ESTADOS UNIDO

1

1
SEC O III
ANO XXII --T N. 171

tr o ARTIVFNTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DO DIRETOR
SUBSTITUTO
Rio, 2 de setembro. de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo númr. h4
da Lei número 4.048, de 29 de dezembro de 1961 e mais DEZ DIAS para eventuais juntadas de recursos, e
do mesmo n5o se tendo valido nenhum
interessado, ficam notificados os eatie•
-rentes aba;xo mencionados a ..:ompa" tecerem a êste Departamento a fim de
efetuarem o pagamento da taxa final
concernente a expedição dos resp.:ct;vos certificados dentro do prazo de
SESSENTA DIAS na forma do
parágrafo único do artigo número 134
dc; Código da Propriedade Industrio .
Restauração de P rivilé- 9 ;0 de ia
-venção:
N ° 103.137 - Privilégio de ; nvençáo para ajustador automático do " braço de toca-discos - Requerente . José
Firmino dos Santos. - Concedo a
restauração, cujo pedido foi feito dentro do prazo legal.
Reconsideração de despaeh,-.:
Fichtel
Sacha Aktiengeselschart
- No pedido de reconsideração do
despacho de deferimento do têrato número 137.190 - modflo de utilachde
para amortecedor hidráulico - De
José Danilo Dei Blanco. - Reconsidero ex officio como me faculta a lei
q despacho publ:cado aos 4 de agósto
de 1964, para o fim de determinar que
a recorrente satisfaça a exigência oro' posta pelo Chefe da Seção, a r's 89.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
SUBSTITUTO
Rio, 2 de 3etetrbro dc MA
Diversos:
Freitas Leitão Comércio e indústria
Limitada - No ped i do de caduc'clade
no registro n.° 194.570, marca Negrita
- Aguarde-se a solução da caducidade do registro n.° 169.059.
Swing Indústria e Comércio Ltda..
Sucessora de Perfumes Swing Ltda.
No pedido de reconsideração do
despacho de indeferimento do têrmo
n.° 383.346, masca Ebanito - Torno
sem efeito o despacho que mando° ar-
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
quivar P processo, tendo em vista que
o pedido de reconsideração de • despacho entrou no prazo legal. Depois
de publicado deve voltar o processo
à. Seção "Legal, para exame do pedido.
SEÇÃO DE RECURSO!
Exigências:
Contábil Saturno Ltda. - No pedido de reconsideração do despacho de
deferimento do iam° n.° 456.714, ti.
tulo: Organização Saturno. do requerente: Dente Lioli. -r Apresente procuração.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE PATENTES

N.o 121.521 - Indústria de Má.
quinas Agrícolas Ideal Ltda.
Cumpra a exigência.
N.o 121.886 - Mecânica Ritter
Ltda. - Cumpra a exigência.
N.o 122.318 - Dunlop Rubber
Cornpany Limited - Cumpra a exigência.
N.o 123.039 - Walker Lowie
Wekkford, Pr. e Robert Glynn Jor.
gensen - Cumpram a exigência.
N.o 123. .943 - Reybolds Metais
Company - Cumpra a exigência.
N.o 125.395 - Shell Research
Limited - Cumpra a exigência.
Ns. 128.894 e 126.895 Glaxo
Laboratories Limited - Cumpra a
exigência.
N.° 127.580
Adelermo Gomis- Cumpra a exigência.
N.o 128.005 - Miles J. Willard,
Jr. e Gerald P. Roberts - Cumpra a exigência.
N.o 128.220 - Rohm & Haas
Companjr
Compra . a exigência.

materiais contendo enx6fre estulável.
- Requerente: Badische Annilin
Soda Fabrik Aktiengesellschaft.
N.° 120.661 - Novo tipo e processo de fabricação 'e acondicionamento de arame paipado - &Tolerantes:
Luiz Pinheiro Paes Leme e Silvamn
Willig.
'N.° 124.510 - Aperfeiçoamentos na
construção de silos herméticos pa-a cereais, com movimentação mecan'ca Requerente: Construtora Gaudá Ltda.
N.° 126.907 - Processo para descafeinação parcial ou total de café ali
de consuma humano, incluindo elementos para melhoramento de cafés velhos
ou penicados - Requerentes: Uris
Weinberg e'Catharina Mar i a de Vries.
N.° 147.686 - Aperfeiçoamento para
o novo modêlo de moldura para slides
N.° 128.394 - Foremost Dairies,
- Requerente: Rolf Hellmann.
Ide. -7. Cumpra a exigência.
N.o 128.890 - Able Chemin'
N.° 152.907 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a mecanismo de aciona- Laboratories e Ralph G. Haber
mento de serras para matadourns - Cumpram a exigência.
Requerente: Erwin Hans Becker.
N.o 128.902 - Deutsch° Gold

Rio, 2 de setembro de 1964
Notificação:
'Urna vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo número 14
da Lei número 4.048, de 29 de dezembro de 1961 e mais DEZ DIAS -para eventuais juntadas de recursos, e
Modêlo de utilidade deferido:
do mesmo não se tendo valido nenhum
interessado, ficam notificados os requeN.° 112.293 - Novo modêlo de rerentes abaixo mencionados a comparecerem a éste Departamento a rim de gistro manual para mangueiras - Reefetuarem o pagamento da taxa final querente: Thomaz Gordon°.
conce-nente á expedição dos respectiPrivilégios de invenção indeferidos
vos certificados dentro do prazo de
SESSENTA DIAS - na forma do
N.° 118.651 - Café com leite enparág-afo único do artigo nittn e ro 134.
riquecidos com proteínas - Requerendo Código da Propriedade . InditsHal.
te: Elysio Prado Moreire. --- Por
Privilégio de invenção defe-idos: não haver matéria suscetível de pr,vilégio.
N° 121.865 - Latinha aconlionaTêrinos:
dera e pulverizadora ,de produtos aulN.° 114.846 - Processei de prepa- verulentos - Requerente: Geigy do
ração de di-inetil-1, 2, - di-bromo-2, Brasil S.A. - Produtos Químicos.
2, - di-cloro-tila e sua. ap'icação cora) - Por falta do requesito essencial da
um pesticida multifuncional - Reque- novidade.
rente: California Spray Chemical CorPoration.
Exigências:
, N° 118.960 - Novo carro móvel
N.o 117.464 - N. V. Philips'
Pa-a operar em tórnos semi-aut ,nnáti- GiOeilampenfabrikene - Cumpra a
cos e revólver - Requerente: Vitto- exigência.
rio Eller°.
NP 120.018 - S.A. F.F.A.
N.° 119.220 "Processo de fabriS.P.A.
- Fabriehe Fiamrnifert
cação de vidro de silicato alcalino - Ed. Alfini
- Cumpra exigência.
Requerente: Pittsburgh Plate Glass
NP 120.118 - Central Aguirre
Company.
Sugar Company 7- Cumpra a ex3N.° 119.526 - Dispositivo de fixa- gência.
ção de difusor de luz - Requerente:
NP 121.014 .- Ernesto Ragotti
Nelson de Menezes.
N.° 120.289 - Processo de con- e Raul Mazuch°11á
aumnram
trolar autornáticamente a ustutação de exígênci•

Und Silber Scheideanstalt Vormals.
Roessler - Cumpra a esigência.
N.o 129.093 - Molins Machine
Company Limited - Cumpra a
exigência.

N.0 129.199 - Randolfo Barbosa
de Castro - Cumpra a exigência.
N.o 129.377 -- Eastman Kodak
Company - Cumpra a exigência.
N.o 129.913 - Cia. Lilla de Máquinas In dústria e Co mércio Cumpra a exigência.
N.o 130.442 --: International
Rarvester Company - Cumpra a
exigência.
NP 153.702 - Y o
Ap resente clichê.. shihiro Asai -

.EXPEDIENTE DO DIRETOI
DA DIVIS.X0 DE MARCAS
De 2 de- setembro de 1964
Notificação:
Uma . vez decorrido o prazo 4e
recurso previsto pelo art.- 14 da
Lei n.o 4.048 de 49-12-64 e mais
10 dias par e ventuais Juntada.s de
recursos, e do' mesmo não se tendo
valido nenhum Interessado, ficam
notificados os re querentes abaixo
mencionados a comparecer a ésto
Dep artamento a fim, de efetuarem
o pagamento da taxa final comer.
pentes a expedlogo doe respectivos
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

- As , Repartições , P úlPlicas
deverão remeter o • expediente
destinado à publiçação nos jorDEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
nais. diáriamente. até` às 15 horas.
onnyron - MORAL
- As reclamações pertinen• ALBERTO DE BRITO PEREIRA
•
tes à matéria retribuidq, no:s.
CHIEM DA amole Da neonsio.
aos de erros ou omissões. 'deverão CHAPA Der •anviço Os pueLeewpana
. FLORIANO GUIMARAES
ser formuladas por iscrito; ' -141111FNUC)' FERREIRA ALVES
, Seção de Redação, das 9 às 17,30
DIÁRIO OFICIAL.
horas, no máximo até 72 horas
após a saida doi Órgãos °finam.
DiÇÃO AI
moça• d. wobtleAsaelle dauaxpodlenta Aio Climparesen~
- Os originais deverão ser
PiampArniA cle Propeledade IhndusArled d Me Metido
dactilografados ,e autenticados.
ida indosbila Cornirele
ressalvadas, por quem de direito.
Impresso urna ofletnas do Departamento de Imprensa Nadonal
rasuras e emendas.
ASSINATURAS
- Excetuadas as para o e,xterior, que serão sempre anuais, as
• FUNCIONÁRIOS
assinaturas poder-se-ão . tomar. REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital
e Interior!
Capitai e Interior:
em qualquer época. por seis meano.
UM
ses Ott
Semestre . ... • Cr$ 600.00 Semestre .
Cr$ 450.00
Cr. 1.200,00 Ano .
Cr$ 900,00
As assinaturas vencidas Ano .
poderão ser suspensos sais aviso
Exterior:
Exterior:
I
-o.
Cr$ 1.300.00 Ano
Ano .
Cr$ 1..000A0
• Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali- regis-Yo. o mês eo ano em que jornais. de.vemos assinantei pro•
vidociar a respectiva renovação
dade de suas assinaturas, na findará. •
parte superior do enderêço vão A fim de evitar solução de com antecedência mínima de
Impressos o número do talão de continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.

E'XPEDIENTE'

•
certificados dentro do prazo de GO
dias na ronha do parágrafo único
do art. 134 do-Código da Propriedade Industrial.

NP 413.272 - Esmaltaria Classe li - Indústrias lasial . traia
Ltda. - ConsiderandOase ou a -.ai
das taça, os distintivos rei a-iicados são sómente de meta 1.
NP 413.524 - Duralena - (lasse 1 - Companhia United lioe
Machinery do Brasil.
N.0. 414.120 --a Lampgo - Classe
*n.o 6 ?--- Ortizlima S. A. importação Comércio 43 Representações.

Marcas deferidas:
NP 366.545 - Tupan - Classe
ns. o 36 - Confecções Tupan Ltda.
NP 412.322 - • Club - Classe
DP 44 - Costa Paina la Cia.
NP 42.335 - Celtas - Classe
•
n.o - Celso de Freitas.
Expressão de propagaáda deNP 412.560 - tege - casse
ferida:
de
Terb.I
alada
n.o 16 - Sotege
raplanagem e Grand e s Estruturas
N.o 454.245 - Super automática
Ltda.
lig zag 60 digna de suas mãos de
N.o 412.413 - Coral'- Classe fada - Classe 6 - Manoel Amn.O .32 - Coral Produçãn Cinema- brósia alho B. A. Indústria e Comércio - Art. 121,
.
tográficas Ltda.
a NP 412.427 - Ilanseágc
Nome comercial -deferido:
Classe 6 - lianse;tica Comercial
e Importado ra Ltda.
N.o 412.358 - Sotege Sociedade
NP 412.451 - Meteu -- Classe
de Terraplanagem e Grandes Es-'
n.o 35 - Produtos Industriais Me. truttras
Ltda. -:- Sotege Sociedateor S. A.
Classe de de Terraplanagem e Grandes
NP 412.479 - Edart
n.O 32 -- Edart Livraria Editara EstrUturas Ltda. - Art. 1e9 n.o 3
Ltda.
- . Mult.) de estabelecimento deNP 412.480 - Cotillion,-- Clasferido:
•
.
Avon
Products
Inc.
se 48 NP 412.481 - Forever Spring
N O Y.03.284 - Hi - Fi - Classes
- Classe 48 - alvar( prod' ts ns. 8 e 33 - Décio Mantas - ArInc.
) t go 117 n.o 1.
N.o 381.780-- Rád!o Nacional
N.o 412.552 - Luzitana - Clas•e 4 - Indústria e Comércio da de Brasília .--- Classe 32 e 33 Dormentes Lusitana.
Superintendência das Emprésas InNP 412.564 - SotermIca - corporadas ao Património' Nacio
Sociedade
-nalArt.17
Classe 16 - Sotermica
o 1.
N.o 412.359 - Sotege Sociedade
de instalaçáo Térmicas Ltda.
NP 412.572 - Sablatini 5 - de Terraplanagem e Grandes Estruturas - Classes 16 e 33 - SeClasse 42 - Sabbatini Alceste.
Classe Lego .Sociedade de;Terraplenagem
NP 412.582 - Abmae -Comére Grandes Estruturas Ltda. - Ar.
p.0 - Abma Indústris
tigo ;17 n.o 1.
cio de Capas e Confece6es Ltda. I N.o 412.378 --Sociedade Comer412.599
Paramolmt
NP
cia/ Ajose Ltda. - Clamei 8, 11.
Oasse 50 - Móveis e DeeoractSes 16, 23„ 24, 41 e 50
Sociedade
Paramount Ltda.
Alou Ltda. - Art. 117
NP 412418- Electra Classe Comercial
L°1.
11.0 33- Oddone Casar Plerre Jean
•

Setembro de 1964
- As Repartições Pública,
cingir-se.ão às assinaturas anuaiii
renovadas até 29 de fevereiro dg
cada ano e às iniciadas. em qual.;
quer época, pelos drgãos comper
tentes.
- A fim de possibilitar a re4
messa de i valdres acompanhados
de esclaredmentos quanto à suei
aplicação, solicitamos usem os
teressados preferencialmente che4
que ou vale postal, emitidos
favor do Tesoureiro do Departa.
mento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições
dos drgiuNr oficiais sd.se fornece.

rão aos assinantes que os solida
tarem no ato da assinatura.
- O funcionário público
deral, para fazer, Jus ao des.
conto indicado, deverá provas
esta condição no ato da aut.
natura.

- O custo de cada exemplas
atrasado dos drgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e • de Cr$ 1,00, por ano
decorrido

N.• 412.580 - Rei dos Re14:gius
Frase de ,propaganda indefe•
-- aSSC
c iiittaios t.e "Cá
rida:
8 - 1)ominici
MOri - Má. 117
N.o 412.493 - A Maior Fábrica
n.o 1.
NP 413.031 - Flora São Jorge da América Produzindo o Melhor
- Classes , 2, a, 4 e45 - Flora Calçado do Brasil - Classe 36 São Jorge Ltda. - Art. 117 n. o 1. Brooks Calçados Alteadodes Ltda. •
Marcas indeferidas:
N.0 .353.559 - Bulldog - Cláase 21 - Lubrificantes e Produtos
Fonseca S. A.
Na3 411.353 - Cacique - Classe 36 - Dr. Nelson Magalhães.
N.o 411.812 - Popular - Classe
n.o 36 - José Alves.
NP 412.080
Novelanca --a
Classe 22 - S. A. Meias Lopes.
N.o 412.280 - Triopron - Classe 3 - Warner Lambert pharmaceutical Company.
NP 412.373 - Café União da
Paraíba - Classe 41 -. Ahdias S.
Passos.
N.O 412.409 - São Geraldo Clame 40 - Carpintaria São Geraldo Ltda.
. N.o 412.440 Novocafé - Classe 41 - João' BatistaNaves Britto
e Lainartine 'de Lamare da Clama
Neto.,
NP 427.3.49 -*Fazenda Azul Classe 42 - Deposito São Jon Limitada.
N.o 438.447 - Gastidisel - Classe 21 - Gasodisel Retifica de Motores Com. e Ind. Ltda.
N.o 452.226 - Min uano - Classe
n.o 47 - Agência de Representações Amendoeira S. A.
NP 452.567 - Coração - Classe
n.o 41 - Allinonda Irmãos S. A.
N.o 459.53,5 -- Familiar - Classe 41 - Companhia Produtos Pilar S. A.
•
N.o 467.436- Tamoyo - Classe 47- Agência de Representações
Amendoeira S. A.

Insignia comercial indeferida:
N.° 412.376 - Pigalle Cabalein.o 16 - Emacol Emprêsa de Ma•
Leria is para Construções Ltda.
Titulo de estabelecimento indeferido:
NP 412.357 - Emacol Classe
reiros - Classes 33 e 48 - Evaldo Coutinha Santos.
N.o 412.589 - Sufisco Supervisora Fisco Contábil- Classes 33
e 50 - Slifisco Supervisora Fisco
Contábil Ltda.
Exigências
' N.o 387.776 - Cargon Transport
(Great Britain) Limited - Cumpra a exigência.
N.o 412.425 - Emprasa Cinematográfica Autota Ltda. - Cumpra a exigência.
N.o 412.460 - Instituto de Idiomae Yazigi Ltda. - Cumpra a
exigência.
- N.o 441.172 - Parke Davis Aft
Company - Cumpra a exigência.
-N° 472.160 - Cia. Farmacaufica Organon 'do Brasil S. A. Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DA SECA° DE
INTERFERÊNCIA
Dia 2 de setembro de 1964
Notificação:
Unia vez decorrido o prazo de recurso previsto pek artigo 14 da te
n. 4.048; de 29.12.61 e mais dez dias
-- para eventuais juntadas de recurso,

et.::-.ra...U.tra 9
e tio mesmo não se tendo valido Ise-

ntam interessado, ficam notificados os
icquerentes a ba I x o mencionados a
c.) mparecer á este Departamento a fim
d • efetuarem o pagamento da taxa
f nal concernente à expedição dos respectivos certificados dentro da trazo
de sessenta das - na forma do paráara(o único do artigo 134 do Wiligo
t i Propriedade Industrial.
MARCAS DEFERIDAS .
N.I 277.500 - Ferrante - classe
5 - Genaro Ferrante.
Na 359.121 - Foregger - classe
10 - The Foregger Company Inc.
N.o 395.570 - Dibiotyl -- classe
2 - Bristol Myers Company.
N.° 397.200 - Femac - classe
10 - Femac Fábrica de Equipamentos Máquinas e Aparelhos Científicos
Ltda.
N. 411.841 - Café Aldeia classe 41 - Indústria de Café Aldeia
Ltda.
N. 411.868 - Sobrinda - classe
41 - Sobrinda Sociedade Anónima
Brasileira Agro-Industrial.
N.o 411.876 - Ronda Fiscal cla.sse 32 - Agostinho Lia.
N.° 411.880 - Orma - classe 23
Mercanitl Orrna Ltda.
N.° 412.332 - Placencaine - classe 3 - Laboratório Sintético Ltda.
N.° 412.420 - Piragy - classe 50
- Representações Piragy Ltda.
N.o 412.774 - Ferrocem - classe
- Brasil Oiticica S. A.
N.° 412.775 - Açcx:ern -- classe
1 - Brasil Oiticica S. A.
N.° 412.804 - Conquistador classe 36 - São Paulo Alpargatas
S A,
N. 412.815 - Clearasite
elas-

DIÁRIO OFICIAL
N.° 413.035 - Acropolis - classe
3o - Sapataria Acrópolis Ltda.
N.° 113.043 - Relévo - classe 32
- Dorina de Gouvêa Nowill.
N.° 413.045 - Lente - classe 32
- Dorina de Gouvea Now11/.
N.° 413.063 - Guaraná em Pó
Amazonas - classe 4 - F. C. Fer
reira & Cia. Ltda. - Considerandose como distintiva a forma de representação da marca.
N.° 413.082 - Citropola - classe
41 - Daniel Baptista de Barros.
N. 413.148 - Siada - classe 1
- - Siada Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
N.o 413.149 - Cancioneiro, classe: 32 - Editora Abril Ltda.
N a 413.222 - SZponáceo Venus classe: 46 - João Partilho Neto.
Na 413.265 - Nossa Senhora do
Socorro .- classe: 41 - Padaria Nossa Senhora do (ocorro Ltda.
W 413.267 - Esmaltarte - classe:
26 - Indústrias Esmaltarte Ltda.
Na 413.268 - Esmaltaria --- classe:
44 - Indústrias Esmaltaste Ltda.
N9 413.269 - Esinaltarte - classe:
39 - Indústrias Esmaltaste Ltda.
Na 413.270 - Esmaltaria - classe:
21 - Indústrias Esmaltarte Ltda. exclu!ndo-se a caixa de câmbio.
Na 413.271 - Esmaltarte --classe:
13 - Indústrias Esmaltarte Ltda. para artigos discriminados.

8 - Cleatazite Ltda.

N.o 412.854 - Gruv-Seal - classe 31 - The Steel Im provensent And
Force Company.
N.° 412.8% - Sifco - classe 6
The Steel Improvement And Forge
Co...pany Exceto para partes para
eixos de velculos.
N.° 412.862 - Café Cidaf ir Brana - classe 41 - N'acotth M. Dolahani.
N. 412.867 - Matolube - classe
47
Dinalube Distribuidora Nadous
Lubrificantes Ltda.
N. o 412.881 - Italcap -- classe
;ti -- Confecções ItaIcap Ltda.
N.° 412.926 - Sacir - classe 50
Sociedade Anónima Comércio Indústria Representações.
N.° 412.929 - Fubá Rialto
classe 41 - Paulo Casar Botelho Ferreira.
•
N.° 412.9.37 - Angelica - classe
- Ang elica Uniforrn Cunpany.
N.o 412.939 - Mansa
classe
L • Lisboa.
N. 412.978 -Beiri :ger IngeP-aa - classe 2 ...C Y?, Baehrinnr..r Salm,
N.* 413 .006 Precortacina -- classe 3 - Cia. P armacètitica Orgauon
do Brasil S. A.
N. o 413.008 - Nopamida - dasaa 3 - Prohiotical Laboratórios Ltda.
N.° 413.018 - Festival da C-anBrasileira - classe . 32 -- Rádio
Recorri S. A.
N.° 413.024 - Quitaol classe ?
- Quitno1 Injústaia e Comércio de
P o-doto& O nfroicos Ltda.
N 11'3 032 - Santíssimo - classe 15 - Arte Cerâmica Ltda.
N.o 413.033 - Santíssimo 25 -- Arte C-arar/uca Ltda.

•I•eleffiffV.1.•••••••••n•••n
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N° 413.273 - Esmaltaria - classe.
5 - Indústrias Esmaltaria Ltda.
Na 413.274 - Socifer - classe:
16 - Materiais para Construção Socifer Limitada.
N° 113.278 - Vila Gustavo classe: 3 - Farmácia Vila Gustavo
Ltda.

Aos Trabalhadores da Usina de Açd•
tu de Rufard.
Na 413.460 - Ono - classe: 1
- Cerealista Ono Ltda.
N9 413.470 - São Jorge - classe:
8 - Cinema São Jorge Sociedade
Anônima.
Na 41S.472 - Pinguetes - ciasNa 413.282 - Dois P.F. - clas- se: 42 - Furlan O Companhia Limise: 41 - A Indústria de Confeitos tada.
Bembon Ltda.
N9 413.495 - Drogaleno - classe:
N 9 413.293 - Talisman da Felicidade Arte Culinária - classe: 32 - 3 - Drogaleno Limitada. - Como
Bestseller Importadora de Livros So- marca genérica.
ciedade Anónima.
Na 413.518 - Electron News K Tran - classe: 8 classe: 8 - Electron News Rádio a
•N9 413.348'
Televisão Limitada. - Cota exclusão
General Instrument Corporation.
Na 413.355 - Cerveja Gazapina Su- de caixas registradoras.
per Extra - classe: 42 - Cervejaria
Na 413.525 - Duralene - classes
Gazapina S. A.
46 - Companhia United Shoe Machl.
N° 413.359 - Fundoil - clame: 4 nery do Brasil.
- Brasil Oiticica S. A.
N° 413.528 - Vealax - classe: 3
Na 413.361 - Fundrol - classe: - Botica ao Veado D'Ouro Limita4 - Brasil Oiticica S. A.
da.
1•Is: 413.361 - Fundroil - classe:
Na 413.548 - Mos Arpege
4 - Brasil Oiticica S. A.
classe: 8 - Wladir Calmon Gomes.
N9 413.362 - Macho! - classe: 4
N° 413.558 - Sphercon - dasses
- Brasil Oiticica S. A.
8
The Plastic Contact Lens Campa..
- Na 413.388 - Fuleira - classe: 3
ny. „
- Imperial Chemical industries LimiN a 413.560 - Wij - classe: 8 -•
ted.
N.c 413.394 - Tanatrop - classe: The PlactIc Contact Lens Company.
3 - Irwin NeIsler
Co.
Na 415.578 - Super N G K
Na 413.426 - Café Rafard - classe: 6 - Cerâmica e Velas de Ignlclasse: 41 - Cooperativa de Consumo ção do Brasil S. A.
NQ 413.585 - Adir - classe: 17
- Metalúrgica Adir Ltda.
•nnn•n•••nn•••n••••
Na 413.603 - Muron - classe: 41
- L . V . P. Vieira.
N9 413.606 - Muron - classe: 41,
- L.V.P. Vieira.
Na 113.610 -- Muron - classe: 41
- L. V. P. Vieira.

OBRAS COMPLETAS DE

RUI BARBOSA
1
Amnto

••••••••••n••

Vàiume

V/II
X
XI/1
XIV
XVIII
XVIII
XVIII
XIX
XIX
XX
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVI
XXV/
XXVII
XXVIII
XXIX
XXIX
XXIX
XXX
XXX!
XXXI
XXXI
XXXI
XXX/I
XXXIII.
XXXIV
XXXIX
XL
XLVI
XLVI

Prece

Torno

0.•••
Diverso. Trabalhos
Reforma do Ensino Primário ....•
Trabalhos Diversos
Questão Militar
Relatório do M. da Fazenda
Relatório do M. da Fazenda
Relatório do M. da Fazenda
Trais. JurIdlcos - Est de Sitio
Trab. Jurídicos - Est. de Sitio
Trabalhos Juridiam
Impostos Interestadssáts
Trabalhos Juridicos
Discamos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalho. jurldicos
*** • •
A Imprensa
Discurso. Parlamentara
Discursos Parlamentarei
•
,Répllca
Réplica
Discurso" Parlamentares
Discurso' Parlamentares
giscursos Parlamentaras .........
Trabalhos Jdridicoa
Limites Ceará - Rio G. do Norte
Limites Ceará - Rio a do Noras
Discursou Parlamentares
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos Jurídicos
Trabalhos furidtcos
Campanha Presidencial
Campanha Presidencial
••••n••••••••••n•n•1•C

1tn.).00
40.00
400.00
120.641
50.00
65.00
80.00
120.00
120.00
250.00
2/0C.00
120.00
120.00
100.00
120.00
120.00
9040
120.00
120.00
120.00
130.00
120.00
100.00
120.00
120.00
120.0.n
120.00
150.00
250.00
400.00
400.00
120.00
120.00

Na 413.611 - Muron - classe: 41
L.VP.Vieira.
N^ 413.643 - Saca - classe: 37
- Algo-La Tecelagem Ltda.
Na 413.664 - Liquibar - classe:
43 - Liquigás do Brasil Sociedade
Anônima.
N° 413.672 - Impar - classe: 5
- Importadora Aços Inoxidáveis Impar S. A.
, Na 413.728 - Avon Essence de
Pleura - classe 48 - Avon Prodicia
Inc.
Na 413.822 - Solar - classe: 21
- Rodoviário Solar Ltda,
N° 413.824 - Vasserman - ciaise: 40 - Aráo Vasserinan.
No 413.825 - Vasserman - elas..
se: 4 - Arão Vasserman.
NQ 413.831 - A. &dia Oportuna
- classe: 32 - Alcyr gamos da Silva
e Weli are Plinio Soares de Camargoa
N a 413.852 - Mantese - classes
43 - Confeitaria Montese Ltda.
Na 413.856 - 3 B
classe: II
- Roland Boiteux.
-

N." 413.657 - 3 - clima II
Roland Boiteux.
N9 414.114 - Luzir (Limitada
g ra) - fiasse: 32 - Editóra Dalt
Ltda.
Na 414.193 - jambras - classe/
6 - Tetsuo Minashima Yossuo
keara e Amaro Senaga.
Na 414.194 -• Jambras
clamai
8 - Tetsuou Minashima Yossuo Ta.
keara e Amaro Senaga.
Na 414.195 - Jambras classes
11 - Tetsuo Minashima Yoratotr To.
kera e Amaro Senaaa.
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N° 417.846 - Talisman - classe:
3 , - Bekman Co.
N° 428..339 - Timor - classe: 8
- Timor Watch Co S. A. - Com
exclusão da exressão e suas peças
Integrantes.
9 452.223 - Karaja - classe: 47
- Agência de Representações Amendoeira S. A.
9 452.233 - Tupiniquio - classe: 47 - Agência de Representações
Amendoeira S. A.
N

N

Expressão de. Propaganda Deferida
No 414.260 - A um produtuo
Horst. Experimente e Fique Coatente. - classe: 1 - Vernizes Horst Sociedade Anônima - Art. 121.
Frase de Propaganda Deferida
N° 414.320 - Barraca das Oportunidades - classe: 1 - 2 - 6 - 7
- 8 - 9 - 11 - 17.L 18 - 21 36 - 39 - 47 - 49 - Mesbla
S.A.
N° 412.970 - Para a Menina dos
seus Olhos... Colírio Moura Brasil.
- classe: 3 - Laboratórios Moura
Brasil Orlando Rangel Sociedade Anônima. - Art. 121.
INSIGNIA COMERCIAL DEFERIDA
9 412.821 - Os Sinuélos
classe: 333 - Edmundo de Souza Carijó - Art. 114.
N

NOME COMERCIAL DEFERIDO

DIÁRIO OFICIAL (Seção 114
N.o 413.334 - Edifício Rio Vitória, classe 33 - Condomínio do
Edifício Vitória - Art. 117.
N.o 413.340 - Edifício Luiz Pinheiro, classe 33 - Condomínio
do Edifício Luiz Pinheiro - Artigo 117.
N.o 413.342 - Edifício Rio Ro
ma, classe 33 - Condomínio do
Edifício Rio Roma - Art 117.
N.o. 413.411 - Agência Noticiosa da Boa Vontade, classe 32-33 Legião da Boa Vontade - Artigo 117 n.° 1.
N.o 413.340 - Edifício Solar
Visconde de Figueiredo, classe 23
- Condomínios do Edifício Solar
Visconde de Figueiredo - Artigo 117.
N.o 413.464 '- Hotel e Restaurante das Carpas, classe 19 -,-- 41
- 42 - 43 - Giandamenico
Buecianti - Art. 117.
N.o 413.465 - Jardim das Carpas, classe 19 - 41 - 42 - 43 Giandamenico Rucciantl - Artigo 117.
N.o 413.484 -- Wagon-Wreel,
classe 33 - 41 - 42 43 - Jeane
Annete Kasprzar - Art. 117 número 1.
N.o 413.651 - Edifício America, classe 33 - Vitória Engenharia S.A. - Art. 117.
413.653 - Engenharia e
Arquitetura Delta, classe 33 --Engenharia e Arquitetura Delta
Ltda. - Art. 117 n.° 1.
N. 0 413.699 - Edifício Ibiapaba,
claste 33 - Condomínio do Edifício Ibiapaba --:: Art. 117 n. o 4.,
N.o. 413.759 -- Studio Leite, classe 8 -- 33 - 25 - Waldemar
Ferreira Leite - Art. 117.
N. o 414.036 - Edifício Itororo,
classe 33 - Graça Couto r. A.
Indústria e Comércio - Art. 117
.Registro de barcas indeferidas.

9 308.001 - Imobiliária e Cons.
trutora Aricanduva Sociedade •Anôniina - Imobiliária e Construtora Aricanduva Sociedade Anônima Art.
109 no 2.
• N° 353.457 - Indústrias Reunidas
Alexandre Dermon Ltda. - Indústrias
Reunidas Alexandre Dennon Limitada
- Art. 10, n° 3.
9 406.735 - Mecânica Alfredo
Lippi Sociedade Anônima - Mecâni-Têrmos:
ca Alfredo Lippi Sociedade Anônima
•
- Art. 19 n.o 2.
NP 411.815 - Saloon classe '49
9 411.788 - Arco Calefação InIndústria de Artefatos M
dustrial Sociedade Anônima - Arco Couros Três Colinas tda.
Calefação Industrial Sociedade Anôni,
N.o 411.883 - Pousada, classe
ma - Art. 109.
41, de . Churrascaria Pousada LiN° 412.930 - Fábrica de Vidros mitada.
Meruty Ltda. - Fábrica de Vidros
N. o 411.887 - Saúde, classe 41,
Merity Limitada. - Art. 109.
de Lanche Bar, Pizzaria Saúde LiTITULO DE ESTABELECIMENTO mitada.
DEFERIDO
N.o 413.861 - Maspel, classe 38,
Maspely Manufatura de Sacos
Edifício Campinas de
N9 411.859
classe: 33 - Enéas Cunha de AI. de Papel' Ltda.
•
N.o 412.935
Calvimicina, el.
incida Prado - Art. 117.
No 411.863 - Barbearia Blue • Star 48„ de Pedro da Costa Santos.
N.o 413.025 -- Rubrofarma. ; cl.
▪ classes: 33 - 48 - Arv Estréia
3, Produtos Farmacêuticos Rubroda Silva - Art. 117.
N9 412.801 - Joe'S - classes . 41 farina Ltda.
- 42 - 43 - 44 - Santos Sobrinho
N.° 413.409 Colorana, classe
é Companhia Limitada - Arr. 117.
Indústria e Comér- 23, de José Cândido Moreira de 'de
• N° 412.894
16 - 33 Souza.
cio Olinda - classes 4
N.o 413.454 - Ultracopa, elas• Isa Abdallah Asfuni: - Art. 117.
N9 413.004 - Deposito Primus - Se 40, de Antônio Tiso.
N.° 413.455 - Ultracozinha,
nlasse: 33 - Sociedade Anônima Indústrias Votorantan - Art. 117 no classe 40, de António Tiso.
NP 413.456 - Supercozinha,
2.
N9 413.330 - Edifício Santa Em!- classe 40, de Antônio Tiso.
N.o 413.457 - Supe Copa. chá- clame: 33 - Condomínio do
se 40, de Antônio 'nso.
glitteio Santa Emitia - Art. 117.
N

N

N

N.o 413.753 - Itapeva, classe
46, de Sociedade Industrial e Mercantil Itapeva Ltda.
N.o 413.827 - Brasileira, classe 11, de Sociedade Brasileira de
Ferragens Ltda.
N.o 421.912 Madrax, classe 1,
de Globo S. A. Tintas e Pigmentos.
.N.° 448.919 - Morena. c,asse 11,
de Cia Produtos Confiana S A.
N.o 450 - Luxar, classe 8, de
Luxar Telas de Cinema e Eletrônica Ltda.
N.° 452.227 - Paraná, classe
47, de Agência de
• Representações
Amendoeira S. A.
N.° 452.232 - Tupinambá, ciasse .47, de Agência de Representações Amendoeira S. A .
Expressa° de propaganda
indeferida
N.° 413.539 - Bons olhos o vejam, classe 3, de The Sidney ROS.3
CO.

Frase de propagandas indeferidas
N.° 412 - Carnet de Natal das
Lojas "Garbo, classe 36, de Lojas
Garbo de Roupas S. A.
N.° 412.434 - Você Ganha Sempre no Super Concurso, classe 36,
de Lojas Garbo de Roupas S. A.
N.o 412.435 - Carnet de Festas
das Lojas Garbo, classe 8, de Laias Garbo Roupas S. A.
" N.o 413.379 - O Maior Some na
Indústria do Alumínio, classes 1
5
6 .7
10 11 8
UI - 17 - 21 -- 38 e 49, reguerente: Alumínio do Brasil S. A.
Título' de estabelecimento
indeferido

Setembro de 1964
N.0 412.811 - Sociedadejua. de Café Ltda. - Aguarde-se.
N.o 412.830
Cal Ibaré Ltda
- Aguarde-se o têrmo apontado.
N. o 412.839 - Engenho Santa
Catarina Ltda. - Aguarde-se.
N.° 412.851 - Castorina de
Paula Teixeira. - Aguarde-Se.
N.o 412.852 - Joaquim Lima,
--, Aguarde-se.
.
N.° 412.857 •- The Steel Iin
provement And Forge Company.
- Aguarde-se.
N.° 412.863 - Comércio de Produtos Alimentícios Pimar Ltda. Aguarde-se.
.
N. o 412.880 - Luiz Pini Netto.
- Aguarde-se.
N.° 413.003 - S. A . In dústri
Votorantim. - Aguarde-se.
N. o 413.010 - Catulino Moreira de Vasconcellos. -• Aguar
de-se.
N.° 413.011 - Comércio e Indústria Irmãos Rezende Ltda.
Aguarde-se.
N. o 413.030 - Domingos Pereira da Mota. - Aguarde-se.
N. o 413.506 - Guanhembu Comercial Agrícola Ltda. - Aguarde-se.
N. o 413.612 - J. O. Queiroz
- Aguarde-se.
N. o 413.695 - Emprêsa Hotels
Santa Rita Ltda. - Aguarde-se
N. o 413.789 - Instituto Teuto
Brasileiro de Quimio-Terapia Li..
mitada. - Aguarde-se.
N.° 413.805 - Paulo Hhrens. Aguarde-se.
N.o 413.816 - Angel Ferreira
Soto & Filhos Ltda. - Aguar.
de-se.
N.o . 452.566 - Alimonda Ir.
mãos S.A. - Aguadde-se.
fk..4

N.o 294.418 - Fábrica de BebiExigéncias
das e Refrescos Sta. Helena, classes. 42 e 43, de Irmãos Zuanazzl
Têrmos:
& Cia. Ltda.
N.o 412.849 - Relojoaria Dosa.
N.° 638.063 - Sinal de propaclasse 13, de Chnitzer Smilans - ganda Ibérica, classes 1 - 8 -Kaja Ltda.
11 - 15 do requerente: Meta.
lúrgica Ibérica S.A. - Apresente
Exigências:
novas exemplares sem referên.- cia a prorrogação. Foi mandado
N.0 346.814 - Comércio de Be- prosseguir como registro novo, pas
bidas Alcobras Ltda L- Cumpra a sand oa conta o prazo de oposi
ção a partir desta data em dian
exigência.
te, clichê foi publicado pm 17 de
.N.0 4121780 - Medusa' Mercantil agôsto de 1964.
Importadora Ltda -- Preste esclaN.° 639.246 - Título: Panifirecimentos.
•
•
cação, e Confeitaria Luso- Brasi
N.o 412.809 - Metalurgica Três leira, classes 41 - 42 e 43, de No
Corôas S. A. - Cumpra a'
bre & Filhos. - Apresente no.
gência.
vos exemplares sem referncia a
N.o 413.028
Moinho Santa prorrogação. Foi mandado pros.
Clara S: A. - Cumpra exigência seguir como registro nôvo, clichê
publicado em 24 de agiisto de
Diversos:
1946, passando a contar o prazo
• de oposição desta data fm
N.9 •411.083 - 411.084 ante.
411.085 - 411.086 - 411.087 411.088 - 411.089 - Requerente;
EXPEDIENTE DA SECA° DE
Aldo Torelli. - Aguarde-se solu- TRAN.SFERENCIA E LICENÇA
ção dos pedidos de desistências.
Transferência e alteração d..
N. o 412.328 - Probiotical Laboratórios Ltda. - Aguarde-se nome de titular de processos:*
o têrmo apontado.
Dia 2 de setembro de. 1964
N. o 412.781 - Porsche Diesel
Motorenbau GMBH. - Aguarde- , Enrique Federica Carlos Kipp
s* o térrno apontado
(transferência para o seu nome da
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marca Papaterisql, têrmo nume.' ferência por falta de cumpriro 439.802). - Anote-se a trans. mento da exigência.
ferência.
Cotorcafe Comissaria e TorreAntenor Gomes da Silveira fação do Café Ltda. (junto ao
(transferência para o seu nomo termo. 427.023) . - Arquivem-se
da marca Ibiapaba, têrmo núme- os pedidos de transferência por
ro 453.123) . Anote-se a traiu- fata de cumprimento da exigência.
•ferência.
•
Luiz Rocco Cavalheiro (junto
Paulo Eckner Lisboa (transferência para o seu nome da marca ao têrmo 428.388) . Arquive-se
Troninol, têrmo 455.718) , Ano, o pedido de transferência por
falta de cumprimento da exigênte-se a transferência.
cia.
Goyana S.A. Indústria BrasileiInbasa Indústria Brasileira de
ras de Materiais Plásticas (pede Alimentos
(junto ao têrmo
para ser anotada na marca Cha- 428.814) . -S.A.
o pedido
pas Goyana Plásticos Armado, de alteranãoArquiVe-se
por falta de cumpri'Urna) 458.790 a alteração de mento da exigência.
nome.
Benedito de Oliveira Ponce
S.A. Instituto Bioterápico Ame- (junto
ao termo 429.433) . - Arricano Saiba (transferência para quive-se
o pedido de transferêno seu nome da marca Angor As. cia por falta
de cuibprimento da
thahma, têrmo 487.240). - Ano- exigência.
tese a transferência.
Potyguar Indústria e Comércio
Malvas S.A. Comércio e Indás- de Produtos Químicos Ltda. (juntria de Máquinas (transferência
to ao termo 431.129) . - Arquipara o seu nome da marca Mal. ve-se o pedido de anotação por
vos, têrmo 467.854) . - Anote-se falta de cumprimento da exigêna transferência.
cia.
Norton do Brasil S.A. IndúsZeno Rigotto (junto ao têrmo
tria e Comércio (pede para ser 431.664) . Arquive-se o pedido
anotada nas marcas Resinaized, de anotação de transferência por
tmo 468.466 - Resinaized, tèdmo falta de cumprimento da exigên488.467 as alterações de nome). cia.
Anotem-se as altersv;ões do
Alberto Moscate111 (junto ao
nome.
têrmo 436.839) . - Arquive-se o
•
Tipografia Delta Ltda. arans- pedido de transferência por falta
ferêncla para o seu nome da de cuprimento da exigência.
Alcântara & Marques -e M.C.
marca Tipografia Delta, termo
nP 469.209). - Anote-se a trans- Nunes (junto ao têiano 441.969).
ferência.
- Arquive-se a podido de anotaWoord & Cia. (pede para se
anotada na marca Adubos Nogueirense, têrmo n.° 469.895 a alteração de nome). - Anote_se a
alteração de nome.
Exigências:
J. Brito (junto ao termo nú.
mero 469.788) . Sz tisfaça exigência.
Kibon S.A. Indústrias Miram.
ticia,s (junto ao termo número
489.817). - Satisfaça exigência.
Laborquimica Farmacêutica Limitada (junto ao têrmo 458.186)
- Satisfaça exigência.
Hermogenes & Nogueira Maia
(junto ao têrmo 43O.61). - Satisfaça exigência.
Inbasa Indústria ai:asneira de
Alimentos S.A. (junto ao têrmo
428.818) . - Satisfaça exigência. I

Euclides Nery Oliveila Junior
'(Junto ao têrmo 412.886) . Rada há que deferir quanta ao
podido de anotação tendo em vista o despacho de fls. 6.
Homero Antunes do Amaral
(junto ao têrmo 417.652) . - Arquive-se o pedido de trasnferência por falta de cumprimento da
exigência.
Banco da Prefeitura do Distáto Federal S.A. (junto ao têemo
419.464), - Arquive-se o pedido
de transferência por falta de cumprimento da exigência.
Produtos Alimentícios Crispetes
Ltda. (junto ao Urino 426.303) .
- Arquive-se o pedido de trans-

ção de transferência por falta de' Fernando Gonçalves da Cunha
cumprimento da exigência. O pe- (junto ao iêrmo 461.355) . - Ardido de anotação de fls. 10 de- quive-se o pedido de anotação Por
vedt aguardar a transferência falta de cumprimento da exigên.
para Alcântara & Marques.
cia.
Gercina Botelho de Mendonça Rabata Materiais Planográficos
(junto ao têrmo 415.973) . - Ltda. .(junto ao termo 461.591).
Arquive-se o pedido de transfe- - Arqutve-se o pedido de anotarência por falta de cumprimento ção por falta de cumprimento da
exigência.
da exigência.
Editora Outubro Ltda. (junto José Targino da Cruz (junto ao
ao termo 449.928) . - Arquive-se têrmo 481.971) . - Arquive-se o
o pedido de alteração por falta pedido de anotação por falta do
cumprimento da exigência.
de cumprimentó da exigência.
Antônio TOR13.Z Vila Nova
• Cláudio de Araújo & Cia. Limitada (junto ao têrmo número (junto ao têrmo 462.204) . - Ar456.856) . - Arquive-se o pedido quive-se a anotaeão por falta de
de transferência por falta de cumprimento da exigência.
cumprimento da exigência.
Luccazone Indústria e ComérIndústria Química e DistribuL cio de Bebidas Ltda. (junto ao
dora Higienol Ltda. (junto ao Urna) 462.309). - Arquive-se o
térmo 457.879). - Arquive-se o pedido de anotação por falta de
pedido de transferência por falta cumprimento da exigência.
de cumprimento da exigência.
Luccazone Indústria o ComérCafé e Bar Candoza Ltda. cio de Bebidas Ltda. (junto ao
(junto ao têrmo 457.890). - Ar- têrmos 462.311 - 462.312 quive-se o pedido de anotagão 462.313) . - Arquivem-se o pepor falta de cumprimento da exi- dido de anotação de transferêngência.
cia por falta de cumprimento da
Laborquimica Farmacêutica Li- exigência.
Abdon Felipe Faddoul (junto
mitada (junto Ne têrmo número
458.185). - Arquive-se o pedido ao termo 4.82.533) . - Arquive-se
de anotação de transferência por o pedido de anotação de transfefalta de cumprimento da exigên- rência por falta de cumprimento
cia.
da exigência.
João Bruno Leonardo (junto ao
Artes Gráficas Franco Brasileira (junto ao têrmo 459.576) . - têrmo 462.948) . Arquive-se o
Arquive-se o pedido do anotação pedido dr tranJerência por falta
por falta de cumprimento da exi- de cumprimento da exigência.
gência.
EXPEDIEN TE DA sEÇA0 DE
EXAME FORMAL DE MARCAS

HISTÓRIA

Dia 2 de seaembro de 1964

DAS

N. o 429.717*- Titanus Publicidade Ltda. - Cumpra a exigência.
NP 432.384 - Administração e
Mediações Paiçand S.A. - Cumpra a exigência.
N. 0 442.359 - Duarte & Cia.
- Cumpra a exigência.
N.° 44.472 Tydor andúetria
de Calçados Ltda. - Cumpra a
exigência.
/4. 0 442.848 - Confecções Dyskant Ltda. - Cumpra a exigência.
N.o 443.349 - Collay Lubrificantes Coloidaes Ltda. - Cumpra a
exigência.
Prossiga-se com os novos exemplares de fls. 9-11.
N.° 446.286 - Associação Unidade de Christianismo S. A. Ctimpra a exigência.
N.° 448.287 - Escola Unidade
de Christittnismo S.A. - Cumpra a exigência.
Benzion Levy.
N. o
- Cumpra a exigência.
NP 447.468 - Pibigás do Bral
sil S.A. - Cumpra a exigência.
N.° 447.579 - Comercial e Importadora Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 449.863 - Jamrthn Comércio Indústria e Importação Ltda.
- Cumpra a exigência.

INSTITUIÇÕES POLITIÚAS
DO BRASIL
DE

,HAttaLTON LEAL
Período Colonial
A Constituinte Imperial
A Constituição do Império
Primeiro Reinado
Período Regencial
Segundo Reinado
Período Repahlicano

Diversos:

PREÇO: CR$ 800,00
VENDA.I
Na Guanabara - •

Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal
Em

Brasília

Na Sede do D. I, N.
Touring Club do Brasil: 39 Pavimen<0 da Estação Rodoviária
.....•n•n••n•ffin

setembro de 1964

Exigências:
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N.o 467.718 - Ponteia, cl. 18 SENTA DIAS - na forma do paráN.° 453.704 - Vinci Sociedade
• 1 N. o 472.498 - Monarca RepaCivil Técno Jurídico Fiscal Ltda. - Fontela Representações Ltda. grafo único do artigo número 134 io
rações de Máquinas Ltda.
•
- Cumpra a exigência.
Cumpra a . exigência.
Com exclusão de tanque de .Código da Propriedade Industrial.
NP 472.518 - Cutler Rammer tanque de guarra e aziteto de
N. 472.517 - Wagner Electric Inc. - Cumpra a exigêncra,.. •
• Marcas deferidas:
chumbo.
CorpOratIon! - Cumpra ã exigénN. o 472.627 -- A Serviçal S.A.
• -4
N.° 469.159 - Blindex- Classe 49
N. o 468.727 - Chysp, cl. 8 Técnica e Comercial.- - Cumpra Chysp Ind. de Máquinas Ltda.
• •
- Santa Lucia Cristais Ltda.
N.? 472.521 - Transportes Ur- a exigência.
banos Rurais e Interestaduais LiN. o 468.760 -- Xylophene, cl.
Titulo de estabelecimento deferido:
N.° 472.528 - 472.529 26 - Pechiney Compagnie de
initada - Cumpra a
472.530
472.531
--472.532
Prodults Chimiques et Eletro-meex'gência.
N.° 467.124 -- Culfurarte -- Classe
472.533 -472.534 - 472.535 - talurgiques.
ns: 8 -- 9 -- 12 -- 15 -- 25 -- 32
Co.
• N. o 472.522 - Hirtz
472.536 - Tecnogeral S.A. CoN.° 468.942 - Famfia Shell - - Brasiluso Difusora Cultural Ltda.
mércio e Indústria. - Cumpra as
Cumpra a éxigência
Classe 32 - Shell Brazil Lim.ted.
Art. 117 n.° 1.
exigências.
N. O 472.538 Triângulo ContaTrês
Podares
N.°
469.251
Airton
RoN. o 472.561 - José
bilidade e Assentos Fiscais S.C.
• Exigências:
Classe 36 - Confecções dos Tras Pocha. - Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
.
dares Ltda.
N.° 651.830 - Affonso -Marques
N. o 473.160 - Ferraz & ConsN. 0 472.551 - Mundo dos Piá"
N.o 469.254 - Esalfer - Classe Junior - Cumpra a exigência.
ticos tda. - Cumpra a exigência. tanti. - Cumpra a exigência.
n° 16 - Esalfer Esquadrias de AluN.° 5652.104 - Novaquimica LaN. o 472.550 - Aviário do Ga- N. o 473.162 -- Indústrias Li- mínio e Fero Ltda.
boratórios S.A. - Cumpra a exigênmela Ltda. - Cumpra a exigên_ beck Ltda.. - Cumpra a exigênN.° 469.296 - Cristal - Classe 10 cia.
•
cia..
eia.
•
-- Indústria de Ataduras Gessadas
American
Home
N,0
652.790 - Ametek Inc. N. 0 472.552 -472.553 - Cresa - N. o 473.168
Cristal Ltda. -. Com exclusão de Cumpra a exigência.
Empresa Comercial Brasileira ProductS Corporation. - Cum-pra conta-gotas.
473.171
Comercial
Pron.
o
N.
S.A, - Cumpra as exigências.
D.versoS:
Pellegrino - (111
•N.P 472.562- H. C. Silva. - tocápia Ltda. Cumpra a exiN.° 469.600
gência.
Cumpra a exigência.
- Importadora Pellegrino S.A. N.° 219.727 - Muller 6 Schmidt Com exclusão de engrenagens para
N. o 472.563 - Sapataria FluAguarde-se o prazo.
• Relificação
eixo
de
comando
de
vá'vulas
e
para
•
minense Ltda. - Cumpra a exi•
eixo de manivelas.
• N.° 234.594 - Nordmark Werke
•
gência.
Têrmo:
Classe 41 Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
. 'N °,470.264 - Zurik
N . 0 473.123 --- Management
G.M.B.H. - Aguarde-se o prazo. •
N. o 473.161 - Marca Muna- - D. Milhomens.
Center do BraSil (Centro .Brasinho,
classe
41,
de
João
Leopoldo
N.° 652.879 - Albarus S.A. Inleiro de Administração. - CumN.° 470.062 --.13rasco Ved - Cl
de Oliveira, clichê" publicado em n.o 31. - Brascola Ltda.
drúasztroia
p
e Comé, rcio - Aguarde-se o
._
pra a exigência.
2_2-1, )61.
•
. N.° 473.127 - Aktiebolaget AtRestauração de titulo de estabe- • N° 62i .778 - Fried Krupp viciaberg Facit. - Cumpra a exi- EXPEDIENTE DAS DIVISÕES, È
lecanento:
Aguarde-se solução de transferência.
gêcia.
DAS SEÇÕES
•
N. 0 473.142- 473.143 - Rei
Prontec Prodiito SoN.° 430.627
Prorrogação de Marcas:
Republicado por ter saído com corro
da Voz Aparelhos Elétro Sonoros
33 - .Yvan
-Infantil
S.A. - Cumpra as exigências. incorreções:
Concedo
a
Gusmão de Queiroz.
N.o 411.044- Banquem - 'Cl.
•
restauração..
ri.° 17 - A. .W. Faber Castell N.° 473.151 L. Teleunião S.A.
Dia 2 de setembro do 1964
Indústria de Rádios e Televisão.
Frase de Propaganda deferi ii: . P,orrogue-se- o registro . até 27 de juCumpra a exigência.
Notificação:
nho de 1971,
N. o 473.156 - Oliveiros RodriË nutritivo é deliN°
467.132
N.° 650.832 - Piraqui - Classe
Uma vez decorrido o prazo de cado seu lanche agora está rehrodot
gues. - Cumpra a exigência.
n° 41 - Indústria de Produtos WIF
dez
dias,
para
mais
de
1961
e
N. 0 474.554 --- Emp. Cinema- Classes: 41 - 42 e 43 - IndúsPiraquê S.A. - Prorrotográfica River Lida: - Cumpra recurso previsto pelo artigo 14 da trias de Chocolate Lacta S.A. - Ar- menticios
gue-se o registro.
Lei- n.° 4.0411 de 29 de dezembro
a exigência.
eventuais juntadas de recursos, e tigo 121.
N.° 651.515 - Hawkinson
O.
• •
-N. o 474.555 - Panarte Cons- do mesmo não se tendo • valido
n.°
8 - Paul E. Hawkinson Company
Marcas indeferidas:
. truções e Decorações LI da. - nenhum interessado, ficam noti- Pro-rogue-se o registro.
Cumpra a exigência.
ficados • os requerentes abaixo
N.°.464.702
Penapolis
C1
41
N.o 651.831 - Salus - Classe 26
mencionados a comparecer a êste
Diversos:
- Zucha 6 Divina Ltda. - ProrroDepartamento a fim,- de efetua- - Cia. Açucarei-a de Penapolis.
•
rem o pagamen;n da taxa final
'166.016 -- Ultragelo•- Cl. 8 gue-se o registro retificando-se a• data
N. o 473.154 - Saponificadora concernentes a expedição dos res- N.oIrtralar
Aparelhos e Serviços Li- para 23 de novembro de 1954.
Santarritense Ltda. ,-- Prossigacertificados dentro do mitada.
' N.* 652.166 - Emblemática - Cl.
se sem direito de uso exclusivo pectivos
prazo -de sessenta dias, na forma
sabre a palavra sabão.
N° 466.235 - Gráfica Mur'at Li- ri" 46 - Orguima Indústrias
do parágrafo único do artigo 134 mitada
- Classe 38 - Marca Mu- tnicas Reunidas S.A. - ProrrogueN. o 443.305 - Frigorifico Cri- do, Código da Propriedade Indusriaé.
se o registro.
Prossiga-se
excluannini Ltda.
trial.
.
N.° 470.770 - Tinta tipo inglèz indo-se a classe 33.
N.° 652.175 - CN - Classe 11
Marcas Deferidas: ,
Classe 1 -- Itagyba Santiago Pilho. - Concentrados Nacionais • S.A.
N. o 449.985 - Onibustur ServiProrrogue-se. o registro.
ga-se 'como título de estabeleci- N. o 363.681 - Vemag, classe 48
uemag S.A. Veículos e Máquiços de Turismo Ltda. - ProssiEXPEDIENTE DAS DIVISÕES
- N.° 638.534 "- Reiha - Classe 8
mento.
nas Agrícolas.
E DAS SEÇÕES
"
- Siemens 6 Halske Aktiengesells.
chaft. - PrOrrogue-se o registro até
N.° 527.755 - DeMaria & Cia.
N. o 416.036 Mestam, classe
• (RepUblicado oPr ter saído
4 de maio de 1974.
Ltd a. - Prossiga-se com ,os 11 - Mestam Metalúrgica Estamcom
incorreções)
exemplares de fls. 8-10 substituin- paria Mecânica Ltda.
Prorrogação de sinal de propado-se a classe 48 pela 3 visto ser N. o 422.776 - Jet, classe 10 Dia 2 de setembro de 1964
ganda:
• " um produto para tratamento.
N. o 425.281 - Fujiyama, classe
Notificação:
Beavers Dental Products Limited.
' N° 649.543 Emblamática - Cl.
EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
EXAME FORMAL DE MARCAS 48 - Bvzzariu S.A. Comercial
Uma vez decorrido o prazo de re- n. o 33 - Emprésa jornalística BrasiIndustrial o Importadora :•
curso previsto pelo artigo número 11 leira S.A. - Prorrogue-se o regisDia 2 de setembro de 1964
N. o 430.037 - True-Color, cl. da Lei número 4.048, de 29 de dezem- tro.
28 -.Euripedes Soares,
bro de- 1961 , e mais DEZ DIAS Exigências:
PrOrrogação de . titulo de estabee
N.° 464.145 - Fotoplastic, cl paia eventuais juntadas de recursos,
lecimento:
.do mesmo não se tendo valido nenhum
8
American
"Jotical
Company.
N. o 411.002 lal2PPo VertoN. o 465.554 -- Sonoleve, ci. 37 interessado, ficam notificados os requebrás Aeronaves Ltda. - Cumpra
/sL° 650.899 -- Casa Barbosarentes abaixo mencionados a compara- Manuel Baeta Antunes.
a exigência.
rem a êste Departamento a fim de efe- Classes:, 12 -- 36 -- 37 -- 48 N. 0 429.309 - Sociedade, Civil
N. o 465.5 - Itnporgraf, cl tuarem o pagamento da taxa final coo- Costa Cabral & Cia. Ltda. - Pror88
Incorporadora Poços de Caldas 38 - Irnporgraf Comerciar e Im- cernente a expedição dos respectivos rogue-se O, registro Com exclusão de
Ltda. - Cumpra a exigência. portadora Ltda.
certificados dentro do prazo de SES- armarinhos...
•

•
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OPOSIÇÕES.

Cia. Industrial de Conservas Alimentícias (CICA) — Oposição ao termo número 578.409, nome co,nercIal
(CICAF) — Companhia Industrial e
Comercial de Artefatos de Ferro.
Laborteráplca Bristol S.A. Indústria
Química e Farmacêutica — Oposição
ao tèrmo n.° 630.061, marca ranogest,
• Rolando Pedrinha — Oposição ao
térraci n, 631.802, marca Entero.stal.
Indústria Paulista de Móveia de AçoS.A. — Oposição ao Urino 631.798.
marca Paulista.••
Indústrias Villares S.A. — Oposição ao tênia) n.° 629.184, nome comercial, Mecânica Atlas Ltda.
Fsibravid S.A. F ibras de Vidro —
Oposição ao Urna n.° 633.660, marca
Filtrex.
Volkswagen do Brasil Ind. e Comércio de Automóveis S.A. — Oposiçãe
ao tèrmo n.o 636.099, marca Emb'emática.
Indústrias Marli de Auto Peças Sociedade Anónima — Oposição ao térmo ta° 635'. 544.
Veinag S.A. Veículos e Máqurias
Agricolas — Oposição ao tèrmo número 632.683, marca Bel Capa.
Betumat Distribuição de Betumes Limitada — Oposição ao tèrrno 633.060.
Magrius S.A. Máquinas e Produtos
Oposição ao tê - mo a° 629.764. titulo: Magna. •
Novidades Eletroiiicas S.A. Cannerdal e Importado-a — Qosiçno 'ao
tarmo n.° 627.452, marca Iovel
Novidades Eletronicas S.A. Comer- i
ciai e Importadora — Opos:ção ao taram ra° 627456, marca Inovei.
Novidades Eletronicas S.A. Comerciai e Importadora -a- OPos'ção ao t'r
mo n.° 627.454, marca Inovei.
Novidades Eletron:cas S.A. Com:Teia! c Importadora — Oposlçáo aa
mo n.° 627.455, marca Inovei..
Soc. Vinicolá R:o Gamik ase Ltda.
têm:- n.' 631 372.
— Oposição ,
marca União.
Lidá, Benvenati e Guido B.m•t:111.111;
— Oposição ao tarino ti.° 6.11.147, titulo Couiércic C Repre!,Cllet0C,' Ta
•
Papal
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Auto Asbestos S.A. — Oposição ao
térnao n.° 624.758, marca Dorex.
Auto Asbestos S.A. — Oposição ao
térmo a° 624.759. marca Dorex.
Auto Asbestos S.A. — Oposição ao
térmo n.° 624.760, marca Dorex.
Auto Asbestos S.A. — Oposição ao
térmo n.° 624.761, nome comercial Dorex Aparelhos Domésticos S.A.

Indústria Praiasport S.A. — Oposição ao térmo 638.835 expressão de
propaganda Miss 40 Centenário.
Colmar Representações Ltda. —
Oposição ao tèrmo 638.807, marca
Bar Coroados.
Salvador Mis Santos 6 Cia. Ltda.
— Oposição ao temo 631.606 marca"
Jardim.
•
Soc. Paulista de Artefatos Metalúrgicos S.A. — Oposição ao timo Mimero 634.047, titulo Eletro Wolf.
Bernardo Goldfarb — Oposição ao
têrmo 634.782, título: Confecções Marisa de Taubaté.
Chocolates Evelyn Ltda. — Oposição ao têrmo 636.269 marca Evelyn.
Chocolates Evelyn Ltda. — Oposi.
ção ao tèrmo 636.268, titulo: Mercearias Evelyn.

Auto Asbestos S.A. — Oposição ao
tétano n.° 624.748, insígnia Durex.
Livio Lima Tecidos S.A. — Oposição ao térmo n.° 628.531, titulo: Nova Aurora.
Lanfranco Marcelletti — Oposição
ao tênno ta^ 626.381, marca Luso Brasileira.
Indústria Plástica Ramos S.A. —
Oposição ao têrmo 635.736, marca
Ramos.
Cia. Industrial de Conservas AliCromac Croinadora Automobilística
mentícias
(C1CA) — Oposição ao
Limitada — Oposição ao tèrmo 631.992
tèrmo 632.042 marca Cicaf Com. e
marca Cromar.
Automobile Manufacturers Associa- Ind. Rio Pretensa de Café.
tion Inc. — Oposição ao ténia° mimeVirgilio Brambila 6 Cia. Ltda. —
Oposição ao tèrmo 634.491, marca Emro 633.844 marca Superdiesel.
blemática.
Automobile Manufacturcrs AssociaSanta Lucia Cristais Ltda. — Opotion Inc. — Oposição ao têrmo númesição ao traio 631.878.
ro 633.792 marca Detrolt Brasileira.
Casas Eduardo S.A. Calçados e
S.A. Fábricas Orion — Oposição
ao tarrno n.° 629.459, marca Olinda. Chapaus — Oposição ao tèrtno número 631.782, marca MR.
Condoroil Tintas S.A. — Oposição
Concretex Santista Usina de Conao birra° n.° 636.505 marca Parker.
creto Ltda. — Oposição ao tareco núCia. de Cigarros Souza Cruz —
Oposição ao tèrin ° n.° 631.264. marca mero 631.703, nome comercia:: Pré
Fabricados de Concretos Santista Limitada.
Etablissenent Marquint — Oposição
- Geraldo da Silva Pinto — Oposiao taram n.° 635.659, marca Samba.
ção-ao timo n.° 632.000 marca São
Daosição ao Luiz.
Fábrica Fiel Ltda.
tjrato o.' 636.379 marca- Fiel.
VIllares S.A. Pa-t'c:paaões
A. H. Scarpini Jóias e Relógios triais
Oposição ao tèrmo '632.393,
Sociedade Anônima — Oposição ao marca V Veasa.
tèrmo n.° 631.770. • nia-ca Mundial. •
Soc. Técnica de Materiais Sotaina
• Wifiam Sanderson Soa Limited 'S.A. — Oposição ao tèrmo 631.125.
— Opoa. çá-o •' ao tarrno n° 631.453,
Vilares S.A. Participações Indusmarca Vat 69.
triais — Opos!ção ao Urna ) 632.394,
licbcria'n 5 Co A. G.— Opasit;o marca V.
ao l'rmo 631.791, marca Helanar.
Soc. Técnica de Materiais Sotaina
Waldemar • Mattc,s — Oposição co S.A. — Oposição ao tèrrno 632.124,
t;irtao 63N.811 marca Contabilex.
marca Soma.
Ceramica Mogi Guaçu S.A. — Opo.•
Indústria e Comércio de Peças para
s:ção ao tala° 631.573, ma-ca Iguaçu. Automóveis Brosol Ltda. — Oposição
Cerâmica Mogi Guaçu S,A.
Opo- ao tèrmo 631.517, marca Solei.
:aça° ao termo 631.574, nome camerP. Rache G Cia. Ltda. — Oposicial PerHizantes Igurçu Ltda. Indús- ção ao tarrno 631.507, marca Jumho.
•
Industria e Cumarc:o de Raaaa's San- tria e Comércio.
Patrick Comércio e Indústria . de
tp Amara Ltda. — Oposição ao
Cerâmica Mogi Guaçu S A. a-- Opa- Plásticos Ltda. .— Oposição ao tér.
mo na' 630.73!. marca Agravei.
Nição ao térmo n.`) 632.072, marca mo 631.8337, marca Patrec.
Construtecnica S.A. Comercial 'e Droattaçu.
Casimiras Nobis S.A. — OposiConstrutora — Oposição ao ft? mo núCerámica Mogi Guaçu S A. --- Opo- ção ao tarais) 635.904, nome comercial
mero 634.456, marca Construtee.
s'ção ao ti 'mo 63? .837, marca Mogi Lojas Nobel Camisaria S.A.
Cooperativa de Trabalho 1.1nilaliar Fera.
Casa's Lima ale Roupas S.A. —
— Oposição ao tartuo 633.823 am-:rántica Mogi Geaçu S A. — Opo- Oposição •ao traio n.° 634.57, marca
ca LI I,.
.
sição aa t;.rrao 63.1 .42 marca Iga- Lima.
Cicom Comércio e Impo laça° Laia. raÇU
M. C. Limitada Máquinas Açaí,
— Oposição ao tarnio n.° 633.505, tíMesida S.A. -- Oposição io tarai° colas . c Alimentícias — Oposição co
tulo Cia. Construtora Circa Ltda. •
ta" 633.516 marca Misabeia.
Orme 627.620 marca FM.
Mecânica Jaraguá S.A. --içnIsisla S.A. — Oposição ao termo
IVIicronal Soc. Nac.onal de Técnica
ção ao tarino n." 635;C:18. ..'arca fa- a.° 636.074, marca.
de Precisão Ltda. — Oposição ao
ragua,
Indústria Praiasport S.A. — Opo- térmo 633.241 marca Chemetron.
Oaasiaãe
Auto Asbestos
sição ao tèi:mo 633.296 expressão de
Micronal Soc. Nacional de Técnica
têm° n. o 624.755 'marca Dorex.
propaganda Miss 4° Centenário.
de Precisão Ltda. — Oposição ao
Oposição ao • Indústria Praiasport 'S.A. — Opo- termo 633.242 marca Chernetron.
Auto Asbestos S
térnio n.° 624.756, marca Do-ex.
sição ao termo 6338.673, frase de
Indústrias Gessy Levei S.A. —
Auto Asbestos S.A. — Oposi,A,1 no prop3nand3 Concurso Miss
Cente- Oposição ao termo 632.788 mar.:a
• térrno r.'' 629.757, niaft-..3 DirCY
Gessica
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Fundição Bronzte Ltda. — Opusição ao tértuo 631.398, marca Broa.
zearte.
Casa José Silva Confecções S.A.
— Oposição ao têrmo 631.675 titulo:
Lojas Jotasilva.
Casas José Araújo S.A. — Onosição ao tèrrno 621.821, titulo: Krediklass.
Casas José Araújo S.A. — Oposição ao Urra° 621.820. marca Krediklass.
Cia. Swift do Brasil — Oposição
ao têrrno 637.508 marca Joely.
General Dynamics Corp — Oposição ao térmo 631.341, marca Convair.
Tecidos Salvador Esperança S . A.
— Oposição ao têrmo 636.801, sinal
de propaganda.
Tecidos Salvador Esperança S.A.
— Oposição ao tèrmo n.° 636.794,
marca Bella Center.
Tecidos Salvador Esperança S.A.
— Oposição ao tèrmo 636.793, marca
marca Baila Center.
Tecidos Salvador Esperança S . A.
— Oposição ao têrmo 636.789. marca
marca Balia Center.
Damo S.A. Indústria e Comércio
Exportação e Importação — Oposição ao tèrmo 637.475, marca União.
Cia. Industrial Santa Angela Cisa
— Oposição ao tèrmo 635.396, marca
Cisa.
Cia. Industrial Santa Angela Cisa
— Oposição ao térmo 635.397.
A. J. Renner S.A, Indústria do
Vestuário — Oposiçào ao tèrtno

nú-

mero 635.908, marca DNB Colegial.
A. J. Renner S.A. Indústria do
Vestuário — Oposição ao taram? número 635.905, marca Polar Ca.:egial.
Toddy do Brasil S.A. — Oposição
ao térmo 636.266 marca Det.
The Gleason Works — Oposição
ao têm° 6.31.403, marca Formate.
The Gleason Works — Oposição
ao tèrmo 631.612 nome comercial .
The Gleason Works — Oposição
ao tèrmo 631.614 marca Formate.
The Gieason Works — Oposição
ao tèrmo 634.826 marca Formate.
A Auricchio 6 Cia, — Oposição
ao ramo 636.345 marca Olé.
Imobiliária Esperança Ltda. — Opo&içar, ao térmo 638.356 sinal de propaganda I E.
Eletroruecanica Calma --- Opa
slot, ao traio 634.499 marca Telraa.,
Impetra! S . A. Indústria e Cométs.
cio — Oposição ao térnio 632.536,
nome comercial Mota Importadora
Peças Tratores Ltda. Mipetal.
Finasa S.A. Financiamento, Crédito
e Investimentos — Opoição ao armo 632.538 marca Firmasa
1Viacie S.A. Materiais de Construções — Oposição ao térrno 632.668.
marca Cacife Valinhot.
,D.A.M. Indústria e Comércio de
Discos Ltda. — Oposição ao ;ermo
629.275, Insígnia DAM.
Adelino Bui — Oposição ao térme
636.719, titulo: Bolicheleadjy
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TERMO N° 121.685
De 2 de agôsto de 1960
Requerente: . National Research Development Corporation, com sede em
Londres, na Inglaterra.
Pontos característicos de: ManuiatuzaçZo de derivativos de cephalosposin. C.
1.0 Processo para a preparação de
em derivado de cPfalosporim C, caracterizado peio fato de que celalosforim
C, Um empasto celalosporim L to
um derivado de qualquer 'destes compostos no qual a cadeia lateral é protegida por um agrupamento que não
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f destacado do mesmo durante a hidr6- fato de se reagir ada io com oxigénio
line é hidrolisado de maneira a remo- molecular em presença de uni catalizaver a ceadeia lateral do mesmo e o dor de prata, a ume temperatura entre
dite derivado é Isolado da mistura
150 e 450°C, numa zona de reaão, em
de rpaçáo. Seguem-se mais 37 pontos,
" RMO N.° 136.043
TË
• De 29 de janeiro de 1962
'•
•
Shell Internationale Rescarch Ma,atschappij N. V. — Holanda.
Titulo. "Processo para a produção
de frx 4flo de etileno" — Privilégio de
invenção.
1.0 Um processo para a produção
de óxido de ctileno, caracterizado pelo

~MO N.• 149.629
-De 14 de Janeiro de 1963

Requerente: Tecelagem Taquats
presena de uma quantidade de metano S.A. — São Paulo.
que é, pelo menos, de b moi por cento
Titulo: Novo dispositivo alimentados'
baseado sôbre a carga Itotal à zona de trama para teares — Privilégio de
de reação. Total de 17 pontos.
Invenção.
1.° Novo dispositivo alimentador de
A requerente reivindica' de ncôrdo
com a Convenção Inteinacional e o trama para teares, caracterizado essencialmente por compreender um braço
art. 21 do Decreto-lei n.° 7.903, de
de movimento pendular que comanda
27 de agôsto de 1945, a prioridade do
o patim porta-trama dentro da cala
correspondente pedido • depositado na do pente, sendo este movimento pra,.
Repartição de Patentes dos Estados dular desenvolvido por bielas, maniveUnidos da América em 31 de janeiro las, discos e excêntricos. Total de 4
pontos.
de 1961, sob n.° 86.065.

n••••••n

n••I

MN.

ARQUIVOS
DO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E. NEGÓCIOS INTERIORES
Repositório de doutrina, decisões adminis.
trativas, pareceres, acórdãos dos tribunais ju‘diciários, legislação, acompanhado de índices
analítico e alfabético. Publicação mi:usual.

N.' ss

MARÇO DE 1963

Preço: Cr$ . 300,00
•

A VENDA . :

.

Seção de Vendas : Av: Rodrigues Alves, 1,
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedido? peio Serviço de Reembõlso Postal
MI••nnn••.•

•Guia . de Recolhimento do impôsto do Sêlo
por Verba Especial
Preço: Cr$ 2,00

A VENDA: . Avenida Rodrigues Alves, 1 - Agência 1- Ministério da Fazenda
ATENDE-SE .41 PEDIDOS PELO SERVIÇO DE REEMBÕLSO POSTAL

1
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Em ARC AS DE F3 061 TADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação comeeará a
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do Pedido. Durante êsse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Kaelonal da Propriedade Inclustria/ aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termos ns. 641.451 a 641.486, de
15-5-1964
Francisco Sp:ovieri S.A.
São Paulo
. • AO CAUCHO
. rIndást. ria Brasileira
Classe 2
Substâncias e reparações químicas
na veterinária e para fins sanitários
a saber: adubos, azidos sanitários,
águas desinfetantes- e para fins sanitários, apanha-moscas e insetos (de
goma e pfapel ou papelão), álcalis
bactericidas, baraticidas, carrapati'cidas.
cresol, creosotalMa. creosoto, eesodo
sante, desinfetantes. defumadores ex.'
terminadores de pragas e. hervas dani
Lhas; esterilizantes embrocações para
animais, enxertos, farinhas de ..n$05'
fertilizantes, fosfato& çormicidas, 'um,
gantes, fungicidas, glicose para hm
veterinários, guano, herbicidas. Inseticidas, insetitugos, larvicidas, microbicidas. medicamentos para animais. aves
e peixes. óleos desinfetantes- e veterinários. petróleos sanitários e desinfe.
Jantes, papel tumegatório. pós Inseticl.
das, paraticidas, tungicidas e &sinta.
Jantes, preparações e produtos Inseti•
Mas. germicidas, desinfetantes e vete:Medos. raticidas, remédios para fins
veterinários, sabões veterinários e dr
sintetantes, sais para fins agricolis
horticulas, sanitários e veterinários.
sulfatos, superfostatos, vacinas
aves e animais venenos contra insetos
animais e hervas eadinhas
Classe 27
Artefatos de palha ou fibra: Artigos de
fibra, malas de galhamo, capachos de
abe°, caachos de fibra, esteiras de palha, esteiras de fiba vegetal, esteiras,
csteirinha.; de palha para mesa, fio de
pita, joeiras de fibra, malas de cânhamo, obras de palha, obras de fibras,
rédeas de corda, resHadores de fibra
vegetal para água, utensílios de çibra
. vegetal, xerga de côco e xerga
esparto.
Classe 31
Tendas, lonas, cabana" cordas,
cordoalras e barbante
Classe 35
Para distinguir. Couros e peles nrepa
radas ou não e Seus artefatos • camarças
vaquetas. cromos. pelicas e seus arte
fatos: almofadas de couro. revestimen
tos de couro e peles, arreios, bolsas
Carteiras. caixas, chicotes de couro car
miras, capas. estojos, malas. maletas
guarnições de couro para veiculas. ca
pas para livros e álbuns. porta-notas
porta-chaves, porta-fiqueis rédeas, pas
tas. selins, sacos para viagens. sacolas
solas e solados de couro, tirantes di
arreios e valises
Classe 36
•
Capas para montarias, ponches, culotes,
' botas, polainas, blusões, chapéus, lenços
ara o pescoço
Classe 38
Alvos de papel ou papelão para tiro ao
alvo, álbuns em branco

Termo n.° ' 641:488, de 18-5-1964
motor. sapatas do pedal de orsque. seCofabra Çane.Tio e Indústria de Peças sembaio • e Isolador, , supssies. semiLimitada
•
pneUrOaticos. suportes de ',.árnbio, sanSão, Paulo
tonas de partida. saltos, SOldS 1 solado:
de borracha, surdinas de Jorrecha para
aplicação aos tios telegrati _os e telefa.
sucos. cravadotes de porta, tioejas.
.
C0F
tubos. tampas de borracha cara contade borracha para elaboração
Indústria Brasileira gotas, talas
de substancias quino:as
Classe 8
Válvulas para a passagem de liquidas
e gases

Termo n. I . 641.490, de 18-5-1964
Prolimpa Distribuidora de Produtos de
Limpesa Ltda.
São Paulo

Termo n. 9 641.489, de 18-5-1964
Cof abra Comércio e _Indústria de Peças
Limitada
São 'Paulo

PROLIMPA
lnaústria Brasileira
soasse 49

COFABRA
Escovas comuns, esanadores e vassou
I ras, bascclhos, tsávas para bilhares
Indústria Brasileira pars. banho e de banho, para chaminé,

para escadas, de esparto pa . a roupas,
para espingarda, para fundiqão (de
aço), para garrafas, para janelas, para
Classe 8
Válvulas para a passadem de líquidos limar frscos, para limpar roupa, para
e gases
tetos, esfregões, vssouras de fibras e es.
•
panadores, vassouras de crianças de vis
Te,rmo n. o 641.487, de 18-5-1964
doeiro, de esfregar assoalho, de rua, de
PolY Artefatos de Borracha Ltda.
casa, de estribaria e vassourinhas
,
São Paulo .
Termos ris. 641.491 e 641.492, de
18-5-1964
COIMA — Comercio e indestria de
Madeiras Ltda.
• ,
Bra: ,I.a
I

Classe 40
Para distinguir: Moveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira. esto.
fa ,tos ou não, inclusive moveis para
critorlo. Armários, armarias para tua,.
Melros e para roupas usadas, alitufa.
das, acolchoados para moveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, domiciliares. berços, biombos, cádeiras, carrinho'
para chã e café, conjuntos para •!or.
mitórios. conjuntos para sala de iastat e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjantos de
armarias e gabinetes para copa e to.
zinha, camas, cabides, cadeiras gira.
tonas, cadeiras de balanço, caixa de
raio, colchões, colchões de mola, dispensas, divisões, divans. discotecas de
madeira. esprgeuiçadeiras, guarda .rou.
pas, estantes„ mesas, mesinhas,
nhas para rádio e televisão. mesinha
para Máquinas de escrever, móveis pa.
ra tonogratos, para rádios e para te.
levisão, molduras para quadros Portaretratos, poltronas, poltronas-camas, pra.
teleiras. prota-chapeus, solas, sofas-ca.
ma, travesseiros, vitrines
Termo n.° 641:493, de 18-5-1964
Ferdinand Pértcles Youyoute
Guanabara

POLY

nldstria Brasileira

•
Cla s se '39
Para distinguir: Artetatos ie borracha,
borracha. . artefatos de borracha para
veiculos, artefatos' de •borrachs • não tra
cálidos eia °atrás classes. Ar-nelas, argolas. amortecedores,..-assenros para • ea.
&iras. borrachas para aros ostentes de
catre, buchas de estabilizadol buchas.
buchas para juntela baten r e de porta
batente de chassis, bicos para alam:Wei.
ras braçadeiras bocais bases para te.
letones. borracha?, oara carrinhos 'fidas.
tilais. borracha para amortecedores
oninhas de borracha para , eaeas cochim
de morou camarás de ar :lunetas. cor.
dões massicos de borracha. :abas para
ferramentas. chuveiros. calços de borracha chapas 'e 'centros de mesa, cor
das de borracha capsulas dr borracha
para centro de mesa calças de borra
cha p ara máquinas. copos de borracha
para freios dedeiras, deseempideiras.
dimos de mesa, descanso pratos.
encostos, embolas. esguictios estrados
esponjas de borracha em aucbrajacto
para torneiras, tios de borracha
formas de borracha. guarnições para
móveis, guarnições de borracha para
automóveis, guarnições para • veiculo&
lancheiras para escolares: ensinas de
borracha para degraus listas de borra.
de borracha. manoplas raa,anetas, pro.
tarares pira para-lamas. orate'. ,res de
para-choques. pedal do ace l erador pe.
dai de partida. pesas para businas,
pratinhos p neumáticos. porias de borracha para bengalas e mLeetas, ,rodas
massiças. rodízios, revestimentos de
borracha, rodas- de borracha para mer
veia. sanfonas de vácuo, • suportes de

Caímo
• Indústria Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila
areia azulejos, gatentes. balausties,
cos de cimento. Horas para pavimenta cão. calhas. cimento, cai, cr, chapas
isolaarts; caibras, caixilhos, colunas:
cliar:-..s para coberturas, caixas clii;,:)3
caixas para coberturas. caixas riágua,
caixas de descarga para etisos edifica.
ções premoldadas, estuques eimilsoo
base asfaltico, estacas. esquadrias, estrutures metálicas para construeões, lame
Ias de metal, ladrilhos, lambi is. luvas
de juak,ão, lagos, lageotas, material isolante 'contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de pare3:s, madeiras para construções, mosaicos. produtos 'de base as ç áltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica. pedra
gulho, produtos betuminosos. impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de cimento- ou 'gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antisaldos para 'uso nas construções, parquetas, .portas, portões, pisos, Veirs.s, )
para portas.. tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e

vitrós

Indústria Brasileira
Classe 10
Um aparelho berço aquecido de fundo-'
namento eletro-automático, para
tratamento hospitalar
Termo 0.0' 641.494, de 18-5-1964
tridústria de Molduras Guanabara
Limitada
Guanabara
..

Guanabara
Classe 26
Molduras para portas e janelas
Termo n . ° 641.496, de 18-5-1964
Extintec — Extintores de Incêndio
Limitada
Guanabara

Indústria/5 raili
_ le";Ira
Classe 8
Extintores de incixidloa
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Termo n.° 641,505, de 18-5-1964
Mo:limar Ltda. (Arquitetura e

Termo is.• 641.497, de 18-5-1964
lacro, gusa temperado. gusa maleável.
Oficina Mecânica Centro Auto Ltda. lâmina& de metal. lata em tôlha. Liara
em' fõlha, latão em chapas, latão els
Gcanabara
vergalhões, ligas metálicas, limalha&
• magnésio. manganês,. metais não caba:hados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para soldaa niquel. zinco

Decorações)
Guanabara

àetS)

•rr
np.)

i ndústria
alMe 21
Pa a distinguia:. Velculcs e suas partem
intearantes: Aros para bibicietas, autom6ves. auto-caminhões, aviões, amorteCedoi es, alavancas de câmbio; braços.
b4ques, h:aços para veiculas, bicicleta., carrinhos cio' M ao e carretas, canilnhOnetes,„ carros ambulantes, caminhões
cáfros, tatores, carros-berços„ carrosa tias, ,carros-irr:gadoras, carros, carro , carocerias. chassis, chapas circihares para veículos, cebos de veículos
cá.'inkhos para máquinas de escrever
ciairecliços. para veiculbs, direção, deu!.
gadairas, estribos, escadas rolantes, eleváciort s para passageiros e para carga,
engates ,para carros, eixos de direçZio
frétos, trunteiras para velauioa. guidão
loètgnotkvas, lanchas, motociclos, molas
• meito.acletas, motoaargas, moto furgões
mknxe s. navios, ônibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
iodas para bicicletas. ralos para bicicletas, reboqu2s, radiadores para veículos.
rodas para vaiculos. selins, tricicles, tirars:,...,> para, v2iculos velocipedes a.atas de controle do afogador e
aceleraaora ealsis troleibus, varaes de
ca . ros. toletes para carros
Telma ri..` 641.498, tia 18-54964
— Rea aaantações da Calçados
Laaaada
Guanabara

Fábrica de Raiou
São Paulo

«SPIL

13ra3i1eirao,
Classe 23
. Tecidos em geral

cisas; 38

Para distinguir: Artigos de vestuários
aventais, alparcatas, anáguas, blusa&
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
botas botinas, blusões. boinas babam
dourei, bonés, capacetes, cartolas, cara.
Claasa 33
Puças. casacão. cederes, capas, chale&
Insígnia
cacrecoLs. calçados, chapéus, clotos,
cintas, combinações, . corpinhos calçai
Tèrnio
641.507,. de 18-5-1964
Sonsercor — Conservação, Limpeza e de senhoras e de crianças. cakbes, calças, camisas, camisolas; camisetas,
Corretagem Ltda.
cuecas.- ceroulas, COlalinhar ctleIrOl
•
Guanabara
saias casacos, chinelos, dominós, achar.
pes, !rantasus, fardas para militarei colegiais, fraldas, galochas, sravabrs goe.
roas jogos de lingexie, jaquetas, lusas,
luvas.. ligas, lenços, mant6s, meias
Classe 50

Brasileiri.

TaTtno n.° 641.501,. de 18-5-1964
Tapeçaria Leblon 'Ltda.
Guanabara

CONSERCOR

Indústria B.rasileira

mal6s, mantas, mandrião, mantilhaa. Palet(m, palas. penhoar, pu/over, pelariam,
Termo n.9 641.508, de 18-5-1964 • peugas, ponches, polainas, pijamas, pis.
D'Incor — Decorações e Instalações altos. perneiras, era:monos
regalos,
• Comerciais Ltda,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Guanabara
suspensórios, 'saldas de banho. sandálias
suetere. *horta, sungas, tolas, ou slacks.
Impressos em geral

Case 34
Capachos, cortinas, cortinas aatomáticas.
cortinados, encerados; linóleos; mosquiteiros; oleados; panos pára assoalhos e
paredes, passadeiras; sanefas; tapetes.
tapetes de pelos, de madeira, de esteira.
corda e cortiça

tnstria Brasileira
Classe 36
Calados Para homens, senhoras e
crianças
;nano n.° 641.499, de 18-5-1964
Serralharia Grajail Ltda.
0,anabara

Indústria Brasileira •
Classe 5

Aço em bruto. aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço

•
Termo n.° 641.506, de 18-5-1981
SPIL. — Sociedade de- Promoções
Iinobiliárias Lida: .
Guanabara

Classe 50
Administração, co:retagena e
loteamento •

AGIR

.
•

Classe' 33
Insígnia

Socinter.

i?;41

Termos ns. 641.511 e 611.512, de
18-1-1961
Com panhia Brasileira Rhodiamta,

Mommar

resino na° 641.500, de 18-5-1964
Socintes — Sociedade Incorporadora
Interamericana Ltda..
Guanabara

‘?'''w \R?
AS) jp

Setembro de 1964

parciálsuente trabalhado. aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze ata bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês. bronze
p&baanze
barra, ein fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metático. cobalto, bruto ouparcialmente
trabalhado. couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhada. ferro em bruto.
eu; isa-Tal ferro /113ngana. ferro velho
%MI (413 vasto ou aarci~ite tratam

DINCOR

Termo n. 9 641.507, de 18-5-1964
Editora Abril Ltda.
São 0- t-

a

•
Classe '50
• Impressos em geral

Maquinas St MOS 3. Tê rmoS na: 641.509 e 641.510, de
18-5-1964 .•
Com panhia Brasileira Rhodiaceta,
Fábrica de Raion
' São Paulo

Classe 32
Para distinguir: Almanaques; anuários,
albuns impressos, cartazes, catálogos.
fumais nacionais e estrangeiros, pcbli
cações e rey sias impressas, propaganda de rádio, televisão, Iodais, grogra.,mas radio csinicos, peças teatrais e cine
matográficas.
Termo na 641.503. de 18-5-1964
"Center '` — Imóveis Ltda .
Guanabara

1

indústria l.Brasneirar

taien toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termos na. 614.515 e 641.516, de
18-1-1964
Companhia Brasileira Rhodiaceta,
Fábrica de Raiou
São Paulo

Indústria Brasileira

•

Classe 36
Tecidos em geral
Classe 23
Classe 36
Tecidos em geral
Pará e' anuir: Artigos de .. aárlow
Classe 36
Viras em geral: Agasalhos Paia distinguir:
• ror
Artigos de vestuários
Iparctas. anáguas, blusãs. e roupas feitas em geral: AgJsalhos
`cotas.botifla s, blusões boinas baba• avantaja. alParcatas. anáguas blusas.
dourOs, bonés, capacetes. cartolas, cara. botas.' botinas. blusões, boinas, babapoças, casacão coletes. capas.. chatas, douro,. bonés, capacetes, cartolas, caracacrecols, calçados, chapéus. • c latos. ouças. casaçáa. coletes, capas.. chalea.
antas cordata:tabas, corpinhos calças caehecols, calçados, chapéüsa cintos
le senhoras e de crianças, calções, cal- cintas. ccenbinações. carpinhos. 'calças
ças, cazalas. camisolas, camisetas da senhoras e de crianças, calções. caa
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiro. ças, camisas, camisolas, camisetas.
-aias casacos, chinelos, domines echar- cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
..les. santas as fardas para militares co- salas casacos, chinelos, donanós. achar- •
Nume Comercial
legiais., fraldas. galochas. gravatas gor- oca fantasias, fardas para militares, coros, jogos de . lingerie, faquetas. laque's lei:raias fraldas, galochas, gravatas, gorTérmo n.° 641.504. de 18-5-1964
li
jaquetas, laguês..
Deava Ltda. Sociedade de Planejamen- luvas ligas, lenços. mantõs. meias ros jogos de tigaria,"
maiEts, mantas, mandrião, mantilhas. pa- luvas, 'ligas, lenços. mantas. meias.
tos Comerciais e Industriais
letós, palas. penhoar, pulover pcleririas maiôs, mantas. mandrião, manilhas. papalas, penhoar. pulover, pelerina.s.
peugas, pouches, polainas. pijamas. pu- letós,
peugas, ponches, polainas, pilatmas. pu,
nhal, perneiras, guimonos, regalos nhos, perneiras, quienonos. regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos.. robe de chambre, roupãax sobretudos
suspensórios, saldas de banho. sandálias suspensórios, saídas de banho, sandálias.

E

Classe' 33
Insígnia

meteres, shorts, sungas, tolas, owslacks, sueteres, shorts. sungas, atolas ou slacks,
talem. toucas, turbantes, ternos: uniformes tuler, toucas., turbantes, ternos, uni• vestido.
—
formes e vestidos
•

•

•
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Termos na. 641.513, a 641.514, flA
1L1-1964
Companlaia Brasileira Rbodiaceta,
Fábrica de Raion
Sao Paulo
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Classe 48

j Para distinguir: Perfumes, essências, ex..

tratos água de colônia, água de tomador,,, água de beleza. água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para csi
cabelos e para a pela brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "raaquilage", depilados, desodocantes, 'vinagre aromatico, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelha& preparadas 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; aals perfumados para
banhos, pentes, vaporiz adores de Perfo"
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, liquido e tijolos ara o tratsmento das Unhas.
dia:adoentes e vernizes, removedores da
cutiCular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecoiorir unhas,- dlios e pintas Ou sinais artifisini& óleos para a pele

Classe 23

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e. roupas feitas em geral: Aaasalbus
aventais, alparcatas. anáguas, blusas,
Classe 22
botas, botinas,- blusões, boinas, babaFios
em geral
douros, bonés, capacetes, cartola', caraClasse 1.3
Peca& caução, coletes, capas, chalota
Tecidos mi geral
cachecol& calçados, chapéus, cintos,
cintas. combinações. carpiabos. talam,
Clame 36
de senhoras e de criança& calçam, cal Para distinguir: Artigos de vett:Hos
yes, camisa& emacia& camisetas. e roupas feitas em geral/ Agasalhos
cuecas, ceroula& co/arinhos, cueiros. aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
meias, casaco& chinelos, dominós, achar. batas, batinas, blusões, boinas, babapeei, fantasias, fardas para 'militares, co- douros, bonés, capacetes, cartolas, caralegiais. baldas, galochas, gravatas, gar- puças, casaçao, coletes, capas. cindes,
ra, jogos de lingerie, jaquetas, Ingcée, cachecol& calçados, chapéus, cintos.
luvas, ligas, lenços. mantem. meias, cintas, combinações, carpinhos, calças,
maiôs, assintas, mandrião, manilhas, pa- de senhoras e de crianças, calções, calletós, palas, penboar,, pulavaz pelerinas, ças. camisas, camisolas, camisetas,
pangos, ponches, polainas, pijamas, pu. cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
ilhoa, perneiras, quimonos, 'regalos, saias, casacos, chinelos, dominós, achasrobe de chambres rcalplio,' sobretudos., pea. fantasias, fardas para militares, cosuspensórios, saldas de buba sandálias. kgials, fraldas, galochas, gravataa, gorsuciares, aborta. magas. Malas ou slacks, ros. jogos de lingerie, la queia s. leques.
Termo saS I 641.525, de' 18-5-64
tufar, toucas, babadas, ternos, uni. luvas, lIgas, lenços, mantós, meias,
formes . e vestidos •
• maiôs, mantas, mandrião, manilhas, pa- Soc. Liberal Ee Castelo Branco Ltda.
letós, pelas, 'enlicem, ptdover, pelarias'.
Piaul
Tèrenos na. 641.517 a 641.519. de
pausas, ponches. velames. P ilai" -Pu
18-544
perneiras, quienonos, regalos,-nhos,
Ccmpanhia Brasileira Raodiascia,
robe de chainbre, roupão, sobretudoes,
"brisa de Itaksa
• inspens&is
a, saídas de banho; sandálias.
'meteres. "horta. zangas, atolas ou aluis.
*SM Paulo
tido', toucas, turbantes, ternos, uniformes . e vestidos
Termo n.° 641.523, de 184-64
Toucador °peba Ltda.
São Paulo

Tecidos em gerai

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestem:4os
e 'estuam Seitas em geral: assatalica.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
bctas, botinas. blusões, boinas. babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, caução, caleira. capas. chalra.
cachecols, calçados, chapéus. cintas.
cintas, combinaçOes. caminhos calças
de senhoras e de crianças. calções atiças, camisas camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, coiarWios. cueiros,
saias. casacos, chincam. dominó:. acharrxss fantasias. fardas 1/ara militare& os-,
kgiais, fraldas, galochas, gravatas. gorra* logos de lingerie, laqueias, humos.
luvas, ligas, lenços. mantas. MIM
mantas. mandrião. mantlhas, paleite.. pa l as. penhoar, nulover. pelariam.

viam,

pragas, ponches, polainas. pumas.
n'hos, perneiras guienonos. regalos.
robe de chambre. roupã&z sobretudos.
suspensórios. saldas de banho, sandálias,
sei teres. shorts. Ramas colas ou glacies.
touca g , tr.ehantes, ternos, uniformes e vestidos

Para distinguir: Perfumes: essências, ex..
tratos água de colônia, água de touca-

dor,, agua de beleza, água de guSna,
agua de rosas água de alfazema. agua
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e pala a pele, brilhantina. bandolina, *batons. cosméticos, fixadores
de penteados, petróleo& óleos pane os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza tia pe-

la e "magullage - , depílaflo, desodo-

rantes, vinagre aromático. pó de arroz

e talco vitimado ou mão, bpds para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos. carmim Os=
o rosto e para os lábioasabáo e creme
para barbear, 'anão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentikichas ele põ,
pasta ate líquido; mis perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pedeme; escoou para. dentes, cabelos, unhas
a cílios, rum de louro, saquinho 'afamado preparados em p& pasta. liquido e tijolos ara o tratamento das tulhas,
dissolventes e vennizes, removedores da
articular: glicerina perfumada para, os
cabelos e ' preparados para dsecolo.
rir unhas, cilicie e pintas em Ãnais artificiais, óleos 'para a pele

Classe 36
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
e roupas feitas em geral: Agasalh ss.
Para distinguir: Artigos de vestuários
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartblas, cas4.pinas, casação, coletes, capas. chalea,
cachecols, calçados, chapéus, cintok
cintas, combinações, carpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. cak
os, camisas, camisolas, canaseta>s.
cuecas, ceroulas, colarinhos, .cueiro!,
salas, casacos, chinelos, dominós, ech4.
pes, fantasias fardas para militares, aça
legiais. fraldas, galochas. gravaras, gorr
rra, jogos de 'ingeria, jaquetas. ,
luvas, ligas, lenços, mantas, meia",
maios, mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar. pulover, pelering,
peugas. ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, quitamos, regalos,
rebe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
meteres. :horta, sungas, atolai ou slecks,
talar; ~CU, turbantes, ternos, uaiformes e vestidos .
Classe 23
Tecidos, em geral

Termo ai 641.531, de 18-5-64
S oPeco — Sociedade de Perfumaria'
Cosméticos Ltda,
Guanabara

Indústria Brasiletra

FIORI O' ITALIA MILANO
Classe 48

Indústria Brasileira )

Sapeco

Indústria e Comércio dr Produtos de

Indústria Brasileira

.•

:24 3 (

Termo a! 641.524, de 18-5-64
Termos as. 641.529 e 641.530 de
Indústria e Comércio de Produtos de
18-5-64
Toucador Opelin Ltda.
Cia. Brasileira Rhodiaceta, Fábrica de
São Paulo
.
Raion *.
São Paulo

Tecidos em geral

Classe 22
Fios em geral
Classe 23 .

1.7..5;

1

Termos as. 641.520 a 641.522, de
18-5-64
Companhia Brasileira Rnodiaceta,
Fábrica de Raion
São Paulo
.

Indústria brasileira,

Spurnanvl

Setemtwo (1,3

Classe 34
Calçados

Ouse 48
distinguir: Perfumes. emendas, ert,
tratos água de colónia, água de "touco
Termos as. 691.526 e 641.528, de
dor, água de beleza, água de quina,
18-5-64
água de rosas, água de alfazema, Saia
. Frederico Moller
•
para barba, loções e Ataco& para
São Paulo
cabelos e para a peie, baia:atina, baia
dolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para ai
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da pela e "raaguilage", depilados, desodo•
mates, vinagre somático, pd de atroa
e talco pefumado ou não, htpla para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhbs, carmim PaPi
o rosto e para os MIM:, sabão e cmge
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, aabonet.a, dentifridos em peN
pasta ou liquido; mis perfumados pesa
banbos, pentes, aaporizadores de aerke
ni4 escovas para dentes, cabelos, ushan
Classe 21
e dlices. rua &louro. saquinho ~
Velculaa em geral e' suas park* hetet mado, preparados em pó. pasta, -liqufe.,
granes
do e tijolos ara o aratameato dar walua
dissolventes vernizes, removedores
Classe 32
eaticeder: glicerina perfemaa a para
Revistas. etc.
Classes: 2, 5. 7. 11. 16. 19. 21; 311 32s cabelos e peeparados para denealim
• tadhas, duo. e pintas ou sinais era.
33; 41; 45. 50
•
lidais, gess para apele
Insignia
Para

3344 Quarta-feira
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Termo n.° 641.532, de 18-5-64
Delta Indústria de Bebidas Ltda.
Rio .Grande do Sul

cita
inatistila Brasileira
Classe 42
Aguardente, an.z. aperitivos. bagacel•
ra, batidas. brandi, bitter, 'cachaça. cer.
Vejas, cidra, conhaque, extrato de malte permentado, temei; genebra, gengi•
/irra. gim gingar. Idrsch. kunamel
to, marasquinhos. nectar, p perment
• ponches, rum, sucos de trutas com
álcool, ginhos. vodka e whisky
•
a

Termo n.° 641.533, de 18-5-64
Merck Brasil S. A., Produtos
•
Farmacêuticos
Guanabara

MERCK BRASIL

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
bicas para rádio e televisão.• mesialtá
para máquinas de escrever, móveis psleviano. molduras . para quadra portaretratos; poltronas, poltronas-camas,
prateleiras. porta -chapéus, so t ás,
sofás-camas, travesseiros e
•
vitrines
Termo n.° 641.537, de 18-5-64
Costa Neto 6 Cia. Ltda.
São Paulo
12-r orro gag

aparelhos pulverizadores, aparelhos para
aguecimepto de água, aparelhos geradores eletro-químicos, aparelhos para

teust ria Bras Is ira

Classe 11

.•

Lustres de metal para ilummaçao

Termo 13 . 0 641.538. de 18-5-64
Rcraldo Oliveira Franco
São Paulo

Indústria Brasileiru
Classe 3
Substâncias quimicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia
Teimo n.0 641.534, de 18-5-64
Mobiliária Vila Real Ltda.
Guanabara

*CONJUNTO SKIN06"
tão emilo

Classe 33
Titulo de estabelecimento.
Térmo n.' 641.539, de 18-5-64
Roven Industrial Ltda,
• São Paulo

Indústria Brasileira

• "IBERe w -

IND. BRASILEIRA'

Classe 1
Para distinguir: Azul da persa, azul
ultramar, alumínio em pó para pintura,
Termo n.° 641.535, de 18-5-64
ácido nitrico, altunen, agua oxigenada,
Construtora e Administradora Brasi- agua raz, alcool para fins industria:s
leira de Obras Ltda.
alvaiade, 'anti-corrosivos, ácido arséniGuanabara
co, brilhantntes a óleo, bromoreto de
amônio, bicromatos, cloreto de sód.o.
cloreto de amónio, cloreto de potassio,
carbonato de sódio, corantes para aso
na indústria mineral, creosoto para inClasse 16
•
dústria, carbonato de magnésia, cloreto
Material exclusivamente para constru- de soco, cloreto de cálcio, esmaltes,
ção e adorno de prédios
gonia-laca preparada, glicerina para uso
Classe 40
Móveis e estofados em geral

BRASILEIRA,

Termo a.° 641 Á36, de 18-5-64
Irmãos Silveira Ltda.
São Paulo

"SILVEIRA
IND. BRASILEIRA

na indústria, hiposolfito de sódio, iodureto de amônio, idrosolfito, laca, •massa
A base de óleo para correçáo de pinturas, nitrato, óleos, °inalo de sódio,
Potassio para uso na indKstria, secantes

passa tintas, sais de arsênico- usados na
indústria, sulfatos, t atas, tintas a alcool,
vernizes e alcool
Termo n.° 641.540, de 18-5-1964
Eliel-McCullouglt,
Estados Unidos da América

Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
vidro. de aço ou madeira, esto
ou não, Inclusive móveis para es
• eritório • Armários. armaârios para ba
alheiros e para roupas usadas, almofa. das. acolchoados para móveis, bancos
balei" banquetas, bandejas, domiciliares, berços, biombos, cadeiras. caminhar
para diá e café, conjuntos para dorter e sala de visitas, conjuntos para
• terraços, jardim e praia, conjustos de
•Classe 8
penais, divisões, divana. discotecas de Para distinguir: Abajour, acumuladores,
radio, colchões, colchões de mola, dis7 acetinómetros, amortecedores de rádio
taltórioe, conjuntos para sala de jan. ç freqüência, anemómetros, aparelhos
tórias, cadeiras de balanço, caixa de de televisão, apsrelhos de ar condielo-'
armários e gabinetes para copa e co- nado, aparelhos Para iluminação, incluzinha, camas, cabides, • cadelas gira. sive os considerados acessórios de veimadeira, espreguiçadeiras! guaida-rour kulds, •aparelhos Para .aiatiriclos mecâpas, estantes, mesas, mesinlaás,.
nicos, apaielhce aquecedores e medi-

te;

dores, aparelhos cromográficos, aparelhos de barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de distancias,
aparelhos para purificar águas, aparelhos de sinais lampejantes, aparelhos
reguladores de gás, aparelhos de galvanoplastia, aparelhos didáticos, aparelhos cinematográficos, aparelhos automáticos para acender e regular gás,
aparelho para separar café, aparelhos
Para aquecer edificios, aparelhos para
experimentar drenos, aparelhos para
destruir insetos, aparelhos de ótica,

recepção e reprodução de sons e soaidas.. aparelho a automáticos elétricos de
passar, aparelhos para espremer frutas
e legumes, aparelhos' de alta tenso.
aparelhos de proteção contra -acidentes
cle -operários, aparelhos afladores de
ferramentas, aparelhos distribuidores 'de
sabão e de desinfetantes para instalações . sanitárias, aparelhos esterilizado.
res, aparelhos gazeificarlores. aparelhos
para análises, aparelhos ozonaadores,
aparelhos pasteurizadores, aparelhos re.
gUadores c estabilizadores da pressão
e do fluxo ne gases e liquidas, aparei} os para salvaraento e para sinaliza
cso, aparelhos para escampristas, aparelhos para limpar vidros, aparelhos
para combater formigas e outras pragas, aparelhos automáticos acionados
pela introdução de moedas, aparelhos
espargidores, aparelhos e instrumentos
de cálculo, aparelhos para observações
sísmicas, aparelhos termostatos, aritonómetros, aspiradores de pó, aerômetros, acendedores elétricos, alto falantes, aplicadores elétricos, antenas; -baterias de acumuladores, baterias, balanças emulas e elétricas, barôrdetros, binóculos, bitolas, bobinas, bobinas elétricas . (exceto para fins curativos),
botões de campainhas elétricas, bombas
medidoras, bússolas, baterias elétricas,
bules elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa de descarga; câmaras
frigorificas e fotográficas, chassis de
rádios, chaves elétricas, chaves, campainhas, cinematógrafos. cronômetros,
Cronógrafos, combustores de gás, cidónietros, cristais de rádio, condensadores. comutadores, cortadeiras para fotografias, chaves de alavancas, chaves
aateenáticas, capacitores de bloqueio,
capacitores eletroliticos, calibradores;
conservadeiras para peixes e carnes.
enceradeiras elétricas, escalas para rádios, estufas, engenho de assar carnes,
encoralocres de cabelo, elétrico, einper
rômetros, esticadores de luvas, espelhos
de plástico para eletricidade, esterilizadores, extintores de incêndio, ferros elétricos de passar e engomar, ferro de
soldar elétrico, filtros e aparelhos filV•antes, filtros para óleos, filmes falados, fogões, fogareiros elencos, fusíveis, filmes revelados, fáróis como acessórios de veículos para sinalização e
para iluminação em geral, fôrmas elétricas, fervedores, .frigorificos, fotómetros, f kW elétricos, filtros de interferên-

cia, fonógrafos, garrafas térmicas, gasômetros, geladeiras, globos para lâmpadas, globos para lanternas, globos
terrestres para ensino, gravadores de
sons, holofotes, hidrômetros, incubadorec, indicadores de vácuo, instrumentos
de alarme, Interruptores, Isoladores, Iam:padas flsh, lamparinas, lactômetros, lentes. liquidificadores, lanternas mágicas,
lanternas de pilhas, limpadores de parabrisas, luzes traseiras para veículos,
lunetas, maçaricos de soldar, caldear e
cortar, tuagnetos, marcadores de passagens, medidores, medidores elétricos,
microscópios, misturadeiras, máquinas
fralanies. mostradores para rádios, microfones, máscaras contra gases: enico5-

Setembro de '1964
metros,. níveis, óculos, objetivas,
gráficas, pilhas elétricas, podómetrot,
pluvieinet.c,s, pinos e tomadas, panela
de pressão, pilhas sêcas elétricas para
transistores, pistolas de pintura, plugs,
painéis de carros, quadros distribuido.
rei, pick-ups, para-raios, propulsores,
queimadores de óleo, quadrantes e sextantes para observações astronômica,
refrigeradores, rádios transistorizados,
refletores reostatos, relógios de ponto.
de pulso, de. bolso, de parede, despertadores, contadores e medidores de quantidade e volume, radiadores, rádios, retentores de graxa e óleo, receptores,
regadores automáticos, registros para
vapor, gás, água e outros liquidos quando não considerados partes de máquinas,
reatores para luz fluorescentes, refrige.
ração doméstica e industrial, registradores, resistências elétricas, reles, sorveteiras, sorveteiras elétricas caseiras,
soquetes, sinaleiros, sereias de alarme.
soldadores elétricos, toca-discos, tomadas e interruptores elétricos, torneiras,
tubos acústicos termômetros para obser.
vaçáo meteorológica, telescópios, tacómetros, televisão, taxímetro, torradores
de cereais, trenas, transformadores, telefones, tostadeiras, telégrafos, tripés
para fotografias, válvulas para rádios,
válvulas de descarga, válvulas de redução, vacuennetros, válvulas elétricas
de vácuo, ventiladores
Térmo n.o 641.541, de 18-5-1964
• Eitel-McCullough, Inc.
Estados Unidos da América

Classe 8
Para distinguir: Abajour, acumuladores.
acetinômetros, amortecedores de rádio
e freqüência, anemômetros., aparelhos
de televisão, aparelhos de ar condidonade, aparelhos para iluminação, inclusive os considerados acessórios de vai-

cujos, aparelhos para anúncios meei.
nicos, aparelhos aquecedores e medi.
dores, aparelhos cromográficos, aparelhos de -barbear elétricos, aparelho. st.
gistradores e medidores de distançies,
aparelhos para purificar águas, aparelhos de sinais lampejantes, aparelho
reguladores de gás, aparelhos de gal.
vanoplastia, aparelho didáticos, aparelhos cinematográficos, aparelhos automáticos para acender e regular gás.

aparelho para separar café, aparelhos
para aquecer edifícios, aparelhos para
experimentar drenos, aparelhos 1=

destruir insetos, apare~ de
aparelhos pulverizadores, aparelhos pana
aquecimento de água, aparelhos gera.
dores eletro-químicos, .aparelhos pese
recepção e reprodução de sons e senados, aparelhos automáticos elétricos de
passar, aparelhos para espremer frutas
e legumes, aparelhos de alta tensão,
aparelhos de proteção contra acidentes
de operários, aparelhos afiados*, de
ferramentas, aparelhos distribuidores de
sabão e de desinfetantes para Instalações sanitárias, aparelhos esterilizadoroa, aparelhos gazeificadores, aparelho.
para análises, aparelhos ozonizadorm,
aparelhos oasteurizadores, aparelhos reguladores e estabilizadores da premie
e do fluxo de gases e liquidos, aparelhos para salvamento e para sinalização, aparelhos para escampristas, aparelhos para limpar vidros, aparelhou
para combater formigas e outras pra.
gaa, aparelhos automáticos acionadas
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teia inVoduçáo de moedas, aparelhos
espargidores, aparelhos 'e instrumentos
de Cálculo, aparelhos para observações
sIsmitas, aparelhos termostatos, atitooósnetros, aspiradores de pó, acreanatos, acendedores elétricos, alto falanter: aplicadores elétricos, antenas, batei ias, de acumuladores, baterias, balanças 'camisas e elétricas, barómetros, hla:lóculos, bitolas, bobinas, bobinas elétricas (exceto para fins curativos),
botões de campainhas elétricas, bombas
medidoras. bússolas, baterias elétricas,
bules elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa de descarga, câmaras
frigorificas e fotográficas, chassis de
rádios, chaves elétricas, chaves, caras
cinematógrafos, exonõmetros,
cronógrafos, combustores de gás, eido.metros, cristais de rádio, condensadores, comutadores, cortadeiras para fotografias, chaves de alavancas, chaves
automáticas. capacitores de bloqueio,
capacitores eletroIlticos, calibradores,
couservadeiras , para peixes e carnes,
enceradeiras elétricas, escalas para rádio, estufas, engenho de assar carnes,
encoralodes de cabelo elétrico, empar
regadios, esticadores de luvas, espelhes
de plástico para eletricidade, esterilizadores, extintores de incendlo, ferros elé,tricos de passar e engomar, ferro de
soldar elétrico, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleos, filmes Falados, fogões, fogareiros elétricos, fusíveis, filmes reveladas, faróis como acessórios de veículos para sinalização e
paeu iluminação em geral, fôrmas elétricas, fervedores, frigorificos, fotômetros, fios elétricos, filtros de interfereneia. fonógrafos; garrafas ténrnicas, gastmetros. geladeiras, globos para lâmpadas, * globos para lanternas, globos
terrestres para ensiro, gravadores de
sons, holofotes, hidrômetros, incubadoreb, inlcadores de vácuo, inStrumentos
de alarme. Interruptores. isoladores, Tampadas flsh. lamparinas, lactêmetaos,
itquidificadores, lanternas mágicas,
lanternas de pilhas, limpadores de parabrisas. luzes trezeiras para velculos;
)(metas, maçaricos de soldar, caldear e
•cortar,' ~atos, marcadores de passagens, medidores, medidores elétricos,
miasoscópias, snIsturadeiras, máquinas
Valles, mostradores para rádios, mi'erof oness máscaras contra gases; micrómetr os- acuam, objetivas fotigráflcas, p alias elétricas, podómetros,
pluviômetros, pinos e tomadas,' panela
de pressas). p ilhas secas elétricas para
tr.:misteres, pistolas de . pintura, aluga
painéis de carros. quadros distribuidores, pica:Sas, para-raios, propulsores,
que ima( l )res de óleo, quadrantes e sextantes nara observações astronómica,
refriger;:.dores.transistorizados,
ra,alos
refletores reastatos. relógios de' ponto,
de pulso. de -bolso, de parede, despertadci es. contadores e medidores de .quantidade e volume, radindores, rádios, •e,
teatores de graxa e óleo, receptores,
regadores Ele-temáticos, registros para
vapor, gás, á g na e outros líquidos guando não considarados partes de máquinas,
reatores para luz. fluorescentes, , refrigeração .donséstica e industrial, registradores, resistências elétricas, reles, sors
vetei rasa sorveteiras elétricas caseiras.
maquetas, sinaleiros. sereias de alarme,
soldadores elétricos, toca-cliscos, toma' das e interruptores elétricos, torneiras
tubos acústicos termômetros para obseraação mateorológica: telescópios. tacômetros, televisão, taxímetro, torradores
de cereais," trenas, transformadores, te, le fones. tostadeiras. telégrafos, tripés
par fotografias, válvulas para rádios.
válvulas de descarga, válvulas de redução, vactuametros, válvulas elétricos
de vácuo, ventiladores

DIÁRIO OFICIAL (Scçâo III)
gardas de brpinauedo. espingardas de
Termo n.° 641.542, de 19-5-1964
Comércio de Máquinas "Neomak" Lida. vento, estaquLghs para jogar, enigmas,
engenhos de guerra de brinquedo, ter'
São Pulo
ninhos de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais,
NE0241.13.
figuras para jógo de xadrez, fogões e
Ind. Brasileira
fogãozinros de brinquedos, jogos de
Futebol de mesa, joelheiras para esporte.
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de ganchos para pesca, guisos para crian.
máquinas para todos os fins industriais: ças, halteres, anzóis, iscas artificiais
fugas, rotativas, de deslocamento e a para pesca, jogos de damas, fogos de
Máquinas de rosquear: serras mecánj- dominó, jogos de raquete, linhas para
cas, motores elétricos, alternadores, fer- pesca, luvas para boa, para esgrima,
ramentas e placas para tornos, gera- para jogador de soco, máscaras cama
dores, plainas, máquinas de lurar e cen- valescas, mesas de bilhar, de campista
trar, tornos mecânicos, prensas mecâni- de roleta, de xadrez, mobilias de brincas, máquinas antassadeiras, misturada- quedo, miniaturas de utensillos domésras adaptados na construção e conser- ticos, patins, patinetes - piões, petecas,
vação de estradas. a mineraçáo, corte de plarquetas para ginástica, peças de
madeira, movimento de terra, carretos jogas de damas, dominó e xadrez, peloe outros fins industriais, elevadora, má. tas, pianos e outros instrumentos musiquinas desempalhadoras, descascadoras, cais de brinquedo, pistolas de atirar
ventiladoras, moinhos para cereais, flexas, papagaios de papel, panelinhas,
máquinas secadoras, trituradoras, pul- quebra-cabeças em forma de armar,
verizadoras, fresas, politrizes, tranchas, raquetes, redes de pesca, redes para
tesouras mecânicas, tupias, máquinas Je jogos, rodas de roletas, revólver de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores, brinquedo, soldadinhos de chumbe, taexaustores para forjas, bombas centn- bleiros para logos, tacos de bilhar,
pistão para todos OI fins, anates, cal- tambores para crianças, tamburéus,
deiras e turbinas, injetores para cal- tamboretes, tênis de mesa, trens e viasdeiras, válvulas e transportadores au- férreas para brinquedos, varas para
pesca, vagonetes e zepelins
tomáticos de alta e baixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos uiecánicos
Termo is.' 641.545, de 19-5-19b4
e máquinas limadoras, máquinas operaBar e Café Mactico Ltda.
trizes, rotativas ou cortadoras para usi•
São Pulo
nar ferro, aço e bronze, máquinas para
Indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
=MO
encanátórias, espuladeiras, torcedeiras,
Ind. Brasileira
meadeiras rolos e roletas, bruniduras
para cereais, máquinas para fabricar
Classe 50
papel e máquinas para •rubricar papel e
Impressos
máquinasi de impressão, dinamo,s e
receptáculos
•
Termo n.° 641.546, de 19-5-1964
Bar e Café Arestal Ltda.
Termo n.° 641.543, de 19-5-1964
Sao Pulo
Transportadora Alfândega Ltda.
São Pulo
,

ALFANOEGA

ARESTAI
Ind. Brasileira

Classe 50
Impressos
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral,
'Termo n.° 641.547, de 19-54964
bilhetes, duplicatas, faturas, folhinhas.
Ferreira & Lima Ltda.
notas !ascals, papeis de correspondênSão Pulo
cia, paspagens, recibos, anüncios impressos
FERLIFER
Tann° n.° 641.544, de 19-5-1964
Ind. Brasileira
"Nakamo" Indüstria e Comércio e
Representações Ltda.
Classe 16
São Pulo
Para d.stirigifir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila
NÃK.11NO : • .
areia, azulejos batentes. balaustres, blo
cos de cimento, blocos ara pavimenta.
Ind.. Brasileira
isolantes, caibros, caixliaos. colunas,
ção, calhas, cimento. cal ' cré, chapas
Classe 49
Jogos, brinquedos, artigos desportivos e chapas para coberturas. caixas dágua,
passatempos, a saber: álbuns para re- caixas para cobertuas, caixas 'dágua.
cortar e armar aviões, autamóveis, ca xas de descarga para etioas, edificaaros, argolas, bercinhos, honecas, bone. ções remoldadas. estugeu, emulsão Je
cos, baralhos de cartas. bolas para base asfáltico, estacas. esquadrias estru.
todos os esportes, brinquedos em forma luras nietalitas para construções, lamede animais, balões de brinquedo, bilha. las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
res. brinquedos mecânicos, brinquedos de junção lages, lageotaa material laca
em forma de instrumentos musicais, tante contra frio e- calor. manhas, mas.
brinquedos em forma de armar, brin- sas par revestimentos de 2oredes, as'deitas para construções. mosaicos, proque dos de borracha com ou sem asso. dutos de base asfált.co produtos para
aio, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras tornai impermeabiliz,antes as argamaspara esporte, cartões para leito casi- sas de cimento e cal, hidráulica. pedrenhaa de , brinquedo, casinhas de armar. gulho, produtos betuminosos, impermea.
cadeiras de brinquedo, cartairas e eis' silizantes. líquidos ou soL ostras formas
velopes com fólhaa para recortar e nua revestimentos e outros como nas
armar. calcados para bonecas cordas :onstrucões pers anas. placas para pa.
para pular.' clavinas para tiro ao alvo. aimentasão. peças - ornamentais : de alcopos -de dados. caixinhas de música armo ou. gesso para tetos, e paredes
dados, dardos, discos, dominós espin aspei para forrar casas, m aasas anta
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atidos para uso nas construções, paralelas, portas, portões, allsos. soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação. tanaues de cimento, v.gas. vigamentos e
vitrais
Termo n.° 641.548, de 193-1964
Purvin
Polímeros Sociedade Técnica
Industrial Ltda .
São Pulo
PURVIll—POLIIMROS

Ind. Brasileira

Classe .39
Para distinguir: Artefatos de. borracha,
borracha, artefatos de borracha pana.
veiculos, artefatos de borracha não incluidos em outas classes: Anuelas, argolas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas • de estabilizados buchas,
buchas para jum
' elo, batente de porta.
batente de chassis, bicos para mamadeiras. braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrinhos industriais, borracha para amortecedores,
bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, câmaras de ar, chupetas cordões masslços de borracha, cabos para.
ferramentas, chuveiros, calços de borracha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras.
discos de mesa, descanso para pratos.
encostos, êmbolos,. esguichos. estrados,
esponjas de borracha em quebra jacto
para torneiras, fios de boi racha lisos.
fôrmas de borracha, guarnições para
móveis. guarnições de borracha para
automóveis, guarnições pata veiculos,
lancheiras para escolares. (éininas de
borracha para degraus, "listas de borracha para )anelas e para. portas, lençóis
de borraSha, manoplas. maaanetas, protetores para para-lamas, protetores de
para-choques. pedal de ace.erador. pedal de partida, paras para businas,
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodízios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal de breque, sesernbalo e isoladores, suportes, semipneumáticos, suportes de cambio. santonas de partida. saltos. Solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefônicos, travadores de porta, tijelas,
tubos, tampas de borracha . para contagotas, tinas de borracha para elaboração
de substâncias químicas
•
• Termo n.° 641.549, de 19-5-1961
Panificadora e Confeitaria Progrea
Limitada
São Pulo

PROGRESSO

Ind. Brasileira
Classe. 50 a
Impressos . as\
_
TerraoS ns; :Ç41.550 c 541.552, de
- 193-1964
Eon i canieema°1-ndustrials Reyblan Ltda.
Pulo
•.

ind'k EXBL
èlasse .6
Para 4iSe9uir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
Máq uinas de rosquear. serras mectinicas,' motores elétricos, alternadores, fer.
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para toi s. gera- traz. tOrtG4 esecanicos. prensas inecans laminas Imo:atroa latas de' lixo. lanas inuidasiens para tummaõeà padras orm
sacias, mcne eur oruta peara 4. at,arid.
e cen- cai, máquinas amassadeiras. mtsturador machadinhas. molas para portas de co'
trar tornos meManicos mansas atacaria de barro máquina compressora .naqui. rei martelos marretas, matrizes mar mantas • macia:naus amima cru oruto,
cas. maquinas amaSsadetras inisturador nas- adatadas na copnstreção e conser- miras, navaihas, puas- pas pwaretas quenracho. raiZis vegetais. resin.-ks
para tusos SUldS naturais resmuos reates mimam
dt. barro ma quina aumpressora mimaur. vação de estradas mineração corre de pregos. picões, ponteiras
mula pã, •
nas adatadas o co pristruçao e conser- madeira, movimento de terra carretes porcas. . pratos. po.la . 1 ;
seivas. Lá It (1' em pruri) sisa,
Isro
vação de estradas. aaneração corte de e outros fins industriais elevadora ma
70E td ;iras rmliteiros. selas rasteio!.
beturninuse e silit ato
quinas
desempalhadoras
descast
a
ioras
•
madeira movimento de rerra carret9s
roldanas. ra ;os para pias regadores
Tèrmo n.9 641.558, de 19-5-1964
-e outros fins industriais elevadora ma• e n sa t. a doras • b min duras. classificadoras. serras. serrotes . sachos sacarrolhas
y
.cereais.
eualadoras moinhos para
.
Expresso Nedan Ltda.
quinas desempalhadoras descama ioras
suaras. te% torquezas. trilhos
São Piam
ensacadoras tramdoras Mamitiradoras rnaquina.s secadoras trituradoras pai- trilhos parm elevadores- tenazes. trava
ventiladoras moinhos mira cereais verizaSoras fresaa polarizes manchas dores telas de arame. tubos para enca
máquinas seca,ioras trituradoras pul tesouras mecânicas. tupia.a máquinas de nainentos. roncos.- trilhos para porta
ind. drama eira
veritadoras tresaa polarizes manchas abrir chavetas marteletea veatiladores.
mie correr taaas moias para portas.
-tesouras mecânicas raptas maquinas de exaustores para forjas Lambas centrie
vernarnas
s
vasos. va ilhames
abri; chavetas martelares ventiladores, fugas. rotativas Mie deslocamentc e a
Classe 30
exaustores para forjas bombas centrt. Pistão para todos Os fins anates calTermo n.' 641.553, de 19-51964
Imprassas
deiras
e
turbinas
injetore,
para
calfugas. rotativas de desloimenentc r a
Comércio e Indústria de Ferror
pistão para todos os fins amares cal. •letras válvulas e transportadores auEstirfer Ltda.
.nrmo n s' 641.559, de 19-.5.1964
deiras e turbinas injetores piam cal- roiráticos de alta e baixa pressão.
n
:
Bruno Taba
Cia. Ltda.
szkiras válvulas e transportadores ais imensas hidráulicas martelos mecânicos
•
5.2o a)aulo
tomáticos de alta e baixa pressão. e macminaa amadoras máquinas operaEST IS'sa
prensas hidráulicas martelos- mecânicos trazes. rotativas ou cortadora; para usind. ra sileíra
nar
ferro,
aço
e
bronze,
máquinas
para
BEL–SOLICU
e máquinas timadoras máquinas opera
trizes. rotativas ou mirtaderas para list- industrias de tecidos teares urdideiras
ClaSse
= ferro, aço e bronze., ináquinas para encanatórias 'espuladeiras, torcederras.
indústrias ee tecidos teares urdideiras. meai-leras rolos e roletas. brunidord A c.,0 em omito. aço . prepai soo aço
Classe 4§
encanatóriam es puladdras torcerleiras nava cereais máquinas para fabriCar doce aa„ para tipos, aço tingido aço
Artigos para esportes
tneadeiras rolos e roletas. municiares papel e márminas de impressão dinamoir parcialmente trabalhado a ao .pálio aço
Termo n' 641.560, de 19-5-1964
.e rex-ao:áridos
para cereais máquinas' para mbricar
refinado, bronze bronze era bruto ou
Kirufumi Ikesaki
Classe 50
papel t. máquinas de impressão .clinamor
parcialmente trabalhado, bronze de
Impressos
manganes bronze" em pó. aronze tio
São Paulo
Clama 11
barra. em fio, chumbo em bruto oa
Ferragens. ferramentas de tóda especit
Classe. 5 •
cutelaria em gerai e outros artigos de Aço em bruto, aço preparado aço parcialmente preparado. cimento meDEPOSITO EMLE111.
metal, a saber: aticraes, a,avs.acas a,
doce. aao para tipos aço fundido aço tálico. cobalto. bruto ou parcialmente
mações para óculos arruelas arguias. parcialmente trabalhado. aço pálio aço trabalhado couraças. estanho bruto ou
aldravas, armações de meta; abridores parcialmente , preparado, cimento me- parcialmente trabalhado, ferro era bruta
Classe 48
de latas. arame liso ou taspado assa- tálico. cobalto, bruto ou parcialmente bruto ou parcialmente trabalhado tarro
Titulo
deiras. açucareiros broca 'mornas, bai- trabálhado couraças, estanho bruto ou era barra, ferro manganês, ferra, velho.
xelas. bandejas baci. as: bmees bondam parcialmente trabalhado ferro em- bruto gusa em bruto ou parcialmente araba
Termo n.° 641.561, de 19-5-1964
alares bules; cadinhos zaaleadom cas- bruto ou parcialmente trabalhada terra :hada gusa temperado. gusa ',raleava).
'Barros, Porgo 6 Cia.
tiçais. colheres para' petiscam. corren- refinado, bronze, bronze em
São t'aulo
bruto ou laminas de metal. lata em fólna. latão
tes, cabides, chaves, crernones chaves param 'mente trabalhado. bronze de eus trilha. latão em- chapas, latão em
encanade parafusos, conexões. cara
OFICINja,
manganês, bronze em pó. bronze em vergalhoes. liga . metálica. limalha&
mento, colunas caixas de metal para
DO ALEIa0
barra; em tio, chumbo em bruto eu (magnésio. manganês metais não trabaportões, canos .de metal, charra de ten-m barra ferro manganês, ferro velho lhados ou parcialmente mabalhado, me.; da, chave inglesa cabemaei aanecas
gusa em bruto ou parcialmetra traba- tais em massa, metais estampados
Classes: 33 e 50
copos, cachepots. centros mesa cometais para solda. niguel. -ouro. zinco'
Titulo
grieteletras, caixas para acondiciona. lhado, - gusa temperado, gusa maleavel,
lâminas . çle metal, lata em fóltia- latão
coo:amada e ibaco liso em. (•61has
mento -de atraentes. caldeirões,. caçara.
Termo n.° 641.562, de 19-5-1964
• tas. chaleiras.. cafeteiras, conchas, coa. em tôlha, latão em Chapas, latão em
Termo n.o , 611/.556, de 19-5-1964
Vitali s N'allinoti Ltda.
vergalhões,
liga"
metálica,
sistalhaa
dores,
distintivos
dobradiças.
enxadas.
'
Indústria Química Asck Ltda.
São Paulo
magnésio,
manganês
metais
na°
trabaen.
enxadões, esferas, engates. esuuichos
São Pulo
faltes para arreios. estribo& esfera' lhados ou p arcialmente trabalhado, meparr arreios, esparzis:deras; formões, tais em massa, metais - estampados.
A.SCK
foices, ferro para cortar capim, ferro- metais para solda. .niquel. ouro, zinco
Ind.,Bre'
sileira
corrugado
e
zinco
liso
em
to%lhas'
lhos,
facas.
tacões,
fechaduras.
ferro
•
Classe 11
'. muni a carvão, fruteiras. funis. fôrmas
• para doces, freios para estradas de ['magana e ' ferramentas me tõda aspe
Classe 1
ferro, frigideiras: gancho& grelhas. gar ale. cutelaria em geral e outros artigos
Colas
. fos, ganchos para -quadro& gonzos para de metal não incluídos em outrasaciascarruagens: insignias flama. lámtnasa:11.. bites. argolas, armações de . metal, abri'Termo n.° 641.557, de 19-5-1964
coreiros latas de lixo, jarras asachadi. bites. argolas. ai-inações de metal, abriMineração Paraitinga Ltr ia
nha.s. molas para portas molas para dores de /atas, arrames lisos ou-farpa
SãO Pulo
•
venezianas, martelo& marretas. nuttri.- dos, aparelhos de chã e caf& assada,
PA 'RAITINU.
seDOSTRIA BRASILEIRA
, tes. navalhas: puas páa ortgos. para. ras, açucareiros, brocas: bigornas. Sai;
fusos picões. porta...gClo...~. .tras porta- selas, bandejas, bacias , baldes. bombo.
• ,
. 00rta-iólas oal.reirna. panelas: 'rol.- Merca bules, colheres para pedreiros
Classe .21
danam ralos para pias, tebires regado. camisas para cilindros e trilhos, cadea:
Classe 4
res. serviços de chá e ¡erras, ser- dos, correntes, cabides, caixas de metm Substancias e produtos de origem ani Para distinguir: Veículos e suas partes
mita& luchas. sacarrolhas. tesouras. ta- para ortões..colunas, chaves, cremones mal veneta; oui mineral. em bruto Ou integrantes: Aros para bibicletas, autolheres, talhadeiras, torquezes tenazes. chaves de arakisos, conexões para en- parcialmente Preparados- Abrasivos em móveis,• auto-caminhões, aviões, amortravadeiras, telas • de arame, torneiras canamentos, canos de metal, chaves de bruto. argila refratária, asfáltico em tecedores, alavancas de câmbio, braços,
trincos, tubos para encanamentos, trilho. fenda.. chaves inglezaa, cabeções cane bruto. algodãc em bruto borracha em breques, braços para veiculos,
pai aportas de correr, taças: tavessaa, caie, copos, cachepota, centro de mesa 'miam bauxita :benjoim, breus cánfora tas, carrinhos de mão e carretas, candturibuios; vasos vaSilhaJaes, verrumas coqueteleiras. caixas para acondiciona caolim. chifres, ceras de plantas,. ceras nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
carreia, tratores, carros-berços, carrosmento de alimentos; caldeirões, caçaro- vegetais de carnauba e aricuri, edita tanques, carros-irrigadorès, carros, car—Termbs is. 641.551, -641.554,•
las. craleiras, cafeteiras, dobradiças, de cavalo crina em 'geral,, em roças, carocerias. chassis, chapas cira
. 541.555 e 641.565, de 19-5-1964
enxadas, esferas, engates, enfeites para bruto cascas vegetais, tspato ervas culares para veículos. ccbos de veículos
?Mi — Artefatos Metalúrgicos
arreios, de metal para automóveis, es- medicinais, extratos oleosos, estopas carrinhos' para máquinas de escrever
Indusrtials Ltda.
Ps, auto-caminhões, alavancas, alavaa enxofre, filhas ',abras vegetais flores corrediços: para velculos. direção. deallSM Pulo •
cas de cambio, alavancas de 'tetos. aros secas. grafites goma erg bruto. grana( gadeiras. estribos, escadas rolantes, eleautomóveis, breques, barras de freio era bruto. kiese/gbur, liquido: de Plan vadorea para passageiros • tiara carga,
.1/
5
r
braçadeiras de mola, buchas, barcos, ba- tas lates em bruto ou parcialmente engates para carros eixos de- direção,
'Ind. rasIteirk
laustres, barras de tração, barras de &- preparados, minérios metálicos madd freios. tronteiras para veículos guião
ferroa para cortar capim, ferrolhos. fa- *ma em bruto ou parcialmente traba- locomotivas, lanchas, motociclos. molas,
'Classe 6
tribo& formões, espia:ladeiras, foices, lhadas, em toras, serradas e aplainadas motocicletas, motocargas, moto furgões,
Máquinas
e
px-ks
de
'distinguir:
Pará
casa facões, frigideiras, cilindros para mica, mármores em bruto, óxido de manivelas, navios, ônibus, para-choques,
todos
os
fins
industriais:
para
elsiquinas
laminação, ganchos, guarnições de .mepara-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
Máquinas de rosques?, serras mecáni tal. garfos, ganchos para quadros manganea óleos de cascas vegetais
óleos em bruto ou parcialmente prepa- rodas para bicicletas, raios para bicicla.
para
tornais
gerasarnentas e placas
gramos para emenda de correias. limas . Ninaolumbactina
ca bruto. p4 de tas, reboques, radiadores para veiculo,.
doma, plainas. máquina e Nnet i cem.
Taillelata3 • p lasas

dores. plainas -máquinas de furai

I
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sodas para veleulos, selins, deleita, titardes para veículos vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varam de
carros, toletes para carros

tical impressas, peças teatrais, peças
Mnematográficaa, prwpectos, panfletos,
publicações, publicidade em geral, programas radiofônicos e de televisão, revi,Itas

Termo n.9 641.563, de 19-5-1954
indústria e Confecções Lucense Ltda.
São Paulo

Termo n-9 641.571, de 19-5-1964
Sylvic Ginarelli
São Paulo

ESFIRKIBE
LANCHES
Ind. Brasileira

LUC NSF,
Ind irasilelra
Termo n.° 641.564, de 19-5-1964
Lancaster Automóveis Ltda.
São Paulo

I n d.11.9-nliãrà
Têrmo a, 641.566, de 19-5-1964
Mazzaro, Ramos & Paes Ltda.
São Paulo

VARAPÃ

Brasileira

••••

LUIZ GAMA
IND. BRASILEIRA

Classe 41
Pães, bolos, biscoitos, roscas, sandulches, empadas, pastéis, pizzas, tortas e
café

Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
Termo n.° 641.573, de 19-5-1964
crianças
Produtos Aimenticios "Dutrigo" IndúsTermo n.o 641.567, de 19-5-1964
tria e Comércio Ltda.
Indústria e Comércio de Novidades
São Paulo
Plásticas "Holiday" Ltda.
São Paulo

Ind1.1949Alileira
Classe 50
Impressas
Termo n.° 641.568, de 19-5-1964
Sebastião Dias dos Santos
São Paulo.

IIIDROWZ
Ind. Braailein

•

Classe 15
Banheiras, p aisara banheiros e vasos
sanitários
Termo n.° 641.575, de 19-5-1964
Indústria DesSadeira "Desfiatex" Idda.
Classe 22

VROPICAT,
Brasileiza

Ind.

Classe 21
Att tomóveis

Têrmo n.° 641.584, de 19-5-64
Mecânica "Sadanvox“ Ltda.
São Paulo

Classe 4/
EDárisIVOIC
Lanches variados, frios em geral, petisInd. ras)"leira
DEM/112E1
qceiras, pizzas e notadamente: kibes,
Ind. Brasileira
Esfilras e Pastéis
Classe 21
Termo n.o 641.572, de 19-5-1964
Peças para veículos
São Paulo
Bar — Restaurante e Pizzaria Luiz
Fios ara tecelagem, linhas para costura
Gama Ltda.
Termo n.9 641.585, de 19-5-64
e bordado
São Paulo
Cinel — Comérèio Importação e Exoortaçâo Ltda,
Tèrmo a.° 641.576, de 19-5-1964
São Paulo
Indústria de Confecções "Alvorada"
São Paulo

Classe 5(1.
Impressos

Classe 21
Automóveis

Termo n.° 641,383, de 19-5-64
Tropical Automóveis Ltda.
São Paulo

Têm» 11.9 641.574, de 19-54964
Eletro Instaladora Hidroluz Ltda.
São Paulo

DUTRIGT
IND. BRASILEIRA

mmelffiree~leb

mivoaiD4

ind. Bram 143 rÁ
Classe 36
Artigos de vestuário de tôda sorte
Termo n.o 641.578, de 19-5-1964
Gepel Distribuidora Ltda.
São Paulo

GEPISL
Ind. Braalleira
Classe 42
Artigos da clase
Termo n.o 641.579. de 19-5-64
Icapala Indústria e Canércio de Roupas
Ltda.
São Paulo

CINEL
Ind. Brasileira

Classe Is
Para d.stinguir: Aerômetros, anemôme
tros; aparelhos para analisar alimentos
aparelhos elétro-técnicos, físicos, foto
gráficos, geodésicos, isotérmicos, micro
métricos; aparelhas ozonizadores; opa
relros de projeção; aparelho, retificado
rei de energia elétrica; aparelhos par
revelação; aparelhos de contrõle; aper
tômetros; cinematógrafos; cromatoscó
p os; câmaras fotográficas; colotmetroa
barómetros; binóculos; bússolas; dia
fragmas fotográ ricos; estéreo-coznpara
dores; 'estereoscópplos; fotómetros, leis,
tes; lentes de contato: lucímetros: lupa"
metrônomos; medidores quilométricos;
medidores totalizadores; medidores dagua; medidores de gasolina; medidores
de essências; medidores de eletr:cidada
meidores de fator potência; medidora
de profundidade; medidores de rotação
rnédiores de tempo; medidores de watts
i hora; microscópios: microspectoscóplas;
monóculos; nivela, niveis de mercürles
objetivas fotográficas, objetivas oculares, óculos; óculos de alcance; ocilógra,
fos; oftalmoscópios; oftalniômetros; op.
tõmetros: pés para câmaras fotográficas: periscópios; piroscóplos; planime..
tros; planômetros; pluvaimetros, poteaclômetros; polarimetros; quadrantes astronôinicos; quadrantes polares; qua•
drantes maritimos; quadrantes solares
quadrantes verticais; refractômetros; ré
guas corred'ças; réguas graduadas; ré
gcas métricas; réguas de calcub; saca;
rirnetros; sextantes; teodolitos: telesc&
pios; telescópios de inversão; ' telemetros: termostatos; termômetros

Classe a
I A.PÁIJL
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.;
Ind. Brasileira.
açúcar, alimentos paar animais. amido,
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta,
ESC RITORIO
Classe 36
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azeicornABIL
Artigos da clases
tonas, banha, baca:hata batatas, balas
PRovEcTUS
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
Termo rt.° 641.580, de 19-5-64
café
em pó e em grão, camarão. canela,
Classe 50
Expresso Tucura Ltda.
em pau e em pó, cacau, carnes, chá.
Título
São Paulo
caramelos, chocolates, confeitos. cravo.,
Termo n.° 641.569, de 19-5-1964.
cereais, cominho, creme de leite, cremes
Armações de Molas 'Molejoflex" Ltda. alimentícios' croquetes, compotas. canTUCURL
Ind.
brasileira
gica coalhada, castanha, cebola, condiSão Paulo
mentos para alimentos, colorantas
chouriços, dendê, doces, doces de fru
Classe 50
1:0LEJOIPLEX
tas, espinafre, essências alimentares, em.
Ind.. Brasileira
padas, ervilhas, enzovas, extrato de to; O timbre da sociedade a ser aplicado
mate, farinhas alirnentie/as, favas. fé em papéis de correspondência e conClasse 21
cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão. tabilidade, bem corno nos seus veiculas
Molas
figos, frios, frutas secas naturais e crisTermo n.° 641.581, de 19-5-64
talizadas; gricose, goma de mascar, gor- Consultran — Consultoria e Execução
Terno n.° 641.586, de 19-5-64
Termo n.° 641.570. de 19-5-1964
FNS
duras, grânulos, grão de bico. gelatina
Fábrica Nacional de Semi.
de Projetos de Trânsito S. A.
Empresa Fôlha de Palrai tal Ltda.
aolabada, geléias, herva doce. herva
São Paale
Condutores
8, A
São
Paulo
mate, hortaliças, lagostas. lingues, leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
PTB
CONSITYPUN
sas alirnenticias, mariscos, manteiga,
Ind. brasileira
Ind.
Brasileira
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate. masClasse 8
Classe 50
sais para mingaus, molhos, moluscos,
Para d.stinguir: Aerõmetros, anemóine
Serviços
com
a
elaboração
de
projetos
mostarda, mortadela, nós moscada, notroa . aparelhos para analisar allmentosl
de trânsito e consultas técnicas
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas.
aparelhos elétro-técnicos, físicos, fotoTermo n.° 641.582, de 19-5-64
pt,es. piaos, prlinés, pimenta. pós para
gráficos, geodésicos, i sotérmicos, micro
Eletro Mecânica "Arco" Ltda.
pudins. pickles, peixes, presuntos, pamétricos; aparelhos ozonizadores; aias
tês. petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
relros de projeção; aparelhos retificado.
&o Pardo
queijos, rações balanceadas para anires de energia elétrica; aparelhos para
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhaal
havaação; aparelhos de_ contrôle;
ARCO
apersanduíches, salsichas, sabates, sopas ena5metros; cinematógrafos; cromatosc6,
Ind. urard.leira
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de,
pias; cintaras fotog ráficas; colohnetrosí
Classe 32
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.1
barômetros; binóculos; bússolas; dia.
Para distinguir: Álbuns almanaque. -irn. tremoços, tortas, tortas para aliClasse 8
fragatas fotográsicos; estérers-comPara4
anuários. boletins imvecsos. catálogos
Peças para sistemas embico de (dores;
mento de animais e aves, torrões,
estereoscóppios; fotóme tros,
folhetos, jornais, livros impressos, millen"
velctdaa
toucinho e vinagre
IN; lates
de contato; In4métecku Ineet,

DIIÁRIO OFICIAL
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metrônomos; medidores quilomé
medidores totalizadores; medidoretart
gua; medidores de gasolina; medidores
de essências; medidores de eletricidade;
meidores de fator potência; medidores
de profundidade; medidores de rotago;
mediores de tempo; medidores de watts
hora; microscópios; microspectoscópios;
monóculos; nivela, nlvtis de mercúrio;
objetivas fotográficas, objetivas oculares, óculos; óculos de alcance; ocilógrafos; ofralmoscópios; oftalmômetros; optõmetros; pés para câmaras fotográficos; periscópios; piroscópios; planimetros; planômetros; pluvõmetros, potenciametros; polarimetros; quadrantes astronômicos; quadrantes polares; quadrantes maritimos; quadrantes solares;
quadrantes verticais; refractômetros; réguas corredças; réguas graduadas; régcas métricas; réguas de cálculo; sacarimetroa; sextantes: teudoInos; telescópios; telescópios de inversão; telêmetros; termostátos; 'termômetros

.11.402:641.eraiadfik60,

Sto Paulo -

"SOR
AI ir •
IND. BRASILEIRA
%

e

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes„ carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadore s, carros, carroças, amarias, chassis, chapas circulares pata veículos, cebos de veiculos
carrinhos para máquina, de escrever
corrediços, para veículos. direçãu desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevedores para passageiros e para carga,
éngates para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, mola.,
motocicletas, motocargas, moto furgões
manivelas, navios, ônibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos.
rodas para veículos, selins, triciclo, tirantes para veículos vages, velocipedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros

?queijo& seções balanceadas para sal-mais, requeijões, sai, ragu, sardinhas,
.tianduiches, salaichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras,- talha..
rim, tremoços, tortas, tortas para lbmento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Térmos na. 641.593 e 641.594, de

Setembro de 1964
máquinas para . escrever. calcular, e ao-,
grampear. goma arábica. gomadorea,
mar, fitas gomadas.' máquinas para
escritórios, gis, godets. instruseetitOs de
escrever e de desenhos, lápis. lapiseiras.
'molhadores. mata-borrão, - máquinas e
apetrechos para apontar lápis, mapoteca:, metros para escritórios e para
desenhos, papel carbono, perfuradores..
pastas para escritórios, .com techos de

Classe 5
19-5-64
metal, pastas para escritórios. com teAço -em bruto, aço preparado, aço Kartro S. A. Importadora
e Distri- chos de metaL porta-tinteiros portadoce, aço para tipos, aço fundi do, aça
buidora
lápis, porta-canetas, porta-carimbos.
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
São 'Paulo
porta-cartas. porta-blocds penas pren-

refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou par;ialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferra velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em falha, latão
em fõlha, latão em chapas, latão em
Termo n.° 641.587, de 19-5-64
-- Comércio de Automóveis vergalhões, ligas metálicas, limalha&
Magnésio, manganês, metais não trabaLtda.
lhados on parcialmente trabalhados, meSão Paulo
tais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel, zinco

"TAM010"
IND. BRASILEIRA

(Seção 111) •

Termo n.° 641.591, de 19-5-64
Aelalmo Pontes Sampaio
São Paulo

e!!!ErITANDO O

COMPRADOR,
Classe 32
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 641.592, •de 193-64 •
Sintorgan Aditivos Industriais e Alimentares Ltda. ‘'
São Paulo

.SINT.ORGAD
.
.no.. Brasileira

sas. pincéis, prendedores de papéis. percevejos. régtiaa. atenda. separadores para arquivos, sinetes, tintas para escrever, &alinha. tintas para carimbos,
tintas para duplicadores, tintas paro terepressão.' tintas para desenhos aparelhos
para tirar cópias. • pastéis de entas para

escrever

Classe

Aros para guardanapos de pape'
aglutinados, álbuns (era branco), álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos' para
correspondência, blocos para cálculos.
blocos para anotações, bobinas brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas par adocumentos: carteiras
caixas de papelão, cadernetas, adernas, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões indicas confeti, cartolina, cadernos de papel melitnetradu

e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões s em branco. cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de pa

palão, envelopes, envólucros para cha
rutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, fólhas índices.
fôlhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais: livros de
contabilidade; . mata-borrão; ornamentos
.de papel transparente; pratos, Papelinhos, papéis- de estanho e de alumínio.
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão. papéis fantasia, menos

Tenrno a.° 641.595, de 19-5-64
Tetrange Sociedade de Engenharia
Ltda.
São Paulo
ISTRAENGB

Ind.. Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru-zeies e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos, gateutes. balaustres o- •
aos de cimento. bloros para - aavimeranção. calhas, cimento, cal, cré. chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas:
etapas para coberturas, caixas dágaa,
caixas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga para etixos. edifica;es preinoldadas, estuque, camisa° de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas paru construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvat
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de páredes, madeiras' para construções, mosaicos, produtos de base asáltico, produtos para
tornai' ikpermeábilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermea-bilizantea líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros -cbmo nas
construções, persianas: placas para pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, • massas anti.
rcidos para uso nas" 'construções, par.
quetas, portas. ao:teca. pisos, soleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargot par Sorrar," paredes, papel almaço cota
açúcar, alimentos paar animais. amido ou sem pauta papel crena, 'papel de
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta seda, papel impermeável, papel em boarroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azei bina para impressão, papel encerado,
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas palel higiênico, papel impermeáxei.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha. para copiar. papel para desenhos, pacafé em pó e em grão, camarão, canela, pel para embrulho impermeabilizado
era pau e em pó, cacau, carnes. chá papel para encadernar, papel para escaramelos, chocolates, confeitos, crava, crever, papel para imprimir, p‘apel pacereais, cominho, creme de leite, cremas rafina para embrUlhos, papel celofane,
alimentícios croquetes, compotas. can- papel celulose, papel de linho papel
Têrrno n.° 641.588, de 19-5-64
aica. coalhada, castanha, cebola, condi- absorvente, papel para -mbruihar ta"Himalaia? — Segure ',imitada
mentos para alimentos, colorantes, baco, papelão, recipientes de papel, roSão Paula
remo n. • 641.59t, de 19-5-64
chouriços, dendê, doces, doces de fru- setas de papel, rótulos de papel, rolos
tas, espinafre,' essências alimentares, em- de papel . transparente, sacos de papel. Tetraenge Sociedade de Engenharia
Ltda.
padas. ervilhas, enxovas, extrato de to- serpentinas:- tubos postais. de cartão,
:HIMALAIA-SEGUROS t. I Lt Ira nK
Silo Paulo
mate, farinhas alimenticias, favas, fé
tubetes de papel
tasat
Classe 17
cuias, flocos, farelo, fermentos,
figos, frios, frutas secas naturais e cris- Para distinguir maquinas e tnstalaçáes
Classe 33
talizadas; gricose, goma de mascar, gor- para escritórios e desenho, em geralTBTRAZNCE
aanno de estabelecimento
•
duras, grânulos, grão de bico, gelatina Arquivos para correspondência. almoTermo n.° 641.589, de 19 -5 -64
,goiabada, geléias, herva doce, herva fadas para carimbos e para tintas, abri' Classe 3
"Kennedy" Publicidade Limitada
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leita dores de cartas, arquivos. goontadores
Titulo
de estríbzezttnento
Sàc Paulo
condensado, leite em pó, legumes em berços para mata-borrão. borrachas
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- brochas. canetas para desenhos corta
rno n.° 641.598, dc 19-5-64
sas alimentícias, mariscos, manteiga, dores de papel, colchetes. carimbadores
Farmáraa k.ari Ltda
margarina, marmelada, macarrão, mas- cestos para papéis e correspondência
São Paulo
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- classificadores, clips. colachres canetas
sas para mingaus, , molhos, moluscos compassos, cofres, canetas tinteiros. ca
Classe 32
mostarda, mortadela, nós moscada, no- netas esferográficas desenhadores, data
ASSAI
Para distinguir; Almanaques, aaaaaas. zes; óleos comestíveis, ostras, ovas, dores com minas, descansos para lápis
Ind.. Brasileira
anuárioa albuns impressos, boletins, ca- pa'es, piaos, prlinés. pimenta, pós para
e canetas, esquadros. espátulas furado
talogos, edições anpressas, folhetos, jor- pudins, Wide& peixes, presuntos, pa- res, fusins. fichários. fitas para máqui
,
publicações
ims
nais livros impre go
tês, petit-pois, astilhas, pizzas, pudins; nas de escrever, fichas pana arquivos
Classe 3
pressas, revistas, orgãos de publicidade
ioradio-televis
Substfia rias, produtos c prepi-açõffil
programas' radiofônicos,
pva. serrm ur- r1 rs na medinados, peças teatrais e cinematográficas,
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00 . químicascina
ou nó farmácia

ENNEDY"

programas circense,

