•

s,
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isulhadoras, desaascadorasa apurada.
Termo no 636.765. de 8-4-196'4
Passa Três Hoteis e Turismo Limitada ras, embreagens. engraxadores. castatugias, maquinas e:asa:adoras, elevado. Estado do Rio de Janeiro
¡cabos de cana, espremedaras para
as, esmeris exaustores pa aa forjas. eamanteiga, engrenagens, eagraitagens
para mancais, engrenageas para'cresaatara, engrenagens de comando das
aaavulaa. eixos de " wansmisaão,- direção.
elevadores hidraulicos, engrenagens
multiplicadoras, guindastes, guindaste
Nome Comercial
para caminhão, trez as, maquinas para
de rosca
lurar, geradores. guinchos
•
Termo n° 636.766, de 8-4-1964
Passa Três Hotels e Turismo Limitada sem tini, guinchos le aeauradça, guinchos de transporte atreo, gazeificadoret
Esçado do Rio de Janeiro
de liquidas combustí veia, geradores de
eletricidade, juntas universais para conduto" dágua de motores e máquinas,
a frio e a quente para aço e outros
metais, lançadeiras, maquinas de lavar
roupa e pratos. maquinas adregaras.
mancais para brocas, motores elétricos.
máquinas operatrizes, máquinas anstu.
Classes: 33 — 41 — 42 — 43
radoras de barro e cie concreto, nia•
Titulo •
quinas borracheiras e acateis, máquinas frigorificas, moinbies para cereais,
Termo n• 636.767, de 8-4-1964
maquinas para malharia, aleacietrad -maTinturaria Marav.lhosa Limitada
quinas para movimento de terra, maEstado da Guanabara
quinas de rotular, martelo* a vapor,
motores de combustão, interna, asnice*
e a gás, motores para bicicletas e motocicletas, multiplicadores molas para
máquinas, molas para válvulas, macacoa hidráulicos. magaetos de ignição,
addadris, pedala de alavancas de embreagens, planetárias de plaralusus sem
Classe 33
fins e de rodas, pentes quando parte
Titulo
de máquinas, rolos para estradas e
Termo n° 636.768, de 8-4-1964
prensas, máquinas pulverizadoras plaa
'Maferba" — Máquinas, Ferramentas nas de mesa, placa-para tornos. polias,
Brasileiras Limitada
.
:achatares. mimando', silenciosos, segSão Paulo
mentos de piatto, serras DICCaillUCI, serras hidráulicas, serras de fita daa quiua secadoras, máquinas para sena, má.
quiaas salgadeiras para manteiga, teates, turbinas, tercedeirat, máquinas para
DVSTRIA BRASILEIRA
tecidos e lapeçarias, admuinal pari
uidastria de tecidos, resourat rotativas
Classe 6
-deo"
máquinas para soldar, Orno' atada
Mayulnas e suas partes integra:rica para gansos de revólver, maquinas urdida
fins industriais: máquinas de precisão. ris, bac!~ de valvtuai, valvulas
a:agilizas operatrizes, motoras e suas pressa°, ',latões de motores pinhões
partes, peças para automóveis aio hz- motores, vibraquins, vdas de igniala.
ober:andores. máquinas 11.12assaileiras, para motores, ventoinha* maquinas
fluidas em outras classes. Alavancas, ventiladoras e ventiladoras ama parte
máquinas amassadeiras de barro e conde máquinas
creto, máquinas de abrir chavetas. naTermo n° 636.769, de 8-4-1964
dadas* anedotas para ferramentas, má.
Kessler's Confecções Limitada
dirima para arqueação de embalagens,
Estado da Guanabara
'méis de esferas para rolamento', anéis
de óleos, anéis para facilitar o arcaico
dos motores, autolubrificadores, anéis
ff
obturadores, aparelhos para mistura de
coinbustiveis de motores e •2P108Z0e
Má is de segmentos, bielas, bombas de
a rcomprimido, bombas lubrificantes,
bombas de circulaçáo bombas de com'Tridétedria- Er-a-á-eira
Inativas para motores, bombas para
61so, burrinhoe, bombas de água a o.
Classe 36
tonais para automóveis, blocos de motores. bombas hidráulicas, bombas cen- Para stastirjuirt Artigos de veatuárioa
trifugas, rotativas, de deslocarneakd e e roupas feitas em geral: Agasalhos,
a pistrio, blocos ceatrifugadcres, indult- aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
/riais para liquidas e pós, desnatada- botai:, botinas, blusões boinas baba.
tas, hemogenizadores, máquinas bruni- doutos. bonés, capacetes, cartolas, caradores, caldeiras, compressoras, cilindros, puças, casacão, coletes capas, abales,
cambias, cabeçotes maquila:is adapta. cacreco/s, calçado., chapéus, cintos,
das na construção e coaservaçao de cinta', combinações, corpinhoa calou
estrada, máquinas de costura, nalapdaas de senhoras e de crianças, calções, cal.
centrifugas. máquinas para clarear, cla- ças, camisas, camisolas, camisetas
rificar, refinar, misturar e purificar cueeaa, arrouba, colarinhoa
Lardeia e pós máquinas compradoras., salas, casacos, chinelos, dominós, achar.
máquinas classiNcaaorts, maquinas II*, pra, lianttaias, fardas para militares cotacharas, máquinas de castrar. máquinas legiais, fraldas, galochas, gravatas, gora
rara cortar, carburadores, carta de em- roo, logos de /ingeria, itaquetaa,' lerqués,
breagem, easter de motor, cubem de luvas, ligas, lenços, mazittas, melai
placai de embreagem, caixas de !abria metida, 'mantas, mandrião, mantilhas, pa.
liana°, diferencial, distribuidoras de latam penhoar, pulover, palatinas
oassolinta dispositivos de arramaste, n1. pingas, puotto, polainas, pijamas, Tent" paneis" 'Ido ceco, regalos,
olhem demsepabradorem atitloinaa

Têrmo a° 636.777, de 8-4-1964 ...
robe de chambre, roupão, sobretudos,'
sutpensórios, saldas de banho, sandalias 1, Kodak Brasil >4 Comércio e Indústria
..
Limitada
suciares, shorts. sungas, tolas, ou slacks,
Sito Paulo
tala, toucas, turbantes, ternos, uniforme:.
e vestidos

Passa Três Hoteís
,e Turismo Ltda.

Termo no 636.770, de 8-4-1961
Monsanio Chemical Company
Estados Unidos da América

(ROGUE
Classe 2
Para distinguir: Praguicidas
Termo n° 636.771, de 8-4-1964
R.ker Laboratories, Inc.
Estados Unidos daAmérica

Passa Três
Termas Hotel

Tinturaria
Maravilhosa

MAFERBRA

Kessler s

INTRALIPID,
Classe 3
Para distinguir: Preparados medicinais
para uso interno
Termo ny 636.772, de 84-1961
Brown el Williamson 'Tobacco Corporation (Export) Limited.
Inglaterra

•DEEP_WEAVE

RIO 400
C.lasse 8
Para distinguir: Cárnaras fotográficas
Termo n0 636.778, de 8-4-1964
1-1e.sdorf & Nelson Farms, Inc.,
Estados Unielos da América .

HEISDORF & NELSON
MIOS INC. •
Classe 19
Para distinguir: Animais vivos inclukt.
ve aves, ovos em geral, inclusive 015
bicho da sêda
Têrmo n° 636.779, de 8-4-1961
Merck Es Co., Inc.
. Estados Un'dos da América

ARAM! WE
Classe 3
Para dtstingus: Preparados medicinai,l
para uso como agentes de vasoconstre
ção, agentes vasoconstritores e ina lan
nasais

Classe 44
Teimo no 636.780, de 8-4-1964
Para distinguir: Tabaco manufaturado
Tétano sn° 636.781, de 8-4-1964
ou não, inclusir cigarros e pontas de
Grifzne r — 1( yser Aktiengesellscha •
filtro para cigarros
Alemanha
Prorrogação
Termo n° 636.773, de 8-4-1961
Kearney & Trecker Corporation.
Estados Unidos da América
• PRORROGA0n01

KEARNEY &-TRECKER

MiIwaukçe
' Classe 6
Para distinguir: Máquinas: ferramentas
e partes das mesmas; máquinas e suas
partes integrantes não in,cluidas nas
classes 7, 10 e 17
Teimo n° 636.774, de 8-4-1964
PMC Corporation
Estados Unidos da América

FINAGRIP
Classe 8
Para distinguIr: Alinhadores portáteis
de rodas
Tês= n° 636.775, de 8-4-1901
Parke, Davis Company
Estados Unidos da América

8

'

UME LINER

' lasse 3
C
Para diatingair: Um preparado para o
tratariento de resfriados
Frrno

rd) 636.776, de 8-4-1964

Kodak Braareira Comércio e Indústria
Limitada
Bila Paulo

J E T 27
sal

" 1 ' ' 'Carme 8

Iffla distingida Cintaras fotogrOicas

CIRITZHER
..se 6
Para distinguir: Máquinas' de costura
e suas partes, a saber: alavancas marcadoras, aco/croadores, arruelas, afk,
vancas protetoras, alavancas de ajusté,
barras de agulha, barras de calcador',
bases, bielas, bobinas, braços, bordado:reg a soutache, cabeças, chapas de agu'.
lhas, dopas frontais, chapas de frisai,
chapas frisantes, calçadores, c.lindroÉ,
caixas de bobinas, cabeças de máquinas, debruadores, enchedores de bobinas, embaiahadores, embainhadores *atáveis, embainhadores de ponto-soar?
franzidores, Rilhas separadoras, ganchos
oscilantes, guita, ddias de ourelas, ind.
pelentes, isoladores de volante, lingud.
tas e isoladores de pedal, med.dores de
vieres, pregueadores, pés e embainha'.
dores de vieres, pregueadores, pés e ad.
bainhadores, pedais, pés serzidores,
guiadores do ponto, rodas e isoladores
de correias, tam pas do carril, volantes
Classe 21 • i•
Para distinguir: Bicicletas e suas partes, a saber: alavancas de freio, amortecedores, anteparos, aros, assentos, barras de freio, barras de tração, braçadeiras, breques pura rodas, canas pare
forquilhas, cárablos de velocidade para cubos de roda, cabeça de forquilha,
cubos contrapecial, cubos de rodas, eixos de rodas, eixos de pedal, eixos de
movimento central, élos de conexão, es•
ticadoret. de cor/entes, forguilraa de direção, freios para rodas, guidões para
direção; hastes para forquilhas, hastes
traseiras para quadras, para-lamas, p&a, pedalaras pata pedais, pinhões fixos' dentados para cubos, pinhões 11
çlentadoe ara eutaas- quadrai, rodes,

2920 Segunda-feira 10
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Termo a° 636.786, rk 9-4-1964
lamentes, matilhas de freios, selins,
dial e unhai, fixadores para o cabelo, suspensórios, saídas de banho. sandálias-, tarnobres- de freio válvulas para canta- Taufic Nacif Mansur el Cia. Limitada pestanas. cílios e bigodes. tivelas para sueteres, aborta, sungas, tolas, ou Maciça,
São Paulo
o cabeio, çlicertna pethintada para uso taler, toucas, turbantes, ternos, uniforme/
raa de ar
e.
•
de toucador. grampos para c' cabelo
e vestidos
Tênue ras 636.782, de 3-4-1964
para atatarilagem, lança-parttime:as. to
Termo ar 636.795, de 9 - 4 - 1964
!-s. pEduardo Ma yr
95es. acartaras dentifricioe. em *sesta. az
PRORROGAÇÃO
Estado da .Guanaisar
Terraplanagem larnitada
geleia - de petróleo parti:masa. taras, Brasterra
SANTA RITA
São Paulo
sabáia em creme. em atira em pó

ORBIS EM REVISTA.

Indústria Brasi1eir3

tquidos para ondulação permanente.

azas para unhas. 'agua áaeos para o
em pedras. para banho. bnihant:nas
Classe 16
aandolinat. batons. cossaca:cie para e
Classe 32
Para distinguir: Telhas, t jatos, mani- cabelo. pestanas cibos s bigodes
'P'ara distinguir: Almanaques. anuários,
lhas, ladrilhos, mosaicos e azulejos
crayona :remes para a peie, carmins
'albuns impressos, cartazes; catálogos,
cheiros em pastilhas. •em tabletes. na
jornais nacionais e estrangeiros, paha-Termo n9 636.787, de 9-1-1964
cabeio. para e pra para lentes perta
Industrias York S. A. Produtos
anões - e rev:stas impressas, propagan.mes, per-óleo para uso de toucador
Cirurgicos
aia de rádio, televisão, joriais, grograpastas e pó para is unhas. pon-pons
São Paulo
aias radiofônicos, peças teatrais e cinepara pó de arroz. papeis perfumados
matográficas
zarminados e cata pó de arroz pentes
• Timo n° 636.783, de 9-4-1964
aornaclas pertumadas para embeleza
TORII
Romildo Pisada
mento
di cUris pon - pois
São Pairai
Indús t ria Brasileira
arroz

Classe 13

pRoRaaoacao

ITATIBA
,
Classe- 32
Para castinguir: Um jornal
Termo no 636-.784, de 9-4-1964
-Comercia Imobiliária Regem:ia Ltda.
São Paulo

•

▪
Classe 12
.Para distinguir: Os seguintes artigos
de metal comum e miudezas de armarinho não incluidos em .outras classes.
alfinetes, alf netas de segurança; agulhas, argolas, botões, colchetes, dedais,
fivelas e fechos corrediços. garras, grifas de metal para enfeites de vestidos,
ilhoses, lantejolas, missangas. presilhas
Termo n" 636.788, de 9-4-1964
Jorge Nassim
São Paulo

-

PRORROGAoÇA0

R E G'E N G./ A
Indústria Braaileira
Classe 14
to ou gesso para tectos e os -,des. papel
%amem-adia peças ornamentais de Cill1C11.
para forrar casas, massas anti-ruidos

TELTl/
Indúetria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Gravatas e ienços

Termo na 636.780 . de 9-4-1964
Termo n. 636.790. de 9-4-1964
ções e decoraçbes: Argatnaasas. argila.
Tarmo no 636.791; da 9-4-1964
areia. azulejos. batentes. balaustres, bioTarmo n9 636.792. de 9-4-1964
cos de cimento, blocos para pavimentaTermo n° 636.793, de Q-4-196-1
Para distinguir: Materiais para consola
Termo` no 636.794, de 9-4-1964
çacia calhas. cimento, cal. cre. chapas
Incoporatiora. Empreende
Isolantes. , caibros. caixilhos. calunaaa Perfecta
dora e rAdministraroai
chapas para coberturas caixas criam...
Stn Paulo
caixas para coberturas, caixas d'água.
çaixas de descarga pra lisos. edifica, ções oremoldadas. estuque. emulsão de

bise asfáltico, estacas, esquadrias. estruturas metálicas para construcbes:
los de metal, ladrilhos. lambris, luvas
de junção, lages. lageotaa. material isolantes contra frio e calor. manilhas. maa.
ate para revestimentos de paredes. Inaoleiras para construções. mosaicos. produtos de base #asláltico, produtos para
Sornar impermeabilizantes as argamas.
mis de cimento e cal, hidráulica. Pedra

GEL LR'
R

gulho. produtos betuminosos, imperasea.
- Cla ,..se 13
construções. persianas, placas para pa- Para distinguir: Tecidos em geral, ta.
bilizantes, liquido& ou sob outras formas ciclos para confecções em geral, para

-

para revestimeatos-e outro* usos -nas
para uso nas construções. parqueies.
Poria s. PorlOes. Pisos, *oleiras para poema. tijolos, tubos de concreto, telhas. tacos tubos de-ventilação. tanques de etmento vigas, vigamentos. vitrés
Tênue n. 636.785, de 9-4-1964

Comercial Paranaense Limitada
Paraná
,ftMluaçu

Gialaswo. 2 -- 3 — /O —
bmilma

-- 44

Anéa de ouro, prata com e sete pedras
Preciosa: alianças, alfinetes para gravatas bancos. barretes, baixelas, balan.
gandans em metal precioso e imita
ções. bo aias para punho e colarinho em
metal precioso e imitação, coidões de
ouro, prata e imitações, colares de pe.
dras preciosas, de pérola e Imitações,
chantelens correntes para aelógios medalhas de ouro, prata e imitações. para
correntes de relógio, objetos de ouro
e prata para adornos, pendartifes,
seiras, serviços de chá e cate em metal
preciosa, sèrriçci de altnOço e jantar em
metal precioso e seu comércio e indústria
. Classe 32
Almanaques. anuários, álbuns trapressoa 'crrtar.es. catálogos, jornais nac
nas e estrangeiros, publicações Impressas tavista. Propaganda em rádio
televisi,o. ;ornais, programas radiaióni
cos. prças teatrais e c nernatográficas
e revistas imriressas
Classe 24
•
"CS atacado:e- para asai-fatiaras
e cal.ados ataduras de algodão para
divei aos fins. exceto para fins mediairiais, bandeiras, bordados. braçadeiras
borla:; cadeados, capas para móveis e
planes, carapuças para cavalos. cor
Iões debruns. lã. titaa. forros. franjas
festão feltro para órgão bafos. gala:
iates lamparinas mochilas. mosquete.,
-os. nesgas. ombreiras e enchimentos
nitra roupas de homens e senhoras
oanea para etticites de móveis, alo
fazendo parte doa mesmos, palmilhas
passamares. pavios. rédeas, rendas, ..e
das sacas, sinhaninhas para vestidos
telas. tampos para almofadas, não ta
sendo parte de móveis, artigos estes
feitos de algodão, ranham, linho, juta

seda, ralai, lã. pêlo e fibra não
Incluídos em outras classe&
Classe 36
•

BRA 'STERRA-TERRAPLIOACEM LTDA.
Nome Comercial
Temo a" 636.796, de '9-4-1964
Brasterra — Terraplanagem Limitada
São Paulo

BRAST ERRA
Indüstria Brasileira
Classe 16
Para sanguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos batentes. balaustres, blocos de cimento, 'blocos ara pavimentação, calhas cimento, cal, cré, chapas
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas caixas dágua,
caixas para cobertuas, caixas dagua.
ca .xas de descarga- para etixds, edificações remokladas. estuqeu, emfilsão da
base asfáltico estacas. esquadrias estruturas metálicas para construções, lamelas de metal; ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lages, lageotas, material isolante contra trio e calor, manilhas, massas par revestimentas de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfált co produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de ciment o e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, ampermeaailizantes, liquidoa ou sob outras formas
para revestimentos e Outros como nas
:onstrações pers anaa. placas para pavimentação, peças • ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes,
papel para forrar casas, massas antimidos para uso na ' construções, parquetas portas. portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
relha, tacos. tubos de ventilação, tanques de :amanso v gas, vigamentos é
vltrN
, Termo ti , 636.797, de 9-4-1964

Brasterra

Terraplanagem Limitada
São P.ittlo

BRASTERRA
Sio Paulo-Capital
Clas.sas: 33 — 16
Insignia

Termo n° 636.798, de 9-4-1964
tapeçarias e para artigo de cama e me- Para 'distinguir: Artigos de vestuários'
sa: algodão, alpaca. canhamo, cetim, e roupas feitas em gera Agasalhos, Domit — Propaganda e Promoções
Limitada
caro& casimiras, fazendas e tecidos de aventais, alparcatas, anSguas, blusas,
.
São Paulo
lã em peças, juta. jersey, linho, nylon, botas. botinas, bluaões bolnaa baba.
paco-paco, percallisa, rani!, rayon, leda. dórros. bonés, capacetes, cartolas, caranatural, tecidos plásticos, tecidos im. puças, casacão, colete., capaz, chales.
permeáveis e tecidos de pano couro. cac:recols, calçados, chapéus, cintos.
D O lí I T
cietan combinações, corpinhos calças
veludos
.
de senhoras e de crianças, calções, calClasse 44
Chis.-L' 33
Para distinguir artigos de toucador -e ças. camisas, camisolas, camisetas
Insignia
perfumarias em geral: Altaiscar. água cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
Termo
no
636.799.
de 9-4-1964
de beleza. água fadai. água de lavanda. saias, casacos, chinelos. dominós, -echarágua de colônia. arminho*, água de pes, 4antasMa, fardas para militares co- Domit — Propaganda e Promoções
Limitada
quina. água de ro gas, água de elfue. legiais, fraldas, galochas, gravata& gorSão Paula
kustfikas. em trocIsco* e em pgnlas, cos, jogos de lingerie, jaquetas, laquês.
I crentes para barbear. cremes deatal. luvas, ligas, lenços, mantas, meias
1 depilatórios, desodorantes, dimolventes, ma16a, 'mantas, mandrião, mantilhas, paDO1fIT-PROPAGANTA
lema:adm. extratos, estofos denserfumea letós, palas, penhoar,; pulover, pelerinas
E P ROMOÇ Õ ES LTDA.
Oram para limpeza da pele, e para base peugas, patch**. polainas, Mantas, pu
de p6
urrou, esmaltes para Wats uhoa perneiras, quhnonoa.. regalos
•
pisa derme, eabowss,c Tupis rabe cie chambre, ioup4o, aobretudot,
Nume Conta.

regunda-feir
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Tirmo n' 636.800, de 9-4-1964
4argra5-Artes Gráficas e Embalagens
Limitada
São Paulo

Urino sh° 36.806, de 9-4-1961
ivan Keller e Alvaro Botelho
São Paulo

(Seção ill)
Termo a‘ 636.812, de 9-1-1961
636.813, de 9-4-1964
Termo
Vulcan Artefatos de Borrada" S. À
Estado da Guanabara

e

SUPERIOR BRASII
MARGRAF—ARTES

GRÁFICAS E EMBALAGENS LTIA.
Nome Comercial

Classe 7
Para distinguir: Máquinas de agricultura e. horticultura e acata partes integrantes, grandes instrumentos agrícolas, inclusive tratores

Termo n' 636.807, de 9-4-1964
Têm° n° 636.801, de 9-4-1964
Perfecta — Incorporadora, Empreen•
Termo re 636.802, de 9-4-1964
dedoda e Administradora Limitada
Margraa-Artes Gráficas e Embalagens
Qao Paulo
Limitada
São Paulo

MARGRAY
Indústria Brasileira

BEILV

CINT511,,

Classe 38
Para distinguir: Papes e seus artefatos, papel de escrever, de impressão,
de encadernação e para embrulho, livros não impressos, papel higienico, papel de toda especie para desenho, embalagens de papel e papelão, artefatos
de papel e papelão em geral
Classe 50
Para distinguir: O timbre da requerente em apela de carta, papeis de oficio,
cartões coinerciai e de visitas impresaoe, envelopes de qualquer tipo, faturas, duplicatas, letras de câmbio, che
quea, notas promissorias, debenures,
apólices, ações, folinhas, passagens aeMa, ferroviárias, rodoviárias, marítimas, bem como bilhetes de sorteio e
impressos em geral

Classes: 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 —
13
7 — 8 — 9 -- 10— 11 -- 12
14 — 15 16 17 — 18 — 19 —
20 21 22 —23-24 25 •— 26
— 27 28 — 29 — 30 — 31 — 32 —
35 -- 36 -- 37 .—. 38 — 39
33 -- 34
— 40 — 41 — 42 43 — 44 — 45
— 46 48 — 49 — 50
Sinal re Propaganda
Termo n° 636.808, de 9-4-1964
Térmo no 636.811, de 9-4-1964
Vulcan Artefatos de Borracha S. A.
Estado da Guanabara

'Príncipe
.1NDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 39
Para distinguir: Espuma de borracha
para travesse.ros, colchões e acolchoadoa
Classe 40
Para distinguir: Travesseiros, colchões
e acolchoados
Tatuo na 636:814, de 9-1-1964
Têrmo 119 636.815, de 9-4-1964
Vulcan Artefatos de Borracha S.
Estado da Guanabara

INDUSTRIA 6RASILE:1Ra
Classe 40
Paia distinguir: Travesseiros, colchões
e acolchoados
Classe 39
Para distinguir: Espuma de borracha
para travesseaos, colchões e acolchoados
Termo n° 636.816, de 9-4-1964
frizone
Almeida Limitada
São Paulo

Termo n° 636.803, de 9-4-1964
Comércio e Representações -SaratoL"mitada
Sào Paul

'7"kmvsnos"
Baby
1N DOSTRIA

INDUSTRIA ERASILtIRA

à/2A
' SILEIRA

5ARDIO
Classe 40
Para distinguir: Travesseiros, colchões
e acolchoados
Classe 1
Classe 39
Para distinguir: Como marca generica: Para distinguir: Espuma de borracha
substancias e preparações quirnicaa usa- para travesse:ros, colchões e acolchoadas nas industrias, na fotografia e nas
dos
análises químicas
Tarmo na 636.809, de 9-4-1964
Vamo na 636.804, de 9-4-1964
Taram 119 636.810, de 9-4-1964
Clã Publicidade Limitara
Vukan Artefatos de Borracha S. A.
Estado da Guanabara
Sio Paulo

Classe 8
Para distinguir: Cabos elétricos a
Taram n'' 636.817, de 9-4-1964
Termo n° 636.818, de 9-4-1964
Adão Vernes
São Paulo

CL PUBLICIDADE
LT
IND. BRASILEIRita
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argolas, aldrak ét. armações de metal,
abridares de latas, arame, ,aparelhos
chá e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos
osra lavatórios, arandelas, areih, osarPa,
almofadarises, amoladora.,
t as,
amoladores de ferramentas, a lças Pari
ancinhos. brocas, bigornas. baixelas,
bandejas, bacias, bombonieres, baldes,
rboktas, baterias, bases de meai, braçadeiras, bules, bisagra. buchas bainha
para facas, baterias de cosinha, colhede pedreiros cadeados, correntes, cabides, chaves de parafusos, conexões para
encanamentos, caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de fenda, chaves inglasas, cabeções, canecas,
copos cachepots, ccntro de mesa. caqueteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçardlas, chaleiras, cafeteiras, conchas. coadores, - cuscuseirota cabides de metal,
cabos, caixas de ferro. cruzetas, curvas,
cantoneiras, chavtiros, canivetes, chaveverias, cremones, cadinhos, crivos, chanfradores, cassinetcs, cabos, chaves, :às.
yes para porcas circulares, chaves toa,
quimétilca. correntes para chaves, colchetes, chaves para porcas, distintivos,
dobradiças, descanso para talheres, pratos e copos, taxadas, esferas, engates,
enfeites de metal, estribos, espátulas,
estojos de metal para carimbos, eixos,
expandidor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices, ferro para
cortar capim, ferrolhos, facas. facões,
techaduas. fruteiras, funis, fõrmas para
doces, bolos, embadas e pudins, flanget,
fivela, furadores, ferramentas cortantes
e perfurantes para marceneiros, fecho.
de metal. ferraduras, forminhas, fitas
de aça ganchos, guanições de metal,
garfos, ganchos para quadros. grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros,
gonzos. grossas, garrafas, ilhoses. )o.lhos. jarros. brasis, laminas licoreiros,
latas lvas. linuguetas. teitelras, machadinhaa, molas paar portas, martelos,
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas,
morsas, machetes, mantegueiras, nia,hos,
navalhas, niples, puas, pás, picaretas,
pregos, ponteiros, parafusos, porcas,
pratos, porta-01o, poseiras, porta-pão,
porta-laias, paliteiros, panelas, puxadores, piacas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos. plainas, perfuradeiras,
pires, pinças, panelõta, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presilhas, rasteio& roldanas, ralos. regadores,
rebites, reduções, recipientes de' metal,
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável, registros,
serras, serrotes, a '6es. saleiros, sacasse,lhas, tarctuezes, trilhos, tubos, tubulações. tampões. travadeiras. telas da
arame, trincos, taças, travessas, tesouras,
trancas. tramelas, talheres, talhadeiras,
tatnpaV para p anelas e caldeirões, terrinas, tachas, tzens de cosinha. torradeiras. manais, aasos. vasilhames, vermas, mandrii de expansão. freza de
chanfrar, aula zie freza de chanfrar,
ventosas, maletas. baus para sacos de
viagem, para pastas, baknazes, cantas
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fêcho para pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras, p rendedores de p apel, suportes,
torniquetes e tubos de tateado
Térrno
636.820, de 9-4-1961 —
Empresa Construtora "Rio-Otaas"
Limitada
Estado da Cmanabara
-

Classe 10
Para distinguir: Agulhas cirúrgicas,
agulhas para injeção, agulhas de -planano na 636.805, de 9-4-1964 - •
tina para injeção, alavancas para Sins
Carnersol S. A. Indústria e Comércio
cirúrgicos e dentários, licates para denSão Paulo
tistas, bisturis, boticões, brocas, cadeiMTIMTMA uRnst i cias
ras odontológicas, cutelaria para fins
cirúrgicos, equipos odontológicos, insCORNERSOL t/A.
trumentos para cirurgia e med:cina, ir- I
Classe 39
INIVSTRIA
Para clistifiatiir: Espuma de borracha rigadores ;a:rúrgicos, pinças cirúrgicas
COMERCIO •
ra i *
Para ' travaaaéros, leolchões e acolchoa, moldeiras Oalantológicas, seringas ,ora
a 4. mi, •
0452' rm Mita"
injeção, tesauras para fins cirúrgicos
•
: , • l• Classe 11 .
40'
Clas̀at
5
Ck,sse 16 Para' diatinarria: , Travesseiaos,. colchões Para distinguir : ferragens e fetramentas:
Alicates,
rala
aancaaa
arruelas,
arrebites,
•
' •' é arolchoador
"
Para distinauir: Mak alai de cawararatti
Noine. Comercial •
..ome Comercial

NIEWE

\
•
2922 Segunda-feira 1 0
636.819, de 9-4-1961
ama), Farta 13arbon
Estado da Guanabars

Tirmo ao

Dl, RIO OFICIAL
Termo a' 636.825, de 9-4-1961
Ibany da Cunha Ribeiro
Estado do Rio de Janeiro

otecá""s-i
‘41P
alteS Classe 33
Para dist_nguir:"Corretagens de imóveis
e operações financeiras e de créditos
Termo n° 636.826, de 9-4-1964
- Imany da Cunha Ribeiro
Estado do Rio de Janeiro
Classe
Para distinguir: Serviços noticrosos,
programas de rádio e de televisão, publicações de jornais, revistas, anuirio,
boletins e etc.

( Seç

áo III)

AgOsto de 1964

Termo nc 636.830, de 9-4-1964
Idéell S. A. Tintas e Varalaso .
São Paulo
Prorrogação

_...jPRORROGAÇierk
agrearaireiteeeznenseeess~

"E
.t

witt

NEM Re UNIACA PAU PrIMIMMITIVrir
UM I

Termo n° 636.827, de 9-4-1961
Ibany da Cunha Ribeiro
Estado do Rio de janeiro

Hipoteca ParceWhi.

Classe 37
Para distinguir: Rocpas de cama e Meia em geral: atoalhados, acolcroados,
Classe 33
cobertas, colchas, cobertores, cobertas,
Expressão de Propaganda
para mesa, edreron,s, fronhas, guardanapos, guarnições e serviçal para chã
Termo n° 636.828, de 9-4-1964
e jantar, lençóis, panos de copa e de Ernesto Neugebauer S. A., Indústrias
pratos, toalhas de uso pessoal, toalhas
Reunidas
de banho, de rosto e de mão
Rio Grande do Sul
Prorrogação
Termo n 9 636.822, de 9-4-1961
"Brasital" Sociedade Anônima para a
Indústria e o Comércio
PRORROGAÇÃ4
São Paulo
11! UtiCwu
&17:1PCI. 0:1
1.10r“ “Ut.

..èeã .1,4rat?
...a.. •

Indústria Brasilelra

"kg, I/

,$ .741

(ata

4';f:'.,4çta.)40-.14/i
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Gmt

44to-

•

wr

Cro..

Classe 23
•
trldto,o, •
Piara distinguir: fazendas e tecidos eia
peças: Sazendas e tec.dos de tõda espécie para confecções, para tapeçarias
e para artigos de cama e mesa; algoClasse 41
dão, cânhamo, caroá, juta, linho, lã, Para distinguir: Cremes de frutas,. baaylon, paco-paco, pelo, rami, raiara e las, confeitos, doces, bombons, carmecouroo, tules e veludos
los, chocolates e bisco:tos
Termo n° 636.823, de 9-4-1964
Termo nc 636.829, de 9-4-1961
Imany da Cunha Ribeiro
Sulrlograndense S.-A.
Estado do Rio -de Janeiro
Rio Grande do Sul
Prorrogação

A.

'PRORICGAC .ttsà

~NO'

Termo no 636.831, de 9-4-1964
Ids:21 S. A. Tintas e Vernizes
São Paulo
Prorrogação
PRORROG4CÃO4

IDEALK
Classe 1
Para distingu:r: Esmaltes, tintas, vernizes, secantes e detergentes •

Tèrmo no 636.832, de 9-4-1961
Lanifício Sulriograndense S. A.
Rio Grande ro Sul

PRORROGACÃO

ca

4.Ç.Atit
, _4(T
ita

Lanifício Suiriograndense S.
Rio Grande ro SUL
Prorrogação

O M5$t5UPAt1X5i,NA

' Industria Brasileirs:

Indústria Brasileira

térmo a° 636.833, de 9-4-1964

TTIC15 PUS rnrusom000

Classe 1
Para distinguir: Tintas

Termo n° 636.821, de 9-4-1964
Classe 33
"Brasital" Sociedade Anônima para a
Para dist_nguir: Corretagens de imóveis
Indústria e o Comércio
e operações financeiras e de créditos
São Paulo

nas, rolhas, tampas, tubos de jato
vedação, tampões, tubulações paral
dação, tendas, válvulas de vedação
tubos de radiador

Classes: 22 — 33
Insignia
Termo n9 636.834, de 9-1-1964
Teriro n° 636.835, de 9-4-1964
São Paulo Alpargatas S, A.
São Paulo

unAsat

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, a
saber: brocados, casimiras, pano couPRORRÓGÁCM
Ced010d
ro, tecidos plásticos em peças, tecidos
de alçodão, de lã, dei inho, de cânhamo; de juta, seda natural ou raio; tecidos de elástico, de vidre), de viscoClasse 33
se, tule
Para dist.nguir: Corretagens ae amoveis
Classe 31
e operações financeiras e de créditos
Anéis de vedação, anéis obturadores,
" Termo n° 636.824, de 9-4-1964
arruelas, bujões, barbantes, barracas,
Imany da Cunha Ribeiro
bucres, betumes para vidraceiros, bolas
Estado do Rio de Janeiro
para válvulas e registros bocais para
tanques, diafragmas para vedação, masIpelustria
sas para calafetar, discos de , borracha
para potes, cordolhas, cordas,.,correlas
de transmissão, correias transportadoras,
C.lasse 22 •
canaletas, coberturas de lona, fitilho*.
Classe 33
•
'Corieta, geas 'de" imóveis Para distinguir: Fios para técelagem, gaseias, lonas para freios, mangueira*
bordar, tricotar e atoche
mangotes, molas piara vedação, per9e o9rráçõe/3.,Êcnencetrsra e r créditos

Efições Hipotecárias
•
.

t

"1 -1nIDITSTR IA BRAS I IS IRN,
Classe 24
Paira distinguir: Entretelas, cadarços,
fitas e rendas
Termo n0 736.836, de 9-4-1964
°gide — Organização Guanabara de
Importação Distribuição e Exportação
Limitada
Estado da Guanabara

O'rprilestra,
L.-osdanseros
Classe 8
Para . distinguir: Discos fonográficoa
gravados
Termo n° 636.837, de 9-4-1964
Termo n° 636.838, de 9-4-1964
Termo n° 636.839, de 9-4-1961
Termo n° 636.840, de 9-4-1964
Termo no 636.841, de 9-4-1964
Maximiano Ernesto da Silveira
Bagdóchno
.
Pernambuco

EXPEÇA° DE
FORNECEDORES-DA MELARIA,
Classe 33
Titulo
Classe 33
Titulo
Classe 33
Titulo
Classe 33
Titulo
,Classe 33
Titulo
Terso n° 636.842, de 9-4-1964
Termo n° 636.843, de 9-4-1964
Termo n° 636.844, de 9-4-1964
Tênno n° 636.845, de 9-4-1964
Termo no 636.846, de 9-4-1964
Maxiniiano Ernesto da Silveira
Bagdócimo
Rio Grande do Sul

Salão Internacional
de Decotação
40
31
' Classes: 16 — 33
Titulo
Classes . 16 — 33 — 34 — -40
Título, ,

D1- . R' I0 OFICIAL (Seção UI)

.Jegunda-f eira 10
Classes: 16 — 33 — 34 — 40
Titulo
Classes: 16 — 33 — 34 — 10
Classes: 16 — 33 — 34 — 40
Titulo
Termo n9 636.847, de 94-1964
Termo n° 636.848, de 9-4-1964
Termo n° 636.849, di 9-4-1964
Termo n° 636.850, de 9-4-1964
'rermo no 636.851, de 9-4-1961
Maximiano Ernesto da Silveira
Bagdócimo
São Paulo

EXPOSIÇÃO Dt

nfl

iti FORNECEDORES
DA ROMARIA
Classe .33
Insígnia
Classe 33
Insígnia
Classe 33
Insígnia
Classe 33
Insígnia
Classe 33
Insígnia

Q

Termo n° 656.858, de 9-4-1964
Termo n 636.859, de 9-4-1964
Termo n° 636.860, de 9-4-1964
Delicias do Paladar de J. C
Locatelli
Estado do Rio de janeiro

Termo n° 636:864, de 9-4-1964
Indústria de Sorvetes D'Aqui Limitada
Pernambuco

Classes: 3 -.- 4 — 42 — 43 — 50
Titulo
Termo n° 636.853, de 9-4-1964
Termo n9 636.854, de 9-1-1964
Termo n° 636.855, de 9-4-1964
Termo no 636.856, de 9-1-1964
Termo n9 636.857, de 9-4-1964
Delicias do Paladar de J. C.
Locatelli
Estado do Rio de janeiro

r
?Crina n° 638.872, de 9-4-1964
Tkmo
636.873, de 9-4-1964.
Corbisa — Industrial Agro Pecuária
Limitada

ít."

Delicias do Pala dai

?. dirã ri; Bre; nein?.

Classe 41
Para distinguir: Amendoim, balas, bombons, baunilha, canela em au e em pó,
cravos, condimentos para alimentos e
essências almentares
Classe 42
Para distinguir: Aguardente, aniz, bagaceira, batidas, cervejas, conhaque, exNome Comercial
trato de malte fermentado, licbres. suco
Termo n° 636.866, de 9-4-1964
de frutas com alcool
Tiaoneiro de Empreendimentos ImoClasse 43
biliários Limitada
Para distinguir: Aguas gasosas, natuEstado da Guanabara
rais ou artificiais, caldos de frutas, guaraná, refrescos, refrigerantes, soda, xaropes para erfrescos
Termo no 636.861, de 9-4-1964
Guanabara Hotel Lim tada
Sergipe

Termo n9 636.867, de 9-4-964
Indústrias Coimbra de Ferragens S. A.
São Paulo
Classes: 33 — 41
Titulo

12 — 43

Termo is9 636.862, de 9-4-1964
Luiz Spada Chometon de Oliveira
Estado da Guanabara

Clinica
N. S. Graças Ltda,
Classe 33
Titulo

,

= 0/-n Q A

Classe II
Para distinguir: Navalhas, laminas re
. oarbear, tan:vetes, facas e faceies de
cozinba
Teimo u° 636.868, de 9-4-1964
Termo 71 9 636.869, de 9-4-1964
Industrial Agro Pecuária
Corbisa
Limitada
São P.,I n lo

7iTtdiastrii.Bru•ileir-a

Termo a° 636.865, de 9-4-1964
de Emreendimentos
liárlos Limlada
Estado da Guanabara

TiMOTICITO

lati95.05Á.Lark
ClasSeki 16 -- 33
Titulo

Termo n5 636.874, de 9-4-1964
Termo n° 636.875, de 9-4-1964
Corbisa — Industrial Agro Pecuária
Limitada
São Paulo

Polvilhó do Sitiè
INDUSTRIA BRASILEIRÁ

—Termo no 636.876, de 9-4-1964
TeTtno n9 636.877, de 9-4-1964
Corbisa — Industrial Agro Pecuária
Limitada
São Paulo

Amendoim d6 Sitia
Classe 19
Artigos, da classe
Classe 41
Para distinguir: Amendoin.
Termo n° 636-878, de 9-4-1964
Antonio Carlos Corrêa da Fonseca
S4to Paulo

MIM: para Pipóca dcrSitió'

Classe 16
Artigos da classe

Classe 41

Para distinguir: Creine • de miam

INDUSTRIA BRASILEIRA

Indústria Brasileira

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 19
Artigos da classe

Classe 19
Artigos da classe
Classe 41
Para distinguir: Polvilho

Classes: 16 . — 33
Insígnia

Termo n° 636.863, de 9-4-1964
Indústrias J. B. Duarte S. A.
São Paulo

Classe 3
rara distinguir: Substâncias quimicas
para serem usadas na medicina ou na
farmácia
Classe 41
Para dist:Nair: Amendoim, balas, bonpoms: baunilha, canela em pau e em
cra9s, condimentos para alimentos
e esséncias alimentícias
_
Classe 42
Para distinguir: Aguardente, aniz, bagaceira, batidas, cervejas, conhaque,
extrato de malte fermentado, !lebres, suco de frutas com alcool
Classe 43
Para distinguir: Aguas gasosas, naturais ou art:ficiais, calros de frutas, guaraná, rérescos, refrigerantes, soda e
xaropes para refrescos
Classe 50
Para distinguir: Papeis de cartas, ens, e1opes, cartões coMercials, faturas, duplicatas, recibos, memorandos

de 1964 2923

Creme -de. Milho do Sitio

Termo ris 636.852, de 9-4-1964
Delicias do Paladar de J. C.
Locatelli
Estado do Rio de janeiro

Delícias do Paladar
"de J. C. Locatelli

Agiàsto

Classe 19
Artigos daclasse
Classe
se 41
Para distinguir: Milho ara pipóca
Termo n° 636.870, de 9-4-1964
Tênno n° 636.871, de 9-4-1984
Corbiaa — Industrial Agro Pecuária
Limitada
São Paulo

CRISTAIS CORRÊA

Classes: 11 — 14 — 15
Titulo
Termo n9 636.879, de 9-4-1964
INAD
Indústria Nacional de
Adesivos e Detergentes Limitada
São Paulo

14 2

1)

a

T.nd.U,Strin Brtsileir

Classe 46
Alvekiatcs amido& anil, água de lava.
deita, água sanitária. cera Para soalha,
detergentes, esponja de aço, fósforo.,
ki de ato, pomadas para cal..
Ser
—rolrij
. 3 de Milho do-SiRø mios, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeira& vidros, metais
BrasileiR
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos ele erdneril e material abraClasse 19
sivo empregado ao limpeza de metais g
,Para distingui:: Semolina rc milho do objetos, Rabeei; em geral e saponácect
sitio
velas e velas a base de estearia
Classe 41
sabões *MC 0, ta flocos. 'espoaiss de
Pua d:sWaguir: Semolina de milho
lixarem

DIÁRIO . OFICIAL

É*24 anuncia-Noa lê

Prelo De 636.887; de 9 - 4 - 1961
Pitrauaida Indtiatria e Comércio
Produtos Químicos Limitada
Estado çia Guanabara

nrmo ia° 636.880, de 5%-4-I964
tirkuprese. de Transperrtea Vista Alegre
Limitara
Estado da Guanabara

SITCRETINE
Inchlstria

(Vida Witge

.

•
Termo a° 636.893, de 9-1-1961,
Térmo ji° 636,894, de' 9-.4-1964
"De. Mayo" lndústr.as Farmacêuticas
Limitada
Estad ) da Guanabara
.

71~ed

Agasto de 19(54

(Seção. lit)

-Brasileira

Termo n° 636:881, de 9-4-1961
Editora Abril Limitada
São Paulo

gitetat~
e gitecodraca
Classe 32
Para distinguir: Um periódico

Termo n° 636.888, de 9-4-1961'
JosrPessoa da Silva
Estado da Guanabara

•

Termo n° 636.883, de 9-4-1964
Imobi/ ária Paranaense S. A.
Paraná

IMOBLIM91,4 PARANAENSE
Classe 33
Titulo

aat —

Classe 8
Para distinguir: Gravações fonográficaa

Classe

•

calpuktifia
24410e'444-

2.4

Termo no. 636.896, de 9-4-1961
José Pondo •
São Paulo

Classe 32
P,tra distinguir: Jornal, revista e publicações em geral
Termo no 636.891, de 9-4-1964
José Pessoa da Silva
Estado da CittOwlbara

Gazeta Capixaba

Classe 41
Para distinguir: Café em grilo, era, tor- 1
rado, moldo 3empacota&

geral

e pubil.

LUCIANA
INDÚSTRIA. BRASILEIRA
Classe 23
Para distibguir: Tecidos em geral
Termo n° 636.903, de 9-4-1964
Elena Modas Limitada
Estado da Guanabara

RENA MODAS
Termo n° 636.904, de 9-4-1964
Alcino Coelho
3stado do R o de Janeiro

MOTEL SAN U_MO

e

cações em

Termo n9 636.902, de 9-1-1964
Tecidos Luciana Limitada
São Paulo

Termo n9 636.897, de 9-1-196t
Nortork do Brasil S. A. ' IndIstria
e Comércio
São -Paulo

Termo
636.892, de 9-4-1964
José Pessoa da Silva
Estado da Guanabara

CIaase 32
t;ara distinguir: Jornal, revista

'43
Classes: 33 — 41 .-- 42
Titulo
Classes: 33 — 41 — 42 —• 43
Título

Classe 36
Para distinguir: Vestuários feminina

Classes: 33

—
Titulo

--- 43

Termo n" 636.906, de 9-4-1964
Nestor Eduardo de Almeida Lima
.
Estado da Guanabara

O ESTADO DO E, SANTO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

THE CIEVERS
DRINK'S

- Classe 33
Para distinguir Una sítio irnovei de agricultura e criação

Classe 32
Para distinguir: Jornal, revista e publicações em geral
.

Termo" n° 636.886, de 9-4-1964
Torrefação e Moagem de Café
"Sorridente" Limitada
Estado da Guanabara

Terra° n° 636.900, de 9-4-1964
Termo n0 636.901, de 9-4-1961
Anton o Aguillar
São Paulo

tKisUSTM 111111staln':

Correio Cap xaba

Classe 31
Titulo

SORRIDENTE

INDÚSTRIA BRASILEIRA.
•

•-,e4i

Mamares, atacadores para espattilhos
Termo n° 636.889, de 9-4-1964
e calçados, ataduras de algodão para
. José Pessoa da Silva
nais, bandeiras, bordados, braçadeiras.
pianos, carapuças para cavalos,. corEstado da Guanabara
borlas, cadeados, capas para móveis e
—
diversos fins, exceto para fins mecucifestão, feltro para órgão, fõfos, galar.
i
detes, iamparinas, mochilas, mosqueteiro
nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras.
Classe 32
panos para enreites de móveis, não
Para distinguir: Jornal, revista e publi- h...tendo parte dos mesmos, palmilhas,
cações em geral
passamares, pavios, rédeas, rendas, redes, sacas, sinhaninbas para vestidos,
Termo n° 636.890, de 9-1-1964
telas, tampos para almofadas,' não faJosé Pessoa _da Silva
zendo parte de móveis, artigos estes
Estado da Guanabara
incluidos em outras classes

Termo ri* 636.884, d e-91-1964
Imobiliária Nojima Limitada
Paraná

Imobiliária Nojima

THE CIEVERS

PRORROGAM°

'"."'
Classe _V
Pura distinguir: Jornal, revista e publicações em geral

Classe 16
Para distinguir: Detergentes

Tern„) a' 636.899, de 9-4-1964
Antonio Aguillar
São Paulo

Termo u° 636.895, de 9-4-1964
Lanifício Sulriograndense S. A.
Rio Grande do Sul
Prorrogação

ectpizas4

Termo ri' 636.882, de 9-4-1964
Bandeirantes Comércio e Indústria
S.A.
Estado da Guanabara

Classe 50
Para _distinguir: Impressos

II

INDÚSTRIA BRASILE/RÃ

dais

Classe -16
' Para distinguir: Velas, fos çoros, sabão
comum e detergent.e Amido, anil e preparações para a "lafanderia. Artigos e
preparações para conservar e polir

COMAPA

-

Clame 3
Para distingi, r: Uma especialidade farmacêutica indicada nos regimes de resClasse 46
trição de açúcar
Para distinguir: Anil, água de lavadeiClasse 41 • ra, detergentes, preparados para polír •
•
Para distinguir: Um preparado dulcifi- e limpar objetos, sabão em barra, , em
cante para reginise al.menticios espepó e, em flocos

Classe 33
Titulo

—
Termo n° 636.885, de 9=4-1964
"Comapa" Comércio de Madeira
Paraná S. A.

•
Termo n° 636.898, de 9-4-1961
Reis 8 Silva Limitada
Espi:ito Santo ' •

• Classe 44
Para d:stinguir: Lixas abrasivas

pREgo, NI ktrúnito DR ROJE: CR$ 5,00

eap VadAt
Classe 41

Para distinguir: Café em grão, tarrAdo

e moldo

