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Exigências

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
vulae a gás do tipo tritaron Augusto Benchimol.
N.° 114.086 - Bobina de auto
Indução de saturação e grande
variação da impedência - Edouard Oberli.
N. o 114.127 - Dispositivo de
abrir rosca para torno mecânico
- Societé des Forges et Ateliers
du Creusot.
N. o 115.619 - Aperfeiçoamentos em barbeador 'elétricos a' seco
- The Sperry Rand Corp.
N. o 115.686 -- Circuito elétrico

Têrmo:
N.° 469.000 - Marca Brasil
Trabalhista - Requerente: Manoel Araripe de Faria Júnior. Torno sem efeito despacho de
arquivamento em facç dos argumentos do Diretor da Divisão de
Marcas. A exigência adequada
é a seguinte: Apresente novos
exemplares e clichê sem a frase
de propaganda subposta a marca
republicada.
destinado a alarmes ecntra roubos -Luiz Gomes da Silva:
EXPEDIENTE DO DIRETOR
DA DIVISA° DE PATENTES
N.° 115.687 - Aperfeicoe.mento
em estrutura de anel de retenção
Dia 26 de agasto de 1964
para máquinas dinamoeletrica General Electric CO.
Notificação:
.N.° 115.854 - orocesse de utiCima vez decorrido o prazo de lização do radiômetro de crookes
recurso previsto pelo artigo 14 para a recuperação máx i ma de
da el n.o 4.048 de 29 de dezembro energia soar - Soc. de oiffusion
de 1961 e mais dez dias, para de Brevets du Profesreur Risler,
eventuais juntadas de recursos, -e
No .115.861 - Processo e Apado mesmo não se tendo valido ne relho para tirar uma capa de um
nhum interessado, ficam notifica- condutor elétrico - Ama. Incordos os requerentes abaixo meneio porated.
nados a comparecer a êste DeN. o 115.890 Dispositivo semlpartamento a fim, de efetuarem
condutores
'e sens processos de
pagamento
da
taxa
final
cono
cernentes a expedição dos respec- preparação --: Rádio Corp Of.
tivos certificados dentro do pra- América.
N. o 115.937 - Isolador elétrico
z° de sessenta dias, na forma do
parágarfo único do artigo 134 do caiu armação internamente
Código da Propriedade Indus- chumbada - Compagnie Generais D'Eléctro Ceramique.
trial.
N.° 116 323 --: Aparelho de iluPrivilégio de invençâ'o deferiminação - Westinghouse Electric
dos:
Corp.
•
N. o 78.982 - Aperfeiçoamentos
N. o 116.534 - Processo de taem ferros de engomar - Malcolm
bricação de cargas para o trata,
Peter Adkin Baker.
mento de óxido redução - Pechi.
N. o 112.496 - Aperfeiçoam en ney Compagnie de Produits. Chitos em ou relativos a aparelhos de migues Et EletrOmetalurgiques.
filmes projetores compreendude
N.° 118.570 - Chave para paruma placa de deslizaineaw dota- tida de motores elétricos de corda de abertura de projeção e uma rente alternada - Rleber Armin(tuia móvel para o filme -- V. do de ima Araújo e Rudolf Mir.
.Philips Gloilampenfabrieken.
N.° 118.808 - Chapa para ie.
gão de aço ou ferro forjado N. 113.815 - Tomada de euudwig Lindpointner. Anip Incorporated.
N. o 118.812 - Repetidor de ini028 - Areplifl eador de pedencia negativa - \Vestem
itil :A; 1 . te ror, clo, por mei,: ase .tit Mec tric C )• Ince rporated

•

-
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do unia camada luminescente
N V Phillpe Gloellampenfabrieken.
N. o 120.457 - Esquema de ligação para instalações de telec0municação em particular para
instalações telefónicas com seleção de freqüência - Blemena
Halske Aktiengesellachaft.
N. 0 120.525 - Dispositivo de
Chave controlados magnéticamen.
te - Western Electric Co. Incorporated.
•N. o 120.766 - Bicos queimado.
res aperfeiçoados para combustíveie líquidos gaseificadas - Ada
Venugucci e Martiri.
N° 120.925 Processo de fusão

• N.° 119.033 - Navo dispositivo
de fixação de globos de imuninação e outros - Nelson de MeneZes.
N. o 119.046 - Aperfeiçoamento
em aparelho transformador reator - General Electric Co.
N.° 119.092 - Alvo para uma
Válvula de grafia electrotastica A B Dick Co.
N. o 119.120 - Nõvo sistema de
tensor e guias para enrolamento zonal sem cadinho de material semiconde bobinas - Indústria Eletrôni- dutor - Siemens Schuckertwerke Akaengeseaschaft.
ca Stevenson Ltda.
N' 121.390 - Controle de degelo
N. o 119.412 - Processo e dispo- para
aparelho de reírigeraçáo - Genesitivo para medir. a flecha de um 2..11 Motors Corp.
setor de trilhos e via ferroa espe- N° 121.371 - Controle para secador
cialmente de uma curva dos tri- - The Maytag Co.
lhos - Franz Plasser ,BahnbauN9 121.574 - Processo para determaschinen.
minar com auxilio de neutrões a quanN. o 119.413 - Máquina móvel. tidade de liquido em recipientes - Dr.
para alinhar trlhos - Franz Pias- Etirt Diebner.
N9 121..709 - Nova chave de fenser Bahnbauma Maschinen.
da - Giacomo Pasin.
N.° 119.463 - Dispositivo para
realizar vedação hermética entre N° 126.342 - Aviso automátieo de
as duas partes de uma emenda eampaiçha - Joacyr dos Santos.
N" 11.3.628 - Nen vo Conjunto de getampão de cabos elétricos singelos
ladeira
para conservação de aliem óleo fluido e simultaneamente mentose-estufa
Dr. Ruben de Mello.
o seccionamento elétrico mia mu
N9 142.092 - Medidor totalizador de
fia - Pirelli Societá Per Azioni - consumos mínimos
constantes - Dr.
Nelson de Menezes.
Joaquim Faria Cardoso Jr.
N. o 119.568 -,Bandeja para N° 142.788 - Aperfeiçoamentos em
gêlo - General Motors Corp.
Nes nervuradas pre-fabricadas e sua
N.° 119.637 - Dispositivo de re- aplicação nas coberturas Planas - Pio-.
gulagem*por transistores para ge- riano dos Santos Lima.
N9 147.685 - Aperfeiçoamento no
radores elétricos de baixa tensaa
destinado em particular a diría- novo modelo de chave interruptor de luz
mos de veículos motorizados - - Rolf Hellmann.
Fábrica Italiana Magneti Marelli
N" 81.338 -- Processo de prepara.
S. P. A;
ção de polias° corantes e seus comN. o 119.644 - Dispositivo para postos de tomplexos tnetolicos - San..
arejamento de oficinas e ambien- doz Sociedade Anónima.
tes congentres - Heinrich Mira .N° 105.836 -- Processo de terminar
a ponmerização em monomeros não saler K. G.
mono o/efinicos - The Cheaus.
N. 0 119.65a
Placa de eletro- tturados
...kid Corp.
do aperfeiçoado processo para a
manufatura
da mesma e um equiN° 107.523 - Separação 'de mistu.
parnentoepara conduzir o processo ras gasosas - Air Products Incorp.
- Boliden Batterí Aktiebolag.
N9 109.922 - Processo de obtenção
N ° 119.983 - Mecanismo de de um Uive complexo
resinoso - R.
pesagem para uma máquina de
Strasenburgh Co.
encher envoltórios - Continental N° 111.093 - Fluído para fre'a
Carbon Co.
Wagner Electrit Corp.
N.° 120.037 - A.perfeiçoamen- N• 111.479 - Processo de produzir
los sabre ou relativos a fontes de novas glicols J. R. Oeigy
Sociedaradiação da espécie compreenden- de Anediem.

•

321e Tèrça-feira

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

ler

_4

As Repartições Públicas
deverão remeter o , 'expediente destinado à publicação 'nos :' jornais: diariamente, até ás 15 horas.

P - E DI E T E
DEPARTAMENTO DEI IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR

•

GERAL

•

As reclamações pertinen• ALBERTO DE BRITO PEREIRA
tes à 'matéria retribuída, nos caCHEFE DA *aça° oe seroAçlo
sos de erros ou omissões. deverão CHEFE 00 SERVIÇO DE ouciLloixoems
FLORIMO GUIMARÃES
-ser formuladas- por escrito; á. MURILO FERREIRA ALVES
Seção de Redação, das 9 às 17.30
DIÁRIO OFICIAL
horas, no . Máximo até 72 horas
após a saída dos órgãos oficiais.
SEÇÃO III
9•050 de otabileocão.1* Ca •xpocliwtte do Oopartasmonto
Moela:ano. as Ptuprilbataacto Irelnust i.a0 - Re INInI.eSrie
,
O. edadotria • Comiim

PS originais deverão ser

•

•
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dactilografados e autenticados,
ressalvadas. Por quem de direito.
rasuras e emendas: .
Excetuadas -as • para o exterior: que serão sempre anuais..-as
assinaturas poder-se-ão tomar.
em qua i quer. época, por seis. meses OU rim ano, .
1- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem aviso
.•
prévio.
.
.
Para • facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade - de: suas- assinaturas, na
parte superior -do endereço 'vão
-impressos o número' do talão de

Impresso nes oticines Co Depertamentc. as Imprensa Nacional

-ASSINATURAS

-

_...

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:

Capital e Interior:

.

600.00 Semestre • ..... Cr$
450,00
Cr$ 1.200.00 Ano .
Cr$ •• 900,00
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.300.00 Ano .
'Cr$ 1 .000.00

Semestre . .... Cr$

Ano .
Ano .

- As Repartições Públicas
cingir-se-âo às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em quala
quer época, pelos Órgãos campe-,
tentes.
- A fim "de possibilitar a te'
messa de valõres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.

- Os suplementos às ediçeei
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário púb::co le.
dçral, para fazer jus _ao des.
conto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assi.'
ifittira.
•
- O custo de .cada exemp/at
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50. se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00. por ano

registro,•o mês e o ano em que jornais, devem os assinantes pro••Ividenciar a respectiva renovação
findará.'
A fim de evitar solução decom antecedência minima de
continuidade no recebimento dosItrinta (30)- dias.
decorrido

•

N° 121.441 r- Processo para a fa- so para a produção de compostos dotaProcesso de fabricação
N.° 128.391 - The National
de um produto, seco de ettrificação de bricação de corantes de ant.aguinona - dos de -ação analgesicas. - Anotem-se
egister,C o.
Satisfaça exiamiio solúvel ern, água fria - National Ciba Saciem Anonyme.• •
as desikténcias e arquivem-se os proces- gCrnheiaR..
Starch And Chemical Corp.
IS1'. 121.925 - Misturas de c s poli sos.
NP 128.816 - Siemens &
butadiew,
com borracha natural core.
keaktiengeselischaf t - Satisfaça
Nova
disposição
.consIV° 111.685 Ciha
Societe
Anonynie
(Declara
trutiva de fechos corrediços - Comercio da .Politsopreno - Ph ll'ps Petroieurn . a desistenc.a do termo número 129.465 exigência.,
e Indústria Tuffy Hab b Sociedade Anô- Co.
Privilégio de invenção para (Proces- _N.° 128.992 - Friedrich Tonna
N o 125.255
Processo pai%•. tingi r
- Satisfaça exigência.
nima.
so para a fabricação de novas sulfonaou estampar materiais fibrosos .
N. 0 129.009 - Klockner Rum. •
'nudas
insaturadass.
deAnote-se
a
•
N • 113.111 - Processo de fabrica- Societe Anonyme.
boldt
Deutz Ag - Satisfaça exie argu:ve-se o. processo.
ção de Corantes antraguinomicos e suas
Isl• 122.309 - Processo para a obt en- sistência
gência.
E.
E.
Ou
Pont
de
Nemours
And
Co.
aplicações - Sandoz Soceidade Anô- ção de ligas çle alununio e saldo N. o 129.160 • - United States
k Declara a desisténcia do tèrmo
Aluminium Industrie Aktien Gesellschaft.
nima.
Steef Corp - - Satisfaça exigência.
ruru
129833
Privilégio
de
invenção
N° 122.315 - Separador de 1.gtEdco
N.o 129.307 - Chas Pfizer & Co.
N' 113.518 - P.ocesso de produzir
nâó nisciveis com . densidades dlerentes cComPos ções, para revestimento).- Satisfaça exigência.
.
novos derivados . 6 metil ergolenicos ba- ou não .- Jacques ' Mui ler.
Anote-se a desStencia e arquive-se O Inc.
•N.° 129.379 - Alerck & Co. Ine. •
sicamente subsettados Sandoz Socieprocesso.
exigência.
9 131.731 -- Aparelho de segurança
dade Anônima.
Chas Pfizer. & Co. Inc. •- De- - N.Satisfaça
o 129.391 - Ciba Societe Ano.
para
afiar~Mas
de
barbear
V.
a
clara
desistência
do
tèrrno
núN° 1-18.698 - Lingoteiras para' a Sevuloo Foicuaninow .
- Satisfaça exigência.
•
mero 129.892 - Privilégio de - in-, •nymecorrida con:intu. de metais - Soc ele
N. o 129.394 - Dr. A. Wander
N*
133.873
Processo
para
a
prevenção
para
composição
terapêu-.
A. G. - Satisfaça exigência. .
D'Electro Ch.mie D'Electro Metallurg:e paração de gim:os:dos - F-. Hoffmann
tica e proresse -• Anote-se a deEt Des Acieries Electriques D'Ugine. La Roche Societe Anonyme..
N.° 429.459 - Levens Kerni s ke •
sistência e arquive-se o processo. Fabrik
Ved A. Kongsted - Sa..
18.803
Aperfeiçoamentos
em
9
Exigências:
tisfaça exigência.
ou referentes a.um processo para a pro- • MODÊLP , DE UTILIDADE
- indústria de ArN.° 129.567 - N. V. •Philipa
DEFERIDO
tefatos\ Plásticos Rologar Ltda..- Gloeilampenfabrieken
dução • de conjunto:, compreendendo ti- Satisfaça
tanio - Imperial Chemical Industr.es
Satisfnea ecigèneia.
. N" 112.593 - Nov. % dispos.ções em NP 413.234 - Serralheria Artis- exigência
Lim.ted.
ou relacionada, á maçar'tos -- Manoel tica Preolar Ltoa.• - Satisfaça re NP 129.677 - José Castany ForSatisfaça. exigência.
•° 120 803 Camadas foto conda- jayme Reis Mattos.
'
..
N. 0 129.679 - Louis Faceia toras para. Fim cieiro torográlicos - • P•1 9 :II 3/É. õvá modèle
de exN. 0 109 . 131 - Suc.e1ii Per AziO- Satisfaça exigência
Kalle Akt engesellschaft. '
tato,. de Inandio: --- Walter Kidde So;
N.° 120.719 - BehringWerke..
- Aparelho para real': c1edade Anônima Indústria e Coméxio. ne Brevinit - Satisfaça exigênAktien g esellschaft - Satis faça exizar o contam en're um gás e um liquido
N° 118.380 - NU ° modèle de me- cia.
gência.
•
N.° 111. 063 - Monsanto Chemi--. Cari- Georçj Mutuem.
canismo para extintor de incêndio do
..../9;res
N" . 120.926 - Processo para a e.a. tipo, portátil -, • Diar Garcia Importado- cal Co. - Sati s faça exigência,
N o 129.711 - C. Il. Flori ' . .41N.° 121.972
Kimberly Clark g er Soim - Satisfaça exigência.
boração de dispeisoes de pol.olelinas -a Soc.edáde Anônima.
Corp - Satisraça exigência
obt.das sob baixai pressão - Cheinische ;
N. 0 179 ?IS
5ociete AnoN. 0 121.604
t N° 119.465 - lispositi-, :e de blindaMinnesota Mining nyme - 'SatisfaçaCiba
Werke Huls Aktiergeselschaft.
exigência,
!gen) das emendas de retenção dos cabos And Manufacturing Co.
Sati- • N. 0 129.718.- Ciba Soviete, Ano...
9 120.953 - Processo para a obt.ie- singelos .ein 51eo flaido a alta . pressão faça- exigênca.
ttynw
Satisfaça ex igitnria
ção de esteres tio tostoricos - Farben- - Pirelli Sucieta Per. Azioni
N.°
121.992
Amp
Incorpora
N.° 129.718 - Semens Se hticfabrikti. Baker Aktiengeselischalt.
N° 122.814 - Sola de material elái- ted - Satisfaça
kertwerke .Aktiengesellschaft
exigência.
N' 121.262 - Protesso para prepa- t co, ',-• Pirelli • Societa Per Azionl.
N.° 127.680 - José Manzano Satisfaça exi g ência. .
rala alta aminocactme dr urna mistura
o nNe. oj a. 129.737 - Roger Corp' Dias - Satisfaça exigência.
Stanude (1-e 1 alta arninolactam
DESISTRNCIA . DE PROCESSOS • N. • 123 463 - Remusat Roger Satisfaça
exigência
bon
.
- Satisfaça exi g ência. •
N.° 129.763 - The National
121.386 - Proces.e de labrka ao i Dr. Wander A: G. (Declara a di- T,eon
'N o 124.838
•
Cosi,
Register Co. - Satisfaça criLeocadin Gonçal- Cosi,
de catalisador Unhversat 0:1 Pro- Isistèma dos tênnos número 129.388 -...
ves
do
antos
Satisfaçaexigênducts Co.
¡Privilégio de Invenção para (Processo cia;
N. 0 129.803 - • he [ 7 NÚhl) Co.
N° 121.937 - Processo para a fabri- ,para a produção de alfa pirroli ano NP 128.244 - N. Ni' Philipps -- Satisfaça ex n gênida
iacetofenonass
e
têrmo
ni
n
nero
1
29
de
dioxez:nd
9
.38
Glo e i lampenfabrieken cação de pigmentos
Satisfaça' N.° 129.827 Afert Privilégio de invenção para Proces- exigência
(liba Soc. Anonyme.
rei! Inc..
Satisfaça exigência.
N

9

111.642 -

%;

N

N

N

_

•
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N.o 129.828 - Richardson Aferrei! Inc. - Satisfaça exigência.
N.° 129.830 - F. Hoffmann La
Roche & Cie Societe -Anonyme Satisfaça exigência.
N.o 129.869 - Bristol Àlyere
Co. - Satisfaça exigência.
N.° 129.877 - Merck & Co. Inc
- Satisfaça exigência.
Baltazar Gari
N.° 129.891
Voa Plateie - Satisfaça exigência.
N,0- 129.904,- Siemens & HabsIte
Aktiengesellschaft - Satisfaça exigência.
NP 129.953 - Bracco Ind. Uimica S. P. A. -- Satisfaça exi•
gência.
N..° 129.909 - The Norwich
Pharmacal Co. Satisfaça exigência.
N.o 130.013 - Sandoz S. A. Satisfaça exigência.
N.° 130.065 - Amp Incorporated - Satisfaça exigência.
N.o 130.066 - Amp Incorri Satisfaça exigência.
N.o 13z.084 Farberifabrikan
chaft - SatisBayer Aktiengeselis
faça exigência.
N.o 130.085 - Allrnanna Vveaska Elektriska Aktionbolaget - Sa•
tisfaça exigência,
Anemostat Corp
N.o 130:986
of Arnêrica - Satisfaça exigência.
N.o 130.087 - Aktiebolaget
Hahco - Satisfaça exigência.
N.° 130.110 - The National
Cash Register Co. - Satisfaça exigência.•
N.o 130.117 - Reynaldo .Toffre
dos Santos - Satisfaça exigência.
N.o 130.136 - Parke Davis 8c
CO. - Satisfaça exigência.
N.o 131.143 - The Kenlall Gd.
- Satisfaça exigência.
N.o 130.144 - Compagnie Gerierale D.Electricite - Satisfaça
exigência.
N.9 130.150 - David :30tiza
Lima - Satisfaça exigência.
N.°
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N° 105.156 - Dapositivo numa máquina para secar vias permanentes Franz Plasser e Josef Thearer.
N° 107.961 - Armação para construção de parede cortina - Miller Industrie Inc.'
N° 108.775 - Permutador de calor
- 'The Devilbiss Co. •
N 9 111.499 - Dispositivo para transportar cargas - Alfred &mana e Walter Larisch.
NI" 111.772 - G. A. Messen Jaschia - Processo e instalação iara a
limpeza de .uma corrente de. gás quente.
N° 111.890 - Controle para escavadeitas de caçamba art'culada Bucyrus Erie Co. ••
N • 111.986 - National Castings Co
- Engate para vagão.
N 9 112.2b9 Disposaivo para fabricar donnentes• para estradas de ferro por
meio de concreto pasto sob pressão Dyckerhouff f .• $ Widmann Kominandicgesellschaft.
.
N° . 120.466 - Processo' e dispositivo
para fabricar fios encrespados constituidos por material inteiramente s•ntético
com ducti.1dade reduzida Heberlein

h Co. A. G.

- N° 122.470 - Conecções de rosca e
selo para as mesmas James Arthur
Cliesnut e Joseph dou Singalevatch.
N 9 126.890 - Aperfeiçoamentos em
barco desmontável portátil - Rubens
Firme Coelho.
MOD2L0 DE UTILIDADE
DEFERIDO
N° 100.974 - Nôvo rnodêlo de espelho retro viso: para veiculos motorizados - Manoel da Silva Carvalheiro.
EXIGÊNCIAS
•N° 115.951 - Durdc.lp Rubber Co.
Limited - Satisfaça exigência.
Akdebolaget Vidro Verken - (Junto

(Seção
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N' 117.049 - Einil Walter Velhinger.
N° 117.279 Kold Of Amer.ca Inc.
N° 118.049 - Yakcar Kalinovitch,
NI° 18.056 --a Paulo Ferreira.
N° 115.103 - Leopoldo Packer.
N° 118.331
Mauricio Lbrensini.
N 9 119.106 - Alexandre Zunder.
N* 119.115 - Indústria de Malhas
e Confecções Carotex Limitada.
N° 1.19.157 - Brasilino &mura e
Sergio dos Santos.
N o . 119 . 179 •••n Sebasiiáo Luiz da Oliveira.
N" 120.441 - Romeu . Merlo.
• N° 120.642
Mathieson Chemical- Corp.•
•
N° 121.029 --irmãos Steffen Rações
para Animais Limitada.
N° 121.590 - ,Fabrica . da Grampos
e Máquinas Onça Limitada.
N° 121.680 - Laboratórios Gioia°
Brasil Sociedade Anónima. •
N° 121.740 - Metalúrgica Alb.on
Sociedade Anónima..
N" 122.422 -.Hedwig Klara Horan.
N° 122.458
Shell Internationale
Research Maatschappij N. V. •
N 9 122.639 - Dante Falanga.
N°•122.646 - João Kocssis.
N 9 122.657 - Naozo Kumeda.
,
122.810 - josef Reithstein •
N° 122.888 - Ramp a Fernando Fer•
nandes Perez.' •
122.a95 - Enio apoldo.
• N" 122.978 - Modesto Giovanni
Salvetti.
N .' 123.019 - Cama Bruno Socieda•
de Anónima.
•
' N 9 • 123 .033 - Flavio* Pires .
N 9 123.052 - American Radiator G
Standard San:tary Corp.
N" 123.102 - Wladislau Kacinsk.
N° 123.146 - Gilson Salvador Kling
e Oneyde Kling.
N 9 123.190 - British ScherIng Linated.
N°120.239 - Ludwig Gruber P11aio Bincelli. .
N y 123.283 - Adalberto Martins de
Almeida.
N 9 123 ..303 - Dr. Ruben de Mello.
N° 123.315 - Agost nho Frascino.
N. 123 326 - VI( (Jate ,Pavin.
N. 123.344 - kanioeu Reaecca:
• N 123.346 - Mario Pararmos.

á 30.151 - N. V. Philips ao têrmo número 118.900) - Satisfaça
exigéncia
N 9 125.191 - Eduardo Lachs e StSats.faça exigéncia.
mon Lachs
N? 139.267 - YOshisuke Oura Saasfaça exigência.
N° 139.891 - Luiz Fernando de LaN. 123.360 - Antônio Gustavo
cerda Ceurnlia Jr. - Satsfaça exigênSartoieli.
cia.
• N. 123.533 - Julia Neves AnN 9 112:447 - Yoshisuke Oura - Satônio.
tisfaça vagada.

Oloeilampenfabriken - Satisfaça
exigência.
• N.o 130.171 - Walawerk Neei.
ges Willy II. Schilieker & Co. Satisfaça exigência.
N.° 130.192 - The National
Casta Registe. Co. Satisfaça
exigência.
N.o 144.670"- Gonimercial Solve rds Corp - Satisfaça exigência.
N.° 145.517 - Commercial Solvents Corp - Satisfaça exigência.
' EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE PATENTES
Dia 28 de agasta de 1964

Notificação:
Ilmá vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei número 4.048 de 29 de dezembro de 1961
e mais dez dias - para e'ventuais Juntildas de recursos, e do mesmo não se
tendo val • do nenhum in.eressado, ficam
notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a éste Departamento a fim, de efetuarem o pagamento
da taxa final concernentes a expaIção
dos respectivos certificados dentro do
prazo de sessenta dias - na forma do
parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial:

- N. 123 570 - • Arnaldo'

ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
• DE PATENTES
(Ficam os processos abaixo meacionadoa arquivados).
Giuseppe Gamara Balr
N° 79.035

N" 91.867 -- Carlos Lopes da çastro.
N° 92.202 a- .American Heme P.-oducts Corp.
N` 108.309 - Paul Freval. •
Kurão Kirnura. .
.N 9 111.250
N° 712.096 - Indústria e Comércio
da Artefatos de Borracha e Metal Regebor Lina.ada.
Esquadr as 1\ letáLcas
N° 113.550
Ferraretto Limitada.
Toshinori Kobara. •
N°..114,103
N o 115.251 - Leopoldo Packe..
N" 113.491 - Herbea Adilar Reinet..
1\19 115.480 - Proioplástica indústria
e- Comércio de Produtos 'Plásticos LiPRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
mitada.
DEFERIDOS
N9 116.407 - - Alfoaso Canto •oida.
C1eude fletia Marhl° 116.608
N° 102.349 - Processo e dispositaro
aperfeiçoados para a fabricação de pe- cel Yriberren.
'N° 116.921 - Cassiano H. Cies SanÇal de matarias plásticas - Compagnie de Pont A. Moussoe
tos.

Veira.

N. - 123.584 - •Chitioin Gyegysger Es.Vegyeszeti Termeke1gyara

.Setenibro de

i54247

N. 124,539 - teicieW D'Eludel
Et. -de Realisations L'Eabltal
;silve Serhaarl.
N. 124 604 - Serdica Impei-fação e Representae&-e Ltitt
N 124 612 - Alitrcle Tavares
Gardeiro Campas
N. 124.629 - Tenicn: K

N 124 719 - Str fie Udy Me.
tallurgical & Cheirleai Procesaia
atei
. N. 125.123 - La:z Fbillo Sca
res.
N. 126.951 - Jr) ;e Finotti.
N. 129.117
Franeisco Motel.
ra Pinheiro. ,
N. 130 925
Pereira
eie.yazka.
N. 131.885 -. Silf ine Vicente
Mis Cotanda.
N. 138 008
Ne lie Gago Pai. 148. a58 - Sab

de
pro

/ata° LUIZ

Freitas - Arquivem .Se
Gcssr a.

ON

EXPirDIMTE DO 1 r.RETOR
DIVISÃO DE MARCAS

Lia 28 de agóst4 de 1994.
Notificação•
Mau eez decoreido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da
ia1 ta 4 34t de 29-12-61 e inala
Dez Dias - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo
não se tendo valido nentám.intereriado, ficam noUricidos re.
querentes abaixo mencionados a
comparecerem a éstr Departamen.
to, a fim de efetuarem o paga. da taxa final concernentes
mento
a exnedieãO dos respectivos certificados dentro do prazo de Sessenta Di as
na forma do rinritgrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
MARCAS DEFERIDAS
• 269.910 - Fercante - classe - Revendedor de Ferro Fel-.
cante Ltda.
X. 416.038 - Mestain - classe
11 - Mestam Metalúrgica Estamparia Mecânica Ltda. - Com ex.
alusão de alfanges P ferro comum
a carva e (rariublicado).
DIVERSOS •

N. 418.036 - Afastam Meta.
N. 123.599 - Ceaar Marc igo. " lurgica Estemparia Mecânica Ltda
N. 123,614 - Gastavo Bora].
rittiaat Mcstam - Torno sem fiei.
N. 123.'779 - The Welicome to n desparha de. fls. 10 que ar-

Foundation Limited.
N. 123.858 - Pandas . Repreaentações Industriais Ltda.
N 123 687 - Daeio de Andiade
Veiga •.
.Nico-ino GuinaN 123 040
taes Moreira.
•
N. 124.162 -- gescarn S.A. ind.
e Comércio.
tvalthei Ferreira
N 124A98
da Costa.
N. 124.311 - CF franco Eng,
Ltda.
Ttif. N. 124 398

quivou o processo, nublicandn-se
novamente o despacho coneessivo
O registro, faca as Informações.
N 363 681 - Vemag -,classe 48
- Vainae S.A. Veículos e Máqul.
Da g Ag rícolas (republicado).
N 3a3.681 - vemag S . A . Vai..
calos
Máquinas Agrícolas ma-ca: Vennig - Face as inforrõen miara aue confirmam as
ale gações de fls. 13 • torno sem
m'rsi +n •-• despachn de fls. 12 "Infino", para o efeito do ser publl.
cari o o de9:lachn de fls. 12 que
o registro.
1.):indation Lia11'.ao
N 124.469 - N V Nederiandche
N. 422.776 - JET - classe 10
Voor elicmisehe
- Beavers Dental Products lá"Pitric.
mited (republicado).
ISandez
- N. 121.158 - • N ‘exton
N. 422.776 - Beavers Dental
Products
Linilted - marca: JEA
ter; ,
514
N. 124..
Rico info"rna ç que coil fir
•

3248 Têrca-feira 1
ma o retro alegado. Torna sena
efeito o despacho de fls. 7-1, que
'arquivou t) processo para &aleito
de ser novamente publicado c dospacho de fls. que concedeu registro.
N. 430 937 - True Color Classe 8 - American Optical C.111pany (republicado).
N. 430.937 - American Optical
Company - marca Trile Color Torno sem efeito o despacha que
arquivou o processo, publicando..
se novamente o despacho con.
cessivo do registro.
N. 464.145 - Fotopiastic classe 28 - Euripedes Soares.
•
N. 465.551 - Sonoleve - classe 37 - Manuel Baata Antunes.
N. 470.264 - Zurik - classe 41
- D. Milhomens.
RESTAURACAO DE TITULO DE
ESTABELECIMENTO

Dl; RIO OFICIAL (. Seçao

FRASE DE PROPAGANDA
INDEFERIDA
N. 468.311 - Nesta Casa Você
Encontra o Presente Para Quem
Tem Tudo - classes: 8 - 9 ,--- 11
- 13 -14--15-17-21 - 23
- 24-25--- 26 - 30 -- 32 - 34
- 35-36-37 - 40 - 44 - 4$
- 48 - 49
Paulo _de Castro
Monte
N. 464.899 - Sua Jóia Vale Um
Milhão - classe 33 - Editora Lar
Feliz S.A.
N. 466.212 - Seu Talão Vale
Meio Milhão - classe 33 - Editora Lar Feliz S.A.
EXIGÉNCIAS
N. 465.724 - Union Carbide
Corporation - Cumpra a exigência.
N. 467.077 - Joaquim Lopes
Pereira - Cumpra a exigência.
DIVERSOS

Lei . ri. 4-Oaa de 29-12 81 e mais
Dez Dias - liara eventuais juntadas de recursos, e do mesmo
não se tendo valido neLhurn interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a
comparecerem a êste Departamento, a fim de sfetusrern o iagamento da taxa final concernentes
a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de Sessenta Dias - na forma do paiagrafi; único do artigc 134 do Código da. Propriedade Industrial.
MARCAS DEFERIDAS
N. 399.405 - Morrão Kuarup
- classe 42 - Cervejaria . Magiana Ltda.
N. 399.620 - América do Sul classe 50 - Companhia de Seguros América do Sul - Com exclusão de papéis de correspondência.
N. 408.140 - Orfila - classe 43
- Sociedade Anonina Vifiedos Y
Bodegas José Orfila Ltda.
N. 425.193 - Robaxisal - classe 3 - A.H. Robins Company
Inc.
N. 425.194-- Extentabs - classe 3 - A.H. Robins Company
Inc.

N. 226.811 - Companhia ProN. 430.627 - Prontéc Pronto
Socorro Infantil - classe 33 - gresso Industrial do Brasil Yvan Gusmão de Queiroz - Con- Aguarde-se têrmo anterior.
cedo a restauração.
N. 469.576 - Stanislaw & Cia.
Ltda. - Prossiga-se como indicaFRASE DE PROPAGANDA
do pela Seção.
DEFERIDA
N. 425.220 - Sodima - classe
EXPEDIENTE DA SECAS) DE
28 - Sodima Sociedade DistribuiN. 467.132 - E' Nutritivo é De.PESQUISAS
dora de Madeiras S.A.
/icado Seu Lanche Agora Está Reforcado! - classes 41 42 F. 43 N. 425.281 - Fujiyma - clasDia 26 de a-gesto de 1964.
Indústrias de Chocolate .Lacta
se 48 - Bozzano S.A. Comercial
f :/otifs cação : •
Industrial e Importadora.
E3 A. - Art. 121.
Uma vez decorrido o prazo de
N. 437.933 - Ethicon - classe
MARCA INDEFERIDA
recurso previste pelo artigo 14 da 48 - Ethicon Inc.
N. 386.972 - Comércio & Na.
vagação - classe 41 - Sociedade.
Anônima Martinelli Industrial e
Salin eira "Samis",
N. 463 45 - Oualquer Terreno
- classe 21 - Vemag S.A. Veículos e Máquinas Agrícolas.
N. 463.426 - Todo Terreno classe 21 - Vemag S.A. Veleulos
LEI N9 4.330 - DE 1-6-64
e Máquinas Agrícolas.

DIREITO DE GREV

N. 464 '701 - Penapolis - classe 1 s- Cia. Acucareira de Penapolis.
N. 464.883 -... Sulfagermes classe 3 - Cristóvão Colambo
Lisboa.
N 465 378 - Tietê - classe 21
- Tieté Aotomóvels S A.
N. 466 016 - ttrageln - alas.
se 8 - Trltralar .Aparelhos e Servicos Ltda.
N. 466 235 - Mirine - .classe
38 - carA siea Muriná Ltda
14. 467167 - rsees-Ra ni d classe 16-- Caisa F ilnert 5 A.
N. 468 478 - Rolatim Estsduai
de funesta s classe 32 - Trbyralara Ribeiro Le n te.
N..469.255 - eines - classe 93
- Soe. Chies Ltda.
N. 470 047 - Granito - classe
Pedreira Granito Ltda.
16
N. 470 743 - Brasileira - classe 3 - Fama Química Brasileira
Ltda.
14. 470.770 - Tinta Tipo Inglez
- classe 1 - Itapyba Santiago

Setembro de 1964

DIVULGAÇÃO N 9 914
Preço Cr$. 50,00 •

A. VENDA:
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av, Rodriguez Alvez, z
Agéncia 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em &adia
Na Sede do D.1.1.
Touring aub do Brasil: 39 Pavimento da Estação Rodoviárta

N. 440.897 - Dikar classe 17
- Dikar Comércio de Artefatos
Para Escritório Ltda.
N. 460.594 - Brasil Mar - asa
se 41 . Panificadora Brasil Mar
Ltda. - Sem direito ao uso exclusivo da expressão "Brasil' isoladamente.
N. 465.477 - Opinião Comercial - classe 32 - Luiz Henrique
Vieira Scheving.
N. 465.483 - Berçonal - classe 3 - Laboratório Torres S A.
N. 465.484 - Glutasedan classe 3 - Laboratório Lanzetti
Ltda.
N. 465.518 - Isallnunin - classe 3 - Indústria Brasileira* de
Produtos Químicos S.A.
N. 465.519 - Lioplasma - classe 3 - Indústria Brasileira de
Produtos Químicos S.A.
N. 465.569 - Kunstmann classe 50 - Artes Gráficas Kunstmann Ltda.N.. 465.583 - João Adolfo classe 41 - Erripório João Adolfo
Ltda.
N. 465.583 - Imporgraf - classe 38 - Imporgraf Comerciai e
Imp. Ltda.
N. 465.592 - O Radar de OsasCo - classe 32 - Rui Albuspierque de Souza - Com exclus a- s de
órgãos de publicidade.
N. 465.596 - Maprif - classe
11 - Representações Maprlf Limitada.
N. 466.475 - Samello - classe 36 - Calçados Samello 5 A.
N..466.717 - Don Zelia - elasflp 36 - Jorge Ernesto Gaullier.
N. 467.689 Adanal - alasse
16 - Comércio e Administraeão
Adernai Ltda.
14. 467.714 - Rivetti - classe
36 - Confecções Rivetti Ltda
/4..467.718 - /Ponteia - classe
18 - Ponteia Representações Limitada - Com exclusão de tanque de guerra e azotelo de chiou-,
bo.
N. 467.720 - Novurban -s classe 16 - Importadora e Industrial
Novurban Ltda.
N. 487.726 L. Carneiro - eissse 32 - Carlos M. Carneiro.
N. 467.74C - Triunfo - *massa
47 - Põste Triunfo Ltda.
N. 467.765 - Maryland - classe 23 - Indústrias Reunidas Maryland Comércio e Reprosentecões
Ltda.
N. 467.778 - Azes e Motoess -classe 32 - Moyses Medeiros Si,
M&S.

N. 468.023 - Alfenas - eIssse
5 - Alienas Fundição M -ais
Ltda.
14. 468.900 - São Francisco -classe 46 -.S.A. Indústrias
nidas F. Matarazzo.
N. 468.037 - Dafarrna - elas
se 48 - Produtos Farmacêuticas
Dafarma Ltda.
N. 468.04s - Nms.ipan - classe 3 - Sociedade de Expansão
Farmacêutica Ltda.
N. 468.273 - Lergopen - ...lasse 3 - .Laboratório Fal•macautico
Intes*nacional
A.
N. 468.682 - És-metes - clasSe
16 - Condoroii Tintas S A.
N. 468.684 - Sparlack - (.1-4
se le - Cendoroll Tintos-SÃ.
casse. 0
N. 462.727 - Chyrs
- Chysp inclútria ci.- :áluinas
Sa

Terça-feira 1

,

N. 468.734 - Ropeka - classe
$ - Ropeka Acessórios Industriais
Ltda. - com exclusk) de dlna•Mos e Máquinas de lavar roupa.
N. 468.758 - Xylophene
Pechiney Compagnie
classe 1
de Produits Chimiques Et Eletro
Metallurgiques. .
N. 468.760 - Pechiney ComPgnie de Produits Chimiques Et.
Eletrometallurgiques - classe 26
marca Xylophene.
N. 468.779 - Praxedes Boutique - classe 36 - Praxeda Sehil.
ling.
N. 468.794 - Figura de Home.m
e Couro - classe 35 - S.A. Corturno Renner.
N. '468.935 - Sertanejo - classe 48 - 'Agricultura Indústria e
Comércio Veremundo Soares S.A.
N. 468.042 - Família Shel : -classe 32 - Shell Brasil Limited
N. 469.086 - Alcatrol - classe 4 - Casa do Asfalto S.A.
N. 469.115 - "Gnac" -- classe
8 - Equipamentos "Gnac" Indústria e Comércio Ltda.
N. 469 209 - Você o a Medisars
- classe 32 - Herminio Maga-,
lhães Macêdo.
N. 469.223 - O Cardápio classe 32 - Ruy Alve e Guimarães
N. 469.225 - Cordific - classe 16 - Cordific Cmidrueões e
Edificações Ltda.
clitss 32
N. 469.241 - AMP
Produções Cinemotoeráficas
AMP Serviços Publicite- l es Ltda.
N. 469.190 - EMP TT., - class
10 - EMPIL Empreendimentas
Imobiliárias Ltda.
N. 469.195 - Citra - closse 8
- Horsz Piirec.
N. 469.201 - Tiekn - clasçe 6
- aletaiaagIca liako Ltda.
N. 469 202 - Plav- Pov - cias,
sie 49 - Fábrica d e l'isinnoodre
Palv Boy Ltda.
N. 469.226 - Gre esle Holei alasse 47 - Garage Grande Hotel
Ltda.
N. 469.242 - Linkweld - ci eissa - Linkweld Tr dústria e
Mecânica Ltda.
N. 469.250 - Admilex . - cias.
Se 36.- Confecções ne 4,-ollox rj:,
• N. 4a2.251 - Três 6n4rgs
classe 36 - Confecca-e Três Po.
Ore- Ltda.
N. 4£94.54 Esalfer - classe
16 - Esalfer ascatadrias 'de Alumínio es Forrn
N. 469.25g stamnoluP classe 47 - Qaimica Earecialtz.,,a
Erich I.^-wenbere Ltda.
N. 469.259 - Cialon - classe
25 - Tndústri a de Materiais
Plásticos ciolon Ltda.
N.. 469.267 *- Danai - classe 36
Confecçtes Delhi Ltda.
N. 469.20 --Cristal - classe
10 Tudústsia do Ataduras aonadar Cristal.,L.tda. - Com enclu•
sao
N. 469.29P - Magé - classes 44.
- socieciede Ainleols a coloniza.
dora Bom Jardim Ltda.
469.30 4.,delso ciasse
- José Alfredo Torres Pereira.
N. 469.308 - Vidave - classe
41 - Moinho Atlântico S.A.
"I G N" - elasN. 469.314
ae 1_1 A.P.V. do Brasil S.A.
Indústria e Comércio - Com exOusa ', do torneiras e válvulas

DIÁRIO OFICIAL

N. 469.341 - Aços Plangg clasiae 50 - Indústria de Eleetro
Aços Plangg S.A. - Com exclusão de clichês. a.
N. 469.346 - Hubbell - classe
8 - Harvey Huhbell Incorporated.
N. 469.313 - Eletrocap - classe 8 .--- Fios e Cabos Plásticos do
Brasil S.A.
N. 469.318 - DEMPA - classe
8 -- Mario Doi Ltda.
N. 469.331 - Patox - class3 2
- Blemeo S.A. Importadora e
Exportadora.
N. 469.338 7- Presswitch - classe 8 - Harvey Hubbell Incorporated.
N. 469.349 - Insulpreno - elas
se 8 . - Harvey Hubbell Inco)..poratep. - Com exclusão .de pinos
e acoplamentos para motores.
N. 469.350 - Chem Marina classe 3 - Harvey Hubbell tricorporated. - Com exclusão de pinos pala motores acoplament.os
para motores.
N. 469.600 - Pellegrino - classe 11 - Importadora Pellegrine
S.A. - Com exclusão de anuenagens para eixo de comando de
válvulas c para eixo de manivevals.
•
N. 469.735 - Vanl - classe 5
- Imp.
Distribuidora de Aço
Vani Ltda. - Com excluse.a de
cimento metálico e couraças.
N. 469.736 - Nona - classe 10
- Norja Indústria e Comercio
Ltda.
N. 469.776 - Orsiguer - classe 11 - Orsigaer Comércio e Representações Ltda. - Com exclusão de alfaeges.
N. 469.818 serelepe - classe
36 - companhia Nacional de Tecidos.
N. 469.886 - Caciego - classe
40 - Pujos & Vasques Ltda
N. 969.993 - Merenda Sanbra
- classe 41 - Sociedade Algoaneira do Nordeste Brasileiro
S. A..
N. 470.295 - Patrick - classe
8 - Patrick sociedad Anonima
Industrial Y Comercial - Com
exclusão de máquinas, de cortai e
moer legumes e carnes.
N. 470.040 - Chinito - classe
41 - Lanches Chinito Ltda. Com exclusão de bares e especial
para restaurante.
BrascolVed N. 470.062
classe 31 - Brasola Ltda.
N. 470.089 - Gragnatni - classe 42 -- António Gragnani
N. 470.093 - Hansa - classe
32 - Livraria Hansa Ltda.
N. 470.102 - Afeto - classe 48
_ Ivan Leibo Teixeira de Barros
N. 470.103 - Metrópole - classe 48 - Ivan Leiloo Teixeira de
Barros.
N. 470.253 - Sorovita - classe
2 - Uzinas Chimicas Brasileiras
S.A.
• N. 470.290 - Itapê - classe 41
- Laticnios Itapetininga S.A.
N. 470.319 - Constelação _
classe 46 - Indústria e Comercio
'
- Ronald Top Ltda.
N. 470.339 - Eveready. - classe 8 - Union --Carbide CorPoration.
N. 470.348 - Nova Meta -- cias
se 41 - J.P. Torres.

(Seçite

III)

N. 470.351 Transmirirn classe 8 - Companhia Impiertadora Sul Riograndense
N. 470.458 - Las Vegm -- cias
se 50 - Emprêsa Jornalística Las
Vegas Ltda.
N. 470.462 - Garôa. - classe
50 - Gaseia Turismo Ltda.
N. 4'10.499 - Criseoyiclin classe 2 - Societa Farmaceutica
Italia.
N. 470.519- Flocos York S,A
Produtos Cirúrgicos.
N. 468.527
Utoplex - classe
38 - Zuercher Papierfabrik And
Der Sihl - Com exclusão de fichas de cartolina, papel mataborrão, papel forraalis e papel-tela.
N. 470.537 - Medipac - classe 10 - Syntex Corporation.
N. 470.544 - Café Sta. Matilde
- classe 41 - Indústria e Comercia de Café Sta. Matilde tda.
N. 470.604 - Dainese - classe
5 - Dainese Comércio e Indústria.
de Ferros Ltda.
N. 470.636 - Lavicin - classe
46 - Indústrias Químicas Ganzalez Conde Ltda.
N. 470.650 -- . Eskil - classe 47
- Eskil Indústria .e Comércio
S.A. Produtos Químicos.
• N. 470.654 - Ticil - classe- 10
- Ticii Tecidos Industriais e Cirúrgicos Ltda.
N. 470.682 .- LI-Hy - classe
39 - Laboratório Levrior Ltda.
N. 470.756 - Reprinco - classe 28 - Reprinco Representaçõ
de Indústria e Comércio Ltda
C o m exclusão de toalhas.
• N. 470.763 - Canteval - classe 41 - Canteval Indústria e Comércio Ltda.
N. 470.781 - :ROC - classe 16
- comercial e Construtora ROC,'
Ltda..
N. 470.785 - Admisa - classe
16 - Admisa Imóveis S.A
N. 470.794 - S B A - classe
41 - Sociedade Brasileira de
Abastecim,,ntn Ltd-,
N. 470.800 - Eucatex Frisado
Alto Relevo -- classe 16 - Eucatex S.A. Indústria o Comércio
- Sem direito ao uso exclusivo
da expressão frisado alto. relevo.
N. 470.801 - 470.801 - Rumtex Frisado Baixo Relevo - classe 18 - Eucatrx S.A. Indústria
e Comércio - Sem direito ao uso
exclusivo da expressão "frisado
baixo relevo".
N. 470.802 - Eucatex Lapicieg'.0
- classe 16 - Eticatex S.A. Indústria e - Comércio - Sem direito
ao uso exclusivo da expressão "lapidado".
Eucatex Plissado
N. 470.803
- classe 16 - Encatex S.A. Indús.tria a Comércio - Sem direito
ao uso exclusivo da expressão
"plissado".
N. 470.890 - Quedrin - classe
3 -. Laboratório Roma Ltda.
N. 471.719 - Gardefiline classe 3 - Societe Des Usines Chini,Nrio Poulenc.

N. 471.753 - A Anaconda classe 35 - Anaconda Industrial
e Agrícola Cereais S.A. - Com
exclusão de almofadas de couro.
N. 471.984 - Parabens Para
Você - classel - Arlindo Nunes
Rodrigues - Cem exclusão de ouro, zinco, preparados para lavar
e tirar manchas de roupas.
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N. 471.987 - Parabens Para
Você - classe 5 - Arlindo NlIme3
Rodrigues - Com exclusão de cimento metálico, couraças e papel estanho.
INSIGNIA COMERCIAL
DEFERIDA
N. 441.278 - Ajax Perfre1a
Securitas - classe 33 - Aj ix
Corretores de Seguros S.A. Art. 114.
SINAL DE PROPAGANDA
NWERIDA
N. 424.912 "S G B" - casses 32 e 33 - Sociedade Geográfica Brasileira - Art.- 114 - Sem
direito ao uso exclusivo do mapa
constarite do clichê.
N. 469.773 - A Registradora classe 33 - Brunner & Co. Ltia.
- Art. 121.
EXPRESSA° DE PROPAGANDA
DEFERIDA
N. 425.705 - "Rei da Voa" classes 6 - 8 - 9 - 11 - 14 15 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 28 32
33
34
35 .33
39 - 40 - 49 - 50 - "Rei da
Voz", Aparelhos Eletro Sonoros
S.A. - Art. 121.
N. 469.299 - Quarteto Harmonia - classe 33 - José Alfredo
Torres Pereira - Art. 117 n. 1.
FRASE DE PROP.--arANDA
DEFERIDA
N. 469.749 - colchão de Molas
Lancellotti Quem Fabrica é Lana
cellotti. Quem Vende é Lanceilotti - Por Isso Você Economisa
- classe 40 - Miguel Lancellotti
- Art. 121.
N. 369.277 - Feita Perfeita
Para Servir Bem - classes 1 a 50
- Orlando José Silva - Art. 121.
N. 469.307 - A Companhia
Antarctica Paulista Com o Troféu
Pinguim Premia os Melhores do
Esporte - classe 32 - Cia. Antarctica Paulista I.B.B.C. Art. 121.
•
NOME COMERCIAL DEFERIDO
N. 432.233 - Construtora Veronese Ltda. -7- Construtora Veronesi Ltda. - Art. 109 n. 3.
N. 470.590 - Café Moka Torrefação e Moagem S.A. - Café
Moka Torrefação e Moagem S.A.
- Art. 109 n. 2.
N. 471.551 - Aéreo Rápido
Transporte e Viagens Ltda•
Aéreo Rápido Transportes P Viagens Ltda. - Art. 109 n. 3.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
DEFERIDO
N. 418.528 - Pulmisa Pulverização de Minérios - classes 4 e
33 - Manuel Augusto Dias Art. 117 n. 1.
N. 453.722 - Belacap - classe 21 - Belacap S.A. Indústria
e Comércio de Veículos Art 117
n. 1.
N. 467.817 - Banco da Lavoura
do Brasil classe 33 .- Banca da
Lavoura de Minas Gerais S.A. Art. 117 n. 1.

32tNe Têrça-feira 1
N, 469.189 - Edificio Silva Ramos - classe 33 - Joaquim Ferreira da Silva
Art. 117 n 4.
N. 469 317 - Eletrônica D 'rapa
- classes 8 E 33 - Mario Doi
LtdA - Art. 117 n. 4.
• N. 469.774 - A Registradora
Patentes e Marcas - classe 33 Brunner & Co. Ltda. - Art 117
n.
N. 469.779 - Transportaa pra
Lrutuba - classe 33 - Transportaddra Urutuba Ltda. - Art. 117
n. 1.
N° 470.071 - Entregadora 25 de
Março - Classe 33 - João Xavier Artigo 117 número 1.
No. 470.155 - Signorinella - Classes
12 - 13 - 22- 1- 23- 24 - 30 36 - 37 - Angioletta MirogLo Artigo 117 número 1.
N° 470.164 - Hotel Stella Mario Classes 33 - Braz Bartilotti - Artigo
117 número 1.
N. 470.408
Padaria .Bacoitaria e
Fiambres.a Esteves - Classe 41
Albino Esteves - Artigo 117 número 1.
N° 470.651 - Casa de Móveis Nossa Senhora das Mercês - Classe 40 Michel Morik - Artigo 117 número I.
N4 471.412 Loide Bar - Classes
dl - 42 -. 43 - 44 - Loide Bar
Limitada - Artigo 117 número I.
N° 4)1.537 - l'ropical imponação e
Comércio - Classe 13 - Stikrieh
Maluf Lmitada - Artigo II/ número
1.No 471.538 - Casa Lassie - Classe
36 - Manoel Eduardo Pesanha - Artigo 117 numero
.N° 4/1.541 - Insttuto de Beleza
Noblesse - Classe 33 - Prado to Carvalho - Artigo 117 número I.
N4 471.630 - Escola Pierre - Coasse 33 - Guy Plerre Berjeout - Artigo
117 'número I.
N° 471.634 - Foto Reportag.ens Galeão - Classes 25 - 33 - Oswaldo
Lemos - Art-go 117 número 1.
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N• 446.780 - Aplanifmac Máquinas
Exportação Importação Limitada -Aguarde-se termo anterior.
N4 467.026 - Bristol Myers C.ompany - Aguarde-se termo anterior.
N° 466.062 - Confeeções Levran Limitada - Aguarde-se termo anterior.
N4 470.711 - Metalú:gica
Soc.edacie Anônima - Aguarde-se termo anterior.
N° 470.278 - Imobiliána Barcellos
Limitada - Prossiga-se o pedido também na classe 33.
•
N° 470.720 - Front Feed Sociedade
Anônima Mecanizaçies Contábeis Aguarde-se- termo anterior.
N° 471.557 Stea Serviços Técnicos de Engenharia e Arquitetura Sociedade Anônima - Aguarde-se termo anterior.
No 471.605 - St er ô Stier - Aguarde-se têrmo anter.or.

EXPEDIENTE DA BEÇA° DE
TRANSEREFNCIA E LICENÇA

Por despacho do Sr. Chefe da
Seção, foi mandado • averbar O
contrato de exploração da marca
Rio, 28 d'è agosto de 1964
Fran, registrada sob número
163.421, comYtante do clichê abaL
Uso autorizado de marcas:
xo, de propriedade de Fran Cor•
poration, estabelecido nos Estados
Artigo 147, parágrafo 1. 0 e 2.0 Unidos da América do Norte e em
do Código da Propriedade Indus favor de Indústria Brasileira de
trial.
Aço S.A., estabelecido em São
Por despacho do Sr.. Chefe da Paulo Brasil. - Averbe-se o cori- •
Seção, foi mandado averbar o trato de exploração.
contrato de exploração da marca
Fram, registrada sob número ..
151.124, constante do clichê abai'Proprietaria
xo, de propriedade de, Fram Cor
poration, estabelecida nos Estados
FRAN CORPORATION
lindos da América do Norte e em
Autorizada
favor de Indústria Brasileira de
de aço S.A., estabelecido em S.
INDISSTRIA BRASILEIRA
Paulo Brasil.' Averbado o coa
trato de exploração.
D5 AÇO S/A,

FRAM

RETIFICAÇÃO

Proprie tria

nano»:
N' 469.814 - Marca: /mortais Classe 36 - De Companhia Nacional
de Tecidos - Clichê publicado em 21
de janeiro de 1961 fica retificado o termo.
•
N° 471.794 - Marca: São Paulo
M;ry-Go-Round - Classe 32 - De
Mary Wynne Burns "'aderna - Clichê
publicado em 23 de janeiro de 1961.
No 472.306 - Marca: Jan Jan Classe 31 - De Argos Industrial Sociedade Anônima - Clichê publicado
em 27 de janeiro de 1961.

Por despacho do Sr. Chefe da
Seção, foi mandado. averbar e
contrato 3e exploração da marca
Filtronic, registrada sob número
186.251, constante do clichê abaL
xo, de propriedade de Rrara Corporation, estabelecido nos Esta.
dos Unidos da AMÉM do Nqrte
em favor de Indústria Brasileira
de Aço S A., sstabelecido em São
Paulo Brasil. - Averbe-se o contrato de exploração.

°RA/1 CORPORATE:g

Autorizada
BE.154.1..E115
DE AÇO ..1/A
tr.!.
fá-Áre
(:~1.'"+
CM, IN.
411191110/1:Wiat '•••""••
•

j Lec

1

•

a ";,1: .* *Bona,141911.P.100:

/.

;

•

Proprietária

•

EXIGENC/AS
127.224 - Fabrica das CULISer VaS
Nata Indústrias Alimentícias Zika
Curnp:a a exigência.
1‘1 4 13(3.965 Construtora Pioneira
Sociedade Anônima -"Cumpra a ex:;ência.
No 439.474 - Companhia Nac anal
de franspontes e Emp.eendimentos Conte - Apresente clichê, •
N^ 441.479 - Sociedade Dico de Hoteis de 'iur.smo Limitada -- • Cumpra e
exigência.
• N". 466.327 - Fraten Vita In.kistria
Comércio Sociedade Anonina - Cumpra a exigência.
N9 46/.7/0 - Lonalerjo Representações Lim toda - Apresente cliché..
N" 469.219 - Guimarães b Irmão
- Cumpra a exigência_
N" 469.186
Henrique. João Cor&iro - Cumpra a exigência.
N9 470.250 - .Casa de Saúde Santa
Ritos Sociedade Anônima - Cunwra
exigência.
•
N" 470.251 - Casa de Saúdo Santa
Rita Sociedade Anônima - Cumpra a
exigência.
N° 470.280 - Empresa Medimex Importação e Comércio L'mitada - Cumo
pra a exigência.
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FRAM CORPORATION
Autorizada

1

INDÚSTRIA BRASTLE/RA
DE AÇO S/A.
FILTRON1 '..,
Por despacho do Sr. Chefe da
Seção, • foi mandado • averbar o,
contrato de exploração da marca
Frani. registrada sob número
222.534, constante do clichê abaixo, de propriedade de Fram corpora.tion, estabelecido nos Estados
Unidos da América do Norte e em
favor de Indústria Brasileira de
Aço S.A. stabelecido em São
Paulo Bra:sil. Averbe-se o contrato de exploração.

Outubro • dezembro - 1959
FRAN Clir'23/áTI911

Preço: Cr$ 580,00

'AUtGriZada

xçn /I
A VENI)A t

BRA.^.InIttri

PRE TO 00,

Seçâo de Vendas Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda

DIVERSOS
N4 -389.608 - Lua Gonzaga C. Lira - Prossiga-se como titulo de Estabelecimento de acõrdo com os exemplares de fôlhas,. 15-17.

Atertle-se a pedidos pelo Serviço de Reembálso Postal
•••

"Me

chi.. do Sr. Chefe da
ge4-!ão, foi mandado averbar o
contrato de exploração da marca
Fram CH 6 P L. registrada sob
n.o 222.757, constante do clichê

.eira-%ira 1
abaixo, de propriedade de Fram.
Corporation, eztabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de Indústria Brasi
leira de Aço S.A., estabelee l do em
São Paulo Brasil. - Averbe se o
contrato de exploração. •
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lips Gloellampenfabrieken, eetatelecido na Holanda e em favor
de S.A. Philips do Brasil, estabelecido no Rio de Janeiro Brasil. Averbe-se o ' contrato de explora
Oca

ULTRAPHIL
PRAN CORPORATION
Au toriaadINDIISTRIA B RASILEIRA '1
DE AÇO S/A.

Proprietária
R.V. PHILIPS
MAR ILAWDENFABRIBEW

Licenciada
S/A. PHILIPS DO BRASIL
Exigncias:
Indústria de BeDiaas onz a no S.
A. - No pedido de averbaçao de
contrato das marcas número ....
261.644 e outras. - Apresente (11chês de acôrdo com os pedidos de
Por despacho do Sr Chefe da averbação .
Seção, foi mandado averbar o EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
contrato de exploraçãe da marca EXAME FORMAL DE MARCAS
Philips', registrada :sob número
287.384, constante do clichê abai
Dia 25 de agôsto de 1969
xo, de propriedade de N. V. Phi•
Exigências:
lips'Gloellampenfabrieken, estabelecido na Holanda e em favor de
N. o 229.425 - Autoinar S.A. S.A. Philips do Brasil, setabele- Cumpra a exigência.
eido no Rio de Janeiro Brasil. N.° 362.253 - Minuetos SelecioAverbe-se o contrato de explora- nados. - Cumpra a exigência.
ção.
NP 420.146 - Humble 011 Refining Company. - Cumpra a exigência.
N.° 423.910 - Distribuidora Matonense de Bebidas Ltda. - Cumpra a exigência.
W. R. Oliveira
N.° 426.357
Leal. - Cumpra a exigência.
Proprietària
NP 428.358 - W. R. Oliveira
N.V.
Leal. - Cumpra a exigência.
PHIL IPS
N.° 427.250 - 427.251 - LabogtOBILAMPWFABRIRKEn
ratoires Robert St Carriere. Cumpra as exigências
Licenciada
N. o 427.531 - Companhia Brasi3/A. PHILIPS DO BRASIL leira
de Novidades Doceiras. Cumpra a exigência.
NP -627.673 - Ali Ma.ssmar. Por despacho do Sr. Chefe da Cumpra a exigência
N. o 428 370 - Lanifielo Nave S.
Seção, foi mandado averbar o
a exigência.
contrato, de exploração da marca A. - Cumpra
N. o 428.489 - Copias do Brasil
Ideal Standard, registrada sob
Nacional de Fundição de-Plásnúmero 295.820, constante do cli- Cia.
ticos.
- Cumpra a exigência.
chê abaixo, de propriedade de
;o-Gl N. o 430.347 - Bazar OrenAmerican Radiator & Stanfard sano
Ltda. - Cumpra a exigênSanitary CorpOration, estabelecicia.
do nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de Ideai
N. o 440.458 - Texaco Inc. Standard S.A. Indústria e Co- Cumpra a exigência.
mércio, estabelecieo em São PauN. o ' 441.868 - Livraria Nobel
lo Brasil. - Averbe-se o contrato S.A. - Cumpra a exigência.
de exploração.
• N.° 944.347 - Avon Products
Inc. - Cumpra a exigência .
N . ° 446.275 - Leal Santiago
- Cumpra a exigência.
• 4DEAL-STANDARD
N. o 448.381 - Cosulich-Soe.
Marítima e Comercial tda. rroprietária
•'ÂMBICAN RADIATOR & STANDARD
Cumpra a exigência.
aglITART CORPORA.TION
N. o 472.056 - Farmácia Alvorada. - Cumpra a exigência.
_acanelada
N.° 472.057 - João Souza. "DEAL-STANDARD 8/A. ruu63Cumpra a exigência.
TRU COMÉRCIO
N:o 472-.058 - Joias Esmorial
Ltda. - cumpra a exigência.
N.° 472.059 - Com. e Ind.
Por despacho do Sr. Chefe da Eletrônica Dugar Ltda. - Cumpra a exigência.
Seção, • foi mandado averbar o aacontrato de exploração da marca
N. o 472.060 - Ciriaco PortaUltraphil. registrada sob número nova. - Cumpra a exigência.
.287.202, cor' tt, nte do clichê abaiN.° 472.061 - Bruno Aurtechlo.
xo, de proprieJacle ale: N. V. phi- - Cumpra a exigência

PHILI

N.° 472.063 - Ind. e Com. de
Móveis Remojorea tda. - Cumpra a exigência.
N. o 4722064, - Seran Artigos
Domésticos tda. cumpra a exigência.
N. o 472.066 - Fernando Vergueiro. - Cumpra a exigência.
N. o 472.067 - Fernando Vergueiro. - Cumpra a exigência.
N. o 472.068 - Fernando Vergueiro. - Cumpra a exigência.
N. o 472.069 - Mecânica S011mano S.A. Ind. de Peças para
automóveis. - Cumpra a exigência. N.° 472.071 - Quirino Modas
tda. - Cumpra a exigência.
N. o 472.072 - Cia. Imobiliária Solar Paulista Cisp. - Cumpra a exigência.
N. o 472.073 - Materiais para
construção Dibase tda. - Cumpra a exigência.
N.o 472.076 _._ Eileen Beatrice
Paris e Marfa Lisah Motta Warren. - cumpra a exigência.
N. o 472.077 - Tratorleste Ltda.
- Cumpra a exigência.
N.° 472.078 Agro Pastoril
do Rio de Janeiro Feio S.A. Cumpra a exigência.
N. o 472.079 - Agro Pastoril do
Rio Feio S.A. - Cumpra a exi• gência.
N. o 472.081 - Pedro Geraldo
Campos. - Cumpra a exigência.
N. o 472.083 - Auto Posto Walkirla Ltda. - Cumpra a exigência.
N. o 472.034 - Transportadora
São Marcos Ltda. - Cumpra a
exigência.
N. o 472.085 - Lenches Record

.3eterahro

de 19, Z$4 32:71

N.o 472.120 - Hora Ing Passold. - Cumpra a exigência.
N. o 472.122 - Ana Clelia Sarleta. - Cumpra a exigência.
NP 472,131 - Café e Bar
Órfãos Ltda. - Cumpra a ed-.
Onda.
N . o 472.134 - Comercial e Imo.
bisaria Solarlum S.A. - Cum. pra a exigência.
N. o 472.135 - 472.136 - Comercial e Imobiliária SolariuM
S.A. - Cumpra as exigências.
N" 472.139 - João Goldenstein
Cumpra a exigência.
N" 472.146 - Pronto Socorro aé.
lia Sociedade Civil - Cumpra a exigência.
11,a. 472.152 - Marcos dos Santos
Vianna -- Cumpra a exigência.
N° 472.154 - Departamento Juridi.
co do Centro Académico XI de Agasto
- Cumpra a exigência.

.

Na. 472.15 - 472.156 - 472.157
- jeanne LagIscarde - Cumpra as exi-

gês:mias.

IV* 472.159- M. M. Reis - CUM- pra a exigência.
N 9 472.161 - 11.. W. G. Schwendier - Cumpra a exigência.
Na. 472.162 - 472.163 - Estebaa
Fische - Cumpra as exigências.
N° 472.161 - Confeitaria Maracana
Limitada - Cumpra a exigência.
N' 4i2.165 - Comércio de Roupas.
Guanabara Limitada - Cumpra a exl-

1\1 9 472.166 - Comércio de Roupas
Cell Lim.tada
Cumpra a exigênc.a.
N • 472.167 - Café e Bar Vistamar
Limitada - Cumpra a exigência.
N9 472.168 - Lalo Modas Limitada
- Uumpra a exigência.
'N9 472.173 - Algodoeira Lemense
Comércio e Indústria Limitada - Cumpra a exigência.
N° 472.179 - Algodoeira Lemense
Corakrcio e Indústria Limitada - Cumpra a exigência:
N° 472.175 - Ronald Jorge Danado
da Silveira - Cumpra a exigência.
N° 472.187 - Antonio el Henrique
Serrano Limitada - Cumpra a exigên-

Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 472.087 Schlek Bin &
Cia. Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 0 472.088 - Shick Bin & Cia.
Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 472.089 -472.090- Schick
Bin & Cia. Ltda. - Cumpra a
exigência.
cia.
N. o 472.0l5 - Fernando CarvaN° 472,188 - Glady da Cruz Soalho Gomes. - Cumpra a exigênres - Cumpra a exigência.
eia.
N.° 472.096 - Comerei:11 g Adininistradora Andrade Ltda. Cumpra a exi gência.
N.° 472.102 - Casa Weigand
S.A. Comercial e Importadora.
- Apresente clichê. N. o 472.105 - Rejornal Revistas e . Jornais Ltda. - Cumpra a
exigência.
N.° 472.106 - Dandy Magazin
Ltda. - Cumpra 4 exigência.
• N.° 47.107 - Gráficas Seis
Dias S.A. - Cumpra a exigênN.° 472.109 - João: Santi Apresente clichê.
N ‘ o 472.113 - José Barros de
Andrade. - Cumpra a exigência.
N. o 472.114 Soc. Umu m
de Máquinas Ltda. - Cumpra a
exigência.
N.° 472.116 - João Massuchetto. - CumPra a exigência.
N° 472.119 - Amo Bernardas.
pumpra •a exigêncje.

Ne 472.189 - Eg. Equipamentos
Gerais Limitada - Cumpra a exigên.
çia.
N° 472.191 - Organizaebes David r
Deute - Cumpra ei exigência.
N° 472.196 - Eletrônica Paulista
Comércio e Indústria Limitada - Cum- .
pra a exigência.
N• 472.198 - Comércio e Indústria
Mecânica Wilson Sociedade Anônima
- Cumpra a exigência.
N' 472.21,9 - Adelino Nogueira Feznandes - Cumpra a exigência.
'Na. 472.221 - 472.222' .- Szneiwat
Raw Limitada . ,- Cumpra a exigiscia.
N° 472.232 - Porcelana Rener Soa
ciedade Anônima - Cumpra a exigenda.
N9 472,242 - Frigorifico Brasilia
mitada - Cumpra a exigência.
N" 472.245 - Sandoval Claudio de
Oliveira - .Cumpra a exigência.
f2.252 - Escatoni Comestiveia
Industrializados Limitada - Cumpra a
exigência.
1\19 472.253 - Brasol Indústria Brasileira de Óleos Vegetais Limitada
Cumpra a exigência,

3252 Terça-feira 1
1\1" 472.255 n7 Sagres Sociedade Anônima Mercantil Administradora e Industriai - Cumpra a ex:gência.
N° 472.258 -- Vega Comércio e InJustia Sociedade Anônima -- Cumpra
a exigência.
NP 472.262 --. Feliclonado Amaral
Cumpra a ex:gência.
Ni 472.403 -- Auto Peças Goiaz LiCumpra a exigência.
nútdda
NP' 472.404 - 'Comercial e Importadora Revel-Limitada -- Cumpra a exis•
.
Ni 472.405 Indústria e Comércio
Alumínio Mantigueira-Lina.tada - Cumpra a exigência.
172.420
Ns. 472.415 --- 472.419
-- 472.421 -- 472.422 -~ 472.423 -472.426
Máquinas e Equipamentos
Mello Limitada
Cumpra as exigências.
N . 472.427 Raul Podboy Cumpra a exigência - Quanto ao clichê publicado em 27 de janeiro de 1961 - Maca: Podboy- Classe 32 - Fica retificado o têrmo número 472.427.
N I 472.429 - Kii
Tsupi Limitada
Apresente clichê.
1\1 ,' 472.430 - Reprema Limitada Cumpra a exigência.
N° 472.436 - Auto Viação Jardim
Gloria Limitada 'Cumpra a exigênaia.
N" 472.438.- Padaria Confeitaria
Mangueira Limitada - Cumpra a exigência.
Ni 472.440 - Padaria e Confeitaria
Independência Limitada - Cumpra a
exigência.
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so para comunicar volume a fio

Oertlicados expédidos . em 17 de paha de 1964

TERMOS

MARCAS

MARCAS

TERMOS

1
640.943

:Jü1.820

640.944
641.459
641.944
642.207
642.496
642.643
642.660
64.2.651
642.662
642.663
404.723
429.047
459.357
489.220
527.016
529.559
538.'24
562.203
584.638
590.614
590.731
592.888
593.833
595.663
1.'3.707
599.332
601.944
602.879
013.594
604.255
64'8.437
60r/.960
6'0.581
620.592
614.1.67
617.925

301.821
301.822
301.823
301.824
301.825
301.826
301.827
301.828
301.829
301.830
301.754
301.755
301.756
301.757
301.758
301.759
301.760
301.761.
301.762
301.763
301.764
301.765
301.766
301.767
301.768
-301.769
.301.770
301.771
.301.772
331.773 .
301.774
301.775
301.776
301.777
301.776
'301.779

644.162
644.220
644.239
644.562
644.580
644.582
644.584
644.662'
644:663
644.703
644.868
623.684
622.242
623.002
623.127
625.155
645.008
628.217
628.934
620.378
629.383
629.41)2
630.282
630.345
630.909
632.936 633.059
633.123
634.033
634.654
634.685
635.667
635.712
639.19,4
636.273
636.541
636.639

ARQUIVOS
DO

miNISTERIO DA JUSTIÇA,
E NEGOCIOS INTERIORES
Repositório de doutrina, decisões adminis-.

trativas, pareceres, acórdãos dos tribunais judiciários, legislação. acompanhado de índices
analítico e alfabético. Publicação triult..51ral.

N.'

1964

CERTIFICADOS EXPEDIDOS

termoplástico continuo e newo

produto industrial assim obtido Requerente: Monsanto Company.
Pontos publicados em 27 de fevereiro de 1963, a retificação foi
para o titulo do invento.
N.° 114.001 - Mooêlo dt utill.
dade para: Nôvo modelo de conjunto camisa-gravata - Requerente: José Maria Martins. Pontos publicados em 17 de agôsto de
1964 e retificado em 25 de agôsto
de 1964.
N.o 115:958 - Privilégio ch? Invenção para: Nôvo dispositivo
para assar pizzas e outros - Recirerente: Amâncio Tavares de
Oliveira._ Pontos publicados em 17
rl e Ig5sto de 1964 e retificado em
25 e: agôsto de 1964.
N.° 116 099 - Privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos em ou
relativcs a dispositivos de trancamento delarendiveis --, Requerente: Wilmot Breeden Limited. Pontos publicados em 18 de agôsto
de 1964 e retificado em 25 de
agôsto de 1964.
N. o 116.303 - Privilégio de invenção para: Aperfeiçoamentos
Fm den gy-Itos filtrantes* - Requerente: Francisco Macedo Fpitosa
P ontr p /u 7+, li r rtdos em 17 de agtisto rir 1°91
Total de pontos para eineo rei.
vindicações.
NOTICIÁRIO •
N. o 12i.851 ,-- Privilégio de inRetificações
venção: Apagador rotativo - Requerente: Waldorniro Goffman
Têrmos:
Pontos publicados em 17 de agôsN. o 117.643 - Plivilégio de in- to de 1964 e retificado em 25 de
venção para: Aparelho e proces- rTO' , to de 1964.

Se:embro de

Sã - MARÇO DE 1963

Preço: Cr$ 300,00
A VENDA
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,

II.

Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal

3011.845
301.846
301.847
301.848
301.849
301.850
301.851
391.852
301.853
301.854
301.855
301.780
. 301.781
301.782
301.783
301.784
301.785
301.786
201.787
301.388
301.380
301.790
301.791.
331.792
301.793
301.794
301.705
301.796
301.797
291.798
301.799
301.800
301.801
301.802
301.803
301.804
304.805
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NA ARCAS. QEPOSI-TADAS
a

1

5

Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
o prazo da 60 dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
nacional da Propriedade Industriai aqueles que se Julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

l'ênmos na. 640.606 a 640.616, de , rei mecânicos, raladores mecanicos, ro11-5-64
los compressores para a agricultura.
Uni S. A. Indústrias Mecânicas e sachadeiras, &emendaras segaderas soMetalúrg:cas.
cadores de terra, tosadores de grama,
São Paulo
tratores agrícolas, válvulas para
maganas agrícolas
.
Classe 8

Classe 41
para castiçais, cupulas, caçarolas 1 da
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
sadeiras
açúcar, alimentos paar animais. amido,
'
Classe 31
m
amêndoas, a eixas, amendoim. araruta.
Para distinguir: Os seguintes artigo':
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei- Anéis de vedação para junções, anele
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas, obturadores, arruelas, bules, borbante;
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, barracas de campanha, buchas, betume
cafe era pó e em grão, camarão, canela. para vidrceiro, bolas para válvula;
Para d.stinguir; Aerômetros, anemôme- em pau e em péi, cacau, carnes, chá, bocal do tanque de gasolina, diafragma
tros; aparelhos para analisar alimentos; caramelos, chocolates, confeitos, cravo, para vedação, massas para calfetar, cira
aparelhos elétro-técnicos, físicos, foto- cereais, cominho. creme de leite, cremes culos de borracha para potes, corclom
gráficos, geodésicos; isotérmicos, micra alimenticios croquetes, compotas, can- lha, cordas, correia, de transmissão ,
métricos; aparelhos ozonizadores; apa- gica coalhada, castanha, cebola. condi- canaletas, coberturas de lonas, fitilhos,
salsos de projeção; aparelhos retificado- mentos para alimentos, colorantes gazetas, lonas, lonas para freios. Manto
res de energia elétrica; aparelhos para chouriços. dendê, doces, doces de fru- guelras, mangotes, molas para vedação,
revelação;
aparelhos de contrôle; aper. tas, espinafre, essências alimentares, em pestanas, rolhas, tampas, tubos de
Indústria Brasileira;
tómetros; cinematógrafos; • cromatosCó padas, ervilhas, enxovas, extrato de to jacto pa,a vedação, tiras, tampões, tam
p os; câmaras fotográficas; coloimetros; mate, farinhas alimentícias, favas, fé- bulações para vadações, tendall. Vid.+
barômetros; binóculos; bússolas; dia- cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão %alias de vedação, tubos do radiador
Classe 5
fragmas fotográ cicos; estéreo-compara• figos. frios, frutas sêcas naturais e cria.
Classe II
Aço em bruto, aço preparado, aço dores; estereoscopplos; fotómetros, len- U.izadas; gricose, goma de mascar, gor• Para distinguir ferragens e ferramentas&
doce, aço para tipos, aço fundido, aço tes; lentes de contato; hicimetros; lupas, duras, grânulos, grão de bico, gelatina. Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço metrônomos; medidores quilométricos; goiabada. geléias, herva doce, berra argolas, aldraves, armações de metal,
/afinado, bronze, bronze em bruto ou medidores totalizadores; medidores dá- mate. hortaliças, lagostas, línguas, leite abridores de latas, arame, aparelhos de
parcialmente trabalhado, bronze de gua; medidores de gasolina; medidores condensado, leite em pó, legumes em chá e café, assadeiras, açucareiros, ripa*
manganês, bronze em 06. bronze em de essências; medidores de eletricidade; conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas. relhos para lavatórios, arandelas, aresbarra, em fio, chumbo era bruto ou meidores de fator potência; medidores sus alimentícias, mariscos, manteiga. t
as, aros, almofada:1ms, amoladores,
parcialmente çreparado, cimento me- de profundidade: medidores de rotação: margarina, marmelada, macarrão, mas-amoladores
de ferramentas, alças para
sa
de
tomate,
mel
e
melado,
mate,
mastálico, cobalto, bruto ou parcialmente rnedlores de tempo; medidores de watts
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
sas
para
mingaus,
molhos,
moluscos.
trabalhado couraças, estanho bruto ou hora; microscópios; microspectoscópios;
mostarda, mortadela, nós moscada, no- bandejas, bacias, bombonierea, balde;
parcialmente trabalhado, ferro em bruto monóculos; niveis. níveis de mercúr.o; zes óleos comestíveis, ostras, ovas. borboletas, taterlas, bases de metal. bm.
bruto ou parcialmente trabalhado. ferro objetivas fotográficas, objetivas ocula- país, piaos, prlinés, pimenta, pós para çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
- em barra, ferro manganês, terra velho, res, óculos; óculos de alcance; ocilogra- pudins, pickles, peixes, presuntos; pa- para facas, baterias de cosinha, colhe.
gusa em bruto ou parcialmente traba- fos; oftalmoscópios; oftalmômetros; op- tês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pildais, de pedreiros, cadeados, correntes, cabilhado, gusa temperado, gusa maleável, tÕmetros; pés para câmaras fotográfi- gt.eijos, rações balanceadas para ani- des, chaves de parafusos, conexões para
laminas de metal, lata em folaa latáo cas; periscópios; piroscOpios; planime- cuais, requeijões, sal, sagu, sardinhas. encanamucos, caixas de metal para
em fôlha, lata° em chapas, latão em tros; planômetroa; pluvõmetros, poten- sanduíches, salsichas, salames, sopas en- portões. colunas, canos, chaves de fenvergalhões, liga metálica, limalhas clômetros; polarimetros; quadrantes as- latadas, sorvetes, sucos de tomates e de da. chaves inglesas, cabeções, canecas,
magnésio, manganês metais não traba- tronômicos; quadrantes polares; qua- fainas; torradas, tapioca, támarás, talha. copos, cachepots, centro de mesa,. co.
lhados ou parcialmente trabalhada ie. drantes marítimos: quadrantes solares; rim, tremoços, tortas, tortas para ali- queteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões. caçara,.
tais em massa, metais estampados. quadrantes verticais; refractômetres; rémento de animais e aves, torrões,
ias. chaleiras, cafeteiras, conchas, coametais para solda, níquel, ouro, zinco guas corred ças; réguas graduadas; ré- toucinho e vinagre
dores. cuacuseiros, cabides de metal,
gcas métricas; réguas de cálculo; sacacorrugado e zinco liso em 4Olhas
Classe 15
cabos. caixas de ferro, cruzetas, curvas,
j'
rimetros: sextantes; teodolitos; telescó
Classe 7
pios: telescópios de inversão; tel•árne- Para distinguir: Os segu.ntes artgos cantoneiras, chaveiros, canivetes, chave.
fabricados em porcelana, louça e cerâ- venas, cremones, cadinhos, crivos, chana
Máquinas e utensílios para serem usa,
tros: termostatos; termômetros
mica: assucareiros, argolas para guar- fradores, cassiaetes, cabos, chaves, cha.
dos exclusivamente na agricultura e
,
Classe 16
danapos, caixas para biscoitos, fundos ves para porcas circulares, chaves tora
horticultura a saber: Arados_ abridores
de sulcos, adabadetras, ancinhos' maca. Para' distinguir: Materiais para constru- para bandeijas, biscoiteiras, bules para quimetrica correntes pare chave; cul•
sucos e err:pilliadores combinados çõea C decorações: Argamassas, argila. chá, caçarolas para frios, canecas, com- chatas, chaves para porcas, distintivos,
arrancadores macanicos par agricultu. areia, azulejos, gatentes. balaustres, blo- poteiras, conchas ara sorvete, copos, dobradiças, descanso para talheres, pra.
ri, batedeiras para cereais, bombas cos de cimento, bloros para pavimenta- cabaret (porta-frios), cachepots, cale- tos e copos, enxadas, esferas, engates,
para adubar, cel tadeiras. carpideiras. (Ao, calhas, cimento, cal, cré, chapas teiras, cestas para pão, descanços para enfeites de metal, estribos, espátula;
ceifados para afloz, charruas para agri- sola I. tes, caibros, caixilhos; CJIu na s; talheres, descasços para pratos, descan- estojos de metal para carirnboa. eixos,
cultura. • cultivadores, debulhadores. chapas para coberturas, caixas dágua, ço para guies, ch:caras para café. chã expandidor para tubos, estruturas meteesca.aadeiras, espremedores, espudestocadores. desentegradores, esmaga- caixas para 'coberturas, caixas dágua, e caldos, escarradeiras, floreiros, frutei- Uca&
madeiras, formões. foices, ferro para
dores para a agricultura, escarrificado. caixas de descarga para etixos, edifica- ras, frascos para especiarias, trascos cortar capim, ferrolhos, facas, facões,
res. enchovadeiras facas para maqui- çõe, prenoldadas, estuque, einulsoo de para confeitaria, galheiteiros, garrafas
nas agrico/as, terradeiras gadanho*, base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- ern geral, jarras para água, jogos para techaduas, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, embadas e pudins, 'Unges,
garras para arado. grades de discos turas metálicas para construções, lame- salada, Irdineiras, licoreiros, leiteras. fivela, furadores, ferramentas cortantes
oudentes, máquinas, batedeiras para las de metal, ladrilhos, lambris, luvas botijões. jogos para 'bolos jogos cie ca- e perfurantes para marceneiros, fechos
agricultura, máquinas insetifugas, má- de junção, lages, lageotas, material iso- necas, 'chicaras e pratos para crianças. de metal, terraduras, forminhas, fitas
quinas vaporizadoras, máquinas de lante cOntra frio e calor, manilhas, mas- pratos, travessas, manta guelras, palitei- de aço, ganchos, guanições de metal,
mungir máquinas tiveladoras de terra. sas para revestimmtbs de paredes, ma- noz, potes, formas para doces e bolos garfos, ganchos para quadros, grampos
deiras para construções, mosaicos, pro- em geral, pratinhos para copos. portamáquinas perfuradoras para a agricul- dutos
de base as 4áltico, produtos para copos, queijeiras, saladeiras, Salelioa. para emendas de correias, grades para
tura. mquinas • de plantar, motochar
tornar impermeabilizantes as argamas- serviços para refrescos aparelhos para fogõrs e geladeiras, grelhas, galheteiros,
ruas. macittinas regadeiras, máquinas de sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- chá e ca 4
joe.
é, talreres, pás para 'silos e gonzos. grossas, garrafas, ilboses,
roçar, de semear para sulfatar cls gulho, produtos betuminosos, impermea- doces, cobertos para alimentos, sopeiras lhos, jarrsas limas, lâminas licoreiros,
tosquir de triturar. de eatarelar terra,
bilizantes líquidos ou sob outras tomas molreiras, rabaneteiras, tijelas, sabone- .atas lvas, linuguetas. leitehas machapara irrigação, para matar formigas e para revestimentos e outros como nas teiras, porta escovas, esponjeiras. ta- dinhas, molas paar portas, martelos,
outros Insetos para butrilar e pulverí. construçõe.a persianas, placas para pa- cMs potiches, salvas (porta cartões), marretas, matrizes. marmitas. maçanetas,
zar desin 'cantes. para adubar para vimentação, aças ornamentais de ci- castiçais, pratos para parede, frascos, monas, machetes, mantegueiras. inaihos.
agitar e espalhar palha, para conher mento ou gesso ara tetos e paredes, bases para relog.o, jogos para sandui- navalhas. niples, • puas. pás. pi .aretas,
algocláo para 'olhar cereais, máquinas Papel Para forrar casas, massas antl- the& cestas para diversos, • fervedores pregos, ponteiros. parafusos. porcas,
amassadoras par fins ag ricolas de rcIdos para uso nas construções, par- para leite, camainha bianual para cra- pratos, porai-gelo. puseiras, porta pão,
cortar árvores, para espalhar, para ca- quetas, portas, portões, pisos, soleiras, mar creadas, isoladores para piano, blo- oorta-jolas, paliteiros, panelas. ruxadeipinar, máquinas combinadas para se- para portas, tijolos tubos de concreto, cos para flôres, bases diversas caixas res. placas., pregadorea. porta esponjas.
peneiras. pinos.. plainas, pedi:rad:as.
mear e culturar, de desbanar. para ea. elhas, tacos, tubos de ventilação, tan- para manteiga, para geladeira, 'andei- plres,
p zzl ças,' pandass, pozaa.aupos a
tilar máquinas e Moinhos para forrá- ques de cimento; vigas, vigamentos e ias. g enzfas para água, esprem:.:ores garrafas, passadoras d a
prees;.
a.ador
rouipel
gens, máquina tocadoras. ordenado. vitrés
de frutaa e queijos, farinheiras, bases!
leei" amua, tr2ag

!hae, ra
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rebites. reações. ma:picotes de matai vente kpara caurgia: alicates para den- panas, ervilhas, enxoVas, extrato de torodízios roscas de assa inoxid4mst. re- tistas; amigdalotómos; amplificadores de mate, farinhas alimentícias, tavas, fé
gistros de aço inoxidavel. registros som para tias médiços; aparadores pa- calas, flocos, tareio, fermentos. feijãa,
serras, serrotes, seoes. saleiros. sacanas. sa dentistas: apareiros amplif cadores pa- figos. frios, frutas sécas naturais e crislhas, torguezes, munas, tubos aubula- ra surdos; aparelhos ortopédicos; apa- ta'izadas; gricose, goma de mascar, goro4e3; tatnpoes, travaueiras. telas de relhos de diatermia; aparelhos de ele- duras, grânulos. grão de bico, gelatina
lume. trincos, taças. travessas, tesOuras, 1.0 diagnostico; aparelhos de expurgo, goiabada. geléias, herva doce. herva
mancas, tratnelas, talheres. talhadetras ispareihos de profilaxia; de radioterapia; Mate, hortaliças, lagostas. linguas. leite
tampas para panelas eacaldeirõss. ter. de raio X; de raio v oleta; assemos pa condensado., leite em pó. legumes em
rinasa amacia, crens de cosialsa, torra. ra en termos; badas de borracha para ci- cor.serva, lentilhas, linguiça, muro, mas.
de;tiras. ' manais, vasos, vasilhames. ver-- rurgia: . bicos de seringa; bicos de peie mis aliais-oficias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, mas
mas, mandril de expansão, treza de
to a. oficiais; b sturis; boticões; broaas sa de tomate, mel e melado, ,nate, masaiantrar. guia de treza de chantrar.
para dentistas; cabos para agulhas ci- sas para mingaus, molhos, moluscos
ventosas. maletas, baus para sacos de
viagens. siara -pastas, balmazes. cantos rurgicas; cambraia hidrófila; 'cânulas; mostarda, mortadela, nós moscada, nopara tampa colchetes para malas, cra- catgut; cauterios; cefálogos; chaves pá. zes, óleos comestiveis. ostras, ovas.
vos, enfeites. Mano para pasta: e para ra extração de dentes ou raizes; ana ;Mas, piaos, prlinés, pimenta, pós para
malas, °assadores de correias. pontea- maços para fundas hern árias; cimenta pudins, pickles, peixes, presuntos. paras.. prendedores de • papel. suportes. para dentista; cintas abddoorninais para tês, petit-pois, pstilhas; pizzas, Pudins:
fins médicos; cinzeis para dentistas; ci- cmaijos, .rações balanceadas para anitorniquetes e tubos de extensão
troscópios; cestótomos; colchetes ara ru- mais, requeijões, sal, sagu, • sardinhas
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes mas; colheres ara dentistas; • ciumtar sanduiches, salsichas, salames, sopas .en.
integrantes: Aros para bibicletas, auto- cusp aleiras para dentistas; dilatadares lamdas, sorvetes, sucos de tomates e de
móveis, auto-caminhões, aviõzs, amor- arurgicos; dsenos; escovas clnirgiasis; fratas;‘torradas, tapioca, tâmaras. talhas
tecedores, alavancas de câmbio, braços, esmagadoies para • tumores; esparadra- rim tremoços, 'tortas, tortas para alimento de animais e aves,' torrões. '
breques, braços para veículos, ',Mick- estojos de bolso para rnstaimentos ci.
toucinho e • vinagre
taa, • carrinhos de mão e carretas, cami- ruagicos; exploradores de 'punção; es•
nlionetes,, carros ambulantes, caminhões rirpa nervos; facas para cirurgião; felClasse 8
carros, tratores, carros-berços, carros- tro para cataplasma; ferros cirurgicos: Para distinguir: Alto • falantes, ampliatanques, carros-irrigadores, carros, car- fios de .linho para fadas; fivelas para dores, anunciadores elétricos antenas.
roças, carocerias, chassis, chapas cir- aparelhos ortopedicos; forceps; lormões aparelhos cinematográficos, cronragraculares para veículos, cabos de veículos para dent.stas; fundas; ganchos para ticos, elétricos de banhos, fotográficos.
caninshos para máquinas de escrever suturas; gaze antissatica e para fins cigazeiticadores, refrigeradores, protetocorrediços, para veículos, direção deSli- rurgicos; gengivas artificiais; goivas liares contsa o pó, retifcadores de energadeiras, estribam, escadas rolantes, ele-a cirurg a; inhaladores para éter;
gia elétrica, reguladbres de gás. de
vaaores para passageiros e para carga,
jetores uterinos; julgadores cirurgicos; aquecimento, de rádio, de televisão, de
engates para carros, eixos de direção.
insufladores 'para dentistas; lancetas pa- assar, de cabelereirom protetores contra
freios, fronteiras para veículos, guidão
ra
fins cirurgicos; laringoscóp os; umas .o pó de encerar assoalhos. de eia •
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas, motocargas, moto furgõe..s, de dentista; luvas de borracha para ci- minar ovos, de grelhar e torrar, de
manivelas-navios, ônibus, para-choques. rurgia; matrizes para trabalhiss dentá- limpar vidros, de limpesa de tapetes.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões, rios; massa de chumbar para dentistas; de projeções, de puri q car a água, ar
rodas para bicicletas, raios para bicicle- meisa elásticas de crurgia; membros ar- plradores de pó elétricos, balanças. bi
tas, reboques, radiadores para veículos. tificiais; osciladores dos ossos; tosco- nócolos, bicicletas, cacheadores de' ca
rodas para veículos, selins, tricicles, ti- pios; ouro para uso dentário; paraMso belos, cigarras elétricas, comutadoaes
rantes para veículos vagões, velocípe- para cirurgia; pernas artif.ciais; pessá- fogões, filmes virgem, pick ups resistênciaa elétricas, ventiladores
des, varetas de controle do afogador e rios; pinças cirurgicas; pinos para deumáqunas agricolas
, móleis. troleibus, varaes de r tes; pinos para seringas; plessimetros;
a ceie raloa,
ponteiras de borracha para os dedos;
ca-ros, toletes para carros
Classe 43
porta ' agulha c:rurgica; portamechas; Para distinguir; Aguas minerais, águas
Classe O
Para disonginn Maquiama e partes de protetores para agulhas de injeção; puí-- gasosas artificiais, bebidas espumantes,
ma q uinas para tonos os tina industriais rinoscópios; sacos de borracha; sangue- sem álcool, guaraná, gasosas, eass!'sna'as
Máquinas de rosquean se-ras mecâni- sugas; sarjadeiras para seringas; serin- para refrigerantes, refrescos refrigerancas Olorosas elétricos. alteinadores, ter. gas para água e ar ara dentistas; serras tes. soda, suco de frutas sifões xaropes
, comentas e placas para to-nos, gera- e serrinhaa ara fina cirurg.cos; sondas
• Classe 42'
s ara dentltas; suturas: Para distinguir: Aguardentes, aperiti
dores plainas, máquinas de tuna e cen- cirurgicas; sovela
trar. rurnos mecânicos, prensas mecani. talas; talas; tamões de gase; teniaz)ts pa- vos, anis, bitter, brandy; conhaque, cera
cam máquinas arnassadeiras, misturado ra ossos; termometros clínicos; tesou- vejas fernet, genebra, gin, kumel, licoras adaptados na construção e cousa.- ras 'para cirurgia; torniquetse para ci- res, nectar, punch. pimpermint. abana
taça° de estradas. mineração, corte ' de rurgia; traqueotomos; tubos para dela. sucos de frutas em álcool, vinhos, ver.
- madeira, movimento de terra, carretos t.stas e para cirurgia; uretroscóptos; muth, vinhos espumantes, vinhos Mit
nados, whisky •
e outros fins industriais, elevadora, rua. uretrotontos; uterótomos; válvulas adquinas desempalhadoras, deicascadorai. dominais, vaginais e para 'fins cirurga
Ciasae
coa: ventosas: visidmetros
ventiladoras, moinhos para cereais,
Para
distingam.
Máquinas c partes de
máquinas secadoras, trituradoras. pulmáquinas
para
timos
os fins industriais.
'
Termos
as.
610.619
a
640.624,
de
verizadoras, (rasam polltrizes, tranchar
• 11-5-64
fugas, rotativas, de deslocamento e a
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladore3. "Frigol;rás" — Companhia Brasileira Máquinas de rosquear: serras mecânide frigoríficos
cas. motores elétricos. aiternadores, ler.
exaustores para forjas, bombas cantai
Sâo Paulo
sarnentas e placas para sorti-os, gera.
fugas, rotativas, de deslocamento e a
dores plainas. maquinas de turar e cen
pistão para todos os fins. anates, caltrar, tornbs mecánic6s, prensas mecánideiras e turbinas.. injetores para calP11111+4111
cas, máquinas amassadeiras. mistura
deiras,. válvulas e' tranaportadores
as adaptados na construção e conserIn Ma t ri a Brasileira
somáticos de alta e bnixa .pressão.
de estra-das, mineração, corte' de
vação
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
madeira, movimento Mn terra, carretos
• máquinas limadoras. máquinas 'operaClasse 41
.
trizes, rotativas ou cortadoraa para usi- Alcachofras, aletria, alho, " aspa:sias e outros fins industriais, elevadora. me
quinas desernpalhadoras. deseascatioras,
nar ferro, aço e bronze, máquinas para açúcar, alimentos paar animais. atui la
ventiladoras- raiashos . para cereais
Indústrias de tecidos; teares, urdideira: amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
encanatórias, espuladeiras, torcedeirasi arroz, atum, aveia, avelãs, azeite azei- máquiaas secadoras, mitáradoras pul
emadeiras, rolos e roletas, brunidores tonas, banha, bacalhau, batatas, balas. verizadoras.. fresas, politrizes tranchas
tesouras mecânicas, tupias, máquinas ar
para cereais, máquinas para fabricar biscoitos, bombons, bolachas. baunilha
abrir
chavetas. maneiram, ventiladorm
papel e máquinas para Mibricar papel e cafésetn pó e em grão, camarão, canela.
máquinas de impressão dina m oc e em pau e em pó, cacau, carnes, chá exaustores para todas, bombas cento
caramelos, c.hocolatts, confeitos: cravo pistão para todos oS ima anates cal
•
receptáculo*,
cereais, cominho, creme de ante, cremes deiras e turbinas in tetos , s pira calClasse 10
alimentícios croquetes, compotas. can- deiras. válvulas e transportadores autara distinguir: Abridores • de beca; gica, coalhada, castanha, cebola, condi- tomáticos de alta e ma 3, a pressão
!denotamos; afastadores abdominais mentos para alimentos. colorarem prensas hidráulicas, martelos. macânicos
agulhas cirurgicas; alavancas para fins chouriços, dendê, doces, doces de 1 ai e máquinas lirnadoras, maquinas operagdrigoicos "e dentários: algodão abico. tas, espinafre, essências alimentares.
'trizes, rotativas ou comadomo p,ira usi-

i

Jetembro de 1954
nar ferro, aço e bronze, máquinas para
Indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
encanatórias, espuladelras, torcedeiras,
meadeiras, rolos e roletas, bruniduras
para cereais, máquinas para fabricar •
papel e máquinas para 4-abricar papei e
máquinas de impressão. dinannm e
receptáculos .e
S2asse 1
•
Substâncias e produtos de origem animal vegetal- ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos' em
bruto, argila refratária, astaltico em
amo, algodão em • bruto, borracha em
'muco, bauxita, benjoim, breu, cantora,
caolim, chilres ceras de plantas, ceras ,
vegetais' de carnauba e aricuri. crina
de cavalo mana- em geral, cortiça
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinais, extratos' oleosos, estopas,
enxotre. folhas. ibras vegetais, flores
secas. grafites. goela em bruto, granito
em bruto, kieselgbur, líquidos de mantas. lates em bruto ou parcialmente
preparados, minérios metálicos madeiras em bruto ou 'parcialmente trabalhadas. em corai.' serradas e aplainadas,
mica, mármores em bruto„ óxido de
manganes, óleos de cascas vegetais.
-óleos em bruto ou parcialmente preparados, plumbagina em bruto, pó as •
moldagem para fundições, pedras , Datadas, piche em bruto, pedra calcaria,
plantas medicinais, pedras em coruto,
quebracho, raízes vegetais, resinas, na,
amas naturais, residuos mateis, silício,
seivas, talco em bruto, xisto, xisto
betuminoso e silicato

nano

ri.° 640.625 de 11-5-64
Serraria Lavradio Ltda. São Paulo

•

PRORROGA.ÇÃO

LAVRADIO

.

INDISTRIA BRASILEIRA'
Classe 4
Para • distinguir: • Madeiras em
e parcialmente trabalhadas

bruse

Temi° ri..° 640 . 626, de 11-5-64
Companhia Calçado Clark
São oaam

• TA0 LEVE
Incestria Brasileira

.

Classe 36
Para distinguir: Calçados sia ssasal
Termo n.° 640.627, de 11-5-64
Stailb S. A.
Eletrônica. Comércio .

Inddstria
São Paulo-

STAUB MAIS PRAZER

GRAÇAS I ELETRÔNICA
Classe h

•

Expressão de propaganda
Tê mo a.° 640.628, de 11-5-61
Alberto-Cuiver Compaa
Estados Unidos da Arne•an

Classe 48
sPan distinguir: Pai-fumes. essências; es
! tratoa aqtla- -d" colônia. água de tonca
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dor, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos paia os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage". depilarios, de.so'dountes, vinagre , aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, Japis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pedeme; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cilios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo. rir unhas, cílios e pintas ou sinais arta
ficials, óleos para a pele
-

Termo na' 640.629, de 11-5.01
Alberto-Culver Compauy
Estados Unidos da América

embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os ,Iábios, sabão e cremei
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfcme; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cilios, rum de louro, saquinho per tasalado, preparados em pó, pasta. Ilqui.
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes. removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, &os e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo n.° 640.631, de 11-5-64
S. A. Fábrica Leite & Alves Industrial
de Fumos

PRORROGAÇÃO

Indi;stria &anileira

Classe 44
Artigos da classe
Termo ri.° 640.632, de 11 .5 64
is rtefatos de Ferro e Sanitários Ltda.
Santa Catarina

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos água de colónia, água de touca
j
dor, água de beleza, água de quina. l água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
Nome comercial
cabelos e para 'a pele, brilhantina, banTermo n.° 640.633, de 11-5-61
dolina, batons, cosméticos, fixadores
Comércio e Indústria Iguaçu Ltda.
de penteados, petróleos, óleos para os
Paraná.
cabelos, creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilados, desodoComercio e industria
rantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapIs para
pestana e sobrancelhas; preparados para
iguacú tida
embelezar cibos e olhos, carmim para
Nome comercial
O rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
Terrna n.° 640.634, de 11-5-64
ou não, sabonetes, dentifricios em pó.
Comércio de Produtos de Petróleo
pasta ou liquido; sais perfumados para
Coral Ltda.
banhos, pentes, vaporizadores de perta—
Santa Catarina
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liqn
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
Comercio de Produtos
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada ,para os
de Petroleo Coral Ltda.
cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Nome comercial

SUBD E
t

• Classe 48
para insonyuir: Perfumes, es.méncias, ex.
tratos água de colônia, água de toucador, água. de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. ban,lolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor
&irosos e pomadas para limpeza da peie r "maquilage" depilarios, desodo,antes, vin.-gre riromátiro, pó de arroz
e talco pefumado oti não, lapis para I
pestana' e sobrancelhas, preparados parai

.Transportadora
« Raiai » Ltd,a,
Nome. comercial

Termo n.° 640.638, de 11-5-64
Auto Sul 5. A. Santa Catarina

Auto Suí Ltda.
Jasse

Automóveis e suas partes 'ategrantes

NEW DAWN Artefatos_deferro
e Sanitari i Ltdà.

Termo n.° 640 630. de 11-5 64
Alberto-Culver Company
Estados Unidos da Am-rica

nano ti, 640.637, de 11-5-64
Transportadora Itajai"
Santa Catarina

Termo n.0 640.639, de 11.-5-61
Walrnor Dozza
Santa Catarina

S tinía

Classe 40
Móveis de metal, vidro ou madeira.
estofados ou não. Colchões, travesseiros e acolchoados para móveis

Setcri'..;ro

'255

palel higiénico, papel impertneaxei,
para copiar papel pa , a desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para eicrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel. rosetas de papel. rótulos de papel, roias
de papel transparente, sacos de papel.
serpentinas; tubos postais, de cartãb,
tubetes de papel
•I
Termo n.0 640.642, de 11-5-64 'later-American Orange-Crush Compant
Estados Unidos da América

GINI
Classe 43
Bebidas não alcoólicas e xaropes co4centrados e outros ingredientes para es
preparo de bebidas não alcoólicas
Termo ti.' 640.643, de 11-5-64
(Prorrogação)
Monsanto Chcmical Company ai
Estados -Unidos da América
a.

ACRILAN

Termo n.° 640.640, de 11-5-64
Classe 2r.
Casa Adelino Produtos Anaconda Ltda.
Fios e linhas e filamentos de fios e
São Paulo
linhas
PRORROGAÇÃO
Termo si.' 640.644, de 11-5-64
(Prorrogação)
Macfadden Publications, Inc.
ANACONPA
Estados Unidos da América
Indústria Brasileira
Classe 45
Pi endedores de metais para cabelos,
enroladores para cabelos, separadores
de cabelos, prendedores de ondas .de
cabelos
Termo n.• 640.641, de 11-5-64
Papelaria Monte Rei Ltda.
-São Paulo

PHOTOPLAY
. - Uma
Classe 32
revista
Termo n.° 640.645, de 11-5-64
(Prorrogação)
Pennsa/t Chemicals Corporation
Estados Unidos da América

ti

MONTE REI

Classe 35
Aros para guardanapos ct_i pap
aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
para retratos e autógrafos, balões fax
ceto para brinquedos) blocos para
correspondência. blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinas brochuras não impressas, cadernos til escre.
Termo n.0 640.635, de 11-5-64
Classe 2
Eagenho de Arroz São Roque S. A. ver, capas par adotumentos, carteiras Substncias e preparações
químicas usacaixas de papélão, cadernetas. caderSanta Catarina
nos, caixas de cartão, caixas para pa- das na agricultura, na horticultura, na
veterinária e para fins sanitários
pelaria, cartões de visitas, cartões comerciais. cartões indicas confeti. carTermos
os, 640.646 e 640.647, de
tolina, cadernos de papel melimetrado
11-5-64
e em branco para desenho, cadernos
Gráfica Editóra A Nação S. A.
escolares, cartões em branco. cartuchos
Rio Grande do Sol
de cartolina, crapas planográficas cadernos de lembrança. carreteis de papelão, envelopes envólucros para cisa.
rutos de papel, encadernação de papel
Nome comercial
ca, papelão, etiquetas. falhas indices.
Termo ni° 640 636, de 11.5-64 •
bilhas de celulose. guardanapos. livros
Metalúrgica Mastro Leia.
não impressos, livros fiscais; livros de
Parana
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papa.
nhos. papéis de estanho e de alumínio
papéis sem Impressão papéis elo branco
para Impressão, papéis fantasia. menos.
Par 'urrar, paredes. papel almaço com,
Classes: 32 e 33
ou sem pauta papel crepon, papel del
Sinal de Propaganda
*seda. papel impermeável, papel em boClasses: 32 e 33
Insígnia
bina para impressão, papd encerado,'
1:4orna comercial

Engenho de Arroz
São Roque S. A.

Metalúrgica
Mastro Ltda.
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Termo n.o 640.648, de 11-5-64
Gráfica Editóra A Nação S. A.
Rio Grande do Sul

Termo n.0 640.657, de 11-5-64
aTroz, atum, avela, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas, Este Asiático Comércio e Navegação
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
Ltda.
Guanabara
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e eia pó; cacau, carnes c1-4,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
Cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, cangica coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, coloranteS
chouriços, dendê, doces, doces de fru
LAtistria Brasileira
Classes: 32 e 33
tas, espinafre, essências alimentares, emTitulo
Classe 44
padas. ervilhas, enxovas, extrato de toCigarros, charutos e fumos
mate,
farinhas
alimentícias,
favas,
féTermo n.° 640.649, de 11-5 64
Indústria e Comércio de Bebidas Gela- culas, flocos, farelo, fermentos, feijão.
Ternio n.° 640.658, de 11-5-64
figos, frios, frutas secas naturais e cris- Este Asiático Comércio e Navegação
dinha Ltda.
talizadas: gricose, goma de mascar, gor.
Pernambuco
Ltda.
duras, grânulos, grão de bico, gelatina.
Guanabara
gciabada, geléias, herva doce. herva
mate. hortaliças, lagostas, línguas:leit.!
condenado, leite em pó.• legumes em
cetzerva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate. masIndústria Brasileira
sas para mingaus, anilhos, moluscos,
mostarda, Mortadela, nós moscada, loClasse 44
Nome comercial
zes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
Cigarros, charutos e fumos.
pães, piaos, prlinés, pimenta, pós para
Termo n.° 640.650, de 11-5-64
Termo n.° 640.659, de 11-5-64
O Leão das Tintas Ind. e Com. Ltda. pudins, pickles, peixes, presuntos, pats. petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins; Este Asiático Comércio e Navegação
Pernambuco
Ltda.
•
queijos, rações balanceadas para aniGuanabara
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sandulches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, Sucos de tomates e
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
Classe 1
rai tremoços, tortas,- tortas para aliTitulo
•••
mento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre
Termo n.° 640 . 651, de 11-5-64
Indústria Brasileira
r"--- çocções Rocha Ltda.
Temo n.° 640.653, de 11-5-64
Pernambuco
Classe 44
Bazar Cruzeiro Ltda.
Cigarros, charutos e rumos
Paraná

Setembro de 1964
Têrtno n.° 640.664, de 11-5-64
Roupas Rei S. A. Indústria e Comércio
São Paulo

GRÁFICA EDITORA
A NACÃO.

Indústria e Comércio
de Bebidas'
Geladinha Ltda.

01E110 DRS IttlIAS

TERCAM
Indústria Brasileira

BAZAR CRUZEIRO

Termo n.° 640.660, de 11-5-64
Este Asiático Comércio e Navegação
Ltda.
Guanabara

Casses: 8,' 11, 12, 13, 14, i5, 17, 23;
•'
Classe 36
(1Z
36: 37 e 49
Para distinguir: Artigos de vestuários
Titulo
• roupas feitas em geral: Agasalhos.
Indústria' Brasileira
aventais. alpercatas, anáguas, blusas
Termo n.° 640.655 de 11-5-64 botas, botinas, blusões. boinas, baba.
Sérgio Camargo Lopes
Classe 44
douros, bonés, capacetes. cartdias, cara
Cigarros, charutos e fumos
•
Guanabara
puças, casacão, coletes, capas, chales
Termo n.o 640 . 661, de 11-5-64
eachecols, calçados, chaeups, cintos
Este Asiático Comércio e Navegação
chitas, combinações. corpinhos. calça.,
Ltda.
de senhoras e de crianças. calções, cal
Guanabara
ças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas, colarinhos, ue.„os
saias, casacos, chinelos, dominós. achar
pite. fantasias fardas para militares. co Classes: 8 e 13
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor
Titulo de estabelecimento
rol. jogos de lingerie, jaquetas. leques
luvas. ligas, lenços, mantÕs metas.
, Indústria Brasileira
Ulmo n.° 640.656. de 11-5-64
maiôs, mantas, mandrião manti.l.has, -a.
ANtomatic Electric Company
Classe 44
letós. palas. penhoar.. pulover, pelerinas
Estados Unidos da América
Cigarros, charutos e fumos
peugas. pouches, polainas, pijamas. punhos. perneiras, quimonos, regalos
Termo n.° 640.662, de 11-5-64
robe de chambre, roupão sobretudos
Fundação Escola de . Sociologia e
suspensórios, saidas de banho, sand-ilias
Politica de São Paulo
sweaters, shorts sungas, stolas, souPRORROGACÃO
São Paulo
tiens. slacks, taier, toucas, iarbantes
ternos, uniformes e vestidos

JÓIAS SEPOL

/93

« gteeided41.2

Termo n.° 640.652, de 11-5-64
Representações e Comércio de Cereais
Ltda. "RCC"
Paraná •

Classe 32
Uma publicação impressa
Termo 12. 9 640.663, de 11-5-64
Fundação Escola de Sociologia e
Política de São Paulo
São Paulo

R _C
_
indústria Brasileira
Classe 41
ica:hofras, aletria, alho, aspargos,
açacar, alimentos paar animais, amich,
arnin'doas, ameixas, amendoim, araruta,

Classe 8
Sistemas telefónicos, equipamento.
telefônicos

Revista Sociologia
Classe YZ
Uma publicação impressa

'Indústria

Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alp arcatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças, casacão, coletes, capas, chales,
cacrecols. calçados, chapéus, c:nboa.
cintas, combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas. camisolas, camisetas,.
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, !iantas_as, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, _gravatas gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas
peugas, pouches, polainas, pijamas, panhos„ perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts, sungas, tolas, ou slacks.
tater, toucas, turbantes, ternos, uniformes
. e vestidos
Termo n.° 460.665, de 11-5-1964
Stafford Miller Inc. & Cia. Ltda.
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 48.
Preparado para limpar, lavar e pont'
dentaduras naturais e artificias
Termo n.° 640.666, de 11-5-1964
Stafford Miller Inc. ei Cia. Ltda.
, Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 48
Pó para fixação de dentaduras
Termo n.° 640 . 667, de 11-5-1964
Stafford Miller Inc. 6 Cia. Ltda.
Guanabara

'Indústria Brasileira
Classe 48
•
Pó para fixação de dentaduras
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Íêroa-teir

Timo n.' 640.672, de 11.5-1964
Wandres F. A. Cardoso
Guanabara

Termos no. 640.668 e 640.669, ele
11-5-1964
Vinicola Nascimento Ltda.
Minas Gerais

Agência Vania'

tiliSeim ERTO

de Automoveis

Indústria itsraaileira
•
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos paar animais. aonde,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
anos, atum, aveia, avelãs, azeite. azei.
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão. camarão, canela.
em pau e em pó, cacau, carnes, chá.
caramelos, Chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios. croquetes, compotas, cangica. coalhada, castanha, cebola, condi.
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enzovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas. féculas, flocos, farelo. fermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas naturais e cristalizadas: gricose, goma de mascar, gor
duras, grânulos. grão de bico, gelatina,
goiabada, geleias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite
condensado, leite em pé, legumes era
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
eas alimenticias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, mas
*0 de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães, piaos, prlinés, pimenta, pós para
puoins, plckles. peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilh'as, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para ant.,
MAIS, requeijões, sal. sagu. sardinhas.
sencluiches, salsichas, salames, sopas en.. latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
fraras; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
ri n. tremoços, tortas, tortas para anmento de animais e aves, torrões,
toicinho e vinagre
Casse 43
A g 11,1$ minerai artificias, caldo de
cana, laranjada, limonada e guarani
eng a rra‘ado, refrescos de tamarind
cajii, groselha, abacaxi e maracujá
Termo n. 0 640.670, de 11-5-1964
Brasilia Ltda.
'
Brasília
.

Termo n.° 640.673, de 11-5-1964
Societe DEtudes Scientifiques Et
1ndustrielles de L'Ile-de-France
França

PRiMPERAN
Classe 3
Substancias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
e na farmácia
Termo n-9 640.674, de 11-5-1964
(Prorrogação)
Eli Lilly And Company
Estados Unidos da América

PRORROG440

GOTA-CERRNA
Classe 3
Preparados farmacêuticos, especialinente um preparado medicinal de gotas de
vitaminas múltiplas
Termo n.0 640.675. de .11-5-1964
Francisco Oswaldo Pereira de Alemar
. Guanabara

Provolks »
Indústria Brasiletz
Classe 21
Peças e acessórios para automóveis
Termo n.° 640.676, de 11-5-1964
Terratn -- Terraplanagem' Mecanizada
Sociedade Anônima
Guanabara

BRAS1LIA
Industria

. Classes: 21 e 33
-titulo de Estabelecimento

Brasileira

Clw;se 50
stação de serviços de Agenciamento.
Administração de imóveis e de bens;
Compra e venda de imóveis; construções: contabilidade; incorporação de
p..écilos, mercados e rodoviárias e
Ioteamentos

tweram
Qases :s16 e 50
Insígnia

Termo ti.° 640.671, de 11-5-1964
Tribuna da Medicina Editõra Ltda.
Guanabara

Termo n.9 640.677, de 11-5-1961
Administradora São Domingos Sociedade Civil Ltda..
Guanabara

:--hzduna. 91~.

Arbninistradora São Domingos
••n

Classe 32
Livros, jornais e revistas

Sociedade' Civil Ltda,
Nome Comercial

•

Setembro de 1964 3257 .

fogareiros, fuslveis, faróis como acasalo.
Termo n.° 640.678, de 11-5-1964
Emblens-Som — Indüstria e Comércio rios de veiculo' para sinalização e para
iluminação em geral, filmes revelado&
de Aparelhos Eletrônicos Ltda.
fôrmas elétricas, fervedores, trlgorificoa,
São Paulo
fotómetros, tios elétricos, filtros de
terferência, fonógrafos, garrafas tánicas,
geladeiras, globos para lamphdas, globos
EMBLEM -SOM
para lanternas, globos terrestres para
ensino, grst4 tiores, holofotes Malhada
Indústria Brasileira res, indicadores de vácuo. bastrumentoa
de alarme, interruptores, tampadas las
Classe 8
candescentes, lâmpadas comuns, lautas.
Abaixa luzes d elampiao, asajours liquidificadores, maçaricos pata soldar,
acumuladores, actinômetros, amperõme caldear e cortar, máquinas de fazer
tros, amortecedores de rádio e fragueis café, mostradores para ralo, moinhos
barbear elétricos, aparelhos registrado. de café, transformadores, tostadelras,
cia, anemômetros, aparelhos els talco' pés para fotografias. válvulas para rás
são, aparelhos para iluminação. Inch,- dios, válvulas de descarga, sálvulas de
sive os considerados acessórios de vel- redução, vacuõmetros. veia , elétricas,
autos, aparelros para anúncios mectIni.
válvulas de vácuo e ventiladores
coa. aparelhos aquecedores e medidores,
Termo n.s 640.679, de 11-5-1964
aparelhos cromográficos, aparelhos de
Marcenaria e Carpintaria "Santo
máquinas de irarimipr, lubrificadores
Albano" Ltda.
res e medidores de distâncias, apareSão Paulo
lhos para purificar água, aparelhoi de
sinais lampejantes, aparelhos reguladores de gás aparelhos de galvanoplastia
SANTO ALBANO
aparelhos didáticos, aparelhos cinema;
tográficos, aparelhos automáticos para
acender e regular gás. aparelhos pare Indústria Brasileira
separar café, aparelhos para aquecer
edificios, aparelhos pára experimentar
dínamos. aparelhos para destruir LissaClasse lb
relhos de ótica, aparelhos pulverizado. Portas, batentes, esquadrias, janelas e
agua, aparelhos geradores eletroquinn
senezianas
cos, aparelhos para recepção, reprodu•
ção de som e sônicos aparelhos autoTermo n.0 640.680, de 11-5-1964
1TASA
Indústria de Tintas e
máticos eleétricos de passar, aparelhos
Adesivos S.A.
para espremer trutas e legumes, apareGuanabara
lhos de alta tensão. aparelhos de proteção centra acidente de operários.
aparelhos afiadores d eferramentas.
aparelhos distribuidores de sabão e de
desincrustantes para instalações sanitárias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
e instrumentos usados na engenharia.
Indústria Brasileira
agrimensura geodézia, aparelhos gaseificadores. aparelhos de análises,
lhos ozonizadores, aparelhos pasteuriClasse 4
:adores. aparelhos reguladores e estabilizadores da pressão e do fluxo de ga- Adesivo imenneabilizante ara colos.ação
ses e liquidos aparelhos para salvade lonas em coberturas de vagões,
mento e para sinalização, aparêlros
ônibus e imermeabilizantes de
para escatandristds, aparelhos para lira,
lonas eia geral
par vidros, aparelhos para combater
Termo n.° 640.681, de 11-5-1961
formigas e outras pragas, aparelhos automáticos acionados pela introduçao de Indústria Eletro Mecânica Labras S . A.
Guanabara
molas. -aparelhos para picar, cortar ou
reduzir comestiveis. aparelhos espargidores. aparelhos e instrumentos de cálculo, aparelhos para observações ;listracas, aparelhos tesmostatos, aparêlhos
Para natação. aritonômetros. aspirado.
res de pó aerómetros. acendedores ele.
ticos, alto-falantes. aialificadores elétricos, araassadeiras, antenas. batedei.
amplificadores elétricos, eanaNsadetras.
antonass- batedeiras, balança motim e
elétrica, tacômetros aateriss de acuai
ado es, )1mSculds b 'n'as. botinas. bo
Nome Comercial
atIVIS C% adução, tx '..to sa-r fins cura.
ovos. tates Je •anipain'oat elétrica
Termo
n.0
640.683, de 11-5-1964
'caibas a,edidoras bus:aas hassolas, matarias e( tricas, bu.-- elétricos, caixas os Delta — Imortação e Comércio de
Máquinas Ltda.
desea rs.r. câmara. fruor.t+cat e tota
Guanabara,
gráficas. cafpainhas elétricas. chassis de
rádios, chaves elétricas. cinertatógrafos
cronógrsfos cronômetros. -ombustores
de gás. cidennetros, cristais de rádio
coadensadores. cortadeiras totogrs
fias. chaves de alavancas, haves automáticas. capacitores de bl.s.pseio. caí
citores eletroliticos. calibradores discosj
para telefones, discos gravados. diais I
despertadores. enceradeiras e(tricas en. I
genho de assar carne espelN)s óticos.1
esticadores de itivaa esnelbos de p!ás.
der» para eletricvlarle 2s:cri lizaclores
attntores de tuémtio tei ris t !erricoe da
soldsr fi'tros a a2
Nuantes. til.
troa cais; Ves, fflniP.tnidi4,fcsaies
some Lomercial

9ta Xcona,

INIMSTillA RETRO
• MECÂNICA
• LANAS S. A.,

DEITA - IMPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE
MÁQUINAS LTDA.,

n'."--1r1AL (Secão

44.*13 Tãrça-IeIra

Termo n.° 640.682, de 11-5-19(54
_Indústria Eletro Mecanica Laoras S . A.
Guanabara

rirmo n.° 640.669. de 11-5-1964
Albuquerque .tranco
ve.nambuco

7.4,m

INDUSTRIA BRASILEIRA

Indústria Brasiieiri
-—

triubSe

Artigos cia cásse
Tér:ato a." '40.664, de 11-5-1964
J. N. Mogsés t".1 Cia. Lula.

(.4a.áse 3

oiv-cu,tur,as,
crentes, capsugas, 1.,4111priLl. 1s drageas,
elisares, extratos, egatusões. esseaLias,
t14~.1a4L4,, iy4án14.121, ia.meutos, 4.11,14022.
iutcV.OS páma,bas, pastas, pus, punas, pas-

CONFECÇÕES
IRACY
INDUSTRIA BRASILEIRik

• Termo n.o 640.685, de 11-51964
Confecções Petrus Ltda.
Guana ba. a

'CONFECÇÕES.
'PA) E T R OS

Classe 3
Indústria e Comércio de prodctos
farmacêutiCos

Termo n." 640.691, de 11-5-1964
Labutecne Ltda.
Yernamba:c.

Classe 36
Artigos da classe

Têrmo a.° 640.686, de 11-5-1964
Casa Costa Guimarães, Armarinho
Limitada
Guanabart

CASA COSTA' _

-

Indústria Brasileira

Térmos na. 640.692 e 640.693, de
11-5-64
Restaurante Escandinavo Ltda,
São Paulo

Classes: 33 e 36
Titulo de Estabelecimento
Térmo a.° 640.687, de 11-54964
Casa Costa Guimarles, Armarinho
Limitada
Guanabara

CASA . COSTA

.

Dicitrã

Classe 3
Um produto farmacêutico usado corno
vermitup

GUIMARÃES.
'ARMARINHO

4

Lao,/ dum°
Tràz - Záz

SEND
- ÜSTRIA BRASILEIRA

.

u ARkES

ILINDOSTRIÇBRASILEIRÀ

Termo n." 640.694, de 11-5-64
Indústria de Roupas Regênci.•A.
Guanabara

LOJA DAS CALÇAS
Classe 36
Termo n.° 640.697. de 11-5-64
•
Costa Penna & Cia.
Bahia

PRORROGAÇÃO

ninas, solus, sosuções injetaveiis e &Mações em . gcrak, solutos. saciõe., supostrur..os, tatuaras, vagarias, virmos, vdas,
xaropes e outros prepalados ou substán,
cias para se. em asados na medieÁn,3
na tarmacia, nao mcguntos em outras
classes
Térmo- n.o 640.690, ae 11-5,1964
Albuquerque i4,ranco
t-'e natrbflco

Classe 36
Artigos da classe

-

111)

Restaurante
Os VikIngs
Ciasses: 41, 42 e 43
Título
Classes: 41. 42 e43
Titulo

Temo u.° 640.698. de 11-5.-64
Severo Torelli
Guanabara

FOTO - AUDÁCIA
-Glasse 32
Revistas, etc.
'M.a° n.o 640.699, de 11-5-64

Severo Torelli
Guanabara

FOTO - HEROISMO
Classe 32
Revistas, etc.
Têrmo n.• 640.700. de 11-5-64 .
Comercial e Importadora Glastein Ltda.
Guanabara

qtruteírt
Indústria Brasileira
•
Classe 13
leias. pedras preciosas, secai-preciosas
e metais preciosos
Ténno a.° 640.702, de 11-5-64
Dr. Umbelino Pereira Martins
Guanabara

(.lasse 30
Artigos da„clasas

MAPA

HIST

Pce3idente3 - Vices

d-R 1-eir
Presidentes

Re,v:fafica dos Estados.
ti n Ofasir

Classe 25
iapCs histOricc

,41•-çêt'
Classe 36
Artigos de vestuário un irra!

Ténno n.° 640.701, de 11-5-64
Produtos Quanicos e Farmacêutico*
"Ema" Ltda.
São Paulo
DASC

inth " t ria Bras 3.J.e ira
Classe 3
Substâncias guimicas e outros preparados para serem usados na medicina
e na farmácia. Vacinas e bioculturas
para serem usadas na medicina e na
farmácia
I érmos as. 640.703 e 640.704, de
11-5-64
Dr. Umbelino Pereira Mama,
Guanalnra

Classe 44
Artigos para tunantes

Vermo n.° 640.695, de 11-5-64
Indústria de Roupas Regência S. A.
Guanabara

Termo n.* 640.688, de 11-5-1964
Agenor Bandeira de . IVkllo
- Guanabara

detembro de 1964

Classe 32
Para d stinguir; Almanaques, agendas
anuários, albun.s Impressos, boletins ca
tálogos, edições impressas, folhetos ior.
nal.% livras, ublicações. revistas, orgãos
de publicidade em geral, programas es.
ofonicos e rádio-televisionados, eças
teatral., e cinematográficas, programas
circens-

CONSULTIMÕVE1S
Classe 33
Insignia
Classe 33
Térmo n.0 640.705, de 11-5-64
Eljokim Joffe
Guanabara

E. JOFFE
Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Creme para barbear
sablo para barbear dentifriclos sabões
.3e toucador, pentes, esponjas para toucador. perfumes. cosméticos, águas de
coibida e de toucador. cremes de toucador. loções. carmin (rouge). bastões
para os lábios (batons), pó para o roato. sachet de talco (tale sachet), pó de
talco pó para banho. pó para empoar.
bases para maquilage e bases para pó.
preparados para limpeza de pele em
"ária li q uida, de creme e de pó. tais
como creme , ara limpeza, creines lubn.
ticantes. cremes amaciadores de tecido.
cremes para bases de maquilage, creme
para a pele, creme para as mãos, creme para os olhos, máscaras de creme
rosa. adstringentes, refrescador para a
pele, loção para a base de ataqtatine.
loção para dar firmeza a pele preparados especiais para cabeças dc negror
máscaras e preparados para t.ngtr •
pele. tais como carrnin (rouge) em !Unia de creme. maquilage (makeup) base, loção para bronzear. carrnin rouge) "parfet" niaquilage (rnakeup) para
a perna; preparados para maquilage
(roakeup) dos olhos tal. tomo lâtris
para os olhos. embelezadores para O*
sombreador para os olhos: toçáo
ernbelezadora; desodorantes em f6riaa
liquida e de creme: sais inhalantes sais
basho. sabão para banho. brilhantinas,
preparados ara tratamento das unhas,
e envólucros contendo um sortimento
de preparados de beleza necessários pare tratamento especifico& da plee e recipientes . de carmin (rouge). p6
. dr arroz

•

Têrça-feire 1
-

Termo n.° 640.706, de 11-5-64
El jokam jof te
Guanabara

uCOVi"fl

Dl RIO OFICIAL (beça.° III)

^

GRANO

N0 0000

M. REG. IND. BRASILEIRA
• Classe 48

Para distinguir: Perlianes; essências, ex.
tratos água de colónia, água de toucador, agua de baleia, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, batorís, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pe.
le e "maquilagea , depilarias, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco peftunado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão amuado perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em Pó,
pasta ou liquido;sais- perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perta- me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada" para. ua
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, alhos e pintas ou sinais arti
Balais, óleos para a pele
Tatuo na 640.707, de 11-5-64
Eljokim Ioffe
Guanabara

E. .1 EFE

&Pres, serras meclaicas, salgadeiras
Tèrmo a° 640.708, de 11-5-64
Venza — Produtos Químicos e 1' ar- para manteiga, segmentas de pistões,
engrenagens e parafusos sem-fins, silenma:kutIcos
Guanabara
ciosos satélites silenciosos, aparadores
de graxa, (Ideais e cilindros, máquinas
secadoras. máquinas para serra, teares,
turbinas, torcedeiras, tesouras, rotativas
tesouras mecânicas,, tárnaa revolver,, cor,aos (aptas tranchas tirantes, transpor_
tadores automáticos para alta e baixa
pressão, tuchas de válvulas, máquinas
Classe 3
Uni produto farmacêutico, Indicado no para tecidos de tapeçarias. máquinas
trituradoras,- maquinai térmicas. máquitratmento das diarréias intestinais
nas de trançar. máquinas urdideiras,
• Térrno n.o 640.709, de 11-5-64
válvulas para motores,- ativulas para
Agenor Bandeira de •Mello
descargas, válvulas de aspiraçao. velas.
Guanabara
velas de Ignição para motores, virabre.
quina, ventoinhas, máquinas ven-
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Térmos as. 640.717 a 640 . 719, de
1/-5-64
Indústria Eleito Metalúrgica Sellinai
otda.
zuL
Paulo

GEORSELL
indústria Brasileira

Classe 6
Para distinguir; Máquinas e partes de
máquinas para todos os fina industriais:
Máquinas de roaquear, serras mecanicas, motores elétricos, alternadbres, ferramentas e placas para tornos, geratiladoras
dores, plainas, máquinas de furar e cenClasse 8
trar, tornos mecânicos, prensas snecâalMáquinas falantes e aparelhos de rá- cas, máquinas amassadeiras misturados
dio aparelhos de se:gurança mecânicos da barro, máquina compressora, máquie elétricos para estradai de ferro, bonnas adatadas na copnstrução e conserdes e outras espécies de instalações vação de estradas, mineração, corte de
para tráfego; aparelhos para cercas
elétricas; baterias; aparelhos para con- emadeira, movimento de terra carretas
outros fins Industriais elevadora, máverter corrente altenada em corrente
direta a fim de - carregar 'acumuladores quinas desempalhadoras descascadoras,
Classe 32
e baterias; aparelhos para geração, ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
Almanaqsza. aauários. álbuns impres- acumulação e transformação de energia ventiladoras. moinhos para cereais,
sos cartazes, catálogos, jornais naco- elétrica, instrumentos para pesagem. máquinas seadoras trituradoras, pulnais e estrangeiros, publicações irapres- cantaras ou máquinas cienenatográficas, verizadoras. fresas. politrizes, tranchas,
sas, revista. Propaganda em rádio. câmaras para televisão, e danaras ou tesouras mecânicas, tupias. máquinas de
televisão. jornais, programas radiofôni- máquinas para tirar fotografias e a- abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
cos, peças teatrais e catematográficas maras. paar reproduzir Os mesmos, má- exaustores para forjas bombas. centdfugas. rotativas, de deslacameato e a
e revistas impressas
quinas falantes, discos gravados para
para todos os fins. arietes catai
máquinas falantes, estantes, para discos: pistão
deiras e turbinas. Injetores pura calai
Têtmo a° 610.710, de 11-5-64
troca-cliscoa automáticos aparelhos de deitas. válvulas e
transportadores auGelopesca S. A.
rádio e de televisão,: airo-faíantes, teletomáticos de alta e baixa pressão,
Santa Catarina
fones de intercomunicação ou para co- prensas
hidráulicas, martelos mecâniC011
municação interna,, máquinas para a e
máquinas amadoras, máquinas opera-..
venda de bilhetes e de outros artigos; trIzes,
rotativas 00 cortadoras para uaig.
limpadores de vácuo, polidores de
nar ferro, aço e bronze, máquinas para
assoalho&
indústrias de tecidos. teares. urdideiras.
Classe 21
Nome comercial
Para distinguir: Veicules e suas partes encaaatórias espuladelras. torcedeíras,
rolos e mictes, brunIdorea
unegranteas Aros para bibialetas; auto- suadeiras,
os. 640.711 e 640.712, de
para cereais máquinas para .abricat
11-5-64
móveis, auto-caminhões, aviões, amor- papel e máquinas de impressão. dínamo*
tececlines, alavancas, de ' câmbio; braços
Gelopesca S. A.
- Classe 8
Santa Catarina
areques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, comi- Para distinguir: Alto falantes, antenas,
nbonetes„ carros ambulantes, caminhões amplificadores, benjamins, bobinas, abas.
carros, tratores, carros-berços carros- sis, chaves de tomadas, diais, discos gra.
tanques, carrosarrigadoress carros, car- vados, aparelhos de frequência modula.
roças. carocerias chassiss,, chapas cir- da, fios para eletricidade, fonografos
culares para veículos, ccbos de veiculas aparelhos de Intercomunicaçáo lampa.
'carrinhos para máquinas de escrever das, microfones, mostradores, de radlos,
ndi'Istria Brasileira
corrediços« Para veículos,. direção,. desli- plugs pick-ups, pilhas sec-as, elétricas,
gadeiras, estribos, escadas. rolantes, ele- resistências, aparelhos receptores de
easse
vadores para passageiros e para carga. sons. rádios, soqueres, transmissores de
Gelo
engates para carros, abras de direção, sons. aparelros de televisa° toca-discos,
freios, fronteiras para veículos, guidão automáticos ou não, aparelhos para conClame 41
Peixes e pescados de sada a espécie. locomotivas, lanchas, motociclos, molas trole de sons, selecionadores, aparelho*
cicletas, motocargas, moto furgões, para telegrafo sem fio, válvulas, tomafrescos, salgados e em conservas, usa- moto
manivelas,
navios. ónibus, para-choques
das, transformadores
dos como alimentos
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões:
Classe 21
rodas para bicicletas, raios para bicicle.
Tartaos as. 640.714 a 640-.716, de
tas, reboques, radiadores para veículos Para distinguir: Veiculas e suas partes
1I,.5-64
Inotistria Eletro Metalúrgica • &ninas rodas para veiculas, selins, triciclo. tia integrantes: Aros para bibicletas, autoLtda.
rantea para veículos vagões, velocipe- móveis, auto-caminhões, aviões, amorSão Paulo
das, varetas de controle do afogador e tecedores alavancas de cambio, braços,
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de breques, braços para veículos, biciclecarros, toletes para carros
tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,,
carros ambulantes, caminhões
Têrmo at.a 640.713, de 11-5-61
carros, tratores, carros-berços, carrosMetal 8 Tharmit Corporation
tanques, carros-irrigadores, carros, carEstados Unidos da América
roças, carocerfas, chassis, chapas cirindústria Brasileira
culares para veiculas, cebos de veiculo.
carrinhos para máquinas de aunavas
Classe G
corrediços, para veiculas. d1reção, desliPRORROGAÇÃO
Para distinguir: Máquinas aara hW:lagadeiras, estribos escadas rolantes, eletrias téztels em geralr máquina:e e suas
vadores para passageiros e para carga,
paires mreg aantes para fins Industriais:
engates para carros, eixos de direção,
máquinas de pressam motores e suas
freios, fronteiras para veiculas guidão
partes: acessaricas para automóveis: ala.
locomotivas, lanchas, motociclos molas
+anca* alternadores alimentador Para
motocicletas, ala:toca:9as, mota furgões,
Classe
28
rolos-roma:entoa. aparelhou -adutores de
manivelas, navioa, ónibus. para.choques,
consumo de gasolina, retentores de em- Material resinoso sintético na forma para-lamas para-briaas pedais, pantaes
as de óleo e de cilindro. redutores si. de folhas, barras, tubos, cordas, e fitas, rodas para bicicletas, ralos
para bicicle.,
lenciosos máquinas de suspirar. má. resistentes á, açáo de. soruçlSes. Para a tas, reboques, radiadores para
veículos,
quinas rotativas para usinai terra. iço e aplicação de depósitos eletroquimicos rodas para veiculo& selins, tricicles, tia
soluças
de
limpeza
bronze, maquine* para rotular regula.
rantes para veículos vagões,

Çe.~a,

Á.

I

,MC 3000

M. REG. IND. BRASILCRA
Classe 48
.Part. distinguir: Perfumes essências.. extratos água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfaz•ma, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, batidolina. Datons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, cteme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "raaquilage", depilarias desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumada .os. não. lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar ciam
orlas,, carmim - para
o • nitra oi lábios. sabão e creme
para barbear. sabaa . liquido perfumado
sabOthatt; dealtliCiOd em pó,
pasta ou liquido. saas perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perlame; escovas p ara dentes cabelos,, tinhas
e cílios, rum. de louro, saauinao perfil
alado, preparado, em pó, pasta, liquido e tijolbs ara o aatarnana.a daa unhas
.1....- , INenrrc e vernizes removedores ria
curicula..: gliaerina perfumada para os
a' ~riscai/c para dsecolo.
alhas.
).flta oo mata asa
lua
...aas tiara e ralr

SELLINAS

UNICHROME

.

velocspe-
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des, varetas de 'controle do afogador e maiôs, mantas, mandrião. ' mantilhas, paacelerador, tróleis. troleibus, -varaes de letós. palas, penhoar, pulover. pelerinas
carros, toletes para carros
peugas, pouches, polainas, pijamas. pu
perna ras, quimonos. regalos
lhos
Termo n.° 640.720, de I I -5-64
:oba de charnbre, roupão, sohreturioa.
Calçados Po:nafta Ltda.
suspensorms. .saiclas de banho sandanig
Gúana bata
meteres, shorts, sunnas, tolas, ou slacks
:alar. toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos

Se--mbro de 1964

Termo n.o 640 . 729, de 11-5-64
Sol Fios de Fibras Ltda.
Guanz lb a r a

SIO CRISTOVX0
Ind. Brasileira
Classe 4
Madeiras em bruto • -

Termo n.o 640.725, de 11-5-64
Ao Livro Técnico S. A.
Guanabara

Termo n.° 459.033, de 6-7-60
Trol S. 'A. Indústria e Comércio
São Paulo

PRORROGACÃO.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Ao Livro Técnico 5 n.

Classe 36
Calçados
Termo n.o 640.721, de 11-5-64
Augusto Chevrand e EmIlio
Gastes' Perez
Guanabara

Classe 22
Compra e venda de livros em geral Fios de fibras de algodão, de A, mis
tas, e plásticas e linhas
Tenra° n.° 640.726, de 11-5-64
Arcesp — Associação Brasileira de
Termo n.° 640.730, de 11-5-64
Vendedores
Rio U Drive Limitada
São Paulo
Guanabara

ARCESP•Associaçao brasileira
de Vendedores

José

Nome comercial

RAPIDAR
. Classe 8
Aparelhos para retirada e condução de

Carro Alugado...
Prazer Dobrãdo

Termo n.9 640.727, de 11-5-64
Comercial •e Construtora Copinhal
Ltda.
São Paulo

Classes 21 e 33
Frase de propaganda

pressão de motores de combustão
Termo n.° 640.722, de 11-5-64
Vabnaque S. A. — Válvulas e Acessórios Para Indústria
Guanabara
•

VALMAQUE S. A.
VÁLVULAS E ACESURIOS
PARA INDÚSTRIA
Nume comercial

Têm° n.9 640.723 de 11-5-64
Indústria de Calçados Dae Ltd...
Guanabara

CALÇAM DAL
I NDÚSTRIA ERAS/LLTRA
Classe 36
Calçados
Térruil n.° 640.724, de 11-5-64
Ziunia Zaidman
São Paulo

IND. GRA-SILEIRA

Termo n.° 456.921, de 24-5-60
Depósito São Cristóvão de Madeiras
Ltda.
São Paulo

TÊRMO ANTERIOR •

Indústria Brasileira

INLUSTRIA BRASILEIRA,
...lasse 31
Artigos da classe
Termo n.0 460.428, de 15-7-60
Delta Sociedade Comercial Ltda.
Guanabara

DELTA
IND. BRASILEIRA

Termo n.° 241.676, de 27-2-53
Sociedade Brasileira de Máquinas e
Motores Ltda.
Guanabara

Classe 2
Classe 16
Artigos da classe
Para d.stinguir: Materiais para construTermo
n.° 462.411, de 7-7-60
ções e decorações: Argamassas, argila
Geyser Pinto
areia, azulejos batentes. balaustres, bloSão Paulo
cos de cimento, blocos ara pavimentação, calhas cimento, cal. cré, chapas
DINAM
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
Ind. Braslieira
chapas para coberturas. caixas dágua,
caixas para cobertuas, caixas dagua.
/ Classe 28
catas de descarga para etixos. edificações remoldadas, estuci eu, emulsão de
Ampolas plásticas
base asfáltico, estacas, esquadrias estruturas metálicas para construções, lameTermo n.9 463.156, de 5-8-60
Classe 47
Laboratório Bald'assarri S. A.
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Graxas,
óleos,
gasolin,a,
querosene,
luSão Paulo
de junção. lages, lageotas, material isobrificantes e combustiveia
lante contra frio e calor, manilhas, massas par revestimentos de paredes maTermo n.‘ 412.217, de 30-4-59
deiras para construções. mosaicos, pro- Produtos Alimentícios Barbosa Ltda.
dutos de base asfált.co produto& para
Indintria Brasileira
• Guanabara
LABORATORIOS BALDAS=
tornar impermeabilizántes as argamassas de cimento e cai. hidráulica, pedre, SARRI S.A.- S. Paulo
gulho. produtos betuminosos. impermea*ail,santes, líquidos ou sob outras formas
nara revestimentos e outros como nas
Ciam 3
:onstruções. pers:anas. placas para paINDUSTRIA BRÁSICEIRA'
vimentação, peças ornamentais de ciArtigos da classe
mento ou gesso para tetos, e paredes
Classe 41
Termo n•c 466,352, de 1-9.-60
papel para forrar casas, massas anti
• Azeite e azeitonas
Ir.dústria de Madeiras Gerhardtt Ltda.
ras para uso nas construções. parRio Grande. do Sul
quetás. portas, portões, pisos, soleiras
_Termo n.' 455.380, de '6-6-1960
para portas, tijolos, tubos de concreto Laboratório Farmacêutico Lafatan Lrsa
Minas Gerais
telha, tacos, tubos de _ ventilação, tanques de cimento. v:gas,. vigamentos e
vitrais"

Classe 36
rara distinguir: Artigos de vestuários
im roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas. blusas.
botas, botinas, blusões boinas baba'ouros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, cholas.
Itacrecofs, calçados, chapéàs, c:ntos,
etntas, combinações, corpinhos calças
e senhoras e de crianças, calções, calOs, camisas, camisolas, camiseta&
euecas ceroulas
, colarinhos cueiros
Itaias, casacos, chinelos. dominós, ecSarPes. Santas:as, fardas para militares toleglals, fraldas, galochas, gravatas, gor- _
tas, jogos de litigaria, jaquetas, laques,
luvas ligas, lenços, muge" mel'as

(1.2etita

Tiraveimii

Termo n.° 640.728, de 11-5-64
Sol Fios de Fibras- Ltda
Guanabara

Sol Finnr1s Fihrps

Ltda.

Indústria Brásireira
Classe 3
preparado farmacêutico, indicado
Ino tratamento das dscaris oxiuros
,nt a e manifestações
--- 5
Tsti

Nane comercial

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 5,00

Classes: 26 e 21 "
Sinal de propaganda

