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ANO XXII — N.° 172
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL SUBSTITUTO
Reconsideração de Despacho
Rio, 3 de setembro de 1964
Indústrias e Coméreo Luiz XV
.S:A. — No pedido cie reconAderação do despacho d.e deferimento do têrmo 141.061. parente número 4400, modelo industrial..
Não tomo conhecimento do pedido, uma vez que o mesm3 deu
entrada fora do prezo lagal. Recorra, se quizer ao Poder Judiciário.
• Inclástrias e Cornírcio Lu!z'XV
S.A. — No -pedido de reconsideração de despacho de deferimento do térrno 141.065, patente número 4.901, modelo inclastrial.
Não tomo conhecimento do pedido, uma vez que o tneuno deu entrada pura do prazo lega! Recorra, querendó, ao Poder Jud i ciário.
Inciáttrias e -Comércio Luiz XV
S.A. — No pedido de reconsideração do despacho de leferimento do termo 141.066, ;latente número 4.902, modela industrial.
Não torno conhecimento do pedido, urna vez que o mesmo deu
entrac:a fora cio prazo l egal. Recorra, querendo, no Poder Judiciário.
'Indústrias Fa • cinante Ltda. —
Nu pedido de reconsideração do
despacho de indeferimento
tênno 53.064, modelo industrial:
Original ornamanto aplicável em
ca ixas acondicionadoras de sachet
e análogos. — Mantenho O despacho de indeferimento publicado aos 6 de abril de 1962 O pedido não está fundamentado e,
por isso, é arquivado de acerdo
com o artigo 196 Ni.inea "El'. do
Código da P. Indtrtrial,
Bentivoglio Marital — No pedido dl rf.con , deração cio despacho
de indeferimento de termo 69 834,
priviléeao de inveneã.c, para nova
dispo:Ação em lun r;ão para união
de cicinentw metálicos perfulados. — Mantenho o de pacho de
Indeferimento publicado Km 3 de
abril de 1962. O pedido não esta.
devidamente fundamentado e, por
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Isso, é arquivado, de acôrdo com
o artigo 196, alínea "B'' do Código da Propriedade Industrial.
Wall ta S.A. Eletro Indústria
— Recorrendo do despacho que
deferiu o termo 71.355, privilégio
de invenção para Aperfclçoamentos ern dispositivos acessórios
tos me. dispositivos acessórios para liquidificadores, do requerente:
Arrio S.A. Indústria e Comércio.
Torno sem efeito o despacho
de arquivamento do Recurso publicados no D.O. de 26 de junho
de 1964, para o fina de ser publicada o exigência de fls. 31. ao
Recorrente, como Let,ficaçao.
Exigência Eletro indústria Walita S.A. — Recorrente ao termo
71.355, privilégio de invenção. —
Cumpra a exigência, declarando
a sua qualidade jurídica. Publicado como retificação.
Carlos Monteiro — No pedido
de reconsideração do despacho de
deferimento do termo 84.243, modelo de utilidade para um colocador e extrator de rel . .) de papel
higiênico nos porta-papeis embutidos. — Mantenho o despacho
de deferimento, publicado rios 10
de outubro de 1982, uma vez que
o pedido veio sem requisito essencial da procuração. Não foiapresentada a procuração quando
feita a exigência de 13 de dezembro de 1962.
Hélio Fontolan e Indústria Eletro Mecânica Linsa Ltda. — Nos
pedidos de reconsideração do despacho de deferimento do têrmo
85.334, privilégio de invenção
para Aperfeiçoamentos introduzidos no acoplamento dos núcleos
de reatores destinados a lâmpadas fluorescentes. — Mantenho
o dwpacro de deferimento, publicados aos 19 de março de 1982.
Os pedidos não r4tão devidamente fundamentados e são arquivados de acôrdo com ) artigo 198,
alínea "B" do Código da Propriedade Industrial.
C i a. Antaretica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos. — No pedido de reconsideração do despacho de deferimento do tétano 85.291, privilégio

de invenção — Processo e instalação para enchimento esteril do
cerveja e outras bebidas conten:
do bi - oxido de carbono do requerente: Bruno Kaiser. — mantenho o despacho de deferimentv,
publicados aos 13 de fevereiro de
1962. O pedido não está devidamente fundamentado, por isso é
arquivado de acôrdo com o irtigo
196, alínea "B", do Código da Propriedade industrial.
Sindicato da Indústria de Vidros e Cristais planos e oficos, no
Estado de São Paulo. — No pedido de reconsideração do despacho
de deferimento do r.querente:
Owens Illinois Glass Company.
Mantenho o despacho de deferi.
mento publicados -tos nove de janeiro de 1964, uma vez que o pedido não está deviciament, fundamentado, e. por isso é arquivado em face do artigo 196 alínea
"B", do Código da Propriedade
Industrial.
Indústria e Comércio Artefatos
de Borracha Elastogeoo Ltda. —
No pedido de reconsideração dg
despacho de indeferimento do
têrmo 91.885, privilégio de invenção — Aperfeiçoamentos em tomadas para ferros de engomar e
outros. — Em virtude do pedido
de reconsideração de despacho
publicado aos 7 de julho de 1984,
torno sem efeito o despacho de
Indeferimento feito por uni lapso,
para o fim de ser examinado o
recurso dirigido ao Exmo. Sr,
Ministro, de fls.
João Germano Guidugli —
reconsideração do derpacho de indeferimento do tèrmo 98.829, modêlo de utilidade: Novos tipos de
lâminas, para barbear. — mantenho o despacho de indeferimento, publicados aos 3 de julho de
1984, tendo em vista que o pedido
entrou fora do prazo legal.
Silvano Maesttripleri _ No pedido de reconsideração do despacho do indeferimento do térrno
97.422, privilégio de invenção: —
Aperfeiçoamentos 1ntroduz:dos em
torneiras. — Mantenho o despacho denecatório. publicado aos 15

de março de 1982, uma vez que 0
pedido não estava devidamente
fundamentado.
Venicio cravina. — No pedid0
de reconsideração do despacho,
indeferiu o têrmo 99.493, modêlo
de utilidade para: lyôvo tipo de
junta de dilatação, para trilhos
ferrovárlos, soldados em grande
comprimento. — Mantenho o despacho de fndeferimento, visto que
o pedido não está devidamente
fundamentado, e, por isso, é arquivado em face do artigo 198,
alínea "B", do Código da Propriedade Industrial.
Pedro )3elluccio — No pedido
de reconsideração do despacho de
Indeferimento do têrtno 101.970,
do privilégio de invenção: Uni
demarcador horizontal para to..
mar medidas de roupas. _ mantenho o despacho do indeferimento, publicados aos 15 de, março de
1962, uma vez que o pedido Dão
está devidamente fundamentado
e, por isso, é arquivado, juntamente com o processo (artigo 198,
alínea "B" do Código da Propriedade Industrial.
Castor José Barco 'turre. — Na
reconsideração do de.spacho de
Indeferimento do termo 101.995,
privilégio de invenção para pistola automática e portattl para estanhar. — Mantenho o despacho
de indeferimento, publicados aos
20 de março de 1982, uma vez que
o pedido não está devidamente
fundamentado, e, por isso, é arquivado em face do artigo 196,
alínea "B" do Código da Propriedade Industrial.
José Saler. — No pedido de reconsideração do despacho de Indeferimento do têrmo 102.519,
privilégio de invenção: Apertei.
çoamentoa introduzidos em poltronas geminadas, rcltnáveis. —
Manteho o despacho de Indeferi,mento publicados aos 23 de janel.
ro de 1962, visto que o pedido não
está devidamente fundamentado
e, por ISF O. é arquivado de acôrdo
com o artigo 198 do Código da ,
.1 j
Proprieda deIndustriat...
Braspla S.A. Indüztria e ca.
mércio de Material Plástico. —
No pedido de reconsideração do
deferimento do têrmo 108.067,
rnodêlo clç utilidade para uma
válvula de vedação do objetos
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As Repartições Públikas
&varão remeter o expedie te
'destinado à publicação nos jordatiamente, até 1)8 15 horms.
— As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões, deverão
ser formuladas por escrito, à
6eçào de Redação, das 9 às 17.30
" horas, no máximo até 72 horas
após a saída dos órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
daatilografados e • autenticados,
ressalvadas, por quem de direito.
rasuras e emendas.
— Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-Ao tomar,
em qualquer época, por seis meses Ou um ano.
— As assinaturas vencid3s
poderão ser suspensos sem aviso
prévio.
• Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
parte superior do enderêço vão
impressos o número do talão de
&os insufláveis. — Deixo de tomar conhecimento do pedido, tendo em vista que o mesmo está
prejudicado em face dc despacho
publicado aos 6 de julho de 1964,
faz o processo retomar ae-exame
técnico.
Cia. de Cerâmica Industrial de
Osasco. — No pedido de recondderação do despacho de deftrimento do termo 108.932. privilégio de invenção: Processe para a
manufatura de pequenos ladrilhos de vidro e aparelhe para a
execução do mesmo- troem° dos
requerentes: Ceramica lisa Prtttelli Perotti & C. OCC Semplice.
— Mantenho o despacho de deferimento, publicado aos 20 de jalho de 1963. visto que o pedidc
não está devidamente fundamentado, é por iro, é arquivado de
acórdo com o artigo 196. alínea
113" do código.
Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. — Na reconsideração
do despacho de deferimento do
termo 109.297, privilegie de In• enção para: Conjunto do trilho
e dormentes para estradas de ferro de trens elétrico de brinquedos do requerente: Poli-te Eleto
Plast MdaltIglea Ltda. — mente' nho o despacho de deferimento,
tendo em vista que o pedido não
está devidamente fundamentado,
e, por isso é arquivado sei face
do artigo 198, alínea "B" do Código.
Indústria e Comércio Gottard
Ka rsemode/ Ltda. — Na reconsideração do despacho de deferim e nto do tkrmo 109 964. privilça
gio de invenção: Revestimentos
abrasilvos flexíveis elo requerente
NOTton Company. — Mantenho o
deepacho de deferimento. oubllee-
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lio de pubduridade de oapordlerele d Omperterroant•
Nacional d• Propriedade Induetrial do kilnletarie
da Indifortria • Cconarelo

impresso nas oficinas to Departsmenio de nrxpteass Nectonal

ASSINATURAS

— As Repartições Pública:
cingir-se-ão ias assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em qualquer época, pelos 45rgâos competentes.
— A fim de possibilitar a remessa de valáres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale , postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
— Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solici-

tarem no ato da assinatura.
— O funcionário púnico fe.Capital e Interior:
deral, para fazer jus ao desCr$ 600,00 Semestre .
Cr$ 450,00 conto indicado, deverá provar
Semestre .
Cí:-$ 900,00 .:Sla condição no ato da assiCr$ 1.200,00 Ano .
Ano . ......
laturo.
Exterior:
Exterior:
I 7,
- O custo de cada exempiat
Cr$ 1.300,00-Âno .
Cr$ 1.000.00
Ano .
atrasado dos • órgãos oficiais
registro, o mês e o ano em que jornais, devem os assinantes pro- será, na venda avulsa. acrescividenciar a respectiva renovação do de Cr$ 0,50, se do mesmo
findará.
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

• FUNCIONÁRIOS
Capital e Interior:

A fim de evitar solução de com antecedência mínimo de
continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.
dos aos 6 de maio de 1963, visto
que o pedido não está fundamentado e, por isso é erguei:ido nos
moldes do artigo 196, alínea "B"
do Código.
Protoplastica Indústria e Co
mércio de Produtos Plástica. S.A.
— Na reconsideração do desincho
de deferimento do "termo 112.400,
privilégio de invenção: Nova embalagem para líquidos P outras do
requerente: Heinz Hellner. —
Mantenho o despacho publicado
aos 23 de setembro de 1962. tendo
em vista que o pedido não eztá
devidamente fundamentado e,
por isso, é arquivado de exerci°
co mo artigo 196, a:ineo "B" do
Código.
Sindicato da Inclinai de Vidros e Cristales Planos e Ocos —
No Estado de São Paulo. — No
pedido de reconsideraçã) do despacho de deferimento do termo

112.900, privilégio de invenO.n:

Processo de fazer artigos cerâmicos do requerente: Vidros cor.
ning Brasil S.A. — Mantenho o
despacho publicado aos 27 de
abril de 1964, tendo em vista que
o ieedid0 não está fundamentodo
e, por isso, é arquivado em face
do artigo 196, alín ea "E" do Código.
Trol S.A. Indústria e Comércio. — No pedido de reconsideração do despacho de deferimento
do termo 115.505: Nevo modelo
de bocal para invólucros plásticos flexíveis contenederes de substâncias pastosas Requeren:
te: Koenenkamp Comércio e,Indúária Ltchi, — Mantenho o dee-,
pacho publicado aos 25 de julho
de 1963, tendo em vista que o pedido não está devidamente fundamentado. a, por Isso, é gramado

PM face do artgo 195. alínea "B'
do Código.
S.A. Moinho Santieta Indú.e
trias Gerais. No pedido de reconsideração do despacho de de.
ferimento do termo 116.298, privilégio de invenção. — Reconelderado o despacho publicado aos
23 de junho de 1964, para o fim
de determinar que o processo volte a um técnico para exame da
opocição apresentada.
Cia. Geral de Indústrias — No
pedido de reconsidereçãe do despacho do deferimento, do termo
116.466, modelo de uti lidecie —
Churrascaria Associada a fogão
a gás, do requerente . Fia= Indústria e Comércio S.A.
Deixo de tomar conhecimento
do pedido, porque. está sem a devida fundamentação, e por isso, é
arquivado em face do artigo 196
alínea "B", do Código da Propriedade Industrial.
•
Tro/ S.A. Inchietria e Comércio
— No pedido de reconsideração do
despacho de deferimento do termo 116.773, privilégio de invenção: Processo e aparelhe para
produzir rede extrudeda. — Não
tomo conhecimento do pedido
porque não há a devida fundamentação, e, por isso, 4 arquivado
nos termos do artigo 196, alínea
"B" do Código.
Girolamo Conti e Pegaitax Idenée René. — No pedido de reconsideração do despacho de Indefe, rimento do termo 117.199, modelo industrial para NU° modelo
de Cadeado. — Sem fundamente
não tomo conhecimento.
Termomecânica São Paulo S.A.
— No pedido de reconetclereceo
do despacho de deferimento do

ano, e de Cr$ • 1,00, por anc
decorrido
termo 117.256, privilégee de invenção para: Aperfeiçoamentos em
ou relativos a processo ee produção de linotee meteeitere de superior qualidade, do requerente:
irth Sterling, Inc. — Não está
fundamentado o pedido. Não foi
apresentado nenhum a"mento.
Não torno conhecimento do pedido e, por isso, é arquivado nos
termos do artigo 196 alínea ''B"
do Código.
• Francisco Soares Siqueira
No pedido de reconsideraçãe do
despacho de: indefe rimento do
termo 117.510, inevilégio d e Invenção: Aperfeiçoamentos em parabriras di velcutos — Reconsiderado o despacho peblicado aos
9,ide junho de que indeferiu
6 pedido, para o fim de determinar o exame de . petitório de fle
Cornélio Pertiça, Camp e S.A.
Indústria e Comércio e Aluminium Company 01 América. — Ambos os pedidos de rectmsld-ração
do despacho de deferimentedo
termo 118.006, privilégio de tavenção: Processo de fazer tampas
de duas peças para recipentes e
as tampas assim feit is, ti,) requerente: Alumlnium Company Of
América. — Mantenho o despacho publicado a().F 5 de novembro
de 1963. tendo em vista CIllp e pe:dido não está devidamente fundamentado, e, por isso, é arquivado
em face do artigo 108. alinee ''B''
do Código da Proprieded3 ir . clustrial .
Burndy do Brasil Conetor,s Limitada ' — No pedido de reconsideração do despecro de deferimento do termo 119 991. privilégiode invenção: Conetnr de alta
resistência, .de Amp . Incorpora-

1.
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ted. Recohsidero' h- despacho
publicados aos 23 de julho de
1964, para o fim de &terminal
que a oposição Seja examinada
por uni técnico.
Massaey. Perguaon do Brasil
S.A. No pedido de reconsideração do despacho de deferimento do termo 121.619, privilégio do
invenção: Máquina para plantio
de mandióca, de Aldo Ossi. —
Mantenho o despacha publicados
aos 28 de abril de 1984 uma vez
que o pedido não está fundamentado, e, por isso, é arquivado em
face do artigo 196 alínea "B" do
Código.
Armações de Aço Probel S.A.
— No pedido de reconsideração
do despacha de deferimento do
termo 128.300, p:"vil egl o de invenção: Nôvo sofá cama com
ferragem articulada, do requerente: Indústrias e Comércio Luiz
XV S.A. — Reconsidero o despacho publicado nos 20 de fevereiro
1964, para o fim de determinar
que o técnico examine o aditamento à oposição.
Cervejaria Leonardelli Ltda. —
No pedido de reconsideração do
despacho de deferimento do termo 129.792, modelo . industrial:
Modelo de abridor-de garrafas do
requerente: Mecânica Industrial
Estampoteó Ltda. — man t enlfo o
despacho proletado a fls. e publicados aos 30 de 'julho de 1963,
uma vez que o p r, dido não está
devidamente funclamentadom por
'isso, é arquivado, em face do artigo 196, alínea "B" cio Código.
Soutiens e Cintas Darling S.A.
— No pedido de reconsideração
do despacho de deferimento do
termo 137.129, modelo Industrial
-I Original configuração em modelador para seios — Requerente:
Aldo Ristori. — ReconSid2ro o
despacho publicado noa 4 de junho de 1964, para o fim de determinar que o técnico encaminhe as
oposições spreoentadas.
Ancora Cia. de Indústria e Comércio — No pedido de reconsideração do despacho do deferimento do termo 137.413. modelo
Industrial: 'originei Modelo de
Calçado Masculino do requerente:
Duracour S.A. Indústria e Comércio. — Reconsidero o despacho publicados aos 12 de julho de
1963, para o tini de determiar
que o técnico encamieh , a (iposição apresentada. •
Walita S. A. Eletro rndiastlia —
no pedido de reconsideração do despacho de deferimento do termo número 138.493 — modelo industrial
— Nevo modelo de enceradeira de
duas escavas do cequerente: Signa' Manufacturing Co. — Reconsidero o ,despacho publicado aos 28 de
julhu de 1964, para o fim de determ : r., r que o técnico examine a opoairão.
Âncora Induttria e Comercio Ltda.
— no pedido da reconsideração do
despechs de deferimentc do termo
n.° — md6io iriflustrial —
New, modelo de sandália — do requerente: Duracour S. A. Indústria e
Cornrein — Reconsidero despacho
publicsdo aos S de maio de 1964,
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para o fim de determinar que o técnico examine a oposição apresentada.
Cerâmica- Sanitária Porcelite S. A.
— na pedido de reconsideração
do despacho de deferimento do termo
143.720 — modelo industrial — Nevo modelo de porta-papel higiênico
— do requerente: Cia. de Cerâmica
Industrial de Osasco — Reconsidero
o despacho publicados aos 6 de julho
de 1964, para o fim de determinar
que o técnico examine a oposição
apresentada.
—
Cerâmica Sanitária Porcelite S. A.
— no pedido de reconsideração
do despacho de deferimento do termo 143.721 — modelo industrial —
Original modelo de saboneteira — do
requerente: Cia. de Cerâmica Industrial de Osacco — Reconsidaro o despacho publicado aos 6 de julho de
1964, para o fim de determinar que
o processo vá a um técnico para o
exame da oposição apresentada.

(Seda() Hl)
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EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E a gás do tipo tiretron — Augusta
DAS SEÇÕES
Benchiaml,
•
N.° 115.854 — Processo de utia
(Republicado per ter saído com inlização do radiemetro de crookea pacorreções)
ra a recuperação máxima da energia
solar — Société de Diffusion de Bre&
Notificação
veta du Professeur Risler. .
_
Dia 3 de Setembro de .t9tre
N.° 118.808 — Chapa para fogão
Uma vez decorrido o prazo de re- de aço ou ferro forjado — Ludwig
curso previsto pelo artigo 14 da Lei Lindpointner.
n.° 4.0413 de 29-12-61 e mais dez dias
N.° 119.463 — Dispositivo para
— para eventuais juntadas de recur- realizar vedação hermética entre as
sos, e do mesmo não se tendo vali4o duas partes de uma emenda tampão
nenhum interessado, ficam notificados de cabos elétricos singelos em óleo
os requerentes abaisM mencionados a fluido e 'simultaneamente o seccionacomparecer a este Departamento a mento elétrico na muita —
fim de efetuarem o pagamento da ta- Societa Per Azioni.
xa final concernente à expedição dos
N.° 119.652 — Placa de eletrodo
respectivos certificados dentro do
prazo de sessenta dias — na forma aperfeiçoada processo para a mado parágrafo único do artigo 134 do nufatura da mesma e um e q u ip amento para conduzir o processo —
Cédigo da Propriedade Industrial.

Boliden Batteri Aktiebolag.

Privilégio de Invenção Deferido em
N.° 118.803 —(AperfeloamenFace do Laudo Técnico
tos em ou referentes a um proLuiz Gonzaga Lindos° — no pedicesso pa .ra'a produção de conjundo de reconsideração no processo do
N.° 81.338 — Processo de prepa- tos compreendendo titanio —
termo 147.007 — modelo industrial
Chernical Industries Limited
— para: Original modelo de solado ração de poli-azo corantes e seus
N.° 120.803 Camadas foto
para sandália — do requerente: Jor- compostos de complexos metálicos —
condutoras para fins cieiro fotoge Musa Toma — Pedido de recon- Sandoz S. A.
sideração de despacho inoperante visto
N.° 109.922 — Processo de obten- gráficos — Ka/le Aktiengesellschaft
N.° 120.894 — Aparelhos para
qu e não há despacho final. À S.T.-5 ção de um nevo complexo resinoso —
realizas o contato entre um gás e
para examinar o pedido e o'da opo- Wallace
Tiernan Inc.
sição.
N.° 111.675 — Nova disposição um liquido — Cari Georg Minters.
construtiva
de fechos corrediços — • N.o 120.926 — Processo para a
Luiz Gonzaga Lindoso -- na reComércio
e
Indústria Tuffy Habib elaboração de dispersões de polioccnsideração do despacho no termo
lefinas obtidas sob baixa pressão
S. A.
147.008
—
modelo
industrial
—
—
— Chemische Werke latis AktienNevo modelo de solado para andáN.° 113.517 — Processo • de pro- geselischaft.
lias do requerente: Benedito Custo- duzir novos derivados 6-metil-ergoleN. o 121.370 — Processo de fadio — Pedido inoperante, tendo em nicos bâsicamente eubstituídos —
bricacão
de catalisador — Univervista que não há d.espaeho final. En- Sandoz S. A.
N.° 114:028 — Amplificador de si- sal Oil Products Company.
caminhe-se o processo à S.T.-5 para
N.°131.731 — Aparelho de senais alternados por meio de válvulas
exame do pedido e da oposição.

gurança para afiar laminas de barbear — VsexOlod Turchaninow.
N.o 140.628 — NOvo conjunto de
geladeira e estufa para Conservação de alimentos — Dr. 'when da
Mello.

11,amommown

ATO INSTITUCIONAL
-- Com a regulamentação da • seus

Moledo le utilidade deferido:
N.° 111.370 — Mv° modelo de

extintor de incêndio — Walter
Kidde S. A. Indústria e Comércio.

tigos 7°, 8 9 e 10%

DIVULGAÇÃO

N9

Exigências:
N. v 101.431 — Unida Per Azia
no Brevinit — Cumpra a exigência,.
NP 129.715 — Ciba Societe Anonyme — Cumpra a exigência.
N. o 130.084 — Farbengabriken
Bayer Aktiengesellschaft — Cumpra q exigência.

911

Arquivamento dg processos de
patentes:
• N.o 112.006 — Indústria e Comércio de Artefatos de Borruha
e Metal Regebor Ltda.
N.o 1.050 — Paulo Ferreira.
N. o 123.614 — Gustavo Bobei.
N. o 124.010
Nicolino Guimarães Moreira.
NP . 124.713 — Strategic Ueiss
Metallurgical & Chemical Processes
C.dd.
N. o 125.128 — Luiz Emida So a
-res.
— arquivem-se Os processos.

Preço: Cr$ 50,00

A VENDAI
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agencia I: Ministério da Fazenda
.-xzende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em Brasília
Na Sede do D.I.N.
touring Uma' do Brasil: 3', Pavimento da Estação . Rodo.i+iRettl

Exigências:
.;

e

N: o 1n.710 — Indústria de Barcos Levepont Ltda. — Cumpra a
exigência.
N. 0 153:796 -I. Reboca Ta4sovisi
Là- 'Cumpra a'exigencia.

11-1
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•
Seterrd]ro de 1964

N.o 471,882 - Jandaia - Clame
N.° 471.109 - Uteplex - ClasNP 464.311 - Omina - Classe
Nolifleação: ••
47 - Meto de Serv iços Jann.
o
se
Laboratório
Farmacérltieo
•
Oscula
Aguiar
Bacelar.
n 0 41 daia Ltda,
De 3 de setembro de 1961
NP 464.708 - Noturno - Classe S. A.
N.o 471.923 - Lapa - Classe
N.o 471.111- Cisco Kid - Clase Laf S. A.
lana vez decorrido o prazo de n •0 41 - Chocolat
São Paulo Alpargatas S. n.0 21 - Walther Sabadini.
se
39
-NP
465.330
Arievlam
Clasreeurso previsto pelo art. 14 da
NP 471.925 - Crisbel - Classe
se 46 - Waldir de Senna Mal- A. - Com exclusão de bulbos de
Lei n. o 4.018 de 29-12-61 e mais vieira.
borracha e paninhos de borracha d.° 41 - Cerealista Crisbel Ltda.
ns
par
eventuais
juntadas
de
40 ,i ,
N.° 172,150 - Aridu - Classe
para cama de criança.
Viso Magic • e do mesmo não se toado
roem
N.o 465.980
n.0
4 - Arieteu Duarte.
N o 471.112 - Cif5e0 Kid valitla nenhum interessado, fisam Classe 32 - Metalúrgica Wallig
N.
o 472,141 - Organtec - ClasClasse 23 - São Paulo Alpargatas
nolific ad oa os requerentes abaixo'
se
1
- Dr. José Ary.
4ste
Cla.see
S.
A.
mencionados a comparecer a
NP 467.480 - Wilba
Classe
N.o 472.158 - Tuiston
N.° 471.137 - Ciclusa - Classe
Deçartame nto a fim, de efetuarem n.° 47 - Wulhelm nartenstein.
NP 467.675 - Trecê - Classe d.o 21 - Cielusa Tmp. e Com. Ltda. n.° 3 - McNneill Laboratories Inc.
o -pagamen t o da taxa final concerN.o 472.240 - Sor O Plast nentes a expedição dos respectivos n.0 36 - Leopoldo de Lima Treca. - Com exclusão de alavancas de
Classe 3 - Distribuidora Médica
certificados dentro do prazo de GO
NP 467.799 - Laka - Classe 41 cainbió.
N. o 471.186 - BionaL - Classe Ltda.
dias na forma do parágrafo único - Indústrias de Chocolate Lacta
Pierre Berjeaut,
n. o 48 do art. 134 do Código da Proprie- S. A.
472.279 Forko - Classe
NP 471.240 Grisolite - Clas- n o 18 - ,Forko Importação e Codade Industrial.
NP 469.169 - Redbar Classe se 8 - Adaga S. A. Gomarei° e
mércio Ltda. - Com exclusão de
n.o 19 - Renato Antônio Brogiolo. Importação.
Marcas deferidas:
miras, armadilhas, escafrandro
N.o 469.170 - Cross Bar - ClasNP 471.241 Rosalite - Clas- para caca submarina.
N.o 424,383 - Trilex Classe se 19 - Renato Antônio Brogiolo.
472.303 - JarrJan - Clasn.o 21 - Georg Fiseher AktienN.o 469.171 - Silves Chicken se 8 - Adaga S. A. Comarcio e seN.o
22 - Argos Industrial S. A.
esellachaft.
- Classe 19 - Renato Antonio Importação.
N.o 471.408 - Sasbel - Glasse - Com exclusão das expressões de
N.o 424.422 - DPP - Classe 1 I Brogielo.
toada espade constante da reinvinDpP Distribu idora de Produtos
N. o 469.278 - Lacerda - Classe n.o 4 - Sociedade Algodoeira Sal- dicação doe artigos.
de Petróleo Ltda.
n. o 8 - Importadora de Relógios to Belo Ltda.
Clasiaz SI adio Ltda. •
N.o 642.243 N. 0 471.413
Loide Bar _- N.o 472.448 - Gel Ka - Classe
n.o 2 - Laboratório Itercex Ltda.
•n•° 38 - W. 11. • Silva.
Classe
41
Loide
Bar
Ltda.
Bragança
-Cias469.353
N.° 425.797 IGAB - Classe { seN.°
NP 472.449 - Sudosan Classe
N.o 471.415
Lifac - Classe 5
13
Metalúrgica
Bragança
Lin.o 38 - Indilatrias Gráficas mitada.
Lifae S. A. Laminados Indus- n.o 2 - Laboratório Mercex Ltda.
Armando Basilio S .A. - Com
N.o 472.617 - Café Eugenopolie
N.° 469.378 - Escane Classe triais de Ferro Aço e Cobre
excluSão de mata oorrão.
são? de couraças e de - Classe 41 - Saturnino Fernanst
t int h
& Refining Cciii e XC;
1
Humbte
011
n.o
das Napoleão.
N.o 426.482 - Edge - Classe 11
paiiel
- Fábrica de Machos Eddge Ltda. Company.
472.631 - Epag - Classe
Escute
Classe
N. o 469.379 .
N.o 471.418 - Lançatece - n.oNP
38 - Epag Editara Paufista de
N.° 426.499 - Lido - Clasee 35
2
TItuntilo
OU
&
Refining
n.
o
Clas
s
e
6
Indústria
Brasileira
de
_ Indústria e Comércio de Couros company.
Arte Gráfica Ltda. - Com exclua
Lançadeiras • e Aces...sóklos Texteis eão de papel celofane.
P rt fatns Lido Ltda.
N.0 469.380 - E s cane - Classe LI da.
N.o 427.701 - Trlemp - Classe n. o AG Humble Oil & Refining
N.° 471.432 - Vinian - Classe
Frase de propaganda deferida:
na:,
irlemp S. A. Indústria Co•mpany.
nP 50 - Escritório Técnico ConN.o
361.550- De Janeiro a JaViman
Ltda.
e Comémio.
N. o 469.498 - Multivilaminas e
N.o 427.810 - Raudafor - Cias- Sais Minerais Saiering - Clame
NP 471.449 Depromat - neiro o Maior Concurso Brasileiro
Classes 27 e 41 - Alimentos
• 3 - C. H. Boehringer Sohn.
n.o 3 - Indústria (antusica e Far- Classe 3 - Laboratório Leo do -Selecionados
Amaral S. A. - ArN 0 42-8.437 - Araponga - Cias- macêutica Schering S. A.
Brasil S. A.
tigo
121.
se •1 - Made i reira Araponga S. A.
N
471.451
Sinevul
Classe
N.° 469.508. - Nhá Chim Pergradol - Classe
n. o 3 - Laboratório Leo do BraN.o 428.581
41 - R.eynaldo Foresti.
Insignia comercial deferida:
Classe 1 - Eva Salzinger.
sil S. A.
469.509
Rebenta
Forno
N.o
N.o 428.728 - Cinefoto Service - Classe 41 - Reynaldo Foèesti •
N.
o
441.499 - Dedatus - Classe
N.°
471.458
Petrotic - Clas- Classe 32 Gilvecio Paulo
469.585 - Coleção Xis - se 47 _ Produtos de Petróleo Sa- n.o 50 - Dadalus Propriedade Ind.
N.o
Arruda de Oliveira.
Ltda. - Art. 114.
Classe 32 - Distribuidora de Pu - ciedade Comercial Petrotic Ltda.
N.o 471.512 - Colienbio Nelson
N.0 ..428.837 - Santa Unhei - blicações Ltda. Sitiai de propaganda deferida:
Classe 4 - Marmoraria Santa izaN.o 469.632 - Gente Nova - - Classe 7 - Armazens Gerais
Classe 32 - Candida Irene Pinhei - Cobu-0in S. A.
bet Ltda.
N. o 428.292 - Fundo Mercantil
N.o 428.959 - E.as Antimortina ro da Fonseca.
Casse 33 -- Cia.
N. o 171.583 - Curity - Classe
- Classe 2 - Ottilia Asinino de
AAtil illi a nngu
gueelraa -de Investimentos _
n. o lá - The K e ndall COmpany.
N. o 469.033 - Oneundirins
Classe 4 - Guerios, Uadi Guerioa • N.° -171.593- Servo System - Art. 121.
•
NP 469.091 - SIBTL - Classes
N o 436.203 - Azzalin - Clas- Ltda. - Na classe 4.
Classe 5 - Aplicações Técnicas Inna. 16, 33 e 50 - Sociedade Imo- Victorio Azzaiin F. Filro.
dustriais Servo System Ltda.
se
N.°
.169.733
Pelico
Classe
hiliaria Barros Teixeira LI ia. NP 439.417 - Respulmon N. o 171.596 - Servo System - -Art. 121.
- Com. e ind. Penco Ltda.
Clase. 3 - Farbwerke liosahst n.o 28469.817
Cyanna Classe Classe 11 - A p licações Técnicas
N.o
Atkiengesellachaft Vorrn. Meister
n. o 36 - companhia Nacional de Industriais Servo System Ltda. Título de estabelecimento deLucitis & Brun:ng.
Tecidos.
Com exclusao de dedais e lampiões
ferido:
N. o 418.300 - Nericor - Classe
NP 471.614 - Instanta - Classe
N.o 470.177 - Chofratox N.o 422.890 - Multifarina ii.° 3 - Instituto de Química
a _ metalúrgica Wallig S. A.
3 - Laboratório Roma Li- wo
Classe
N.o 471.616 - Debetin - Classe Classes 2, 3, 33 e 48 - Multifarma
Biologia S. A.
mitada.
n. o 3 -- Farmar'étitica Indústria e Comércio Ltda. - ArN.o 448.671 - 113asquetebM
tigo 117 n.o 1.
NP 470.943 - Bravicola - Clas- Mauricio Vellela S. A.
irado - Classe 37 - Dr. José AIN.o 428.013 - eine Metropolise 11 - BravicOla S. A. Avícola
chio Bentini.
N. o 471.617 - Diabetene - tane - Cla s se 33 - Ofal OrganiIndustrial
e
Comercial.
1
N o 448.953 - Filocor - Classe
471.098 - Blefarine - Glas- 1055e 3 - Química FarmacAntiea zação Financeira e Comercial S.A.
n. o 3 - Instituto de Qutmica e se•N.o
- Art. 117 n.o 4.
3 - Companhia Industrial Del- :Mauricio Villela S. A.
Bio‘.aala S. A.
NP 471 .622 - 7 Burgos - Ciasfos
S.
A.
N.o 428.032 - Centro M e tropoO
N.o 471.400
N 460.401 - Boisa de Ltia-ma
corace. ro
1 - Metalúrgica Mogi Mirim litano
de Compras - Classe 33 taasae 32 - Emprésa Fólha "do
S. A. Industria e Comércio
Organiiação Financeira e Coalattliã S. A. - Com excluo de se 86 - São Paulo Alpargatas S. A.
N. o 471.711 - Barretes - Clas- Oral
NP 471.101 - ensacara - Clas- se 7 - Máquina Agro Barretes Li- marcial S. A. - Art. 117 n. o 4.
45:os de publicidade.
.N.0 464.661 - Edifício GibralN o 460.8i9 - Count "rour - Se 39 - São Paulo Alpargatas S. A. mitada.
tar - Classe 33 - Condomínio do
Cl
2 Myers Company - COM exclusão dos artigos aSSI•
N. o:75-1 - A Annconiia - Edifício Gibraltar - Art. 117 . mlN.o .10.611 - Permeou : nal - nalados a fls. 4.
Classe 30 - Anaronda Industrial mero 4.
C l asse 3 - r •aboratárin r.14nice
N.0 471.102 - Coracero - ClasA:na:W .1 de Cereais S. A.
g " , -n Araujo g , A.
N. o 469.284 - Edifício Alt is.sa se 23 - São PaulvAlpargatas 5: A.
NO l;I.766 - Cal- D'Onra
C!as..:e
33
Sebastião Pereira _
Classe
N.
N o 4a3.18n - Piray - Ciosa
Perfit
NP. 471.104
indústria de mei"
Art 117 n. o 1.
Ti o
Pano Tarcísio Carvalho n.0 3 - Labiratórios BioSintetica Cruz de Malta Ltda.
N. o -169.903 - Edifício BruxeS. A.
Ca ,..:':,ante.
,
N.o 171.770 - Figueira da Serra las -- Santo? - Silo Paulo -7
N-0
>oh
4
71
405 - Arauivx N.° 163.910
Tratiold
Cia. -- Classe 41 - Bar Restaurante clas ,. 4-! 33 Castro Rodi l ignes . &Ciasria. sp 17
.T
•Ltda. - Art. 117 n. o 4.
1.',gaieira
da
Aerrá
Ltda.
Ltda.
Ta-la
I
- .)
/'• . t
• 1.,/!,
'N. o 470.431 - Palestina _ elasN.o 171.850 •-• CornetekraUTP - Glasae 3
N.°
471.108
,,:or.,apt e • • 5,sei
N
P
LaboratoriV"Farrharautico In- Case '41 - Torrefação Nossa 'Sia- s 33 - Exp-esso Palestina Ltda.
TIL-corei -a - CT R r1'f - "Rem r JepiP
- Art. 117 n. o 1.
nhora
Conceicão
ternaclonal . S. A.
11711narner
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N. o 471.114 - Locador.
de Automóveis - Classe 33 - Celeo Santos Pinheiro - Art. 117
n. o 1 - Com exclusão do genoro
de comércio da classe 21.
N.° 471.202 - Loja do Ibrahim
- Classe 36 - Roberlo Marinha
- Art. 117 11. 0 1.
N. o 471.483 - Eletrônica Frota
- Classes 8 o 33 - Eletrônica
Frota Ltda. - Art. 117 nP 1.
NP 472.091 - Casa Nakano Classe 41 - Kazuto Nakano Art. 117 n.° 1..
Exigências:
Np 424.998 - Eletr . ° nadiobraz
- Cumpra a exigência.
S.
N.° 433.506 - Intercom Intercambio Comercial de Máquinas S.
A. - Cumpra a exigência.
NP 441.369 - Importadora e
Exportadora Lirnexco - S. A. Cumpra a exigência,
NP 464.183 - Mesbla S. A. Cumpra a exigência.
N.° 466.566 - Associação Comercial de Cascadura -- Cumpra a
exigência.
NP 471.239 - Socel Engenharia
si Comércio Ltda. - Cumpra a
exigência.
N.° 471.493 - Lab. de Analises
São Luiz Ltda. - Cumpra a exigemia:
N.° 471.911 - Teeal Materiais
de Construção Ltda. - Cumpra a

DIÁRIO OFICIAL (Seção II!)

notificados os requerentes abaixo
Diveta4
mencionados a comparecer a este
Departamento a fim, do efetuarem
NP '468.052 - ConfecOes Levran
o pagamento da taxa final concer- Ltda. - Aguarde-se o prazo.
nentes a expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de CO Ratificação de Contrato de Expiodias na forma do parágrafo único .
re+00
cio art. 04 do Código da Propri,edado industrial.
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
Marca deferida:
de exploração da marca IJItraphil nú•
N. o 472.719 - Gardefiline - mero 287.302 - de: N. V. Philips
Classe 3 - Societe des Usines C/A- Gl oeilampenfabrieken, estabelecido na
Holanda em favor de S. A. Philips do
migues Ithêne Pouienc.
Brasil, estabelecida no Rio de JaneiMarcas deferidas republicadas yr+, Brasil - Averbe-se o contrato
por terem saido com incorre- de exploração.

ções:
N.° 470.499 - Criseoviclin Classe 2 - Societa Farmaceutici
Italia.
N.° 470.519 - Flocos York Classe 10 - Indústrias York S. A.
Produtos Cirúrgicos.
NP 470.682
Li Zy - Classe
n. o 39 - Lab. Levrier Ltda.
N. o 470.781 - Classe 16
- Comercial e Construtora Roa
Ltda.

Dia 3 de Setembro de 1964
Laticínios Agostinho Bossi S. A.
- transferência para o seu nome da
marca Diacuí n.0 167.655 - Anotese a transferência.

Frase de p ropaganda deferida
republicada P or ter saído com
incorreção:
' N.o 469.277 - Feita Perfeita
Para Serv i r Bem - Classe: 1 a
50 - Orlando José Silva - Artigo 121.

Laticinios Agostinho Bolsi 'S. A.
- transferência para o seu nome da
marca Parai:ma n.° 167.656 - Anote-se a transferência.
J. R. Geigy S. transferência
para o seu nome da marca Saqueeitrena ri.° 168.379 - Anote-se a transferência.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TR ANSFERÊNCIA E LICENÇAS
Transferência e Alteração de Nome
de Titular de Processos

Setembro de 19,54 3333
ro 470.226 - a alteração de nome
-

Anote-se a alteração de nome,
j. M. Santos Moreira ês Cia. Ltd).- transferência para o seu nome da
marca - lava termo 470.697 Anote-se a transferência.
Manoel Feliz da Silva - transferenria para o seu nome da marca Pôrto Café Pôrto termo 471.091 At.ote-se a transferência.
Bemoraira Cia. Nacional de Utilidades - pede para ser anotada na
marca Bemoreira da Sorte termo número 471.265 a alteração de nome
- Anote-se a alteração de nome.
Equipamentos e Instalações Industriais
Turin S. A. - pede para ser anotada
na marca Turin termo 471.147 a alteração de nome - Anote-se a ala
teração de nome.
Bemoreira Cia. Nacional de Utilidades pede para ser anotada na
expressão de propaganda Bemoreira de
Sorte termo 471.264 a alteração de
nome - Anote-se a alteração da
1.1oV
nlienicultora • ngarra Ouro Fino S.
A. - pede para ser anotada na mar..
em Ouro Velho termo 474.715 a alteração de nome - Anote-se a alteração de nome.
Exidãneias

N.° 72.040 - Indizatria lialtrich
Ltda. - Satisfaça exigência.
Indústria
de
BA-coitos
Teresópolis
Iinià.0 de Ferro
Ache Laboratórios Farmacêuticos
Titulo de estabelecimento de- Ltda. - transferência para o meu noe Aço Ltda. - Cumpra a exiferido repubhcado por ter saído me das marcas Paquequer n.° 174.647 Ltda. - junto à marca n.° 190.090 gência.
cora incorreção:
- Dedo de Deus n.° 240.154 - Pa- Satisfaça exigência.
NP 473.158 - Societe Sucriere
The Coca Cola Co. - junto à marN.
o
litos Therezopolis Dedo de Deus nú469.31'7
-Eletrônica
Deinfra
do Rio Branco S. A. - Cumpra
ca n.° 239.950 - Apresente clichê,
mero
253.966
Padaria
e
Confei-"
Classes
8
e
33
Mario
Doi
a exigência.
taria Therezopolis n.° 255.321 - De- para ttelas as marcam.
do Rio Branco S. A. - Cumpra Ltda. - Art. 117 n. o 1.
do
de Deus n.° 255.906 - AnotemAche Laboratórios Farmacêutico&
N.
41
exigência.
a.
469.779 - 'Fransportadora
Ltda. - junte à marca n.o 190.806 NP 473.159 - Societe Sucriere tIrutuba - classe 33 - Transporta- 50 as transferências.'
N.° 473.163 - Youssef Sabbagh dora Urutuba Ltda. - art. 117 núThe De Lavai Senerator Co. - Satisfaça exigência.
José Ferraz Teixeira - junto à marCia. - Cumpra a exigência.
mero 1.
transferência para o seu nome da
N.° 473.169 - Comercial Pron.
N.0 470.164 - Hotel Stella Maris marca De Lavai n.° 244.985 - Ano- ca n.° 233.472 - Satisfaça exigência.
C. Szterling 8s Cia. Ltda. - junto
toranja Ltda. - Cumpra a exigên- - classe 33 - Braz Bartilotti '- te-se a transferênci-.
ao titulo n.° 237.011 - Satisfaça exicia.
art. 117 n.° 4.
Texas Ranch Desenvolvimento Ter- gência.
NP 173.170 - Comercial Pron.N.° 470.408 - Padaria Biscoitatoco p ia Ltda. Cumpra a exigên- ria e Fiambreria Estames - classe ritorial e Agrícola S. A. - transfe- Harlee Manufacturing Co. - junto à
rer.cia para o seu nome do título cia.
41 - Albino Estavas - art. 117 nú- Ranchos Texas n.° 250.669 - Ano- marca n.0 291.167 - Satisfaça exigênmero 1.
cia.
ta-se a transferência.
iiiNereus.
Bukh Sabroe Motores Diesel e ReN.° 470.651 - Casa de Móveis
Cia. Brasileira da Supermercados - frigeração Ltda. - junto ao termo núN. o 472.214 - Editera Lar Feliz N. S. das Mercês - classe 40 /3. - Prossiga-se substituindo- Michel Murik - art. 117 n.
transferência para o seu nome da mar- mero 346.553 - Satisfaça exigência.
o 1.
É-.e a classe 50 pela 33.
cé Balas Dadas n.0 228.172 Trarãstrias Gessy Levar S. A. - junto
N.°
471.630
Escola
Pierre
N.° 473.244 - Mecânica e Fun- classe 33 - Guy Pierre Berjeaut - Anote-se a transferência.
à marca n.° 293.943 - Satisfaça mod.
dição [anãos Gazzola S. A. - art. 117 n.° 1.
Esso Brasileira de Petróleo S. A gência.
Prosiga-se na classe 6.
- transferência para o seu nome da
N.°
471.634
Foto
Reportagens
I\. V. Philips Gloeilampenfabrieken
NP 474.016 - Marinorio Trigueiros Filho - Prossiga-se como Ga/eão - classe 2b e 33 - Mozart marca E930 Agrícola n.0 288.022 -' - junto à marca n.° 232.606 - SaAlvea da Silva - Art. 117 n.° 1.
Anote-se a transferência.
tisfaça exigência. marca na classe 32.
Cia. Nacional de Artefatos Metálicos
N. o 174.017. Dicesar Plaisant
Palhinha S. A. Indústria e ComérEitige'nclas
Filho - 1. n ros-s- iga-se como marca
cio de Bebidas em Geral - transfe- Alinde - Sunto à marca n.° 250.219
nu classe 32.
rência para o seu nome da marca - - Satisfaça exigência.
N.° 427.673 - Ali Messipar
EditOra Outubro Ltda. - junto ao
N.o 471.119 - Estoril EscritóVi/laça n.o 185.665 - Emblemática
Cumpra
a
exigência,
te-mc; 378.384 - Satisfaça exigência.
rio Técnico e Organização Indusn.°
186.106
Balzaqueana
•
número
N. °467.702 - Lonaferjo Repretrial Ltda. - Prossiga -se na classe
Fusão Shizukuishi e Masao-Shizukuis.
sentações Ltda. - Cumpra a exigên- 272.361 - Anotem-se as transferên- hi - junto ao termo 435.051 - Satisn. o 33 como título.
cias.
NP 474.175 - llocwoolbras S. cia.
faça exigência.
N.° 472.053 - Joias Escoriai Ltda.
Indústrias York S. A. Produtos CiA. Indústria de Isolantes Termo
Fernandes ils Fernandes - junto ao
Cumpra
a
exigência.
rúrgicos transferência para o seu termo 465.038 - Satisfaça exigência.
Prossiga-se na ciesSe
N.° 472.064 - Seran Artigos Do- nome da marca Memory n. o 456.894
n. o 41.
Gomes Spigai 8s Cla. Ltda. - junzrásticos Ltda. - Cumpra a exigên- - Anote-se a transferência.
to ao termo 470.051 - Satisfaça exicia.
Sebastião Ferreira Diniz - trans- gencia.
EX PEDLEN'tE DO SE(.,',.k0
N.° 472.095
Fernando Carva- ferência para o seu nome da marca
1 .)1!: PESQUISAS
Gomes Spigai ês Cia. Ltda. - junlho Gomes - Cumpra a exigência.
- Itapua termo 468.500 - Anote- to ao têrmo 470.052 - Satisfaça exiN.° 472.155 - Jeanne Lagiscarda se a transferência.
, J de setembro de 1961
gência.
- Cumpra a exigência.
Eltex S. A. Indústria Têxtil pede
Notificação:
N.° 472.155 - jeanne Lagiscarde para ser anotada nas marcas - AsDiversos
Laia vez decorrido o prazõ de - Cumpra a exigência.
trid termo 469.946 - Astrid termo
recurso previsto pelo art. 14 da
N.0 472.252 - Escatoni Comestí- 469.947 - as alte:eMs de mane Laboratório São Luiz Ltda. - no peLe.i n." 4.048 (.1,? 29-12-62 . .e mais veis Industrializados Ltda. - Cum- Anotem-se as . alterações de nome.
dido
de transferência da marca nú10 dias para eventuais juntadas de pra a exigência.
Krupp Metalúrgica Campo Limpo mero 208.514 - Arquive-se o pedida
reenrsoS, e do mesmo não se tendo
N.° 472.262 - Feliciano do Ama- S. A. - pede para ser anotada na de anotação de fls. 9 por falta d.
vajirlo nenhum interessado, ficam ral - Cumpra s exigência.
marca - Calnrsy Limno termo Orne- cumprimento .de exig4nCia.
neigencia.
N. o 472..220 -

.:.-tboratorio Dueto S. A. Indústria
armacèutica - no pedido £1• transa rência da marca n.° 210.933 Nrquive-se o pedido de 'anotação de
f S. 14 pir falta de cumprimento de
•

nii ici

Anglo Brasileiro S. A. -

didu de anotação por falte de -cumprimento da exigência.
Altino Barbosa Sandoval - no pedid.. de transferência da marca número 368.263 - Arquive-se o pedidt,
de anotação por falta de cumprimento da exigência.
casa das Máquinas Ltda. - no pedido de transferência da marca número 323.120 - Arquive-se o pedido de anotação por falta de cumprimento da exigência.
--

Organização Comercial Atlas Ltda.
topo, ição ao 1.1'mo n." 632.6(35
marca: Atlas - Cl .50).
Construtora Continental de Rodo-1
vias S.A. - (oposição ao termo
n." 632.303 - nome comercial),
Bril S.A. Iticiewtria e Comercio
(oposição ao termo n.9 633.597 Nome comercial).
"Ofasa" Organização Financeira
Administradora S.A. (oposição ao
termo n.9 633.621 - Nome comercial)
Moveis de Aço Fiel S.A. ( oposição ao têrmo n.9 636.379 - Titulo: Fiel - cl. 6).
Bril S.A. Indústria e Comércio
(oposição ao tk•rno n. 9 634,248 marca: Brio - Cl. 41).
Casa Kosmos S.A. Artigos para
Cavalheiros - (oposição ao termo
n.9 633.878 - marca: A Kosmos Alfaiataria - cl .36).
Micronal S.A. Aparelhos de Precisão (oposiçoã ao termo n. 9 632.973
- Marca: Micron
,c1. 11).
Catus Tigre S.A. Comércio e Importação (oposição ao termo número 634.216 - nome comercial).
S.A. Shopping News do Brasil
Editora (oposição ao termo número
634.441 - marca: Shopping Rio
cl. 32)
32) .
Companhia United Shoe Machinery rio Brasil - (oposição ao termo n.9 632.850 - marca: United el. 36).
Companhia United Shoe Machinery do Brasil - (oposição ao tkrmo n.9 632.850 - marca: United ci. 36).
Instituto Médico Industrial de
Aplicações Scientificas tf .M .I.D .222
Aplicações Scientificas (I.M.I.D.A .S )
S.A. EOoposição ao termo n. 9 637.067
- marca Miliancilin
cl. 3).
Alexandre Alves Corrêa (oposição
ao termo n.9 636.401 - Titulo: Metalúrgica Nacional - classes 5 e 3) .
Eixiesto I•Teugebauer S.A. Indústrias Retinidas (oposição ao termo

de transferência de marca
- 211 . 479 - Arquive-se o
de anotação por falta de cumprimenta de exigência.
17 brica de Molas Victory Ltda. --a
113 pedido de transferência da marca 11.0 232 . 9 51 - Arquive-se 0 pe.
(aio de anotação por falta de cumNOTICIÁRIO
primento de exigência.
Dansk Laboratórios Químicos e
OPOSIÇÃO
arrnLx:.ut:cos Ltda. - no pedido de
transferência da marca n.° 242.597
Indústria de Artefatos de Metais
- Arquive-se o pedido de anotação Peças para Autos Imbrauto Ltda.
por falta de cumprimento de exigen- I - (oposição ao termo n.9 632.678)
- marca: Imbrauto - c/. 6)
eia.
Sidec Sociedade Internaciona) de
Engenharia e Comércio Ltda. (opoLaboratório Neomed Ltda. - no sição
ao termo n.9 633.589 - Titupedido de transferência da marca nú- lo: Cidel - eis. 6 e 8).
mero 243.973 - Arquive-se o pedido
Fábrioa Real de Garrafas Térmide anotarão por falta de cumprimen- cas Ltda. (oposição ao termo mito da exigência.
:Ler° 633.788 - marca: Real - cl.
T.dcgrzifia São M guel Ltda. - no 00).
ped:<,o de alteração da marca númeElias Miguel Bumaruf (oposição ao
ro 384.478 - Arquive-se o pedido termo n.9 632.529 - Titulo: Serrade anotação por falta de cumprimento lheria Lord - Cl. 16-33).
Panificadora Luar tLda. (oposide exigência. .
ção ao termo n.9 632.589 - marca:
Samson Nessim Tsezanas - no pe- Luar - Cl. 42).
A. Machado da Costa (oposição
dido de transferência da marca numeao termo n.9 632.130 - marca: Iraro 429. 192 - Arquive-se o pedido de puru
- cl. 41).
anot.:ção por falta de cumprimento de
Telmoto Comercial Ltda. (oposição
exigência.
ao termo n.9 633.008 - marca: ManBebidas Cacareco Ltda. - no pe- chester's - Cl. 27).
dido de transferência da marca núMultimeta/ S.A. Comércio Indúsmero 431.806 - Arquive-se o pedi- tria, e Representações (oposição ao
do de anotação tendo em vista a pe- termo n.9 632.997 - marca: Multimec - cl. 11).
tiçao de fls. retro.
Indústria a Laboratório Alfa Ltda.
- no pedido de transferência da marca n.° 373.672 - Arquive-se o pedido de transferência por falta de
cumprimento da exigência.
Transportadora Sioux Ltda. - no
pedido de transferência da marca nómero 374.371 - Arquive-se (;) pedido de anotação por falta de cumprimento da exigênciat,
Motoprazo Indústria de Auto Peças
e Recondicionadora de Motores Ltda.
- no pedido de alteração da marca
e.° 427.963 - Arquive-se o pedido
de anotação de alteração por falta de
DE
cumprimento da exigência.
Zaira Macedo Pinto - no pedido
de transferência da marca n. 0 462.957
-- Arquive-se o pedido de anotação
Período Colonial
par falta de cumprimento da exigênA Constituinte Imperial
cia.
Produtos Alimentícios Bueno Ltda.
A Constituição do Império
-- no pedido de transferência da
Primeiro Reinado
marca n.° 463.347 - Arquive-se o
anotação
por
falta
de
•
cumpedido de
Período Regencial
primento ela exigência.
Segundo Reinado
Produtos Alimentícios Bueno Ltda.
Período Republicano
- no pedido de transferência da marra n.° 463.348 - Arquive-se o pedida de anotação por falte de cumpriPREÇO: CR$ 600.00
mesa da exigência.
Produtos Alimentícios Bueno Ltda.
A VENDA :
•
- no pedido de transferência da maro
pera n.° 463.349 - Arquive-se
Na Guanabara
dido de anotação por falta de cumgliçito
ele
Vendas
: Av. Rodrigues Alves.
primento da exigência.
Agência
1:
Ministério
da Fazenda
Produtos Alimentícios Bueno Ltda.
Atende-se
a
pedidos
pelo
Serviço
de Reembôlso Postal
_ no pedido de transferência da mares n.° 463.350 - Arquive-se o peEm Bra.silia
dido de anotação por falta de cum•
Na Sede do D. 1. N.
primento da exigência.
União Técnico Industrial Ltda.
Totrinv Club do Brasil: 39 Pavimento da Estação Rodoviária
no pedido da trensferincia da ilude
/til n. 0 011.801
Ansve-wie e peI.° ped:do
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n.. r34.227 - marca: Menta - el.

41).
Giii2oz S.A. (oposição ao termo
n.9 631.929 - marca: Guicol - elasse 3)4
Companhia Nacional de Auto Peças toposição ao termo n.9 636.373
- marra: Finakar).
&abra Companhia Tecidos S.A,
(oposição ao termo n. 9 636.489 marca: Ciabra).
Seabra Companhia Tecidos S.A.
(oposição ao termo n.9 636,490 marca: Ciabra).
Seabra Companhia Tecidos S.A
(oposição ao termo n.9 636.491
marca: Ciabra).
Seabra Companhia Tecidos S . A.
(oposição ao termo n.9 636.492
marca: Ciabra).
seabra Companhia Tecidos
A.
(oposição ao térnio n.9 636.493
marca: Ciabra).
Seabra Companhia Tecidos S A.
(opos i çã o ao termo n.9 636.494
marca: Ciabra).
Seabra Companhia Tecidos S.A.
(oposição ao termo n.9 636.495 marca: Ciabra).
Seabra Companhia Tecidos S A.
(oposição ao temo n. 9636.498
marca: Ciabra).
Seabra Companhia Tecidos S. A.
(oposição ao tkrmo n.9 636.499
marca: Ciabra).
Seabra Companhia, Tecidos S A.
(oposição ao tkrmo fl.' 036.501
marca: Ciabra).
Seabra Companhia Tecidos S A.
(oposição ao tkrrno ri.' 636.502
marca: Ciabra).
Seabra Companhia Tecidos 5 A.
(oposição ao termo n.9 636.625
marca: Ciabra).
Glaxo Lo.boratories Limited (oposição ao termo n.9 634.634 - marca:
'Iriclorana - cl. 3).
Irmãos Podcameni Ltda. (oposição
96.35.168 - marca: Galiaeos
- er. n36)
térni
Ernesto Rotschild S.A. Didústrai
e Comércio (oposição ao termo número 632.150 - marca: Yara cl. 41).
Laboratório Farmaker S.A. (oposição 8.0 termo n.9 632.754 - marca*.
Biovar - el. 3).
Frigoríficos Nacionais Sul
'Riras S.A. (oposição ao termo número 632.252 - Nome comercial).
Rime Comércio e Indústria S. A.
- (oposição ao termo n.9 632 982
- Marca: Figura de Estrela dc cinco pontas - cl. 11).
Société dês 'Unes Chliniques
Rhone Poulenc (oposição ao terrir
n.9 638.912 Roflex
cl. 28).
Société das Usines Chiniit,tics
Rhone Poulenc (oposição ao tern.°
n.9 636.629 - marca: Rodopin,t,
Société des Usines Chimiques
Rhone Poulenc (oposição ao tf:r in o
n.9 636.630 - marca: Rodaplaar - Cl, 28).

Mesbla S.A.
oposição ao térmo n.9 738.468 - Marca:
- cl. 50t.
Mesbla S . A . - oposição aa ti' ! •_
mo n 9 638.710 - marca: Imo; st
lecto Rapid - cl. 6).
Marcus Vini ,..• ius de Albuquertit.,
Mello, Paulo Pinheiro de Mie/rede
Samuel Kauffmann (oposição ao t•I: mo ri.9 636.107 - Frase de pro; .•
ganda: Cadeira do Nené Ita
C:
4 - 26 - 40).
Europeu Auto Peças Ltda. i n.);c-rsição ao termo , n.9 637.789 comercial).
Eanbaa Ratruturas b-Ictálicea 13..:r
sileiraa Ltda. (c)))osiçã o ao
n. 632.411 - marca: Errib••i: CI. 16 n .
Volkswagen .do Ba.sil Indust‘:,,
Comercio ,cle Automóveis S.A. .
siçáo ao termo n. 9 639.045 cie propa •nin : B0:71 SCI1:43
.
J2 - 50, .
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S.A. Indústrias Reunidas F. Ma- Usina Nacional Indústrias QuímiLaboratório Biosintétien SÃ.
Studart S.A. Indústria e Comercio (oposição ao térmo n.9 624.001 tarazzo (oposição ao tèrmo 631.160 cas S.A. (oposição ao teimo 5943.915 (oposição ao tCmo 631.952, mar.
marca
O
Sol
Nasoe
Para
Todas
marca
Atlas).
Marca:
Petit
Cologne).
ca: Bendizol, cl. 3).
Sociedade Técnica de Materiais So- - classe 28).
Indústria Nacional de Pescado
tema S.A. - (oposição ao tèrmo
Oposição republicado par ter
S.A. Indústrias Reunidas P. Ma- S.A. (oposição ao térmo 636.642 n•9 632.971 - Marca: Sofemac - tarar/o
(oposição ao têm-mo 631.249 Titulo - Emprêsa de Pesca Lagu- saldo com incorreções:
Cl. 16)
nerise - classes 33 e 41),
Fiação São Manuel S.A. (oposi- marca: O Sol - cla.sse • 41) .
S.A. Cotonificio Gávea - OpoD*Olne Companhia de Tecidos
ção ao termo n. 9 633.199 - Titulo
Em-nato Leitz (oposição
Comercial: Mercantil São Manoel - Aurora Oposição ao termo no 631.168 ao têrmo 632.795 - marca Neitz - sição ao termo 106.266, privilégio
de invenção de: The Chernstrand
- marca e) sol Nasce para Todos classe 8).
cl. dvs.).
Corporation. - Republicado por
Imobiliária e Incorporadora Otto - classe 23).
Speedwriting Publishing Ccenpany ter saldo o nome do op) o nte Com
Meinberg S.A. (oposição ao termo S.A. Indústrias Reunidas F. MaInc.
(oposição
ao
termo
631.378
n.9 634.437 - marca: O.M. - Cl. tarazzo (oposição ao térmo 631.672 marca Speed - classe 50).
Incorreções.
50) .
- marca O Sol Nasce Para Todas
Dr.
Pepper
Company
(oposição
Imobiliária e Incorporaclora Otto - olasse 14).

Ivleinberg SiA. (oposicão ao termo
631.436 - Nome Comercial) .
Saturnia S.A. Acumuladores Elétricos (oposição ao tarou) W 632.845
- marca Climax - classe 8) .
GUarujá Frio Pesca S.A. (opoção ao termo n9 634,101 - marca
Guaruja - classe 47) .
Agência Stefani Ltda. (oposição
ao tèrmo n o 632.679 - marca Sterani - classe 50).
Agência Stefani Ltda. (opo.Sição
ao têxmo 632.764 -- Nome Comercial).
S.A. Pirâmide Indatrial e Administradora (oposição ao termo n9
633.286) - Nome Comercial) .
Vidraria São Cristóvão S.A. (oposição ao térmo n o 632.513) - Nome
Comercial).
Vidraria São Cristóvão S.A. (oposição ao termo 119 632.542 - marca
São Cristóvão - classe 15).
Indústria Metalúrgica São Caetano S.A. (oposição RO ténno 631.772
- marca São Caetano - classe 8) .
Prisma Importação e Exportação
de Auto Peças Ltda. (oposição ao
termo n 9 632.022 -- marca Prisma
- classe 21) .
Prisma Importação e Exportação
de Auto Peças Ltda. (oposição ao
termo n o 632.058 - marca Prisma
- classe 21) •
Máquinas Gráficas São José
Ltda. (oposição ao tanno 632.091)
- marca são José -- clasee 21)_.
Nestleé S.A. (oposição ao termo
n9 631.181 - marca Idal - classe
41).
Lúcio Guedes de Camargo\ (oposieão RQ termo n o 44.715 - marca

Apoio - classe 36).

A. J. Renner S.A. Indústria do
Vestuário (oposição ao térrno no
635.911 - Sinal de propaganda Polar Colegial - classes 32 - 33 36 - 35 - 39 - 50).
Drcher S.A. Vinhos e Champanhas
(oposição ao termo n o 638.423 marca Uisque do Dreher - cl. 42).
Dreher S.A. Vinhos e Champanhas (oposição ao,térrno 119 (338.427
- marca Uisque Dreher - cl. 42).
Gávea S.A. VeicUos e Máquinas
(oposição ao temo 119 634,043 marca Gávea - classe 36).
• Usina Açucare4ra da serra. S.A.
(oposição RO termo n9 637.483 -

marca Planalto - classe 41).

Frigorifico Boavistense S.A. Indústria e Comércio •oposição ao
tkrmo n9 638.226 - marca Boavista
- classe 41). .
S.A. Indústrias Reunidas F. MaVarara() (oposição ao termo 631.174
- marca Q Sol Nasce Para Todos
- classe 15).
S.A. Indústrias Ratin..:clas
tarazz.o (oposição ao termo 531.171
- marca O Sol Nasce Para Todos
alasse r)
S.A. in-:ustras geur2.clas Y. 5,1atarazzo onosicão ao termo 631.161
- marca O Sol Nasce Para Todos
class(' 41).
S.A. Indústrias Reunidas F. Matara= onosição ao termo 631.152

classe 48).
S.A. Indústrias RI:tundas F. Matarazzo (oposição ao termo 631.161
- marca 0. Sol Na . ce Para Todas
-

riasse, 40),.

Cia. Atlântica de Investimentos
"Catlandi" (oposição ao térmo no
626.805 - marca Atlântica - cl. 16).
The Sydney Rosa Co. (oposição
ao têm-mo 632.426 - marca Não
Estamos Sós - classe 32).
Confecções Principa de Galles
Ltda. (oposição ao têm-mo W 635.168
- marca Galles - classe 36).
Indústria d eProdutos Alixnent4
cios Dilis S.A. (oposição a0 termo
633.834 - marca Dilismel
ci. 41).
Pastilhas Dema Decoração Especial
Com Mosaicos Aplicados Ltda. (oposição ao têm-mo 634.321 - Nome
Comercial).
Theo Moller Importadora S.A.
(oposição ao termo 636.096 - marca
Esta.mpscala - classe 8).
Cia. Importadora Sul Riograndensa - Imcosul (oposição ao termo
63e.148 - marca Alvorada - cl. 8).
Indústrias Metalúrgicas Régia S.A.
(oposição ao térrno 634.099 - marca
Regina - classe 12):
Spumar Espuma de Nylon S.A.
Indústria e Comércio (oposição ao
termo 634.598 - marca Edlo Stainless -- classe 10).
Metalúrgica São Damião Ltda
(oposição ao termo 634.045 - Titulo
Metalúrgica Cosme e Damião classes 5 e 8).
Agência Noticiosa Sul Americana
.A. oposição ao termo 634.733) marca Nabuco - classe 32).

ao têm-mo 631.877 - marca Pepper
- classe 43).
AktiengesollsVe •-kswagenw(•rk

ehaft (opo.s•Ição ao têm-mo 631.721
- Frase: Carros para o povo ao
alcance do povo, ela. 21-33).
Companhia Brasileira de Investimentos (oposição ao tênia(' número 631.526 - Frase: C M I Todos os dias vendenda imóveis
para todos, el. 33).
•
J. R. Geigy S.A. (op-asiçã; ao
têrmo 633.260 - Titulo: D. D.
Total, eis. 2 e 3).
Siemens Schuckortwerke Aktiengesellehaft (oposição ao tèrino
632.203, marca: Sigmatie, cl. 8) .
I. A. B. Instituto Orterápico
Brasileiro S.A. (oposição ao ter-1 o 3
6)32.755, marca: 21 o B el.
1.0
n

Manufatura de Produtos King
Ltda. (oposição ao têrmo 633.605
...... óleo de Cedro para móveis, el.
n.o 46).
Fábrica de Cofres e Arquivos
Bernardini S.A. (oposição ao
têrmo 633.061 - Nome Comercial.
The H. D. Lee Company Incorporated (oposição ao têrmo núLaboratório Wantuil S.A. (Oposi- mero 635.449, marca: Lee, cl. nú•
ção ao termo 338.115 - marca Leo- mero 31) .
cilin).
Gávea S.A. Veículos e MáquiJoão Brufatto & Cia. Ltda. - nas (Oposição ao termo número
(opokção ao têm-mo 631.474 - marca 834.042 - Nome Comercial).
".133" - classe 37).
O Dragão Louças e Ferragens
João Brufatto & Cia. Ltda. toposicão ao termo 631.475 - marca (Oposição ao têrmo 635.862 Uome Comerciai).
".113" - classe 36) .
João Brufatto & Cia. Ltda. (opo- • Armações de Aço Probel S.A.
sicão ao têm-mo 631.476 - marca (Oposição ao têrmo 633.316, mar.I33" - classe 34) .
ca Nobel, el. 40) .
João Brufatto & Cia. Ltda. Armações de Aço Probo: S.A.
(oposição ao têm-mo 631.477 - mar(Oposição ao termo 632.383. mar.
ca JB" - classe 31).
: Bel-Capa, el. 21) .
João Brufatto & Cia. Ltda. - ca
(oposição ao têm-mo 631.478) IV Mead Johnson Endochimica Inmarca "J B" - classe 24).
João Brufatto & Cia. Ltda, (opo- dústria Farmacêutica S.A. (Oposição ao têm-mo n 9 631.479 - marca sição ao Urro° 632 502, marca:
Tossex, cl. 3).
"J13" - classe 23).
João Brufatto & Cia. Ltda. (opo'A. J. Renner S.A. Inditstria
alça.° ao térmo 631.480 - marca do Vestuário (Oposição ao Urino
"J13" - Classe 22).
n.o 635.912. - Sinal de propaWaldomiro Pavão (oposição ao ganda: "DNB Colegisr; cie. 32
termo 632.153 - marca Figura de - 33-35-36 - 39 - 50).
Cavalo - classe 4).
Waldomiro Pavão (oposição ao
ER Lilly And Compony (Opositermo 632.154 - marca Figura de ção ao tèrm6 631.312, marca: 1111
Cavalo - classe 24).
ly, el. 11).
Waldomiro Pavão (oposição ao
Companhia Usnas Nacionais
termo 632.155 - marca Figura de
Cava2.o - classe 40).
(Oposição a7, Ver= 531.551, marDr. A. Wander S.A. (oposição ao ca: Perola do Jrdoiré, el. 41) .
termo 629.691 - marca Vioetrex
Companhia Usinãs Naci(mai.)
classe 3).
(oposição
ao térmo 631370, marBial FannacéutIca Ltda. (oposição
ao tknno 680.340 - marca Viro' - ca: •Rio Pérola, el. 41).
classe 41).
S.A. Indústrias Reuni:IZIS F.
Eia! Farmacêutica Ltda. 'oposição ao termo 630.339 - marca Virol Mataram (Oposição ao termo
.
631.485, marca: Anrora, el. 41).
-- cisme

Retificações

Têrmos:
N. o 113.4232 - Privilégio de invenção: Prenva Iildráullci - Requfiente: Prundi & IAmiada.
Pontos publicados era 25 dç
agõsto de 1964. Retine:do eni
de setembro de 1964.
N.° 115.956 - Privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos em
encrespador de cabeios - Requerente: Eduardo Sabino de Olival.
ra. - Pontos publicados em 2$
do agõsto do 1964. - Retificad0
em Z de setPmbro de 1964.
N.° 121.881 - Privilégio de
vencãO: Aperfeiçonmontos em
processos e máquinas de cardar
fibras texteis - Requerente: Frits

Striff.
Pontos publicados em 25 de
agétsto de 1964. - Retificado oro
dois de setembro de 1964.
N. o 116.776 - Para privilégio
de invenção: Processo para a fabricação de novos derivados do

ferrocena, uteis para o tratamen..

to do anemia - Requerente: .1m1perlai Chpmical Industries Limited.
Pontos publicados em e ' is de
setembro de 1964.
N. o 121.929 - Privilégio de in.
venção: Amplificador de reduzida
distorsão - Requerente: Tre BatidiX Corporation.
Pontos publicados em doia da
setembro de 1964.
Final de pontos fica retificado,
para logo apOs a forinola pub14..
cada, Lela-se: Onde R-bb' e "Ir
são respectiviemente a resistência
de base o o ganho de corrente
dito transistor C' R-e é o valor d
dito resistorte não derivado do
emissor.
Total 13 pontos,
N.° 124.436 - Privilégio de Invenção: Dispositivo para prodti.

ção continua de séries de e.ementos para fechos de cor rer - Requerente: Patentgesellscgalt Piou
te & do.
Pontos publicados em n.§is de
setembro de 1964.
N. o 124.735 - Privilegio de isvenção: Prensa de moldar. holtzontarmrnte dispo3ta peque-rente: , L. Sehuler A.G.
Pontoe publicados *a dois dbe
setembro de 1904.
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Prêmios

CERTIFICADOS EXPEDIDOS

Marcas

Marcas

Têrmos

,ERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 10 DE . AGOSTO DE 1964

MAMÃS

TP,P.MOS,

MARCAS

302.894
302.895
302.896
302.897
302.898
302.899
302.900
302.901
302.902
302.903 _
302.904
302.91/.5
-302.906
302.907
302.908
302.909
302.910

537.588
537.589
537.977
543.550
548.499
558.348
561.428
570.057
570.058
570.297
575.940
577.G60
579.981
593.757
594.523595.025
595.030 •
595.172
595.689
595.690
595.692
595.693
596.456
596,641

302.918
302.919
302.920
302.921
• 302.922
302.923
302.924
302.925
362.926
302.927
302.928
302.929
302.930
302.931
302.932
302.933
. 392.934
302.935
302.936
302.937
302.938
302.939
302.940
302.941

1
377.423
397.340
400.403
401.312
413.742
414.173
438.358'
44).655
440.656 _454.940
463.566
46(3.751
483:702
486.014
486.015
486.016
486.018
508.593
516.431\
316.432
525.074
326.393
531.775
533.906

I

302.912
302.913
302.914
302.915
302.916
302.917

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 7 DE AGOSTO DE 1964

TÉRMOS

1

TEP,:k1OS

MARCAS

I -

428.534
429.591
433.686
445.178
450.011
450.748
451.554
451.557
451.558
451.559
451.560
451.561
451.563
451,564
451:693
452.212
452.391
453.040
453.206
453.211
454.485

•

302.853
302.854
302.W5
302.856
362.857
302.858
302.859
302.860
302.861
302.862
302.863
302.864
302.865
302.806
302.867
302.M8
302.869
302.870
302.871
302.872
302.873

455.097
455.168
455.461
455.903
455.906
456.589
456.590
456.591
456.732
457.244
457.645

457.704

458.100
458.110
458.167
459.224
459.253
459.258
-460.255
460.928

11

MARCAS
--__
302.874
302.875
302.876
302.877
302.878
302.879
302.880
302.881
302.882
302.883
302.884
302.885
302.886
302.887
302.888
302.889
302.890
302.891
302.892
302.893

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 7 DE AGOSTO DE 1964

Trámon

MARCAS
ARCAS

265.020
324.967
335.435
336.286
341.366
366.079
384.694

386.299
486.601
387.46/
390.724
3.244
21

• n•..

I

399.831
399.832
400.159
400.249
402.261

302.813
302.814
302.815
302.816
302.817
302.818

302.819
302.823
$02.821
02.824
1::.821
02.824
02.821
.8X
,

403.613
403.985
405.938
407.155
407.506
409.044
409.11/

•

,

MARCAS

302.833
302.834
302.835
302.836
302.837
302.838
302.839
302.840
302.841
302.842
302.843
302.844
302.844
)02.844

302.827
302.828
302.829
302.830
302.831
302.832

396.398
396.399
396.460
396.401
399.829
,399.830

cEirnFicAp os

302.847
302.848
302.849
302:850
302.851
302.852 -

EXPEDIDOS EM 4 DE -AWSTO DE 1964

MARCAS

TÉatNIQS

409.341
409:405
499.591
409.594
410.254
411.387

TERMOs

MARCAS

650.756
650.765
650.764
650.842
650.894
650.994
650.995
650.997
650.999
651.000
651.001
651.003
651.004
651.005
651.006
651.008
651.009
651.011
651.012
651.013
651.014
651.015
-651.016
651.017
651.025
651.026
651.031
651.098
651.110
651.111

302.674
302.675
302.676
302.677
302.678
302.679
302.680
302.681
302.682
302.683
302.684
302.685
302.686
302.687
302.688
302.689
302.690
3M91
302.692
302.693
312.684
302.695
302.69fi
302.60
302.698
302.699
302.700
302.701
302.702
302.703

•

651.135
396.110
408.486
497.437
497.603
497.604
• 497.605 .
537.440
539.555
552.575
552.576
560.385
567.900
620.921
620.923
620.924
623.268

302.704
302.644
302.645
302.646
302.647
302.648
302.649
302.650
302.651
302.652
302.653
302.654
302.655
302.656
302.657
302.658
302,659
302.660
302.661
302.662
302.663
302.664
302.665
302.666
302.667
302.668
302.669
302.670
302.671
302.672
302.673

628.477
634.692
635.280
635.281
639.944
639.946
642.837
650.640

656.641
650.679
656.720
650.730
850.731
650.755

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM
TERMOS

327.148
340.357
376.933
386.898
391.584
391.964

392.691
392.695

393.199
304.121
304.372
305.208
395.702
308.002
398.710
399.703
400.405
405.126
405.127
405.128
417.507
433.876
434.817
435.135
438.606
441.738
441.958

I

I

MARCAS

3 DE AGOSTO DE 1964
TERMOS

302.592
302.593
302.594
302.595
302.596
302.597
302.598
302.599

442.823
443.002
443.002
443.003

302.600,

447.256
448.627
448.479
467.032
467.033

302.601
302.602
302.603
302.604
302.605
302.806
302.607
302.608
302.609
302.610
302.611
302.612
302.613
302.614
302.615
302.616
302.617
302.618

443.004
443.030
444.894
446.659

467.034
468.096
468.097
468.098
468.101
468.102
468.103
494.436
505.525
528.634
549.383
600.178
600.179.

MARCAS

•

32.619
302.620
302.621
302.622
302.623
302.624
302.624
302.625

302.626
302.627
302.628
302.629
302.830
302.631
302.632
302.633
302.634
302.635
302.636
302.637
302.638
302.639
302.640
302.641
302.642
302643.
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MARCAS DEPOSITADAS

I

Ptib~do ften de udu& cOni O art. 130 do Migo da Propdadade Industrial. Da data da publicaelio amaçará a
, Nona o paio do CO dias para o dialogado do pedido. boracite Iam prato ppderio apresentar ias °podei/et soDepartaantaio
Mala* da Psogeledade Zoclattial aqueles que te ittlentn1 prejudicados com a colocado* ToftWiro sligilsdd•
breques, &aços para vekulos, bicicleTênno
de 19-5-64
asa, card, casimira, fazenda e tecidos
de 19-5.64 641.603,
'Firmo .a.° 641.597,n.°
paco-Paco. percalina, rami rapou. seda "AESP." Auto Económico Para o Sul ti., carrinhos de ma° e carretas. camiasa Mario Ltda.
Mondes,, carros ambulantes, caminhões
Paulista S. A.
São Paulo
natural. teclo& plásticos. latidos aperSão Paulo cerrar, tratorea, carros-berços, carrosaltai' e tecidos de pano coara
tanques, carros-irrigadores, carros, carveludos
roças, atoarias, chassis, chapas cirTêrmos as, 641.601 e 641.602, de
culares para veiculo", ccboa de veiculo*
19-5-64
carrinhos para máquinas de escrever
"AESP" Auto Económico Para o Sul
corrediços, para veiados, direçào,
Paulista S. A.
gadeiraa, estribem escadas rolantes, eleClame 11
São Paulo
vadores para paasageiros e para c.,rga,
Case 33
Alcachofras. aletria. alho, aspargas.
engates para carros, eixos de direção,
Titulo
açúcar, alimentos paar animais. amid
freios, fronteiras para veicules, guidão
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.
Tèrmo n.• 611.604, de 19-5-64
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
arme, atum. aveia, avelas. azeite, azei"AESP" Auto Económico Pare o Sul motocicletas, motocargaa, moto furgões,
tonas, banha. bacalhau, batatas, balas.
Paulista S. A.
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
biscoitos, bombom, bolachas, baunilha.
Ind. Brasileira
São Paulo
para-la goas, para-brisas, pedais, pantões,
pó
e
em
grão,
camarão,
canela,
afê em
rodas para bicicletas, raios para bicicleeen pau e em pó, cacau, carnes, chá.
caramelos, chocolates, confeitos. cravo.
tas, reboques, radiadores para veicula,
Clame 6
rodas para veículos, selins, tricides, tiCereais. to:ninho, creme de leite, cremes Para distinguir: Máquinas para ilidis.
" AISSP acro =somo
rantes para veiculo' vagões, velocípealimentícios croquetes, compotas, un- irias têxteis em geral: máquinas e mas
'AU O SUL PAIXTS111 Vás
gira, coalhada, castanha, cebola; condi- partes integrantes para fina industriais:
des, vareta" de controle do afogador e
mentos para alimente" coloranks, maquiam de pressam motores e amas
acelerador, tróleis, &chibas, varaes de
chouriços, dendê, doces, doces de fru- partes; acessórios para automóveis: !lacarro", toletes para carros
ta', espinafre, emendas alimentares, em- nharas. alternadores, alimentado: para
Nome comercial
Térnio
a.° 611.608, de 19.5-64
padas, ervilhas. enzovas, extrato de to- rolos-rolamentos, aparelhos redutores de
"Automag" Automóveis, Máquinas
Tanmos ris. 641.605 a 641.60f, de
mate, farinhas alimentícias, favas, fé. consumo de gasolina, retentora de gra.
Agrícolas Para o Sul Paulista S. A.
19-5-64
aulas, flocos, farelo. fermentos, feijão, is. de 6Ieo e de cilindro, redutores si.
"Autornag" Automóveis, Máquinas
figos, frios, frutas sacas naturais e cris- lencioaos. máquinas de faquear, máSaa Paulo
talizadas; gricose, goma de mascar, gor- quinas rotativas para usinar Urro. aço e Agrico/as Para o Sul Paulista S. A.
São
Paulo
duras, granidos: grão de bico, gelatina bronze, máquinas para rotular regula..
goiabada. geléias, herva doce, herva
auras =caules:C salgadeiras
mate, hortaliças, lagostas. línguas. leite dores.
para manteiga, segmentos de pistões,
condensado, leite em pó, legumes em engrenagem
e parafusas sem-tias, "Oen.
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas. ciosas satélites
silendosos, *paradores
am alimentícias, mariscos, manteiga
graxa, óleo" e cilindros maquinas
margarina. marmelada. macarrao. mas- de
máquinas para serra, teares,
Classe 33
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- secadoras,
tesoura:, rotativas.
Título
sas para mingaus, molhos. ~luxos. turbinas, tOrcedeiras,
medinicas, Cirno' revolver. toe.
Classe 6
mostarda, mortadela, nós moscada, no- tesouras
'rirmo
a.°
641.609,
de 19-5-64
tiplai,
traachas,
tirantes,
transpor.
Para
distinguir:
'Máquinas
•
partes
de
zes; óleos comestíveis. ostras. ovas, aos.
"Arraccnag" Automóveia Máquinas .
pães. piaos, prlinéa pimenta, pós para. tadorea automático. para *dto e baixa máquinas para todos os fins industriais: Agrícolas Para o Sul Paulista S. A.
pudins, pickles, peixes, presuntos, pa- arengo,. tuchos de válvulas, máquinas Máquinas de rosquem. , serras medir&
São Paulo
th, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins; para tecidos de tapeçarias, máquinas cas, motores elétricos, alternadorea, fer'atm***
térmicas,
aráqui.
trituradora..
ramentas
e
placas
para
tornos,
geraqueijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sag% sardinhas. nas de trançar, máquinas urdideiras. dores. plainas, máquinas de furar e cena020,1*0•
sanduiches, salsichas, saiamos, sopas en- válvulas para motores. válvulas Para trar, tornos mecanicos, prensas mecânilatadas, sorvetes, sucos de tomates e :le descargas, válvulas de aspiradas, veiga cas, máquinas amassadeiras, misturado' arnM44511101a, micituniás a011,1COLAS
frutas; torradas, tapioca, tintaras, talha., velas de ignição para motores, atraiu*. de barro, máquina compressora, máquiquina, ventoinhas, máquinas ~s- nas adatzdas na copnstruçáo e constr.
rim tremoços, tortas, tortas para a!itiadoras
vaçáo de estradas. mineração. corte de
mento de animais e aves. torrões,
madeira, movimento de terra, carretos
toucinho e inagre
Nome comercial
Classe 21
e outros fins induatriaia elevadora, mi,
—
Para
distinguir:
Veículos
e
suas
partes
quinas
desempalhadoraa.
deacascadoras.
Têrmos na. 641:599 e 641.600, de
nono n.° 641.610. de 19-5-64
integrantes: Aros para bibicletas, auto- ensacadoras, brunidoras, classificadora..
19-5-64
Indústria de Parafusos Impam! Ltda.
móveis,
auto-caminhões,
aviões,
amormoinhos para cereais,
Fiação e Tecelagem Saiu i S. A.
São Paulo
tecedores, alavancas de cambio, braços, ventiladoras,
máquinas secadoras. trituradoras,
SàO PPI.110
breques, braços para veículos, bicicle- verizadoras,
fruas. politizes, trance!:
tas, carrinhos de mão e carretas, cami- tesouras mecânicas. Lupas, máquinas de
nhonetes,, carros ambulantes, caminhões abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
II
carros, tratores, carros-berços, carros- exaustores para forjas, bombas centritanques, carros-irrigadores, carros, car- fugas, rotativas, de deslocamento e a
roças, carocerias, chassis, chapas cir- pistão para todos os fins, aridez, cale
culares para veículos, reboa de veiculos delas e turbinas, injetores Para calcarrinhos para máquinas de escrever deiras, válvulas e transportadores auClame 11
corrediços, para veículos. direçào, desli- tomáticos de alta e baixa pressao, Ferragens, ferramenta de Ma espécie,
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- prensas hidráulicas. martelos mecânicos cutelaria tas ag rai e outros artigos de
Classe 22
vadores para 'passageiros e pnra carga. e máquinas amadoras, máquinas opera- metal, • *abem aheatta alavancas, ar.
Paia distinguir: Fio:; (le algodão. U- engates
para carros, eixos de direção, trizes, rotativas ou cortadoras para usi- mações para óculos, arruelas, argolar:.
nhamo, luta, lã. nylon, hos plásticos, freios, fronteiras
para veiculos, guidão nar ferro, aço e bronze, máquinas para aldrava( armadas de stetaL abridores
fios de seda natural e raron para tece- locomotivas, lanchas,
motociclos, molas Indústrias de tecidos, teares. urdideiras, de lates, arame aso ou farpado, assalagem paar ht3rdar p3ra costura. trico- motocicletas, motocargas,
moto furgões. encanatrSriaa espaladeiras, torradeiras, deiras, açucareiros 'roei. bigornas, baL.
tapem paar croche, Fios e linhas de manivelas, navios, ónibus. para-choques.
tôda espade, fios e linhas para pesca. para-lamas, para-brisas, pedais, pantões, madeiras rolos e Toletes, brunidores zelas bandeias. baeta Naidits bombopara cereais, máquinas para fabricar alara bules: cadinbos cadeados, arslinhadas de :,(c) para pesca
rodas para bicicletas, raios para bicicle- papei .e máquinas de impressão. Ciamos Nele, colheres para pedreiros, correnClasse 23
tas, reboques, radiadores para veículos.
• '' receptáculo*
tes. cabides dava. cremara, chaves
P..rr 3,sanguir: Tecidos !iie errai. tr. rodas'para 'veículos, selins, tricicles, ti• Classe 21
...lianas caixas te metal para
^:ci,v para 'conterçoes cai g.-a para rantes paaa veículos vagar', velosirse; Para :distinguir: Veículos ê suas partes ammiat.
pordes, canos de metal -haver de Ira...soa...irias e para artigos d- cama
dei. ‘karetifi de coktrole dia 'afogador e integra:atear, Aros para bibicletas, auto- da.
*have inglês*. cabeçõea. • Canecas%
a sa
N,Ifiodáo. alpaca. :ntiatan ce acelerador. tróleis, 'troleibus. varaes de móveis,. auto-caminhara, aviões, amorcopost eaChepots, centro; de ama
de •á em peças. iiaa. lerse:
tecedores,
alavancas
de
nyion,
caros, toletes para carros
cárnblo, braços, "malfiras, caixa para atoadiciona-

Igt?Átiffiff?.trif.

"AltE3P"

tti.17TOXAG,"
Ind. Brasileira

"SALLI,"
Ind. Brasileirá

NáliT011AG"

"IMPARSOIL

Ind. Brasileira

•

sasSa
.
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,
mento de alimentos, caideir a, eaçaro..

-pápel de . correspondência e re- racha, chapas e centros de mesa, corem cartazes, placas, das de borracha, cápsulas de borracha
Ias, chaleiras, cafeteiras, conclua, coa- cibos, impressos
dores. distintivos. dobradiças: enxadas, tabuletas e veículos bilhetes . impressos para centro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
enxadões. esferas.. engates, esguichos ende 19-5-64
para freios, dedeiras, desentupideiras,
Termo
n.°
641,616,feites para arreios, estribos, esferas
discos de mesa, descanso para pratos,
Farmácia 3araguá, Ltda,
para arreios. esplunadeiras; brasões,
encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
São Pulo
foices, tarro para cortar capim, ferroesponjas de borracha em quebrajacto
esos facas, tacões, fechaduras, ferro copara torneiras, fios da borracha lisos,
estias a carvio. fruteiras, funis, iôrmas
fôrmas de borracha, guarnições para
para doces, freios para estradas de
móveis, guarnições de borracha para
ferro, frigideira ,: ganchos. grelhas, gerautomóveis, guarnições para veiculos,
RRASILEIRA
fos, ganchos para quadros. gonzos para
lancheiras para escolares, lâminas de
carruagens: insignias, limas. laminas, lis
borracha para degraus, listas de borraClasse
3
coreiros. latas de lixo, !arras. machadicha para janelas e para portas, lençóis
nhas. molaspara portas, mola: para Como marca genérica para distinguir a de borracha, manoplas, maçanetas, prototalidade
dos
artigos
da
classe
venezianas.- martelos, marretas, matria
tetores para para-lamas, protetores de
les. navalhas; puas pás. pregos, paraTermo n.° 641 . 617, de 19-5-64
para-choques, pedal 'de acelerador, pefusos. piabas, portasgêlo. posetras porta. Casa de Carnes N. S. do Carmo Ltda. dal de partida, pecas para businas,
pio. porta-jóias. paliteiros, panelas; rol_pratinhos, pneumáticos, pontas de . borSão Pulo
danas, raios, para pias, rebites, regado.
racha para bengalas e muletas, rodas
res, serviçais de chá e ca*: serras, sermassiças, rodízios, revestimentos de
rotes, sachas sacarrolhas. tesouras, ta.
borracha, rodas de borracha para mó"N. S. DO CARmn"
Iheres, -talhadeiras. torquend. tenazes,
veis, sanfonas de vácuo, suportes de
ad) BRASIL Eitta
travadeiras. telas de arame. tonteiras'.
motor, sapatas do pedal de breque, seserabaio e isoladores, suportes, , semiClasse 41
Termo n.9 641.611, de 19-5-64
pneumáticos, suportes de cambio, sanAlcachofras,
aletria,
alho,
aspargos.
Comercial Técnica de Eletricidade Ltda.
açúcar, alimentos paar animais, amido fonas de partida, -saltos, solas e solados
Comtel.
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta, de borracha, surdinas de borracha para
Bahia
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei- aplicação aos fios telegráficos e telefôtonas, banha, bacalhau, batatas, balas, nicos, travadores de porta. tijelas.
teerclal Túnica de Eldricidade lida. biscoitos, bombons, bolachas, baunilha tubos, tampas de borracha para contacafé era pó e em grão, camarão. canela, gotas, tinas de borracha para elaboração
" COMTEL "
• de substâncias químicas
em pau e em pó. cacau: carnes, chá,
Classe 21
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
Nome comercial
cereais, cominho, creme de leite, cremes Para distinguir: Veículos e suas partes
alimentícios croquetes, compotas, can- integrantes: Aros para bicicletas, autoTétano n o 6-41.612, de 19-5-64
gica. coalhada, castanha, cebola, condi móveis. auto-caminhões, aviões, amorWeigert Es Filhos Ltda.
alentos para alimentos, colorantes, tecedores, alavancas de câmbio, barcos
São Paulo
chouriços,- dendê, doces, doces de fru breques, braços ara veículos, bicicletas, espinafre, essências alimentares, em- tas, carrinhos de mão e carretas, cama
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to- nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
VA.POLAR_
mate, farinhas alimentícias, favas, fé- carros, tratores carros-berços, carros, Ind. Brasileira
culas, flocos, farelo, fermentos, feijão, tanques, carros-irrigadores, carros, carClasse 8
;
figos, frios, frutas sêcas naturais e cria roças, carrocerias, chassis, chaas cirVaterilizadores a vapor, inaladores de taiizadas; gricose. goma de mascar. gor- culares para veiculos, cubos de veiculo&
vapor, e vaporizadores de vapor
duras, grânulos, grão de bico, gelatina carrinhos para máquinas de escrever,
goiabada, geléias, herva doce, herva corrediços, para veiculas, direção. desliTenno n.° 641.613, de 19-d-64
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- condensado, leite em pó, legumes em
Case-Foto lanks" Ltda.
vadores para passageiros e para carga
São Paulo
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- engates para carros, eixos de direção,
sas alimentícias, mariscos, manteiga locomotivas, lanchas,. motociclos, molas,
margarina, marmelada, mdcarrào, mas motocicletas, motocargas, moto furgões,
sa de tomate, mel e melado, mate, mas
sas para mingaus, molhos, moluscos. manivelas, navios, ónibus, para-chodues.
mostarda, mortadela, nós moscada, no- Para-lamas:para-brisas, pedais, ~Uses,
zes, óleos comestíveis, ostras, ovas, rodas para bicicletas, raios para biciclepães, pinos, prlinés, pimenta, pós para tas, reboques, radiadores para veiculas,
ptalins, pickles, peixes, presuntos, pa- rodas para veiculos, selins, tdcicles, titês. petit-pois, astilhas, pizzas, pudins; rantes para veiculos, vagões, velocipm
queijos, rações balanceadas para ani- dem varetas de controle do afogador e
CINI-POTO.JANKi
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, acelerador, tróleis, troleibus, amues de
Industria Brasileira sanduíches, salsichas, salames, sopas encarros. toletes 'para carros
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
Termo n.° 641.620, de 19-5-64
fretas; torradas, tapioca, Mimaras, talha.
Classe 8
rim, tremoços, tortas, tortas para ali- Indústria e Comércio de Acumuladores
Artigos da clase
Vital Ltda,
mento de. animais e aves, torrões,
São Pulo
toucinho
e
vinagre
Termo n.° 641.614, de 19e,d4
Indústria e Comércio de Calcados
T6rmos os. 641.618 e 641.619, de
VIT
"Costamar" Ltda.
19-5-64
São Paulo
Classe
•
14, I. Aschermann S. A
Acumuladores
São Pulo

"J AR AGU

'COSTAM ARe
IND. BRASILEIRA

tia

Para dtatinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veículos, artefatos de borracha não incluldos em outas classes: Arruelas, argolas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizador, buchas.
buchas para jumelo, 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 massIçoa de borracha, cabqs çarr.a
f•eowarnarttes. eltiveiros, calços de o
Classe 39

Classe 36
alçados para homens, senhotas e
crianças

Termo n.9 641.615, de 19-5.6.
Representações — Advocacia — Contabilidade Rèjus Ltda.
São Pulo

"R EJUS"
065e 50
Impresoa para uso ern: cheques. duplicatas, envelopes, fritarei, notei' roseis;
+ •

•
,

`

Tisrmo nd 641.621, de
Alfredo &limai
São Pulo

19 -5-64

paNORAVICA

LUI,INOSOS
Ind. Brasileira.
Case '8
Luminosos
Tdrmo n.0 641.622, de 19-5-64
Restaurante "Glgetto" Ltda.
São Pulo

.

GIGETTO
Ind. Brasileira
• a Classe 50
- •-• Impresaoa

'nano n.° 641.623, de 195-61
Mercearia 144 Ltda.
São Pulo

ind. %''!asileira
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos paar animais, unido,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azet.
tunas, banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e-em pó, cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, Cremes
alimentícios croquetes, compotas, can.
gica. coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantem
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de .to.
rnate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas,
sas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa' de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, no.
zds; óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães. pinos, prlinés, pimenta, pds para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, astilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Têrmo n.° 641.624, de 19-5-1964
Imobiliária Regional Ltda:
São
3
PT' C OPPROe
_COM
US
Classes: 32, 33 e 50
Título
Tèrmo n.9 641.525, de 19-5-196-4
João Roberto Cardoso
São Paulo
GULRU
Ind. Brasileira
Classe 32

Jornais
Termo a.° 641.626, de 19-5-1961
jamil Tacob
São Paulo

ZÁZ-T812
Ind. Brasileira
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, agua de lavadeira, água sanitária, cera para sOalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixívia, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras. vidros, metais
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, -sabões em geral e saponáceos.
velas e velas "a base ' de estearina,
sabões em' pó, as flocos. esponjar de
•
limpeza •
-
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Termo n. 641.627, de 19-5-1964
Ir — Instituto de Peaguisas
Psicométricas S.C.
Pango
:111,p4N5TITUTO

PESQUIZLS
=TRICAS

Nome Cle11
641.628,
de 19-54961
limo mo
a doe Orixás Artigos Religioso.
Cu
Limitada
São Paulo

IneBWaigira

alio& pernexas, quunono& meai"
Termo n.° 641.633, de 19-5-1964
allroPic Instalações de Tratamento de robe de chambre, roupão, aobrenikka
Agua para Piscinas Ltda.
São Paulo

TIICROPIQ
Ind. orem-Leira
Classe 6
Bomba hidráulicas
Urino a.° 641.634, de 194.1964
• Labormed Serviço de ~Atenda
Medica it Indilatria e ao
Comércio Ltda.
São Paulo

LABSeseleira

Clame 10
Para distinguir; Agulhas hipodérmica&
agrides, algodão hidrófilo, aparelhos de
Raio X. aparelhos para surdez, atadaContrdo de Materiais para Constru- sai de gaze, bandagens. bisturis, broções &mar Ltda
cai para dentistas, cimento dentado, colherei Para dentistas'. dentes artificiais
São Paulo
dlatadeees drárgicos, equipos •cirtirgi
coa, esmaltes pera dentes, especulo:, es
terilizadores, estiletes. estetoscópios, esInd. Braaileira.
tirpanervos. estojos para instrumentos
dregicos esparadrapo, ferro de operaClasse 50
ção, formões ara dentistas, gaze hidróImpressos
fila, goivas para cirurgia, inhaladorea
luvas para a medicina, obturadores clTermo at 641.630, de 19-5-1964
retri.cos, pós para dentaduraa. pessárioa,
Tintas "M. C." Lida
porcelanas para obturação dentárias,
São Paulo
pinças para a medicina, raspadores para dentistas, resina Gallica ara uso denL ie
tário, sacos ara água quente, sacos paI nd e raaddei ra
ra gelo, seringas ripodérmicas. sondas,
substancias para prótese dentária, seClasse 50
ringa para lavagens, camas, armários.
Impressos
banquetas e mesas para operações e
para curativos. P adiolas- Placas Para
Termo a.° 641.631, de 19-3-1964
ossos,
caretas, calhares cortantes, calcaBar e Lanches Fazendinhe Ltda.
dores, drenos, espátulas para a mediai7mli
Sio Paulo
na, irrigadores para a medicina, gram_ -k
pos para sotana, lima para ossos, Iametas, dedeiras para a medicina
n3c1j.L2í il)2.1
anti r a
"" Termo a' 641.636, de 19-5-1964
Panificadora e Confeitaria Municiai
Classe 50
Limitada
Impressos
Sio Paulo
-Termo a.• 641.632, de 19-5-1964
mon ci 114/4
Clame 50

Impressos
Mamo n.° 641.629, de 19-54964

Industria de Malhas Brelu Ltda.
São Paulo

Ind. Bra si leira

50
Impressos
Termo n.° 641.637, de 19-54964
Confecções Lenire Ltda,
São Paulo
ria tge

Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Arfigos de vestuários

e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. al p arcatas. anáguas. blusas,
botas botinas, blusões boinas babadouros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças, casacão. coletes, capas. cheias,
cacrecols. calçados, chapéus, cintos.
cintas combinações, corpinhos calças
de, senhoras e de crianças, calções, cal- •eas. camisas. camisolas, cantactas.
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
saias, casacos. chinelos. dominós, echar.
pes. !matas as. fardas para militares co.
legiais, fraldas. galochas, gravatas: gorros, logos de lingerie. jaquetas. Isques,
luvas ligas. lenços. ai antós, meias
maiiis mantas. =ladrai°. mantilhas, paletós. palas. penhoar, pulover. Pelerinaa
peugas. pourlies, polainas, pijamas. pti.Derrit iiros., quimonos regalos,
robe de . ,chan;„k re, roupão, sobretudo.,

LENIU
Ind.. Brasileira

Classe 36
Para diminuir: Artigos de ~asados
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
botas. botinas, blusões boinas babadouros, bonés, capacetes, cartola:, acalmem casacão, coletes, capas. diaba
cacrecob, calçados. chapétas, cintos,
cintas, combinações, corpinhos calçaa
de senhoras e de crianças, calções, calcas, camisa& camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
saias casacos, chinelos, dominó., echarpes, 4antasm3, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas. porras.. jogos de llagerik• laqueias. Jequi*
suspensórias. ,soldo de .banho, sandálias mata& mantas. mandrião. mantilhas, P esuciares. shor.ts, nina!, tolas., Ou 1118414 lavas ligas, lenços. . manta& meias
taier, toucas, turbantes. te nriOs.:eniformes dós, palas. pra/toar. pujcs,ver, pelerinas
"" vestidos
peugas, pouches, polainas, pijamas, pn-

;

Setembro . de 1984 • 3359

•

Termo a° 6.41. .642, de 19-5-1964
Casa de Cantes Sevilha Leda.

sumendries, nadas de banho, aiDdikai
meteres, aborta, magas, tolas, os alada,
tala, Macas, birbantes, ternos, aniformes
e vestidos
lo
Class?*

Termo a.* 641.6M. de 194-1964
Comercial Ferrocaki Lida
São Paulo

bhpremea

"." 15111110

Inngeatiffaira
Chem 30
Impressos

de 1941764
Sio Pulo

.

441.643, de 1944984

Pirateadas Riheiddia Ude.
São Paulo

'RIBEIRINHAl
wa. BRAMEM

S. Pluotti (Skinty %Mn

rldla:letlitIleira
Clame 36
Soutiens

Chim 41

Aleadmdma, aletria, alho,

apitar, almentee para =hm&
amendise, ameba& ansaidoia,

arroz, ema, neta ~lia. sodte.
lonas, banha, bacalhau. batatas,

biscoitos, bombons, bolachas,

adi em pó e em grão amaria
Tareio n.° 641.840, de WIT"."
em pau e em pó, cacau, carne&
64
Modas Dana Ltda.
caramehm elmeobstee.
emale, emninho eram ede leite,
São Pulo
ahmenticios, aoputes. compotas. ame
coalhadas castanha. cebola, Md'
mentos para alimentos,
tad. Brasileira
chouriços,daidè. doces, doces
c°1°r=
tas. capinai:e, *agudas alimentar"
ateie 50
padas, ervilhas. amova& estrato de
Impressos
mate, Sumias ahmentidas, favas.
calae, fkieos, farelo, lesmemos,
Traio a.9 641.641, de 19-5-1964
Wernina Reresentaçaes • Comércio' de figos. frios, frutas abes& naturais :12
mandai; glicom, goma de mancar. gari,
Ferramentas Ltda
duras, granulo., grilo de bico,
São Paulo
g.
goiabada. odeia& liava doi:e.=
mate, hortaliça& lagostas. &agua& 1Mt‘
WEBNILIL
condensa lo. leite em pó, legumes em
Ind. Brasileira
ameerva, lentilha& linguiça, louro maio
sas alimenttdaa, mariscos, manteiga,
Classe Ii
alargaram, marmelada. macarrao. ira0
Ferragem • ferramentas de ideie NO- ia de tomate, mel e melado mate, asar
cie. cutelaria em geral e adros artigos
para mingãus. molho&
moscada.
ia metal alo inchacka em meras das. mostarda. mortadela, nós m
bibe, argolas, armações de metal, abri- sem óleos comestiveia, cetras, ovam
dores de lataa arrames lisos ou /arpa- pies, Moa FLUO. Pheentak pós Imr*
m& Alicates, aldravas, arruelas, arra pudins, imã% peixes, presuntos, PRP
dos, aparelhos de chá e café, mudei- tês petit-pois, pastilhas. pinas,
ras, açucareiros, brocas. bigornas, bei queijos, rações balanceadas paraPpdbâ
zelas, bandejas, bacias, baldes, bomba mia, requeijões, sal, sagn, sardinha
alerta bales, colhera para pedreiroa sandatchea *abichas. afames, sopas ak
'cambas para cilindros e trilhos, cedes- latadas, sorvetes, sucos de tomates e da
doe, correntes, cabides, caixas de metal frutas; torradas, tapioca. ~aras, talar
para odeies, colunas, chave*, adunes, dm, tremoços, tortas, tortas para a&
chaves de araSume, conexões para enmento de animais e aves. tonteia.
canameatoa, canos de metal, chaves de
Temo n.0 641.644; de 19-5-1964
fenda, chaves inglesas, cabeções, aum.
— Instituto de Pesquisas
um, euPue. eachegota Centro de mesa,
Psicordbricas S.C.
coqueteldraa, caixas para aconclicima
meigo de alimentos, caldeire" caçasSão Paulo
las. caleiras, cafeteiras, dobradiças,
amadas, esferas, engates, enfeites para
arreios, de metal para automóveis, ia
LILLP-INSTITUTO
111ZAS
tribos, formões, espinneddras, foices,
52
.7TC
RICAS
ferros para cortar capins, ferrolhos, laca., facões, frigideiras, _cilindros para
Class 33
landradio, ganchos, guarniçlles de meTitulo
tal, garfos, ganchos para quadro*,
Tinas a° 641.645, de 19-5-1964
gramas para emendas de correias. limas.
laminas, Ileoreiros, latas de lia% farras, _Tallent Manutenção e Reparos da
Veiculo* Ltda.
machadinhas, mola para Portal de corSão Paulo
rer, martelos, marretas, matrizes, marmitas, naválhas, puas, pás, picaretas,
pregos, picões, ponteiras, parafuso.,
porcas, pratos. portarg ao Ports-Pãoporta-jóias, paliteiros, pandas, rasados
EIRMILEIRA
roldanas, ralos para pias, regadores.
serras, serrotes, sachos, tacarroIbas, teClasse 31
Muras, talhadeiras, torquezas, trilhos
trilboa para elevadores, tenazes, trava Para distinguir: Vekuloa e sisas parto
dores, telas de arame, tubos para enca- Integrante.: Aros para Medeias, ali*
namentos, trincos, trilhos' para portas . móveis, aato-caminhões, avias,
de correra taças, molas para portas. tecedores alavancas de durado.
breques, braços para vekuloa, le
vasos, vasilhames e verrumas
am, caminho& de mao • sarem&

"TALLENT"

$300 Quinta-feira 19
nhonebesp carros ambulantes, caminhões
Enteares, carros-berços, cama.,
uee, cartos-irrigadoras, sarros, carcarmesim, elteaals. chapas cirs pata veículos. cebos de veicula
rrinhos pare maquinas de escrever
torrediços, para velaulos, direção, desiigadeiras, estribos, "peadas rolantes, eleVadores pata pasaageiros e para carga,
tt para carros, eixos de direção,
fronteiras para veículos. guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantaes,
rodas para bicicletas, raios para bicicleta'. reboques, radiadores para veículos,
rodas para veiculas, selins, Weide*, titintes para veículos vagões, velocipe•
vertias de controle do afogador e
acelerador. tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
'Firmo a. 9 641.646, de 19-5-1964
"Wobin" Automóveis Ltda.
São Paulo

R/1/0131N1
IMCI. BRASILEIRA

Classe 2f
Para distinguir: Veículos e suai partes
Integrantes: Aros para bicicletas, auto.
móveis, auto-caminhões, aviões, amor.
tecedores, alavancas de cambio, barcos
breques. -braços ara veiculas, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caiai
nhonetes, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores carros-berços, carros.
tanques, carros-irrigadorea carros, carroças carrocerias, chassis. duas circulares para veiculas, cubos de veiculas
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veiculas. direção, desb
gadeiras. estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates para Carros, eixos de direção
5reioa, fronteiras para veiculo*. guidão
locoatotla* lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões
maaivelas, navios, ónibus. para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais, pautam,
rodas para bicicletas, raios para bidcle.
tu. reboques, radiadores para veiculas.
rufas para veiculas, selins, triciclea tirantes para veículos, vagões, velocipe.eles, varetas de controle do afogador e
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114 tabula, al guidares. bebedauroa jardim:kat, centro de aitaas, molheiras, saladeiras, balastres, elidiu:, sopeiras jarras, cofres, caldeirões, ~dia emadeiras doaairas, bandeiists, bules, manteigueiras, saladeiras, bombomere.
cidras, porta-joias, chicaras, ires, copos.
caças, pratos, leiteiras, botija& garra.
ias, lava dedos. funis, pedestais, terei.
nas, porta pão, taboletas, poeta-frios,
services lura chã e café, para ahnoço
.
lanche
Classe . 28 *
Para nistinguir: Artefatos de material
plástico e de nylont Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para óculos, bules, bandejas.
bases pára teléones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico pura
baterias, coadores, caos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas capes para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para ve:as,
caixas pára guarda de objetos, cruchos, coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de plástuo
para sorvetes, caixinhas de piàstice
para sorvetes, colherinhas, pasuaas,
garfinhos de plástico para sorvetes, foiminhas de plástico para sorvetes dl...As
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas de
nyloà, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruídos, ese:oadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de ce.idose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamade :ras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para oatedeiras
de frutas e legumes, guarnições de n.aterial plástico para ctensilios e objetos
guarnições para bolsas: garfos, gelerias
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, lancheiras, mantegueicas,
orin,Ois, pendedores de ()ripas. puxadoreg para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes, artigos, protetoes para documentos, puxadores de água para uso numesoco
porta-copos, porta-níqueis, porta-notes,
porta-documentos, placas, rebites; /Minhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para serin-

gas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saqualkos, vasilhames para acondicionamento, vasos, xícaras, Colas a frio e colas não inckidas
acelerador, tróleis. troleibus, "ames do em outsc chiares, para bor:acha, para
carro, toletes para carros
costumes, para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
Térmos as. 841.647 e 641.648, de correias, pasta e pedras para afiar
19-5-1964
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
Ceramisol Industria e Comércio Ltda. para ladraras e adesivos para azulejos,
São Paulo
sues, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para indústria geral de- plásticos
CERAMISOTo
Têrmo n. 9 641.649, de 19-5-64
Panorama Administradora 8, A.
1nd . Brasileira
São Pulo

Classe 13
Para distinguir: Mussito& de remam&
porcelana, faiança, louças vidraça, terta-eotta e barro para aso caseiro, adornos, fias artísticos, fiam industriais, e
talações
*anisarias. banheiros. (inha.
g.
vasos, sanitários, escarradeiras.
valados, cubos, vasos, vuetaa, grafEsde
ia, pilões, comedores para aves, pipos,
• cadinho, almofarizes, prato*, pe.amontoa, globos, aduna& morta-

e:

PANORAMA
INDUSTRIA BRASILEIRA
Clase 33
I'ara distinguir: impressos em geral,
bilhetes, duplicatas, faturas, folhinhas,
notas fiscais, papéis de correspondência, pasagens, recibos anúncios , impresJOG

(Seção 111)

Setembro de 1964

Tinno n. 9 641.650 de 12-5-64
Paaorama Administradora 8. À.

parcialmente trabalhado, aço pálio, aros
refinado, bronzs, bronze em bruto os
São Pulo
pakdalmente trabalhado, bronze da
manquita, bronze em pó, bronze ana
barra, em fio, chumbo em bruto ou
,
PANORAMA
parcialmente preparado, cimento emSílica, cobalto, bruto ou pardalmenbe
ADMINISTRADORA VA. trabalhado,
couraças, estanho buuto ou
parclaIntente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro vento,
Nome comercial
gusa em bruto ou parcialmente trabaTérmos na. 641.651 e 641.652, de
lhado, gusa temperado, gusa maleável.
19-5-64
laminas de metal, lata em falha, latão
em Rilha, latão em chapas, latão em
Ergotécnica Ltda
São Pulo
vergalhões, ligas metálicas, lhnalhas,
magnésio, manganês, metais alo trabalhados ou parcialmente trabalhados, me•
tais em massa, metais estampados,
ERGOTECNICb
metais para solda, piquei, zinco
Ind. Brasileira
Class, 50
TêM10 n.9 641.656, de 19-5-64
Para distinguir: O timbre de todos os Café Santa Helena Indústria e Coseus impresso comerciais
mércio Ltda.
Classe 50
São Pulo

Para distinguir: O timbre de todos os
seus impresos comerciais
Têrmo n.i° 641.653, de 19 -5 -64
Repremag — Representações de
Máquinas Ltda.
São Pulo

REPREN
ind. Bras leil"

COE
- UNTR REFIN4
Ind. ras eira
Classe 41)
Para distinguir: Café em grão, torrado
e moído
Tênno n.° 641.657, de 19-5-64
Tosé Batista Silva

São Pulo
Classe 7
Para distinguir: Máquinas de agriculu-ra e horticultura e suas partes Integrantes, grandes instrumentos agrícolas.
inclusive tratores
Termo n.° 641.654, de 19 - 5 - 64
Miguel Vital Montenegro
São Pulo

INDELLION
Ind. Brasileira
e;f1›,..."-retontracio tÁrf uNPA

Classe 8
Tn.1*. ,.:
iKistaok
Acendedores elétricos, alarmes elétricos,
altofalantes, amperímetros, amplificadores, para rádios, aparelhos de rádio,
Classe 41
aparelhos de televisão, aparelhos de Para distinguir: Café em grão, torrado
ventilação para edifícios. aparelhos elée moldo
tr.cos para banho, aparelhos cieiro dinâmicos, aparelhos para' barbear, apaTêrmo n.° 641.658, de 19-5-61
Casa de Carnes Flórida Ltda.
raros para instalações telefônicas, apaào Pulo
relhos para ondular e secar cabelos,
aparelhos para pasteurização de leite,
aparelhos para torrar pão, aquecedores
FLORIDA
elétricos, spiradores de pó, benjamins,
Ind.
Brasilnra
bobinas elétricas, caixas de derivação
campainhas elétricas, chave elétricas,
Classe
cigarras elétr.cai, comutadores, conden- Para distinguir:
/Mela dl tildas
Ca rnes
sadores elétricos, conectores, enceradeiespécies para fins alimentares
ras estufas de aquecimento, estufas para
conservar alimentos, estufas para secar
Térmo n.c. 641.659. de 19-5-64
roupas, ferros elétricos de engomar 'e
Safeinvert S/C Ltda.
de soldar, filtros e metros, hidreimetros.
São Pulo
Indicadores automáticos de uivei dágua,
instrumentos medidores de energia eléNvEsr
trica, instrumentos telefônicos, interrupITTETarasileira
tores, irradiadores, lâmpadas, liquidif
torta, irradiadores, lâmpadas, liquidaiClasse 50—
cadores, mapeoletros, microfones, pickups, pilhas elétricas, receptores de rá- Para distinguir: O timbre de todos os
seus impressos comerciais
dio, refigeradores, tomadas,_trans'ormadores, válvulas de rádio, válvulas para
Têrmee n.° 641.660, de 19-5-64
aparelhos de televisão, ventiladores e
Indústria e Comércio de Tecidos
voltlmetros
Romital Ltda.
São Pulo
Urrai" n.° 641.655, de 19 - 5 -64
Metalúrgica São Dona',3 Ltda
ROUTAL
•
São Pulo
T nd. Brasileira
-

Aço
doces

O ,DONAT.
Brasileira

Classe '36
Para disa ,.sguir: ArticOs , dz . ve.tuarion.
e roupas feitas. em gral: Agasalhos.
Classe 5
em .bruto, aço ,preparado. aço aventais, alparcatas, • atláguas, blusrs.
br
aço para tipos, aço fundido. aço botas, botinas, blui:Crs

douro., bonés, capacetes, cartolas. cate.
amado, coketei, capas. chata,
calçados, chapéus, alatoa.
combinações, corpinhos alças
elleheret e de crianças, calções, calcangam camisolas, camisetas,
ceroulas, colarinhos cueiros
Mias, casacos, chinelos, dominas, 'acharPág. Saufakaa , fardas para militares caisgiais, fraldas, galocha., gravatas, goesas, jogos de lingerie, jaquetas, latida,
lavas ligas. lenços, mantos, meias
mal6s, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas. penhoar, palmar, pelerinas
peugas. pouches, polainas, pijamas, punho., perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos,
ouspensórios, saldas de banho. sandálias
meteres, aborta, sungas, tolas, ou slacks,
tater, toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Têrmo n.° 641.661. de 19.5-64
Algopan — Comércio de Algodão Ltda.
São Pulo

ALCQPAN
Znd. Brasileira
Classe 24
Para distinguir: Artefatos de algodao,
resíduos de algodão, estopa. resíduos
testeis em geral
Termo n.° 641.662, de 19-5-64
Indústria de Bolsas Bolsolandia Ltda.
São Pulo

BOLSOLIINal
nd. Brasileira
Classe 35

Bolsas de couro

Térmo n.° 641.663, de 19-5-64
Comércio Suprelar Ltda.
Suo Pulo
SUTRELAR

Ind. brasileira
Classe 11
Panelas
Termo n. 641.664, de 19-5-64
Julio Rodrigues
Sao Pulo
,T.B.

Ind. Brasileira
Classe 45
Plantas vivas ornamentais
Térmo n. 0 641.665, de 19-5-64
Dr. Angelo Antonio Marola
Suo Pulo

ASSISTENCIA
MEX Cá
ESrECIALIZADA E
CIRURGIA Aram
Classe 33
Ta& de estabelecimento
Termo n.° 641.666, de 19-5-64
FUltnis) Matatnahe
• Paraná

TRANsporruoai
ropt
Classe 33
Titulo de estabelecimenia

setembro de 19b4 33b1

DIÁRIO OFICIAL (seçao

Illuinta.faire. lu

sovios: bandolins, banjos, baterias, bl •
himbaus bombos, bombordinos, boqui
lhas, cartas, clarones, concertina", cia
tinetas, contra-baixos, coroetões, cor
neta*, cometias, corneis, eu cas. tagotes
SAMBC—SERVIÇO
flautas flautins, guitarras. pandeiros
ASSISTERCIA,
pios; cantaras fotográficas; cololmetros n harmônicas, harpas, liras, órgáos.p pia
DICA,
barômetros; binómios; bússolas; dia- nos. pianolas, violinos. Manos, rabe
H PECIALIZADA 34
fragmas fotogrOlcos; estéreo-compara- -ao, tardara, t.mpanos. trombones. troai
CIRURGILL
dores; estereoscóppios; fotómetros, lenpas, violas, violoncelos e violões
tes; lentes de contato; lucimetros; lupas,
Classe 33
Classe. 15
metrônomos; medidores quilométricos;
Titulo de estabelecimento
medidores totalizadores; medidores dá- Para distingtr... Artefatos de porcelana
Térmo a.* 641.668, de 19-5-64
gua; medidores de gasolina; medidores faiança, barro e tetracota louças vidra.
Arnaldo Rodrigues
da essências; medidores de eletricidade; das para uso caseiro, adornos. fias ar.
São Pulo
=idosas de fator potência; medidores tisticos e instalações sanitárias; artefatos
de profundidade; medidores de rotação; de cenualca para uso caseiro, adornos
DERVI_ÇOS 4
mediores de tempo; medidora' de watts lhas arusticos. alguidares. almofarizea,
FUNEBARIOS
hora; microscópios; microspectoscópios; assadeiras, barri', bules, bidês. bacia.
C ENT RAL SPC
monóculos; níveis, níveis de mercúrio; bebedouros, biscoiteiras, bomboaieres,
objetivas
fotográficas, objetivas ocula- miadelas. anheiras, copos, consolo., cal.
Classe 33
óculos;
óculos de alcance; odlógra- deirées, amuos, cadinhos, cofre*
res.
Titulo de estabelecimento
fos; oftalmoscópios; oftalmametros; op. cubas, compoteiras comedores para aves,
banzeiros; pés para ritmaras fotográfi- caçarolas, canecas, centro de mesa, des.
Têroso n.0 641.669. de 19-5-64
cas; periscópios; piroacópios; planize- cansa-talheres, escarradeiras, famas, fib
. A Feira do Aluminio Ltda.
troa;
planómetros; pluvaenetros, poten- troa, grada globos, jarras, Jardineiras,
Sao Pulo •
ciómetros; polarimetros; quadrantes as- licoreiros, leiteiras, lavatórios, nuusta.
tronômicos; quadrantes polares; qua- queiras, moringa", malhem nichos, pl.
FEIRA_
drantes
marítimos; quadrantes solares; rei, prata, pilões, pratos para ornatos,
ALUMNIO
Po
quadrantes
verticais; refractámetres; ré- pias, pino& porta-Jota, potes, porta
Brasileira\
Ind.
guas corred.ças; réguas graduadas; ré- toalhas, porta-papéis higiénicos eopcid
Classe 11
gcas métricas; réguas de cálculo; saca- tes, saladeiras, saleiros, serviços pare
Bules, canecas, caçarolas, panelas e limeiras; sextantes; teodolitos; telescó- refrescos, serviços para frios, chá I
talheres
pios; telescópios de inversão; teiême- Jantar, travessas, talhas, taças, tojelas,
vasilhames. vales sanitários. sacaras
troa; termostatos; termômetros
Têrmo n.° 641.670, de 19-5-64
Tênmo n.° 641.678, de 19-5-64
Brota — Indústria e Comércio de
Termo n.° 641.674, de 19-5-64
M. Kullassarian 8 Cia. Ltda.
Brinquedos Ltda.
Indústria Metalúrgica Stella Ltda.
Tjnno a.° 641.667, de 19-5-64
Dr. Angelo Agtonio Mescla
São Pulo

gráficos, geodésicos, isotérmicos, micrométricos; aparelhos ozonizadores; aparatos de profeçao; aparelhos retificado.
reg de energia elétrica; aparelhos para
revelação; aparelhos de ~trole; apertómetros; cinematógrafos; cromatosco

São Pulo

Sào Pulo

BROTA
'Ind. Brasileira.

PBORROGAÇIO
180851714 mamo STELLA 111/1.

Classe 49 .
Brinquedos
Nome comercial
Temo n. 641.671, de 19 -5 -64
Termos na. 641.675 • 641.677. de
Brasaf — Administração e Empreendi19-5-64
áentos S. A
Palácio do Confina° Colchões de Molas
Sáo Pulo
Ltda.
São Pulo
BUEM' —,,,

ADMINSIT~0 El
NDIUNTO3

Ir)12.113

Nome comercial •

CONFÕIr
Ind.Draelleir•

Cause 8
Tèlmo n.° 641.672, de 19-5-64
Administração e Empreendi- Acendedores elétricos, alarmes elétricos,
Brasaf
altofalantes, amperímetros, amplificadomentos S. A.
res, para rádios, aparelhos de rádio,
São Pulo

Classe 36'
Expressão de propaganoa

Térreo e.° 641.679, de 19-5-64
M. Kullassarian ei Cia. Ltda'
São Pulo

aparelhos de televisão, aparelhos de
A CALÇADEIRA cA,LÇ
ventilação para edifícios, aparelhos eléQ BRASIL
tricos para banho, aparelhos eletro-dl.
námicos, aparelhos para barbear, aparelros para instalações telefônica', apaClasse .30
Classe 15
relhos para ondular e secar ca:ielea
Expressão de propaganda
Artigos da classe
,1n1.• aparelhos para pasteurização de leite,
aparelhos para torrar pio, aquecedores
Têrnio a.• 641.680, de 19-5-64
Termo n. 9 641.673, de 19-5-64
elétricos, spiradorès de pó, benjamim Imóveis e Incorporações Ano Saha
Comercial Técnica de Eletticliade
bobinas elétricas, caixas de derivação,
Ltda. — Comtel
S. A.
campainhas elétricas, chave elétricas,
Bahia
cigarras elétricas, comutadores, condeno
sadores elétricos, coneraores, enceradeiras estufas de aquecimento, estufas para
conservar alimentos, estufas para secar
roupas, ferros elétricos de engomar e
de soldar, filtros e Metros, hidraenetros,
Indicadores automáticos de uivei dágua,
instrumentos medidores de energia ele.
trica, instrumentos telefônicos, interruptores, irradiadores, lâmpadas, liquidlficadores, manõletros, microfones, pick.
ups, pilhas elétricas, receptores de rã dto, refigeradores, tomadas, trandonna
doma válvulas de rádio, válvulas sara
aparelhos de televisão, ventiladores
voltimetroa
Classe 8
Classe 9
Para d.stiaguir: Aerómetros, anemômetros; aparelhos para analisar alimentos; Para distinguir* Abatedores de som,'
Classe 31
aparelhos elétro-tacnicos, físicos, foto' acorde" a/tot, arcos de vi Anu, as.
nide

BRÁSAIP
Ind. Brasileira

.1

,

r,o 111)
Dli5i10 OFICIAL Saál

3362 3uinta-feiia
nano aa.° 641.661. de 19-5-64
Comeraal Iliberic Lida
SM Pulo

Setembro' de 1964

de cosabtadiVeis ale motora e explosão.
anela de 11022D4tat0. bombas de ar comprimida. bombas isibriíicantrs.
1 brandam& para alotem, brourinas.

—
bloca. de notam. breabas 1;1~11.~
,RIBERIC
bamba centrifugas. antativas de dedonta a pira% bombas elétricas.
I34
. o Paulo — capita cado
para atstoménela.
•

Maria ..21011=
41

Termo a.' 641,691, de 19.54964
~e Fado: Ltda.

nais e estrangeiras, piablicaçbes impressa& revista. Propaganda em rádio,
televisão. lonials, programas radioftinicos. peças teatrais e cnematográficas
e revistas Impressas
Têrmo ras 641.686, 41le 19.5-1964
Kolzurni a Mano Lada.
São Pado

Guasatease

Ft' S k a_5.4

blocos de . inotarez bombas hidráulicas.
llasdalstileatraelaira.
bombas centrampas. relativa& de dedoasarento e aa pistão. bloca ceatrilapadoTIL ~h Pare Weidee e PM, dreClass 21
VASCO
nam/abas, lacemagehdradoren ~eles
itat1ao da dama
truakkaaa. caldricaa. - anaPreacgn Id•
Classe -8
liado" abaltion cabeçotes mim:Inas
?dna ekli 641.692.4 19,5-1944
adaptada na caristração • saaaervaglia Carvão para eletricidade an geral, espe1. 114. Sado Cakallaa
cialmente
para
projetares
em
geral
e
de
ara•
de
oartata.
abada& migninas
camiabara
arcana/mico
dar
quinas rentribrm maquinas para
rem ~kat, refinar. misturar a pa. Térmo n. o 641-687„ de 194-1964
dikter banidos p6.empinas compresM. Kullassartan 6 Cia. tida.
iam nalliallas clamificatforair..nahasdSão Pado
ama mitadorm aãtpiaas de ceattar. =Saiam mima estear. castaaadowea. easter,
r cabas
de ezehreagam, atar de a .
de placas dá ezebreagen cabras de bolasca= IspotitIvos de arranque, máquinas darearpalbadoras. máquinas ar.Clama: 35 e 36
ardbadosaa. descascador= espaadeinn
Térmo n 611.633. de 1944964
msbrengens. eagrairadarm, centriingos,
1.I.'. Santos Calçados
máquinas eanseeadoran, elevadoras. etClasse 33
Sinal de propaganda
aresIs. exaustores para fortim, engenhos
Guanabara
de cana. ~moedeiras para manteiga
Tèrenoa no. 641_683 e 641.684, de engrenagens, engrenagens para mancais.
1944964
engrenagens para cremalheiras. angranalama Máquinas e Tranaponies Lab. aagens
de eamando das viiirrulas. eixos
SM Paulo
de transmissão. direçara elevadores hidráulicos. engrenagens andriplicadoras
guindastes, gu1ndates para caminhão.
". 1) /'NA Ist o
Classe 36
Indústria Brasuréfiti
Usas. máquinas para furar. geradoras.
Expressão
ganchos de
rama
nem
lias.
guinchas
de
Casse?
segurança. ~abas de transporte aéreo, Têrmo ri .° 641.688, de 19-54964
arme 36
Máquinas e areensilios para serem toacombustíveis,
liquides.
de
gazeificadares
Artigo
da dama
.A.utiarêveis
Quatro
ara
dos exclusivamente na agricultura e geradores de eletricidade; juntas univer- Acessórios
Rodas Ltda.
horticultura a saber: Arados, abridores sais para condutos 'água de motores e
Térraos as. 641.694 e 641.695. de
ceifadas para afloz. charruas para soei- máquinas, lanainadores a frio e a quite194494
Guanabara
para adubar. regadeiras. carpideiras. ta para aço e outras metal., lançadeiras.
Invemo S.A. investimentos Crédao
de sulcas. adubadeiras. ancinhos mern máquinas de lavar' roa= e pratos, ma•Pinandasaano
nicas e enapilhadores combinados quinas batedeiras, manuais para brocas
Guanabara
arrancadores mecânicos par agram/rui motores elétricas. máquinas operatrizes.
ra. batedeiras para cereais. bombo
atisturadoms de barro e de
destocadores, desentegradores. esmaga máquinas
máquinas borracheiras e madores para a agricultura, escarrifiaado concreto,
quinas tuteie. máquinas 4rigorificas.
res. enchovadeiras, facas para máqui- moinhos
para cereais, inquinas para manas agricolas, furadeiras, gadanhas lharia. ama
. &iras. máquinas para mogarras para arado, grades de discar vimento de
terra. máquinas de rotular.
=dantes, maquinas, batedeiras para martelos a vapor,
de combustâo
agricultura. máquinas insetihrgaa, má- Interna, elétricosmotores
e a gás, motores para
quinas vaporizadoras. aráadnas de bicicletas e motocicletas, multiplicado-1
Indústria Brasileira
mungir, máquinas nivelado/as de terra res, molas para máquina., molas de.
máquinas lserhtradoraa para a agriculmacacos
hidráulicos,
magnevalvalas,
tura, amainas de plantar. motocharde igni ção, mandris. pedais de alaoutro. baios para bineifar e pulveri- tos
Classe 16
Nome C.oskeacial
vancas
de embreagens. planetárias de
ruas, maquinas regadeiras. máquinas de
Artigos da data*
irada
e
baressão
pistães
de
motores.
ai
tosquia. , de triturar, de esfarelar terra atines. prensas. máquinas pulverizado- Ténno n.4 491.689, de 19-5-1%4
Clame 25
nara irrmação oara matar formigas e res. /*arries de mesa. Placas poro t.31.• acessórios ara Aubsai4Weis Quatro
Artigos da ezzae
roçar, de semear para sulfatar de nos,
polias, redutores, rolamentos. silenRodas Ltda.
sai desinfetantes, para adubar, para
Termo n. o 641.696, de /9-5-1961
ciosos,
de pistão, serras ~Guanabara
agitar e espalhar palha, pari cordser clinicassegMentes
Cnesval S.A. Distribuidora de Valores
serras hidráulicas. serras de balgodão para colher cereais, máquinas
Gcarabara
maquinas secadoras. máquinas para
amassadoras par fins agrícolas de ta,
serra,
máquina
salgadeiras
para
mantelcortar árvores, para espalhar, para ca- ga. teares, turbinas, toreec'eiras. máquiCRIE s y st.
A • 1) ",,,boadara 49. ateai
pinar, máquinas combinadas para setapeçarias. máqui..
mear e culturar, de desbanar, para eu- nas para tecidos de
de tecidos, tesouras
afiar máquinas e moinhos para forra- nas para indástria
ara enirlqr. tornos
Inãoin../
rotativas.
Nane Comercial
gens. máquinas toscadoras. ordenado.
parafusas
sem
fim
e
de rodas. pontes
rei mecânicos. raladores mecânicos, roClasses. 6. 8, 11, 21 e 39
Têrmo lf 0 691.697, de 19-5-1964
ciando partes de mhquinas
los compressores para a agricultura.
Cresval S.A. Distribuidora de Valmee
Titulo de Estabelecimento
sachadeiras semeaderas segaderaa soraso
641:685, de 19-5-1964
Gcanabara
cadores de terra. tosadoues de grama Prosmva-lderá Publicidade % In tnttA'Virmo aP 641.69(). de 19-5-M.4
;Luto Puska, Ltda.
tratores agnada.% válvulas para
Çèes e Turismo fada
máquinas agiam:das
São Paulo
Guanabara
1
aasse 6
CIFIUE $ WALL.
1.-•-•••n•
anatiii to LIVRO
-ara distinguir e assinalar: Mitasinas de i
•atiadoras para ferramentas ne
TVPUTIT.
arrietes, máqu ina s para arqueação de
embalagens, alimentador para cubara;
Clame 32 .
dores. anéis de pista°, anéis de edema
Claine 33
Clames: 6, I, fl, 21 39
para rolamenta, anéis de Nur, aio-. Mina nous, anuários, .obagis apreainsígnia Comerciai
Titulo de Estabelecimento
labrificadorea aparelhos para mistura soa, cariara, catálogos, jornais inado-

Classe .13
Para distInguir: Oficina ,atecanica para
automdven, garaae e pasto de serviços
com lubrifica ção. reformas, reparos.
consertos de vaiados em gral, ~Ir
çoii de fadallarla, patacas. recauchuta.
geia e fatal:106es eltteloaa para %doo.
vellsdos ma
ice para
ma geszd, estadia
rieed
Mamo ao 641.682, de 19-344
Sor:~ Beller de ~ação
StQl13n01 Ltda.
Sá° Puiu.

IMMEMIA.

Jocélio

NVESCO

lAuto Fuskas

as. 641.658 e 641.599, de
• 19-5-1961
Cresval S.A. Distribuidora de Valores
Gcanabara
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Quinta-fel.-a 10

Termos na. 641.705 a 641.707, de
19-5-64
Marujo Santos Fonseca
Guanabara

Tênno n.° 641.720, de 19-5-64
Têrmo n.° 641.712, de 19-5-64
Teto Consórcio Industrial Imobiliário Ancora — Indústria e Comércio Lfht.
São Paulo
Ltda.
Guanabara

.4

$r""•+~...4
!AL

Indústria Brasileira

s Indústria Brasileira
Classe 25
Artigos da classe
Classe 50
Arigos da classe
Termos na. 641.700 e 641.701, de
19-5-1964
Paulo . Mendes Ferreira
Guanabara

Classe 36
Calçados em geral

Indústria 'Brasileira

Termo n..0 641.721, de 19-5-64
Ancora — Indústria e Comércio Lida
São Paulo

Classe 25
Artigos da classe
TI nnto n.' 641.713, de 19-5-64 " •

José Dias da Silv,
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 16

Indústria Brasileira.
Classe 36
Calçados em geral

tfldústria Br-a-silerra

Termo n. 9 611.722, de 19-544
Aurora — Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo
•

Indústria Brasileira

Termo .n.° 641.708, de 19-5-64
IS/farino Santos Fonseca
Guanabara

.•

GRAZIELLA

Artigos da classe
Classe 25
Artigos da classe
Classe 50
Artigos da classe

• •••'.
•

Classe 21
Artigos da classe

GRUPO

n.° 641.714, de 19-5-64
Delcio Monteiro

Classe 11
Artigos da class.
Classe 48
Artigos da classe

Indústria Brasileira

Rio de Janeiro

Classe 36
Calçados em geral

Termo n. 9 641.702, de 19-5-1961
Paulo Mendes Ferreira
Guanabara

Terce° n.° 641.723, de 19-5-64
Ancora — Indústria e Comércio Ltda,
São Paulo

Classe 50
Artigos da classe
Termo n.° 641.709, de 194-61
Brasilajes Artefatos de Cimento Ltda.
Guanabara

s.
li

initüstria Brasileira

Indústria Brasileira

DELMONT

Classe li
Artigos da classe

Classe .36

Indústria Brasileira

Termo a.° 641.703, de 19-5-1964
Paulo Mendes Pereira
Guanabara

Calçados em geral
Termo n.0 641.724, de 19-5-64
Manufatura de Artigos de Borracha e
o lásticos ,Pagé" S. A

Classe 8
Artigos da classe
41~11

SSo Paulo

Termo ti.° 641.718, de 39-5-64
Ancora — Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo
Nome comercial
IONNIS Oh • 0•a5q,c44-

Termo n. 9 641.710, de 19-5-64
Modas e Armarinho Ltda.
Guanabara

Indústria Brasileira.

Dina Modas

CAitiarinhõ

Classe 48
Artigos da classe
Térmo n.° 841.704, de 19-5-1964
Paulo Mendes Ferreira

Guan are

Ciasses 12, 22 e 36
Titulo de estabelecimento

linóleos, oleados e encerados, inclusiva
para instalações hospitalares

Classe 36
Calçados em geral
Termo n.9 641.719, de 19-5-64
Ancora — Indústria e Ccenércto Ltda.
São Paulo

Tétino n.° 641.711, de 19-5-64
A. C. Blasifera, Produtos de Beleza

Guanabara

Classe 48 .
Ame sd propaganda'

,

-

Sc Paulo

Pirituba

In-dústria Brasileira

-

Classe 4$
Artigos da alasse.

Termo a.' 641.725. de 19-5-64
Tipografia Pirituba Ltda.

Indústria Brasileira

Or441intiE/L3 •
• KM sãria BiasOCR,
-

Classe 34
Capachos. passadeiras, tapetes, cortinas, panos para assoalhos e paredes,

Ouse 36 .
.

CalçadOs eu geral

-

Oassé 18
Aros para guardanapos de
aglutinados, eibtitts (em branco: 'atiqms
para retratos • •itt6ghfoi, baiões (ex-

•

Quinta-J*1ra' 10
,

KIR to bFICIAL xseç=a0 t t t) .

l ' -de -194
Seterrilr e

.41~

c'éto Para brinquedos) blocos para total. ou parcialmente. impressos com carrinhos para magainas de escrever
eoirespondência. blocos para calcula& ! etasaes e/on algarismos e/ou colunas corrediços, para veículos. direção, desli-

blocos para anotações. bobinas brocha-. loa 'linhas verticais, horizontais, circuntas não impressas, cadernos de escre- ferências ou diagonais, para uso em
vera capas par adocumentos. carteiras. escritórios, em 'oficinas, em fichários,
(.`saisas de papelão, cadernetas. ceder- em máquinas e em aparelhos de
noa caixas de cartão. caixas para pa. tório, de contabilidade e ale estatística
'selaria.. cartões de visitas. carros co e para fins de trabalhos ou provas ou
merciais. cartões indicas contata aat- esamas s scoares e de concursos; bi-olaia. cadernos de papei melimetrado lhetes de passagens por via aérea.
e em branco para desenho, cadernos essrítána ou terrestres: avisos /aferentes
escolares, cartões em branco. cartuchos a assinaturas de periódicos; papel, car'le 'cartolina. crapas planograficas. ca- tões. fichas e fõlhas, total ou parcialdernos de lembrança, carreteis de pa- incute Impressos. para fins de propaganda, 4e apostas e de competições
aelao. envelopa envalucros para cha- esportivas:
fórmulas total ou parcialaltos de papel. encadernação de papel mente impressas para fins fiscais e de
-a.' papelão, etiquetas. [Olhas indices, arrecadação de impostos e de taras;
-filhas de celulose. guardanapos. livros papel impresso para cheques, para sanão impressos livros fiscais; livros sie' ques, para notas promissórias, para duontabilidade: 'mata-borrão: ornamentos plicatas, para faturas, para conhecise papel transparente; pratos. papeli. saaitos da embarspas ou de transporlhos, papéis de estanho e de alumínio. te; folhinhas e calendários: impressos
capas sem impressão papéis em branco de caráter social contendo felicitações.
am. a impressão. papéis fantasia. menos pêsames, convites, agradecimentos e
aar sorrar. paredes, papel almaço com
comunicações: impressos postais e
ou sem pauta papel crepom papel de
telegráficos
seda. papel irapermesável, papel em bonina para impressão papel encerado.
Termo n•o 64Í.733. de 19-544
galei higiènico. papel ,ízapermeaxat.
Companhia Nacional de Papel
para copiar papel, para desenhos, paRio de Janeiro
ad Para embrulho impermeabilizado
oapel para encadernar. papel para escrever. papel para imprimir. empei parafina para embrulhos. papel celofane.
PRORROGAniin
papel celulose. papel "de linho, papel
absorvente, papel para embrulhas ta1001
naco. pa p elão, recipientes de papel. ssa
INDIJSTRI A BRAS IL El RA
setas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente. sacos de papel.
serpentinas: tubos postais, de cartào.
Classe 38
tubetes de papel
Papel em resmas e bobinas
Tèreno n.° 641.730, de 19-5,64
Têrrno n.e 641.734, de 19-5-64
Schering C,orporation
Campanhia Nacional de Papel
Estados Unidos da América
Rio de Janeiro

(RONODOSE
Classe 3
Preparações farmacêuticas para medica. çãc, de ação prolongada e de ação.
imediata
Termo n.e 641.731. de 19-5-64
aProrrogaçao)
Schering Corporation
Estados Unidos da América

CORTOMYD
Classe 3
Preparaçao oftálmica para aliviar as
doenças e afecções dos olhos

PfeCiRriaCArek)

1009
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 3&
Papel em resmas e bobinas
Termos os. 641.735 a 541.737, de
19-5-54
Companhia Brasileira de Cetnércio
Internacional (Importação e Eqportaçao)
Rio de janeiro

PG13

Classe 7
"isláquinas e aparelhos pa raaag ir
Máquinas e aparelchs para a agricultura e horticultura, seus acessórios e
partes integrantes,g randes máquinas
e aparelhos agrícolas, inclusive tratores
Classe 21
Pata distinguir; Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, automóveis. auta-caminh5e.s, aviões, amortecedores, alavancas de cani.hio, gsragas.
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão a carretas, caminhonetes„ carros ambulantes, caminhões)
carross /tratores, 'carros-berços, carros• Classes 50
i
formulários ampressoss gá1ico attprea- tanques,' tarros-irrigadores. carros, car9ms-impressora, para t uso . em : escr3t6-1 roças, caroceria's, chassis; chapas eia
-veie ll'ON
rio' .'papel; rartõeSs' fichas' e s latlintai calares psra i vélealoss aelsos
Têm/ on.9 641.732, de 19-5-64
(Prorrogação)
International Business IVIaChines
Corporation
'Estados Unidos da América

1 ri'.)

• +ermo n.° 641,741, de 19-5.64
Instituto de Medicamentos e Alergia

gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleIma Ltda.
vadores para passageiros e para carga,
Guanabara
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculos, galdão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
.WommAdiO
motocicletas, motocasgas. moto furgões,
, ,
manivelas, navios. (inibus, para-choques,
para-lautas, para-brisas. pedala pantões.
ERGONEPATI
.rodas para bicicletas. raios para bic icletas, reboques, radiadores para veiculos.
• w.t.t. Mamo/A IlisnO)9ã
rodas para veículos, selins, triciales, tita44.... 414~.
rantes para veículos vagões. velocípedes, vareta de controle do a'.!ogador e
acelerador, tróleis, tro/eibus, varaes de
Classe 3
carros, toletes para carros
Urna especialidade farmacêutica indicada como tónico sanguíneo; tónico e
Classe 6
protetor do ligado; tónico geral contra
Para distinguir: Maquinas e partes de
anemias, fraquezas geral. insuficiências
máquinas para todos os fins industriais:
e intoxicações hepáticas
Máquinas de rosquear: 'serras mecanicas. motores elétricos, alternadores,
Termo. n.° 631.742. de. 19-5-64
sarnentas e placas para tornos, gera- Laboratório Nomsal 8. A.
dores plainas, máquinas de hrrar e cenGuanabara
trar, tornos mecanicos. prensas macemcas, máquinas amassada:Iras, misturado
ras adaptados na construção e conservação de estradas. miseração, corte de
PRORROGAÇÃO
madeira, movimento de terráa carrear..
e outros fina industriais. elevadora, .na•
quinas desempalhadoras, descascadoras
ventaadoras, moinhos para cereais.
•
maquinas secadora, trituradoras, pul, to0 ar tanso
verizadoras, fruas, pobtrizas, Manchas.
tesouras mecanicas, tupiaa, máquinas de
Classe 3
abrir chavetas, marteletem ventiladores,
exaustores para forlas, bombas centri- Unia especialidade fannacautica indicada cama tônico reconstituinte
fugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, alicies, calTêrmo a.° 641 . 743, de 19-5-64
deiras e turbinas injetores para calLaboratório Normal 8. A.
deiras. válvulas e transportadores auGuanabara
tomáticos de alta e tba:la pressão,
prensas hidráulicas, martelos mectinicos
e -máquinas limados" máquinas operaPRORROGAÇÃO
trizes, rotativas ou cortadoras para
nar ferro, aço e bronze, mamarias yara
O IR rt V 13 IQ Zr 19.
indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
encanatóriaa espuladeiras, torcedelras
1110 de Janeiro
naeadeiras, rolos e roletes, branidores
para cereais, maquinas para fabricar
papel e máquinas para abricar papel e
Classe 3
máquinas de impressão dinamos e Uma especialidade farmacêutica indireceptáculos
cada no tratamento das gripes
Térmo n.9 641.738, de 19-5-64
Tênno m9 641.744. de 19-5-64
Fabio Pema da Veiga
Laboratório Farmacêutico Internacional
S. A.
Guanabara
São Paulo

PI ORRUOLIPAI
-

EDIFÍCIO
Almirante Barroso
Classe 33
Titulo
Têrino n.° 641.739, . de 19-5-64
Fabio Penna da Veiga
Guanabara'

Ed4í24Waged
a.
Classe 33
Título
Te'rrno TIP 641.740. de 19-5-M
Fabio Pema da .Vaias •
Gtranabara
•
Classe S3
Tifüld

OTOZEORINA
INDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado na
trtaamento das otites crônicas e suas
manifestações
Termo n.o 641.743, de 19-5-1964
Vilawolks Auto-Mecânica e Acessórias
Limitada
Guar.rhrra

Vilawo16
Indústria Brasileira
Classe 21
Ofidna inecanlea de automaveis . Com
compra e • renda de peças e acesSa'aim;
' do ramo

aitiinta-feira.

e/lt
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'Farina as. 641.746 a 647.792, de quebradiça - raizes vegetais, resinas, te
sinas naturais, residuos. texteis,
1944964
Decasa " — Utilidades S.A. Comércio seivas, talco em bruto, xisto, xisto
e Indastria
' betuminoso e sillcato
Guanabara
Classe 5
Aço ma bruto, aço preparado, aço doce,
aço para tipos, aço fundido, aço par.
cialmente trabalhado, aço polido, aço
aço de vergalhões, oitavados, 'aço extra
doce fundido, aço laminado, aço Mima
aço polido, aço em chapas e em Uma,
Classe I
ligas de aço, -ligas da alumaaio, amalAzul da prérslaa azul ultramar. alumi. gamas de metais, metal antifricçào, analo em pó para pintura, acido nítrico, timónio, metal. brear- bronze em veralarma, água oxigenada, água raz, ál- ferro. chapas oe zinco, chapas estacool para fins industriais, alvaiade, nhadas. chapas pretas, metais para chuand-corrosivos, ácido arsênico. brilhan- maceiras, chumbos em bruto, em barras,
tes a óleo, bromoreto de anataria), bicro- em bastões e em lençol, ligas de chummatos, cloreto de sódio, cloreto de
amônio, cloreto" de potássio, carbonato bo. coke em bacia, em chapas e em
de sódio, corantes para uso na indústria fólhas, ferro. espelho, ferro estanho.
mineral, amasoto para imiiissraa, carbo- em trilha ou nao, estanho em 'Olha em
nato de magnésia. cloreto de :taco, vergullhase em papel laminado, ligas
cloreto de cálcio, esmaltes. goma-laca de estanho, ferro a carbono, tarro em
preparada, glicerina para uso na in- barras, chapas em vergalhões e em tadústria, hiposolfito de sódio toduretc lhas, ferro fundido em bruto e em cilade ameolo, idrosollito, laca, massa
pau galvanizadas ou não, tarro gaza,
base de óleo para correção de pinturas. ferro laminado, Ligas de ferro, 'erro
nitrato. óleos. potássio de sódio, po. manganes, ferro maleável, filhas de
tásaio para uso na indústria, secantes gandras, lisas ou não, metal para funpara tintas, sais de arsênico usados dição de tipos, latão, latão em fedhas,
na Indústria, sulfatos, tintas, tintas a em chapas, em vergai/ales. ligas de
álcool, vernizes a álcool
metais metais em barras, em chapas,
Classe 2
em baillas e em masas, metais forjados,
Substâncias e reparações químicas
usadas na agricultura, na horticultura. metais estampados, niquel. solda eçatungstênio. zinco, zinia veterinária e para fins sanitários mu.na'molibdeno,
co corrugado liso, em chapas a-- a saber: adubos, ácidos sanitárias,
fólhas e ligas de zinco
águia desinfetantes é para fina sanitários, apanha-moscas e insetos ide
Classe o
goma e pfapel ou papelão), álcalis, Máquinas e suas partes integrante não
bactericidas, baraticidas. carrapaticidas. incluidas nas classes 7, 10 e 17. discri.
cresol. creosotalina, creosoto, desodo- minada:alente: . Abanadores de cereais
terminadores de pragas e hervaa dana adelgaçadores e ' alisadores de couro
ilhas. esterilizantes. embrocações para afiadores, agitadores, bombas e purifianimais, enxertos, farinhas de ossos, cadores de água, compressores, batedofertilizantes, fosfatas. çormicidas, fuma res e descaroçadores, pra/risas e trituragantes. fungicidas, glicose para fins dores de algodão beneficiadores de ce.
veterinários, guano. herbicidas, insetici- reais, amassadores, amortecedores ba.
das, insetilugos. larvici das, microbici- rraulicos, aplainadores, moinhos para
das, medicamentos para animais, aves cereais, máquinas de soldar, máquinas
• peixes óleos desinfetantes e vetara de fabricar açúcar, aspiradores, bombas
aárlos, petróleos sanitários e desinfe. de incêndio, máquinas para bordar, btl.
tantas, papel fumegatório, pó tasetici. tadores,. máquinas de furar, burrinhos,
das, paraticidas. fungicidas e desinfe. torradores, câmaras de expurgo p ara
tentes, preparações e produtos (meti. cereais. desnatadeiras. debulhadores.
calas, germicidas desinfetantes e vete- moinhos, máquinas tipograçicas, marinários, raticidas, remédios para fins marias texteis, condensadoras para consveterinários, sabões veterinários e de- trução e conservação de estradas de rosinfetantes, sais para fins agricolaa dagem e de ferro, máquinas para corhorticulas. sanitários e veterinários, tar, trançadeiras, máquinas de gravasulfatos, superfoslatos, vacinas para ção, laminadorea, • dragas engenhas .de
aves e animais venenos contra insetos cana, máquinas para encadernação, para
animais e laemas dadinhas
engarrafamento, entalhadeiras (máquinas), máquinas de estampar, de frisar,
Classe 1
Substancias e produtos de origem anz de fabricar gêlo, guinchos, guindaste,s
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou máquinas de lavar, linotipos, Ditadoras.
parcialmente preparados: Abrasivos em Macacos, motores, máquinas multiplica.... bruto, argila refratária, asfáltico em doras, plainas, rebitadoras, refinadoras,
bruto, algodão pin bruto, borracha em rotuladoras, secadeiras, separadores, serbruto, bauxita, benjoim, breu, cantora, ras .de kta, turbinai, máquinas a vapor
caolim. chifres, ceras de plantas, ceras exceto loccmotivai, tupias, engrena.
gens e rodas de máquina,
vegetais de carnauba e arlcuri, crina
Classe 7
de cavalo crina em geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais,- espato, ervas Maquiam e utens,lios para serem toamedicinais, extratos oleosos,' estopas, dos exclusivamente na agricultura e
enxofre. f6lhas, %ma vegetais, Flores horticultura a saber: arados, abridores
secas, grafites, goma em bruto, granito" de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecâem bruto. kieselghur, líquidos de pau- nicos e empilhadores , combinados
tas,. lates em bruto ou parcialmente arrancadorea mecânicos para agricultupreparadcs. minérios metálicos meei- ra, batedeiras para cereais, bombas
cai em bruto ou parcialmente traba- para adubar, ceifadeiraa, carpideiras.
lhadas, em toraa serradas e splaMadas ceifada. para alfoz, charruas para 'sara
mica, marmores cai bruto, óxido de culutura. c y adores, debulhadores,
caanganes óleos de cascas ‘regetais. destacado: a; desesstegradores. esma g aóleos em bruto ou. parcialmente prepa- dores para a agricultura. escarrificado.
rados, p lumbagina era bruto, pó á res, enahovadeiras, facas para anágua
moldagem para fundições, pedras br' nas agricolas. lerradeiras, gadanhos,
tadas, p iche em bruto, pedra calcária garras para arado. grades de discos
planta; me:lic!n p is. pedras era bruto Ga dantes, ffláquiaas isatedeiras -paca

EC

agricultura, máquinas Insetifugas, cata
guiam vaporizadoras, maquina& de
mungir, máquinas niveladorai de mera,
maquina!, .perauradora. para a agricul.
tura, maquinas de plantar, =tacharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para sulfatar, de
tosquia de triturar, de esfarelar temia,
para irrigação, oara matar Rannigas, e
outros insetos, pana burrif ar e pulam&
zar desinfetantes, para adubar, para
agitar • espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras Para fins agrícolas, de
cortar árvores, para espalhar, para empatar, máquinas combinadas para semear e culturar, de desbanar, para casulas, máquinas e moinhos para forragens, máquinas toacadoras, ordenadarei mecânicos, raladores medi:ticos. rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, serneadeiras segadeiras.
socadores de terra, tosadores de grama tratores agricolas, válvulas para
maquinas agricola.
Classe 9
Para distinguir:Instrumentos vaus:caia e
suas partes integrantes: Acordeão, arcos,
bandolas. - bandolins, bombo, bongô,
bamjos, baterias, contrabaixos, cordas
para Instrumentos musicais, cuicas, caixa de rufo, clarinetes, cavaquinhos, castanholas, cravilhas para instrumentos,
cordais, cornetas, clarins, coadas e atacorcioamentos para instrumentos musicais, estojos para instrumentos musicais,
estardarte, fagote, flautas, gaitas, guitarras, gonzos, harpas; harmônicas. micata, alarmas, ocarina, órgãos, piano.
pandeiros, palheta, pianos, pianolas,
pratos, pistão, macaca realejos, surdinas,
saxofones, timbares, tamborins, trombones. tarrafas, tambores, triângulos, trocabanes de varas, violas, viol ira, e
violoncelo I.
Classe II
Para distinguir: Abaixa-linguas, abre.
bocas, aden6tomos„ afastadores, agrafos,
médico-cirúrgicos, aparelhos para mas sacana, aparelhos de pressão arterial,
aparelhos de diatermia, aparelhos de
raios ultra-violeta, aparelhos de raio X.
aparelhos de infra-vermelho, apareraos
duras; bisturis, cadeiras para clinica
médica, cambraia hidrógIa, canulas ca.
nulas, cataplasmas de feltro, catgut, ci.
ra laminada, cèra para incrustações e
articulações, cara colante, chitas para
fins clinicos, cinta umbelleaás, colheres cortantes, compressas de tecidos,
costótomos, curetas; dentes artificiais.
dentaduras, depressores, dilatadores, dachaa, drenos, duchas vaginais; elevadores. espartilhos, espéculos vaginais, esponjas clinicas, estufas, espátulas, escapelos, escopros, extratores, escavadores; fios de linho para feridas, facas;
ganchos para músculos celafóreetros,
gazes. godivas, goivas, gesso, grampos
para soturas, guta-percha; histerómemas, aparadores, aparadores para fins
agrafos para ossos, agulhas' para injeção, algodão hidrófilo, alicates, amâlga.
mos; irrigadores, instrumentos cirúrgicos para operações; ligaduras de Unhamo, liquido& e pós para limpeza e
polimento ara fins odontológicos. lixa,
luvas e dedeiras de borracha, limas pra ossos, lancetas: massas plásticas para
fins odontológicos, mascaras para anestesia, mesas de operações, mesas para
curativos, martelos artificiais; perfuradores, péa e braço. artificiais, placas
para obturações de canais, porcelanas,
protetores para seios, pincéis para gar
gasta, pinças anatõmicas, protetora"
rolos cirúrgicos de lã de Pau. • ruge e
rodas para desgaste dentário,-. retorces
pio bugia. rugiriasa saladeiras, 'anda-
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roca, tida . * crina para souturas, saco&
fiara gelo • bolsas para água quente,,
sondas, seringas para lavagens e 'laje.
ções, serras, serras para caqui:Xotais;
tampões higiênicos preservativos, tira.
leite, termômetros, tesouras, trepano,,
toalhas higiênicas; ventosas, verniz'iaolente para fins odontológicos
Classe 11 Para distinguir ferragens e ferramentas:,
Alicates, alavancas, arruelas, arrebite;
argolas, aldraves, armações de metal.
abridores de lates, arame, aparelhos de
chá e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios. arandelas, anatas,' aros. almoradarises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, bombo:deres, balde;
borboletas, baterias, bases de metal. braçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facas, baterias de cosiaha, colhede pedreiros, cadeados, correntes, cabides, chaves de parahmos, conexões para
encanamentos, caixas de metal para
portões, colunas, canoa, chaves de fenda, chaves inglêsas, cabeções. canecas,
copos, cachepots, centro de mesa, coquete/eiras, caixas para condimento de
alimentos. cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coaa
dores, cuscuseiros, cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cruzetas, curvas,
cantodeiras, chaveiros, canivetes, chave.
acuas, cremones, cadinhos, crivos. chan,
fiadores. cassinetes, cabos, chaves, cila.
ves para porcas circulares, chaves toca
quimétrica, correntes para chaves, cola
chatas. chaves para porcas, distintivo;
dobradiças. descanso para talheres, pra,.
tos e copos, enxadas, esferas, engates.
enfeites de metal, estribos, espátulas,
estojos de metal para carimbas, eixos,
expandidor para tubos, estruturas metia
licas, escarradeiras, espremedores, espiga
madeiras, formões, foices, ferro para
cortar capim, ferrolhos, facas, facões,
fechaduas, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, embadas e pudins, flanges.
fivela, furadores, ferramedtaa cortantes
e perfurantes para marceneiros, fechos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, guanições de matai,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para mimadas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros,
gonzos, grossas, garrafas, ilhoses, joe.
lhos, jarros, limas, laminas licoreiroa.
latas loas, linuguetas, leiteiras mecha.
diabas, molas paar portas, martelos,
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas,
monas, machetes, mantegueiras. malhos,
navalhas, niples, puas, pás, picaretas,
pregos, ponteiros, parafusos, porcas,
pratos. porta-gê.lo, poseiras, porta-pão,
porta-jolas, paliteiro; panelas, puxado.
res, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas, perfuradeira;
pires, pinças, panelões, porta-copos ,
garrafas, passadores de roupa, presta
ihas, rastelos, roldanas, ralos, regadores.
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável, registros,
serras, serrotes, alferes, saleiros, sacarr&
lhas, torquezes, trilhos, tubos, tubulações, tampões, travadeiras, telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras,
trancas, tramelas, talheres, talhadeiraa
tampas para panelas e caldeirões, ter.
tatus, tacho*, trens de casinha, torradeints, orinóls, vasos, vasilhames, ver.
mas, mandril de expansão, freza de
chanfrar, guia de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, bau3 para sacos de
viagem. para pastas, baimazes, cantos
para estojos, colchetes para mala; cravos, enfeites, Maio para pastas e para
malas, Passadores de correias, ponteia
ria. .prendedores ,de papel, suportem
torniquetes' e tubo, de extensão .,,
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vimentação, peças ornamentais de ci- g,adeiras, estribos, escadas rolantes, e.,e- dados, estrados. est-cainhai, cabalas, eg4
Classe 12
menta et.* gesào para tetos, e paredes, vadores para passageiros e para carga. preraedeiras, embalagens de a:adi:lata
Boas alfine estemouns „,...
,1101 -, alfinetes -comuns, fechos corre- papei para forrar casas, massas anta engates para carros, eixos de direção, escada, formas, gaiolas, guaraiçeld
atiças e demais miadesas de armarinho nados para uso nas construções, par- freios, fronteiras para veicelos, gu'dâo para porta-bloco& guartalçõea para cor'
mão incluídas nas duma 13, 22, 24 e 48 quetaa portas. portões. pisos, soleiras locomotivas, lanchas, motociclos, molas, tinas, guarnisões ale madeiras pari
para portas, tijolos. tubos de canado motocicletas, motocargas, moto furgões, utensílio* dom4sticos, grfos, mau et41
Classe 13
telha. tacos. Saibos de ventilação. tan- manivelas, navios. ônibus, para-choques, madeira, palitos, pratos pipas, piada
Abotoaduras para punhos águas masagas. vigamentos e para-lamas, para-briaas, pedais, pantões, puxadores, prendedores de roupas. po,
rinhas lapidadaa. alfinetes para adaalar ques de cimento.vitrôs
rodas para bicicletas, raios para bicicle- destais monogramas, palitos, pasinhaa,
vestuários, de metal precioso, selai
ias, reboques, radiadores para veículos, garSinhos e colheres para sorvetes, paClasse 17
precioso co suas imitaaaes, anéis ot
rodas para oelculos, selins, tricicles, tiadorno, •alangandans. berloques ara:, Para &sangue' máquinas e instalaçõet rantes para veículos vagõas, velocípe- litos para dentes, táboas de passar rosa
de carne, tontia torseine,
cos. ,broches. colares, contas de metais para escritórios e 1,dzsOlos em cera!: des, varetas de controle do afogador e pai, táboas
tampas, suporte a de madeira,
ou pedras •reciosal 'ou semoreciosas e Arapavos para co faindancia. alam acelerador, tzóleis, troleibua varaes de tambores,
nadinha, rolos, rosários e vasos
suas imitaçees usadas como adoruca fadas pa.a carimbos e para tintas. abri
carros, toletes para carros
ou na confecção de bijouterias. corren- doias de cartas. arquivos. apontadoras
Classe 27
Classe 22
Artefatos de palha ou fibra: Artigos de
tio de uso individual ara adores, dia maçam para mata-borrão. borrachas Cai:imano em• fio
ou
an
linha,
estambre
mantes laandslos esmeraldas lapida:ias Mochas, canetas para desanima corta •:le seda ou de lã, fios de algodao, fibra, malas de galhamo, capachos de
aseetdbas com emita pulseiras. safa-as mares de papei, colchetes, cariabadores. celulose, juta, is, linho, plástico rami; ocloo, caacbos de fibra, esteiras de pa!apiadas. topázios lapidadas tate-abaras cestos para papéis e corresporidencia rayon, seda natural para tecelagem lha, esteiras de fiba vegetal. esteiras,
.classeicadores. cilpa. coladorea canetas
madrinhas de palha para mesa, fio da
lapidadas 'e turqutoas lapidadas
compassos. cofres. canetas areeiros. ca an uso comum juta em fio ou em linha, pita, joeiras de fibra, malas de cánhalã
torcida,
linhas
arn
meada
ou
noveClasse 14
netas esferográficas desenhadases, dataPara distingu r: Projetores. castiçais, dores toai nanas. descansos para Lapa las linhas brilhantes, linha.; para boa mo, obras de palha, obras de fibras,
imagens, pingentes. cramiaés. aaaira co- e canetas. esquadra& espátulas, furado dai. para costura, atoches ou. trico-a rédeas de corda, resfrladores de fibra
mo outros artigos de iluminação em vi- tes. Eusins. fichários. fitas para atáqul gero linhas ata -meadas OU novelas_ vegetal para água, utensílios de fibra
vegetal, xerga de cõco e xerga de
meadas, retrozes
dro, garrafas de vidro, canecas de vi- nas de escrever. _fichas para arquivos
esparto
dra, jarros de vidro. porta-talheres de máquinas para escrever. caMislar. e so.
Classe 23
vidro, compoteiras de vidro. irtateaas. mar. fitas gomadas. máquirms para Algolito riso peça, brecardos em peça,
Classe 28
de vidro, taças de vidro, conchas de vi- grani pea r. gosma a rabi ca. g caiadores. balbutina eia peça, cambraia ale linho, Para distinguir: Artefatos ele material
dro, pratas de vidro. espremedores de grampeadores. grampos e ganchos para casimiras, crepe. cretone em peça, des- plástico e de lodosa Recipientes fabrilentas de vidro, biscoteiras de vidro. cai- escritórios. gis. godets. instrumentos de canso de algodão em peça, flanelas, fi- cados de material plástico, revestimenias devidr.o. para doces, para bombons escrever e de desenhos. lepts. lapiseiras tas. franjas, fustão, gangas, gazes, gor. tos confeccionados de substâncias amipecas de vidro com ou sem ,sollisas de molha ass res. mata-borrão, má q;urnas e gorão, ¡mesa 13 em peça, linho em mais a vegetais: Argolas, açucareiros,
vidro, para liqualos e sólidos, e artigos
para apontar lápis, mapa peça. reouseline, opala organdi, pa. armações para óculos, bules, bandeja*.
analogos de vidro para mesa. r4pa e apetrickkoa
secas.
metros
para escritórios e para paroal, raion, sarja, sedas em çaças bases para tele çones, baldes, bacias, bolsoataba, jarros e vasos de vidro para
cetim. tecidos, (Tiosor)
sas, caixas, carteiras chapas, cabos
papel carbono. perfuradora&
flórea, podendo a marca ser ainda em desenho&
.
echos
de
para
ferramentas e utensílios, cruzetas,
pastas
para
escritórios.
com
Classe
24
•
papeis de asaria:mio e de correspandès- metal, pastas para escrttalsos. com facaixas
para acondicionamento de ali. das, a.sumcios k propaganda em geral, ctos de metal, partaatinteiros. porta Alarnases. atacadores para Papartitaos
embalagens e qualquer fôrma de acon- laia& porta-canetas, parta-carunboa e calçados. ataduras de algodão para mentos, caixas de material plástico para
fins. exceto para flua medica baterias, coadores, coas, canecas, codicionanrnuto
porta-cartas. portmblocos. penas. presa diversos
nata,
bandeiras,
bordados, braçadeiras lheres, conchas, cestas para pão, cesti. sais pisoai/. prendedores de papéis. .per•
Classe 15
.
borlas,
cadeados,
capas para móveis e nhas capas para álbuns e para livros
•Para distinguir: Artefatos de porcdana, .cevejos, réguaa meneia separadoret
calices, cestos, castiçais para so'ala
faiança, barro e terraeota louças vidra.- para arquivos. sinetes, tintas para es• pianos, carapuças para cavalos. coa caixas para guarda de objetos. :risas
tistleos e instalações sanitárias: artefatos craveis urahnha. tintas para carimbo& .4,5“. debruns, lã. fitas, forros, franjas. chos.
coadores para chã, descanso para
daa para vso caseiro, adornos. fita ar- tintas para duplicadores, tintas para im- 'estam feltro para sfangão, ledos, galar- pratos,
copos e copinhos de plastocó
di aeramica para uso -caseiro, adornos e, presso. tintas para desenhos. aparelhos chata iam-param& mochilas, mosquetei- para sorvetes,
caixinhas de plaaticó
a fias artiseeos, alguidares, almofarizes. para aras cópias. pastéis de tintas para aos, nesgas. ombreiras e euetzenentos para sorvetes, colberinhas,
padahata
a assadeiras, barris, bules bidês, bacias,' escrever e desenhos. máqutnas de en• para roupas de homens e senhoras. garfinhos de plástioo para sorvetes.
fora
, bebedouros blacolteiras, bombos:leres
panas para et:deães de móveis. alia minhas de plástico para sorvetes. disic o
dereçar. máquina" aeguaradoraa
a cadelas anileiras, copos, consolos, cal:faseado parte dos mesmos, palmilhas. embreagens de material plástico tinha1.8
.passamares. pavios, rédeas, rendas, re- lagoas de material plástico para sorva.
deirões. cântaros, cadinhos. cofres Para distinguirClasse
armas
e
munições
dc
• subas, compoteiras comedores para aves, guerra e caça, alfanges, balas, ca- ,dea sacas. sathastialrats para vestidos tes estojos para objetos. '..pumas
'caçarolas, canecas, centro de mesa. des.» nhões, carabinas, chumbo para caça, telas, tampos para almofadas, ao fa. nylon, esteiras, enfeites para mapa*
troa. graus. globos. garras, jardineiras,'
espoletas, explosivos, espin- zendo parte de móveis. , artigos êste. veis, massas anti-ruidos, escoaduras de
• lieoreiros. leiteiras, Lavatório& pranteai zartuchos,
gardas,
furas,
fogos de artifícios, pis- 'eitos de algodão, cânhamo, linho. lutá pratos, funis, formas para doces, fitai
. guelras, moringas, malharas, nichos. plleda, raiou, ia. pêlo e fibras não
tolas„ pólvoras e revolvas
isolantes, filmes, hos de celulose, fechei
. tes, pratos, pilara. pratos para ornatos.
incluídos em outras classes
para bolsas, facas, lauarnições, guarni• Classe 19
• pias, pinos, porta-loias. potes, porei.
ções para chupetas e -mamadeiras, guata
Classe 25
toalhas. porta-papéis Elle-enleai sopeld Para distinguir: Aves e ovas em geral.
porta-blocos, guartakdael
raa saladeiras. saleiros. serviços para' Inclaslve do icho da seda, manais vivos, Para •dastinguir: Arvores de natal, bi- nições'para
liquidificadoxes e para batedeira*
/afresco& serviços para frios. chá e bovinos, cavalar, eaprisdas. galináceas, belots, bolas piara enfestes de arvores para
ovinos e sujava de natal, cartas geográficaa castões pos de frutas e legumes, guarnições de ma!matar, travessas, talhas, taças, tolelasa
plástico para ctensilios e o Acto;
vasdhames, vasos sanitários, xícaras
aia, cartazes, alispleya, desenhos. artia terial
Classe 20
guarnições para bolsas, garfos, galeria*
Um,
desenhos,
decalcomania
para
taPara diatinguir: Ancoras, alvarengas,
("Janne 16
para cortinas, jarro; lamina los, plás- Para dstinguir: Materiais para consola' bolas; botes, salva-vidas, barcas, ase s:Moa, estatuas. estatuam, estampas.' ticos, lancheiras, manteguetras. mala,
• ções e der.oraçõem .Argama saaa argila. trais, cSalupas. chatas, faluas, lanchas, gravuras, frutas de vidro, figuras de' orladas, pendedores de roupas, puxadoareia. azulejos batentes. balaustres, blo- navios, rebocadores, embarcações de to- ornatos, festões, lotografaus, frutas de res paz ratáveis, pires, pratos , i•alitelcos ale cimenta, blocos ara pavimenta-i, dos os tipos, dragas e flutuantes, cabres- louça, figuras para enfeitar bolos de Proa, pás de casinha, pedras pames, adia
aão, calas, cimento, tal, cré. chispas, tantes, graus, gaindbos, otemdastes, mo- ardversarlos, batizados, casamentos e gos, protetoes para documentos, ma
isolantes, caibras, caixilhos. colunar ' Enates, instalações industriais para es- outras quaisquer comemorações, gravu- xadores de água para . uso doméstico
chapas para coberturas, caixas &agua, taleiros e portos, cintos de natação, ve- ras, imagens, letreiros, manequins, ma. pOrta-copos, porta-n4queis, porta-104
caixas para cobertuas, caixas agua, las para barcos, paraquedas, salva-Vi- quetes, obras artista-as, obras de pin- porta-documentos, placas, rdbitss, roda.
ca.zas de descarga para etixos,. edifica- das, ganchos para botes e dispositivos tura. sentis e cartazes para decorações nhas, redpienIes, suportes Toparias para
para arriá-los
e para exposição, projeto& mostruarlos guardanapos, saleiros tubos, anelas,
caies iremokiadas, astuciem emulsão de
de mercadorias diversas e para propm tubos ;ima ampolas, tubos para serinbase asfáltleo. 'estacas, esquadrias estruClasse 21
auras metálicas para . construções, Ume. Para distinguir: Veicular e suas partes, sonda& suportes arthiticos para vita, gas, travessa*, tipos de material piasJas de metal, ladrasse, lambris, Imos integrantes: Aros para Isibicletaa, auto- nes, aatatuetas para adõrnos. e para tico, sacolas, sacos, Taquinhos.
fess artísticos. taholetas
ale junção :Lages. iageotas, matulal iso- móveis, auto-caminhões, aviões, amormcs para acondicionamento, vasos, xllante contra hao e calor, manilha& mas- tecedores, alavancas de câmbio, braços,
caras, colas a iria e colas não is-slcalas
Claase 26
sas par revestimentos de paredes, ma- breques, braços para veiculo& bicle.le- Artefatos de madeira em geral: Asso- em outras classes, para borracha, para
aleiras Para couersle5ea. lacealeos. Pau- tas, carrinhos de anão e carretas, canal- las, elçadares, armaçaes para tadclau cortumes, para marchaeiros, para sa iadanos de base asfá/tko. produtos Para, nlionates„ carros ambulantes, caminhões, e para vitrinas, artelatos da madeira teima, para valsas, pasta adesiva para
sornar- linirpermeabillzantes as erga:nas; carros, tratores, carros-berços, carros- , para cala" tppasse. bandejas, barris, correias, palita a pedras para afiar
mu de cimento e eal, ladrem/1cm padre.' tanques, carros-irrigadoms, carros, car- baldas, batedoras de carme, caixas, cal- rebolos, adesivos para tasca, adesivos
atulho, produtos betuminosos, ~ermas; roças, carocerlas, chassis, daPaa ale- abes, aduam, cavaletes, coabita ala para ladrilaas e adesivos para aauleioa
beizarries. líquidos ou sob outras Immo calara para veiculas, •ccboa de veículos seta& cubara caçamba. colheu& cestos anéis, carreteis par tecelagem e amua
para revestimentos e outros como mis ~lobos para maquinas de escrever para peee, 'cepos sues casinha, cabos •nisaaes de material plástico paal
teia gera/ tle plásticos
taast, toara, ressones, placas pare ma' rorredloras para veículos, &falto. datais tora larratobatiaa cantoneira" sagro

5,

Quinta. feira 1 0

MARIO OFICIAL (Seçao In)

Setembça de 11-nr" .s.sur

Classe 38
tes (inclusive pedras). Instrumentos paClasse 29,
Classe 40
Para distinguir: Espanadores, escovas Aros para guardanapos de papel Para distinguir: Móveis em gerad. de ra instar charutos e limpadores para
comuns, Isinbazes e vassouras
aglutinados, albuns (em branco), álbuns metal, vidro, de aço ou madeira, eito- cachimbo, charutos. cigarrilha*. cigarras,
para retratos e autógrafos. balões (ex- fados ou não, Inclusive móvel:: para es- rapé, fumo em fardos, em telhas, desClaase '30
fiado e em corda
Guarda-chuvas, bmagalas e scas partes ceto para brinquedos) blocos para critório. Armários, ara árias para ba.
correspondência, blocos para cálculos, Melros e para roupas usadas, almofaintegrantes
Clame 45
blocos para anotações, bobinas brochu- das. acolchoados para- móveis, bancos,
Seexera e muda, para a agricultura, nor.
Classe 31
ras não hapressas, cadernos de escre- balcões, banquetas, bandejas, domiciliatica ls- sa e a floricultura. Flores
Para distinguir: Os seguintes artigos: ver, capas par adoctunentos, carteiras, mitórios, conjuntos para sala de jannaturais
Anéis de vedação para junções. anéis caixas de papelão, cadernetas, cader- tar e sala de visitas, conjuntos para
obturadores, arruelas, bujes, barbantes, nos, caixas de cartão, caixas para pa- terraços, jardim e praia, conjustoa de
Classe 46
barracas de campanha. buchas, betume pelaria, cartões de visitas, cartões co- armários e gabinetes para copa r co- Alvejantes, amido& anil, água de lava
para vidrceiro, balas pára válvulas, merciais, cartões índices contata cardeita, agua sanitária, cera para soalhas,
bocal do tanque de gaso
Hina. diafragma tolina, cadernos de papel melimetrado zinha, camaa cabides, cadeiral gira- detergentes. esponja de aço, fósforo&
tória*, cadeiras de balanço, caixa de
para vedação, massas para calfetar, dre em branco para desenho, cadernos rádio, colchões, colchões de mola dis- !adota, lá de aço. pomadas para calcuias de borracha para potes, cordoaescolares, cartões em branco, cartuchos pensas, divisões, divans. discotecas de çados, palha de aço. Preparados para
lha, cordas, correias de trans.missao,
polir e limpar madeiras, vidrai, metal"
canaletas, coberturas de lonas, Ralhos, de cartolina, crapas planograficas, ce- levisãomolduras para quadros portae objetos, panos para psiu, para limçraxetas. lonas, lonas paia freios, man- demos de lembrança, carretéis de pa- retratoi, poltronas. poltronad-camas,
peza. panos de esmeril e material abra"
prateleiras porta-chapéus sofás,
gueiras. mangotes, molas para vedação, pelão, envelopes, envalucros para chaeivo empregado. na limpeza de metais e
nitos
de
papel,
encadernação
de
papel
sofás-camas,
travesseiros
e
pestanas. rolhas, tampas, tubos de
abjetos, sabões em geral • eapatámot.
vitrines
jacto para vedaçacs tiras, tampões, tu- ou papelão, etiquetas, fõlhas indicas.
velas e velas a base de estearias,
bulações asara vadações, tendas, vál- Uai:as de celulose. guardanapos, livros
sabões em pá, a flocos, espontas de
vulas de vedaçao. tubos do radiador não impressos, livros fiscais; livros de
Classe 41
limpeza
contabilidade; mata-borrão; ornamentos Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
Classe 32
Para distinguir: Albuns, almanaques, de papel transparente; pratos. papeli- açúcar, alimentos paar animais, amido,
- Classe 47
anuários, boletins impressos, catálogos, nhos, papéis de estanho e de aluminio, amêndoas, ameixas, amendoim, araruta Para o:st:again Substncias e produtos
folhetos, jornais, livros impressos, mea papéis sem impressão, papéis em branco arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei- destinados à lubrificado, a combustão,
sicas impressas, peças teatrais, peças para impressão, papéis fantasia, menos tonas, banha, bacalhau, 'batatas, balas a iluminação e ao aquecimento a sacinematográficas, prospectos, panfletos, par ;arras, paredes, papel almaço com biscoitos, bombons, bolachas, baunilha. ber: álcool-motor, gasolina querosene
publicações, publicidade em geral, pro- ou sem pauta papel crepon, papel de cafè em pó e em grão, camarão, canela, óleos refinados, manufaturados de pegramas radiofônicos e te televisão, re- seda, papel impermeável, papel em bo- em pau e em pó, cacau, carnes, chá. tró:eo, óleos para- lubrificação de mácaramelos, chocolates, confeitos, cravo,
vistas
bina para impressa°, papel encerado, cereais, cominho, creme de leite, cremes quinas e motores e gases ~feitos
Classe 34
destinados ao aquecimento
Cortinados, cortinas, rapachos, encera- p*alel higiénico, papel impermetcel, alimentícios croquetes. compotas, can•
para
copiar.
pape'
para
desenhos,
pagica.
coalhada,
castanha,
cebola,
cond,
dos, estrados, lima:coa oleados, passaClasse 48 .
pel
para
embrulho
impermeabilizado
atentos para alimentos. colorantes Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
deiras, panos para assoalhas, paredes e
papel para encadernar, 9apel para es- chouriços, dendê, doces. doces de fru- tratos, água de colónia.. água de toucatapetes
crever, papel para imprimir, papel pa- tas, esp inafre, essências alimentares, em dor. água de beleza; água de quina,
Classe 33
Couros e P d** prepara das ou não, ca rafina para embrulhos, papel celofane. padas. ervilhas, enxovas, extrato de tu água de rosas, água de alfazema, água
murças, couros, vaquetas, pelicas e ar- papel celulose, papel de linho, papel sr.ate, farinhas alimentícias. favas, fé- para barba, loções e tónicos para os
tefatos dos mesmos: Almofadas de cou- absorvente, papel para embrulhar ta- culas, flocos, farelo, fermentos, fellãa. cabelos e para a pele, brilhantina, baia
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas baco, papelão, recipientes de papel, ro- figos, frios, frutas secas naturais -e cris. dolina, "batons", cosméticos, fixadores,
chicotes de couro, carneiras, capas para setas de papel, rótulos de papel, rolos taazadas; gricose, gana de mascar, gor- de penteados,. petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente.
álbuns e para livros, embalagens de de papel transparente. sacos de papel. duras, grânulos, grão de bico, gelada
gor.
couro, estojos, guarnições de cocro para serpentinas; tubos postais, de rastão, goiabada, geléias, herva doce, herva darosos. e pomadas para limpeza da
tubetes de pape;
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite Pele e maquillage" depilatórios, desta'
automóveis, guarnições para porta-blocondensado, leite em pó, legumes et dorantes, vinagre anamático,
'
pé de arcos
cos, malas, maletas. porta-notas, portaCasse 39
conserva, lentilhas linguiça, louro, mas e talco perfumado ou nacs lápis para
,chaves, porta - niquela, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para via- Para distinguir: Artefatos cie borrazha sac alimentícias, mariscos, manteiga pestana e sobrancelhas. preparados para
gem, sacolas, saltos, solas e solados, e laser:- arruelas. argolas. amortecedo- margarine, marmelada, macarrão, mas embelezar cilios e olhos, carmim para
res, assentos para cadeiras, borrachas sa de tomate, mel e melado, mate, mas o rosto e para os lábios, sabão e creme
tirantes para arreios e valises
para aros, batentes de cofres, buchas de sas para mingaus, molhos. moluscos.
Classe 36
para barbear, Gabão liquido perfumada
Para distinguir: Artigos de vestuários estabilizados, batentes de portas, baten- Mostarda, mortadela, nós moscada, no- ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
tes
de
chassis,
bicos
para
mamadeiras,
zes.
óleos
comestíveis,
ostras,
ovas.
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
pasta ou liquido; sais perfumados partt
aventais. alparcatas, anáguas, blusas, bratadeiras, bocais, bases para telefo- pães pinos, prlines. pimenta, pós para banhos, pentes, vaporieadores de perfis"
botas, botinas, blusões boinas baba- nes, borracha para carrinhas, indus- pudins, pickles, peixes, presuntos, pa me asavas para dentes, cabelos, unhai
douros. bonés. capacetes, cartolas, cara- triais, borracha para amortecedores, bai- tês, petit-pois, astilhas, pizzas, pudins: e dlios; dum de louro, saquinho perfis.
puças, casacão, coletes, capas, chales, nhas de borra cra para rédeas, cochlm queijos, rações balanceadas para ani- mado, preparados em. pó, pasta, liquia
cacrecols, calçados, chapéus, c.ntos, de motores, câmaras de ar, chupetas, mais, requeijões, sal, saga sardinhas, de e tijolos para o tratamento das unha!
cintas, combinações. corpinhos calças cordões maciços de borracha, cabos sanduiches, salsichas, salames, sopas en- disso/ventes e vensizes, removedores da
de senhoras e*cle crianças. calçõcs, cal- para ferramestas, chuveiros, calços de latadas, sorvetes, sucos de tomates e le cuticula; glicerina perfumada para os
ças. camisas, camisolas, camisetas borracha, chapas e centros de mesa. fretas; torradas, tapioca, támaras, talha. cabelo, e preparados para descola*
itn. tremoços, tortas, tortas para ali- unhas, cílios e pintas ou sinais ardia
cuecas, ceroulas, colarinhos cueba* corras de borracha, capsulas de borramento de animais e aves, aturdes,
ciais, óleos para a pala
saias casacos, chinelos, dominós, echaa cha, calços de borracha para maquinas.
toucinho
e
vinagre
Classe 49
pes. "antas as. fardas para militares os copos de borracha para Sreloa. dedeiras,
.irgials. fraldas, galochas, gravatas, goa desentupideiras, discos de mesa. desJogos, brinquedos, artigos desportivos
42
Classe
ros, jogos de lingerte, jaquetas, laquês, canso para tallieres, encostos, embolas, Para distinguir: Aguardentes, aspirai. pasaaterapos, a sabor: álbuns para reluvas ligas, lenços. nutablis, meias esguichos estrados, esponjas de bor- voa: anis, bater, brandy. conhaqte, ar- cortar e armar aviões, automóveis,
raaiós, mantas. mandrião, mantilhas, pa- racha. quebra-jacto de torneiras, fios velas fanes genebra, gin, kumel. lico- aros, argolas. bania/loa, bonecas, bonearos. palas, p enhoar, pulover pelerinas de borracha ksos. formas de borracha. res, =ciar, puach, phapermint, rhum. cos, baralhos le cartas, bolas para
',rugas, pouches, polainas. pijamas, pu- guarnições para móveis, guarnições de sucos de frutas em álcool, vinhos, ver- todos os esportes, brinquedos em forma
borracha para automóveis, lancheiras muth„ vinhos espumantes. vinho&
Sld - de animais, balões de brinquedo, bilhanhos. perneiras, quinto-aos
regalos. para escoladas. latidnas de borracha pares. bziaquedoa ~micos, brinquedos
nados. whisky
robe de chambre, roupão, sobretudos, ra degraus listas de ,borracha para paem forma de instrumentos musicata*
Classe 43
sus p ensórios, saldas .le banho sandálias nelas, monoplas, maçanetas, protetores
brinquedos em forma de armar, brinAguas
araficiais,
naturans
e minerais, quedos de borracha com as ama
tzeteres, shorts. sungas. tolas, ou alado, para para-lamas, projetores de para-choasso.
alar toucas turbantes tersos, uniformes ques. pedal ara acelerador e partida. pe- bebidas espumantes sem álcool, mem alias de brinquedo, minhas de armar,
das
para
refrigerantes,
água
Calca,
e vestidos
les para buzinas, pratinhos, pneumátisoda limonada, guaraná, laranjadas, li- vio, caninhas, carrocinhas, caminhões,
Classe 37
cos. poatas de borracha para bengalas
cadeiras, de brinquedo, carteiras e enP. apas brancas, prra cama e mesa: e muletas, borracha ara aros, rodas monada', zucas de frutas gaseificadas. cartas de jogar, checai/toe, caneleiras
olchoados para camas, colchas, co- maciças, rodízios, revestimentos de bor- limonadas, sucos de Sodas gaseifi- velopes com !Olhas para recortar e
cadas e xaropes
. )rr:ores, esfregões fronhas, guardana- racha, rodas de borracha para móveis
armar, calçados para bonecas, cordas
pos. t opos bordados logos de toalhas sanfonas de vácuo, suportes, semi-pneuClasse 44
para pular, clavinas para tiro ao alvo,
1. n s as mantas para camas, panos para máticos, suportes de cambio, saltos, so- Para distinguir: Bolsas, caixas, cartei- copos de dada& caixinhas de nitlsica,
cusinhs e panos de pratas toalhas ir, .41.1 e solados de borracha, surdinas de ras e estójos para acondicionamento de dados, dardos, taro& dominó*, espin.0mo r banho twslhas de mesa, toa- borracha para aplicação aos fios tele- cachimbos, charutos, cigarros e asgarrt. gardas da brpinquedo, espingardas de
llms. para iant., 1 toalhas para eh.4 e fónicos e telegráficos, tam p as de bor- lhas, fósforos ou fumo, abandeiras, d. vento, estaquinhas para jogar, enigmas,
ate, toalhas 1:ora banaur Ma. guaroi- ra cha para conta-gõtas. e tinas de por- garreiras, fosktreira me tabaqueiras, ca- engenhos de geena de brinquedo, ler.
;(' . s rmra ;:aa;:s e mesa toalliinaa
racha para elaboração de substâncias chimbos. piteiras, boquilhas e ponteiras, ninho& de engomar, ferramenta* para
' abre pão)
guindesfiltros, isqueiros e suas partes integran- crianças, figuras da aves e animai*,
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'gata:- para iôgo dj 'xadrez, ' fogões' é • Terzno 11. 9 64/.795, de 19-5-1964
Termo n. • 641 .800, de 19-5-1964
gáoz.nros de brinquedos, jogos de Tanoeiro — Indústria e Comércio de
Auto Peças Iptranga Ltda,
Vasilhames Ltda,
tebol de mesa, joelheiras para esprote,
Santa Catarina
Guanabara
alichos Para p esca, guisos para' crianara pesca, jogos de damas, jogos cl
orninó, jogos de raquete, linhas para
tosca. luvas para box, para esgrima,
tira jogador de soco, máscaras carna.
Classes: 8, 21 e '39
âlescas, mesas de bilhar, de campista
Título
roleta, de xadrez, mobilias de brita.
edo, miniaturas de utensílios domes;
Termo n.o . 641 .801, de 19-54964
cos, patins, patinetes piões, petecas,
Pôsto Lontrense Ltd3,
larquetas para ginástica, peças de
Santa Catarina
os de damas, dominó e xadrez, pelo.
pianos e outros instrumentos musitala de brinquedo, pistolas de atirar
/leras, papagaios de papel, panelinhas
guebra-cabeças em torma de -armar,
quetes, redes de pesca, redes para
Classe 42
ogos, rodas de roletas, revólver de
Vinhos gaseificados ou não
Classe 47
rinquedo, soldadinhos de chumbo, ta.
Titulo
Termo n. o 641.796, de 19-5-1964
leiros para jogos, tacos de bilhar,
União Brasileira Distribuidora de
tambores para crianças, tarnburéus,
Termo n. 9 641.802, de 1)3-1964
Tecidos S.A.
Livraria Mondai Ltda.
kmboretes, tênis de mesa, trans e ~Minas Gerais
férreas para brinquedos, varas para
Santa Catarina
pesca, vagonetes e zepelins
Classe 50
Impressos

1

Setembro de

1964

Termo 11. 9 641.805, de 19-5-1964
Indústria e Cotnércio Dunorte S.A.
Guanabara

Auto Peças btranga

1a1
11 )

Classe 46
Sabão

(Mace oCanuedde

Termo n.° 641.806, de 19-5-64
Moraes S. A. Indústria e Comércio
Sucessores de Moraes 45 Cia.
Piauí
MORAES S.A,

Moine comercial

Livrei ria Mondei
-

"Termo s.* 641.793, de 19-5-1964
Tanoeiro — Indústria e Comércio de
Vasilhames Ltda.
Guanabara

Termo n. 0 641.807, de 19-5-61
Fábrica Santa Rosa Ltda.
Rio de Janeiro

Classes: 32, 38 e 30
Titulo

—.

Termo n.° 641.803, de 19-5-1961
Portax Indústria e Comércio Ltda.
. Guanabara
_z

'Indústria Brasileira

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

.t

PROFIRIMAÇÃO

'•
............
,
, .

•u

;.0$1
..~. '7./.,"

,p ri

Classe 23
Tecidos
•••••

Termo n. 9 641.797, de 19-5-1964
União Brasileira Distribuidora de
Tecidos S.A.
Minas Gerais-

indústria Brasileira
Clasie 17
Mimiógrafos

.•

.

Termo n .° 641.804, de 19-5-1964
Sophie Dolega Dzialciewicz
Argentina

Classe 42
Aguardente

Termo n.9 641.808, de 19-5-61
E. Mussl 6 Cia. Ltda.
Rio de Janeira
.
ba,..‘,.. ,
NRA ,4
; '•
-i

CNN

I
r

Classe 41
vinagre, azeitonas,
bacalhau,
calhau, sardinhas em conserva, paio,
salpicões e salsichas
5 , Pá srdlu hrdlu
Termo n.° 641.794, de 19-5-1964
Tanoeiro — Indüstria e Comércio de
Vasilhames Ltda.
Guanabara

i

•

.

t1
',1

.1

i

ndústria 13rasilelra

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex .
tratos, água de colônia, água de touca
dor. água de beleza, água de quina
Termo a.° 641.798, de 19-5-1964
água de rosas, água de alfazema, água 1
gdprocil — Distribuidora de Prodctos para barba, loções e tónicos para
s
Científicos e Industriais Ltda.
cabelos e para a' pele, brilhantina, bati ,.
Santa Catarina
dolina, "batons". cosméticos, fixadora
de penteados, petróleos, óleos para o 3
« DIPROCIL »-:PDistribidadta cabelos, creme evanescente, cremes go
- &irosos e pomadas para limpeza a
- de Produtos Cientificas.
pele e "maquillage". depilatórios, deso ..
dorantes, vinagre aromático, pó de arro z
-éin-P"dustriais-Lide•
e talco perfumado ou não, lápis par
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, canmian para
c rosto e para os lábios, saSlio e creme
Nome Corarecial
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrIcios em pó.
Termo ft.° 641.799, de 19-5-1964
pasta ou liquido: sais perfumados para
, Farmácia Guanabara Ltda.
banhos, pentes, vaporizadores de perfuSanta Catarina
me; escewas para dentes. cabelos, unhas,
3 cílios: dum de louro, saquinho perfumado. preparados em pé, pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
chticula: glicerina perfumada para oa
cabelos e preparados paia descolorir
Classes: 3, 10 e 45
unhas cílios e pintas ou sinais artlf!
Titulo
bieess para a pele
-

Classe 23
Tecidos

$

t

,'¡'

1

,

f
t
e

eite

.

.

,
',4.'1`'.

"c
f .. P.
1• ii,

o,

,1,111,

K . ,. ,:fç J
.,..r.áz •
-m,
.....

1.1440..101.81

I

1

I

. .'á

'

Classe 42
Aguardente

---i—..
Termo n.° 641.609. de 19-5-64
Indústrias Gerais Lorenz S. A.
Santa Catarina

A.

tarrnacia Guanabara

•
Classe 42
Vinhas ,gasel.ftcados ou tolo

.

*
: tit,te eV C 1 : !,', T, re,t!
..,•±',,i'n,
".'.
e.... . . • ... • ..• • ..... •

n rr
'Classes: 4. 16 e • 5t)
Sinai de propaqa:3d
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Têtrao a.° 641.814 de 19464
UM:mamo S. A. Comércio e ladds, teia de Debédas –
Soo Pealo

DIÁRIO OFICIAL (Seção
ao,: im agricultura e
horinha a imbus aradoa abridora.
de md crtá, adab~m ancinhos macamicos e ea~ea . combinados
arraacadoree medinicoe para agricultam, batedeiras para cereais, bombas

'

•

C..

iíeteiribre . de 1964 3á69

cera laminada, «ri para lascrustaçõo
%rolo ao 611.114, de 19-5-64 gr
e articulação, cera colante, catgut, da, Sociedade Limitada Silvstons do Brita
deitas para clinica médica e dentária
Minas Gerais
coroas, dinulos, conta-gotas, costdto-

Siívstong

mos, cefalemetros, cumba. colheres cor.
tantes. calcadores, aparam de correpara adubar, ceiladetras, carpideiras. dio para os dentes, cambraia hidrófila,
ceifados para affoz. charruas para agri- chumaços higiênicos, cintas abdominais.
,.1
adubou, cultivadores, debulhadores, compressas, armários paar fins hospiza.
Indústria 'Brasileira
destocadores. desentegradores, enruga. lares, camas, carrinhos para Wansportes
dorse para a agricultura, escarrificado. tes de enfermos, dreno" dentes ara raClasse 13
rei, eachavadeiras. lacas para adapt- dai*, dentaduras, duchas vaginais, dila- Baadejas e outros objetos oaberta coa
am aviada', furadeiras, gadanhem, tadores, depressores, dedeiras de bor- caracter/sacas apicas do Braallfise~
*arras para arado, grades de discos rachas, iscos para fins cirúrgicos e pro.
preciosas e mini-preciosas
ou deates, máquinas batedeiras para téticos, iscos de feltro para polir denTênno n.° 641.815, de 19-5-64
tes, helenicas, escavadores, estojos de
agricalsura, eigaine. iasetifugas.
Fernandes, Barata er Cia. Ltda,
(Minas vaporizadoras, maquinal de bolso para instrumentos cirúrgicos, desGuanabara
mungir, máquinas niveladoras de terra cansos para seringas, discos para sepasallamiass ates:redoma paca -a apical. rar e deagatar dentes, estufas, espátunum maquiam de plantar. notochar- las, ecalpelos, escopros. elevadores, exruas, máquinas regadeiras, maquiam de tratores, estiletes. espéculos, extirpado.
roçar, de semear. para sulfatar, de res. equanervos e equarissoirea espeGlasse 12
maquia de triturar. de esfarelar terra, lhos para exames de boca espigões
Aguardente de cata
para irrigação, para matar formigas • simples e duplos para pivots.
outros insetos, para burrifar e pulveri- zadores -a álcool e elétricos para fins
Têroaos ns. 641,811 a 641.813, de
Classe 42
19-5-64
zar desinfetantes, para Adubar, para dentários, extratores de espigões, es- Aguardente. atas, aperitivo*. bagamdtampas
para
pçrótese,
estufas
para
fins
Telistetn Ltda.
palha,
para
colher
agitar e espalhar
batidas, brandi. hirtar, cachaça, met
São Paulo
algodao para colher cernia, maquiam cirúrgicos e odontol6gicos, espéculos de ra.
vejas,
cidra, conhaque, extrato de anal
vidros,
estojos
para
Lineamentos
ciruramassadoras para fins agricoiaa de
te permentado, krnetc genebra.
cortar arvores, para espalhar. para ca gico, escrotais elásticos, encostos para birra, gia gingar, kirsch. kumme/,gengld
licoa
pinar. maquinas combinadas para as- enfermos, escovas higiénicas, esponjas reg, marasquinhoa, nectar, p.perment
arar e cultivar. de desbanar. para ea para cirurgia, esparadrapos, equipas. ponches, rum, sucos de frutas
com
tilar. máquinas a moinhos para form- fraldas higiênicas, fundas, feltros para
álcool. Mios vodka a whisky
cataplasma,
fios
de
linha
para
feridas,
tcacadoraa
ordenado.
aLASTEÁ-,
e
ig m. máquinas
Fios dental, funis e bacias para cuspiasecanieos, raladores ammitcos,
Têrmo n.o 641.816, de 19-5-64
a:eiras, fieiras, para motores dentaram Integral
Indústria Brasileira sachadeiras. semeadeiras, segadeira, godiva,
Arroz S. A. — Ind. e Com.
gesso,
gata
percha,
gazeta
pol.
soa compressores para a agricultura.
do Arroz
socadores de terra. tosadores de pra vas, gessadas, gessos para prótese. guRio Grande do Sul
ta-percha
para
obturações,
geradores
ma, tratores agricolas, válvulas para
para prótese, gaze antisséptica, ideal
máquinas agricolas
base. incrustações, instrumentos cirúrClasse 8
gicos para operações, instrumentos para
Clames 6
Inatrunientos de precisão
abaixar língua, afastar lábios e gengi.
fvlaguinss e utens.lios para serem Ima.
vas juntas corrediças para canetas de
Classe 10
motor de partida. terminal ancora do Instrumentos, máquinas, aparelhos e brocas, irrigadores, liquido para limpisa
eixo do bendiz, dinamos elétricos. cole- petrechos para medicina, a arte den- e polimento doa dentes, lixas, limai
tores de arranco. aras. carburadores tária a cirurgia e a higiene, aparalhos para ossos, lancetas, luvas de borracha
Liailstria Brasileira
correntes de disbabuicao. coroas, care instalações hospitalares: Amalgamas. para cirurgia, lamparinas, laminadores
brradores. c.aixas de cámbio, engrena. algodão( hidrófilo, agulhas para inje- para prótese, ligas para prótese, lixa
Classe 41
geas, embreagem. juntas universais ções, assentos para enfermos, apara
disco, ligaduras de Alcachofras, aletria, alho. aspargol,
partidas. pistões freios. caixa de mu- lhos de pressão arterial, aparelhos de em failha e tal
cânhamo, massas plásticas para rins açúcar. alimentos paar animais =ad6.
dança caixa de movimento central, codiatermia.
aparahos
para
massagens.
odontológicos,
máscaras para amoedai, amêndoas. ameixas, amendoim, araratat
bras de esferas para direçao e asovi. aparelhos de raios ultra-violeta, agramesa
ara
operações,
meias elásticas, arroz, atam, aveia, avelás, azeite. neta
mento central engrenagem para atotonas, banha, bacalhau, batatas bala&
%amanso central. inhapas livrei dentadas fes. anuscópios afastadores, abre-bó. mesas para curativos, martelos, mercú- biscoitos. bombons. bolachas.
baunilhag
:sara cabos. rolamentos. carburadores. cas, abaix-linguas, aparêlbos e ralos X. rio para obturações, mandril para poli- café em pó e em grão, camarao. canela,
pinhaes. macacos. alavanca para ias- aparelhos para surdez. aparelhos ade. mento. moldelras, macas. mesas para em pau e em pá, cacau, carneá, chá,
nender veiculos, gatilho de partida de nõtonos, alicates. ataduras, adesivos clinicas médica e hospitalar e cirrgica. catanaelos, chocolates. confeitos cravais
funcionaram"; de engrenagens de velo- curativos. aparelhos para abaixar lin móveis para fins cirúrgicos e odontu cereais, cominho, treme de leite. cremei
ddlide do veiculo. engrenagem para guas, afastar lábios, gengivas, agulhas lógicos, nuflos para dentaduras, olhais alanenticios croquetes, compotas. cada
eixo e manivelas. alimentados para car- para seticgac tonizadores, alargadores artificiais, protetores para selos,' pontes pita coalhada. ca.stanha. cebola.-' condfa
huradores. anéis de pisa. a.aéis de es- de canais, alavncas para extração de móveis e pontes fixas. pontes de guta. mentos para a;lmentos, rolorantat
feras para rolamentos anéis de óleos. dentes. amalgamas para obturações. percha para obturações de canais, po, chouriços. dendê doces, doces de fala
méis, auto lubrificrdores. agulha. te amianto em fibras e em obras. angutos para limpasa e polimento dos dentai tas espinafre, easén,las alimentares, entoa
-^aulaoem do earbarador. buchas. Mn para brocas para fins dentários anéi: porcelana para•os dentes. padiolas. pre- padas ervilhas. easovas, extrato de kat
anhos e insufladores do ar. bombas Itt- e aparalhos para fundição e encrosta- servativos, pinças anatõmicas. pincaa mate, farinhas alimentitias, favas, fila
atacadores. bomba, de artieulaçao de ção. aparalhos eletro-dentarios. chalrai para garganta, alvas protetores, pla- cuias. flocos, farelo fermentos, felga",
-omhustivel para trotares. blocos de cos e eletro-diagaósticos, aparêlhos para cas para ossos. pós artificiais, panos fasoa.• frios, frutas sacas naturais e crias
¡votares. bielas. alar.ns. cabecotes, c; gabinetes de clinica e prótese dentá- para manipular arries. pás adesivos den- !alindas . gricose g..ana de mascar. gota
aadros comutadores culatra de cilia ria, arcos para serras de MITO, arta taduras, porta residuos para gabinetes datas grânulos. grão de bico, gelatint,
;ire do motor. caixas de lubrificação culadores, bolsas para água quente. bis- dentários, pontas de grafites, prensas g,..iabada geléais herva doce. bera*
compressores condensadores. cremalbei turis. braços artificiais de borracha. bu- para nuflos e para aproas, porta amai. mate: hortaliças l agostas, linguas leltE
-as. cruzetas. (lisa:alota° de arramai!. gias. bombas de borracha para Lm gamas. quadros elétricos, ruge para condensado, leite can pó, legumes agg
, ingulça, louro maga
:tinamos. dispositvi para igniçao ele cirúrgicos e protéticos. bacia para dentes, retescõpios, rodas para desgaste, conserva. ícias. mariscos, snanteigifs
trica para motores. engrenagens. en- cuspideiras. bicos para seringas de ar rolos cirúrgicos de aa ou pau. aparê. sas alimnt
grenaras de :reasaltseiras. eixos cai. e água quente e fria. boticões, braços Usos de raio X. raios ultra-violetas. lia margarina, marmelada macarrao maga
bolos fusos. geradores. lubri fic a dores para canetas, de brocas brocas para termia. revestimentos para prótese seda sa de tomate. mel e melado, mate toada
zeittrifvoos. motores, motores de cola clinica e de prótese. bronqueiros, ban- •pasa saturas, solda para prótese, serra sas para mingaus molhos. malucas
anistio. mancais. mancais de roleta* das de borracha, braços para mesa au- e serras para raquiotomla, suportes mostarda, mortadela nós moscada. Ma
amaciados de rosca, magnatas para moto xiliaras. bandejas hospitalares, cauté atléticos, sacos para gelo, sondas, se- zes, óleos comestiveis, ostras, ovada
res. mecanismo impulsionador de dile rios, canetas para brocas para fins den- ringas para lavagens. seringas hipoca; pata piaos. prlinas pimenta, Pós Par*
releria!, pistão pinhões. redutores. ro- tários. copos para cuspideiras. çubetas. micas, perfuradores, vaginas, aparelhos pudins, plckles. peixes presuntos, pad
das. dentadas. segmentos do pista°, se- cadeiras para dentista, ceras prepara. de infra vermelho sandraca, suspensó- tês, petit-pois, astilhas pizzas, pudins:
paradores de graxa. rransformadores das e . _composiçõei de .çera para uso rios atléticos, tira-ite, tubos de borra. queijos, raçõeá balara radas para anta
velas . de de clinica e de prótese. cimento em cita pata irrigaderes, termômetros, tre- mais. requeijões, sal sagu, sardinhas,
virabrequins, separadores
volantrs. areias h draulicos e gerai para obturações, compressores de panas, tesouras. toalhas higiénicas. 'inriduiches, salsichas salames, sopas ensorvetes. sacos de tomates e de
freios de ar eira veiculas carburado- .ar, cones contrapiacas. canetas para tampões , higiênicos, tiras de lixa e ce, latadas
festas: torrada*, tapioca, támaras, talha.
rem, ~is de segmento bombas para .brocas para • tuis dentários; porcas, es lufose, turbinas para ar, tigelas e tiras
tremoçot. , Sortat. tortas para aliMeca, cruzetas. , samblo, cárter de em tampadas ou •nao de qualquer material de borracha para fins protéticos, aulas.
mento de animais e aves, ton.tx-breagem. cárter do motor, comautadares, cuspideiras de fontes, copos elétricos, nizadores,a verniz isolante e ventosas
toucinho e vinagre

Morubixaba
industria Brasileira
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de Goiás
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.:Tereno n.° 641.818, de 19-5-64
Armações de Aço Probel S. • A.
São Paulo

.
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Classe 6
Bombas hidráulicas
Termo n. 9 641.826, de 19444
Indústrias Schneider S. A
Santa Catarina

Indústria Brasileira

16
11

Classe 21
Carrinhos para bebês

de 1964

agricolas, hortIculas. sanitárias e veterinários. Sulfatos, supirfosiatoa, vacinam
para aves e animais, venenos coou'
Insetos, anitnais e herva daninhas

Termo n.° 641.833, de 19-544
Jacob Malltea
Guanabara
PRORROGAÇÃO

Termo nP 641.1140, de 19-5-64
Cia. Química Rhodia Brasileira
São Paulo

Edific10;

Claves: 32, 33 e 50
Insígnia
Termo n.o 641.825, de 19-5-64
Indústrias Schneider S. A
Santa Catarina

Classe 21
7-Carrinhos para bebês

Setembro

BI

PRORROGAÇÃO

Classe 33
Titulo

QUALIDADE

Termos na. 641.834 a 641.836, de
19-5-64
Lojas Evereat S. A.
São Paulo

Também é Economia
Classe 2

Seu Carnet de Crédito
Vale o Dobro.
Nas Lotas Everest.

Substâncias e preparações químicas usa

das na agricultura, na horticultdra,
veterinária e para fins sanitários.
saber: adubos. ácidos sanitários, águat
desinfetantes e para fins sanitários,
apanha-mosca e insetos (de goma
papel ou papelão), álcalis, bactericidas,
baraticidas, carrapaticidas, creta crena

talina. creosoto, desodorantes, desinfetantes, defumadorea exterminadores da.,
Classe 32
pragas e hervas daninhas, sterilizand*
embrocações para animais, mima
Frase de propaganda
Classe 6
Classe 36
tos,
farinhas
de ossos, fertilizantes loa:
Bombas hidráulicas
Compra e venda de peças de vestuário fatos, formiddas, fusnigantes. fungidd
Classe
50
PRORROGAÇÃO
Termo n.° 641.827, de 19-5-64
das, glicose para fins veterinários, gim.
Investimentos financeiros, planos de no, herbicidas. inseticidas, insetifugos,
Indústrias Schneider S. A.
sorteio e publicidade
Santa Catarina
larvicidas, microbicidas, medicamento4
para animais, aves e peixes, óleos da
Tênno n.° 641.837, de 19-5-64
indústria Brasileira
Walmar Indústria e Comércio Ltda. sinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes, papel fumega
Guanabara
Classe 42
tório, pós inseticidas, parasiticidas, hm.
gicidas e desinfetantes, preparações 11
Vinhos, etc. Classe 6
produtos inseticidas, fermicicias, desfia.
Bombas
hidráulicas
Termo n.9 641.820, de 19-5-64
-,----leiautes e veterinários, raticidas, rema.
...-Classe 2
Bragileira de Vinhos S. A. Indústria
dios para fins veterinários, sabões veta
Termo n.o 641.828, de 19-5-64
Substáncias
e
produtos
químicos
em
e Comércio
rinários e desinfetantes, sais para fini
Indústrias Schneider S• A.
geral
Rio Grande do Sulagrícolas, horticulas, sanitários e vete»
Santa Catarina
Termo n.9 641.838, de 19-5-64
efluídos, sulfatos, superfosfatos vacinas
PRORROGAÇÃO
Predil Imóveis Lida
para aves e animais, venenos conta
Guanabara
Insetos, animais e herva daninhas

Termo n.0 641.819. de 19-5-64
Brasileira de Vinhos S. A. rabisca .
e Cornércio
Rio Grande do Sul

VINNO1ANDIA

..–.

Classe 42
Vinhos, etc.
Vrmo n.° 641.821, de 19-544
Watson Macedo
Guanabara
PRORROCACÃO

SINFONIA CARIOCA

Termo n.° 641.830, de 19-5-64
Indústrias Schneider S. A.
Santa Catarina

.2 0/ 3

Classe 32
Uma produção cinematováfies
Termo n.° 641.822, • de 19-5-64
josé Augusto Chevrand /
Rio de Janeiro

Classe 6
Bombas hidráulicas

Termo n.0 641.831, de 19-5-64
Castelisho-Bar S. A.
'
Rio de Janeiro

SONHO AZUL
Classe 40
Colchões. etc.

Castanho Bai

Termo n.9 641.823, de 19-5-64
Civis S. A. (Adcntnistra4ão de Bens.
.
Corretagens, Incorporações)
Guanabara

Classe 32
Pataicações de , qualquer espécie

Classe 33
Insígnia
Termo n.° 641.839, de 19-5-64
Cia. Quicnica Rhodia Brasileira
São Paulo

PRORROGAÇÃO
Classe 6
Bombas hidráulicas.

a IA

PHE011

20/2
Classe 6
Bombas hidráulicas
Termo n.9 641.829, de 19-5-64
Indústrias Schneider S. A.
Santa Catarina
2 01 1

isMaLtrita

WALMAR

Classe 41
Titulo

,

Termo n.9 641.832, de 19-5-64
Castelisho-Bar S. A.
Rio de Janeiro

Castelinho Bar S. I.
Nome comercial

Lembre - se:
Qualidad e Também é Economia
...

Tênno n. 9 641.841, de 19-5-64
Ótica Califórnia Ltda.
Guanabara

ÓTICAS CALIFÚRNIA
FILIAL
CAMPO GRANDE , 'GB
'

Título de estabelecimento

Termo a.9 641.844, de 19-5-64
Classe 2
Roloac — Representações e Comérc.!.
Substâncias e preparações quttnicas usade Máquinas Ltda.
das na agricultura, na horticultura no
Guanabara
veterinária e para fins sanitários,
saber: adubos, ácidos ,anuários águas

desinfetantes e para fins ssnitários.
apanha-mosca e insetos (de goma e

ROLMAC

INDÜSTRIA. BRASILEIRA
papel ou papelão). álcalis. bactericidas
baraticidas. carrapaticidas. :rasai creso•
Classe 6
talina, creosoto. desodoraátes desisifetantes. defumadores, exterminadores de Máquinas e suas partes ,ntenrantes para
pragas e barus daninhas. esterilizan- 'fins industriais: máquinas de precisão.
tes, embrocações para animais enxer- máquinas operatrizes. motores e sumia
tos, farinhas de ossos. fertilizantes. fos partes, peças para autoansveis não
Tatos. formicidas. rumigantrs fungici- tluidas em outras classes: Alavancas,
das. •glizose para fias veteri nários. gua- elternadores máquinas stnassadeiras.
no. herbicidas. Inseticidas. .nsetifugos. máquinas arnassadeiras de barro e coalarvicidas, microbicidas, medicamentos ereto, máquinas de abrir chavetas mápara animais, aves e peixes. óleos de quinas ariadoras para ferramentas, ta&
sinfetantes e veterinários. Petróleos sa• quinas para arqueação de embalagens,
nitratos e desinfetantes. papel fumega snéis de esferas p.,:ra ..,lamentos anéis
t6rio, pás inseticVlas. parasiticidas. fun de óleos, anéis para tae,litar o arranco
qicidas e desinfetantes, preparações e los motores autolubrificadores, anéis
ebturadorea. aparelhos para mistura de
wodutos inseticidas. fermicidas,
• aantes e veterinários, raticidas, retné. sné is de segmentos, bielas, bombas de
lios para fins veterinários, sabões vete- a rcomprimido, pombas lubrificantes.
. rinárms e desinfetantes, sare para rins solina para autonitevéis, blocos de MO-

'

Tarmo a° 641.842, de 19-5-64
bombas de airculaçao. bcttabaa de emaTabacaria Londres S. A.
bustiveis pua motorea, bambai para
Guanabara
óleo. burrinhos. bombas de agua e gim
combustíveis de anotou,' e explodia
manteiga. engrenagens, eaarenagena
genhoe de ,cana. espremedeiras para
torci bombas hidriallicas, bombas mastrifugas. rotativas. de .deslocanientos t
pistao. blocos centrifugadorea, ismium
Ciais para liquido& e pós, clernatadeiras, hernogrataadores. maquinas brunia
donas, caldeiras. compreacorem cilindro*.
cambam. cabeçotes maquilnas adaptadas na construçao e coaservação de
estrada. máquinas de costura, laia:minai
INDÚSTRIA BRASILEIRA
centrifugas. maquinas para clarear. claClasse 44
rificar. refinar. riaturra . purificar
Cigarros
liuldos e pós máquina* Cornpressorai,
máquinas clasai‘icadoram .máquinas ca.
641.843,
de 19-5-64
Têrmo
mo
tadoras. maquinas de centrar. maquilai
Massames
Rocha
Couto
Limitada
para cortar, carburadores, cariar da emGuanabara
breagem. carter de motor, cubo* de
placas de embreanms, caixas de lubrifIcaçao, diferencial. distribuidores as
PRORROGAÇÃO
gasolina. dispositivos de arrannue, ma.
quinas deaeaspalhadoras. maquinas asbulhadoras. descascadoma„ amua:acidras, embreagens. engraxadores, centrifugas. máquinas misacriclama, elevadoras, esmeris exaustores para forjar. mrpara mancais. engrenagens para cremaClasse 34
leira. engrenagem& de comando das
Encerados
válvulas eixos de transmissão, direçlo.
Termos na. 641.845 a 641. 848, de
elevadores hidráulicos. engrenagens
19-5-64
multiplicadoras. guindastes. putndaste
para caminhão. fruam maquinas para Indupal S. A. Indústria Paulista de
Alimentação
furar, geradores. auánchos de rosca
ama fim. guinchos de segurança. guinSão Paulo
chas de transporte aéreo, gazeMcadores
de liquidos combustiveis, geradores de
eletricidade. jantas universais para con- dutos dagua de motores e máquinas.
a frio e a quente para aço e outros
INDUSTRIA BRASILEIRA
metais, lançadeiras. máquinas de lavar

HÃO

FOFINHO

roupa e pratos. as.kquinas batedeira*.

mancais para brocas, motores elétricos.
máquinas operatrizea maquinas mistaradoras de barro e de conaretca má.,
quinas borracheiras e etc:xteis. magoa
aas frígorlficas, moinaaes para cereais,
máquinas para malharia, ia:cadeiras maquinas para movimento de terra máquinas de rotular, azar:elos a vapor,
motores de combinem, interna, eiétricos
e a gás, motores para biciciatas e motocicletas. multiplicadores. molas para
maquinas. molas para válvulas, macacos hidráulicos, magnetos de :maçam
mandris, pedais de Maamacas de embreagcns. planetárias ie paralusas sem
fim e de rodas. penam quart. & parte
de máquinas, roloa para estradai e irapres.sao, pistões de motores pinhões.
pransaa, máquinas aulverinacmas piai
nas da mesa, placa arma rormat polias.
redutores. rolamento ,: caem:anos seg•
11.ecawcws. seramamos de plstão.
ras hidráulicas, serras ti, fita máqui.
ia secadoras maquinas ima erra, ma.
guinas salgadeiras para ra.anreiga. tem
rem turbinas, tercedeiras mar:liam:o oara
para
tecidos e apeçariai.
rumavas
indústria di, ttc.dos
maquinas para soldar. camas raecanicos,
tórnoa de revólver. alâ:11.7:Ilat, lirdie.Ci
ris. cachos de valmalas vaa-Mas de
motores vibraq uins. arma em ignição
para motores. veramínhva maquinas
ventiladoras e N.entilach yT•s cont. ama/
de magamas
19-5.64
Termo n.° 641.855,
Belo Rio Magazin Laja.
Guanabara
Çeo

Selei-vibro? de : 1964 3371
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Classe 36
Camisaria e aapataría

Tinir on.• 441.453, dê 191.5-64
vejas fernet, genebra, gin, kumel, 3icores. nadar, punch, pimperrrdnt, rhcan, Iszlitstrias "ApoT/o" Reinicia% Ardonlo
Narvlez S. A,
sucos de frutas em álcool, vinhoa, verSão Pau/r
nrath, vinho, espumantes, vinhos gui- ;
nados, whisky •
Classe 43
Para distinguir: Amuas misseraim açama
gasosas artificiais, bebidas eaPutalanks,
sem álcool. guaraná, gasosas, aúna/as
para refrigerantes, refrescai refrigerantes, soda, suco de frutas sifões xaropes
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral,
bilhetes, duplicatas, faturas. folhinhas.
notas fiscais, papéis de oarrespondenlia, passagens, recibos, anúncios Mnpressos

Classe 46
Sabão

Têrmo n.° 641.849 de 19-5-64
Têm° n.9 641.1154, de 19-5-64
Indústrias "Apoio" Reunidas, Antonio Indústrias "Apollo" 'Reunidas, Antonio
Narváez S. A.
Narváez S. A.
São Paulo
São Rude,

4:APOLLOD,
gmbUirileA

11/ A1111.1t114 •

Classe 11
Para distinguir: Rastelos, grampos para
cercas, peneiras, arame farpado
a
Tênno n.o 641.850 , de 19-5-64
Indaatrias "Apoio" Reunidas. Antonio
Narváez S. A.
São Paulo

SABÃO

QUERIDO
nutetru

Classe 46
Sabão
Varino a. • 641a856. ele 19-5-64
Humberto Pustiglione
São Pago

Classe N.

Alcachofras, aletria, alho. aspargos
açúcar, alimentos paar animais, amido
amêndoas, ameixas, amendoim araruta
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite. azeiNome CUM Teia)
Peneiras
tonas. banha, bacalhau, batatas, balas
Termo na 641.857. 'de 19-5-64
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
Termo n.9 641.851, de 19-5-64
Humberto Pustignone
café em pó e .em grão, camarão, canela Indústrias "Apoio" Reunidas, Antonio
São Paulo
em pau e em pó, cacau, carnes. chá.
Narvara S. A.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
São
Paulr
cereais. cominho. creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, cara
gica coalhada. castanha, cebola. conda
mentos para alimentos. colorantes.
Classes: 8 e 13
c.bauriços, dendê. doces, doces de fru.
Titulo de estabelecimento
tas. espinafre, essências alimentares, em,
+MI
parias, ervilhas enxovas. extrato de to
Termo na s.641.858 e 641.859, de
mate, farinhas alimenticias. lavas, fé
19-5-64
aulas flocos farelo. fermentos. feijão
Humberto Pustiglione
figos frios, trutas secas naturais e cria
São Paulo
taimadas; gricose goma de mascar. gor
duras, grânulos. grão de bico. gelatina
4otabada. geléias. herva doce herva
n,ate, hortaliças. lagostas, lingtms leite
condensado, leite em pó. legumes em
Clas.se 11
ccnserva, lentilhas linguiça, louro, mas.
Pregos
ais alimentícias., mariscos. manteiga
ramgmina, marmelada. macarrão mas
Indústria B;asileira
nono n.° 641 852. de 19-5-64
sa de tomam. mcl e melado, mate. mas - Indústrias "Apoio" Reunidas. Antonio
Classe 8
mi. para mingaus, molhos. moluscos.
Narváez S. A.
Relógios
mostarda, mormaela, nós moscada, aoSão Paulo
Classe 13
ais, óleos comestíveis, ostras, ovas,
Joana
piaos prlinés. pimenta. pós para
padms. pickles Peixes, presuntos. parermo n.° 641.860, de 19-5-64
tês petit-pois astilhas, pizzas. pudins.
X6-Xó f, D6 Calçados Ltda.
miejos, rações balanceadas para arai
Guanabara
rflaiS requeijões sal. sagu, sardinhas
senauiches.. salsichas. salames, sopas enlatadas, sorvetes, sacos de tomates e de
fr,ms: torradas. tapioca. tâmaras. talha
tremoços. cortai. tortas para 'ali
mento de Mamais e aves, torrões
Indústria Brasileira
toucinho e vinagre
Classe 36
Classe 42
B6isas, sapatos para humené e senho.
'''lasae 46
Paris distinguir: Aguardentes, apatiaMS, calçados para crianças, chinelam
Sabão
voa anis. binar, arancim conhaque, cerdoto*, galochas, polainas e ciandalbsa

Casa Pustigitonei

X6-X6 8( Dó*

$372 Quinta -Mira 10

DIÁRIO OFICIAL (Seçú)

III)

Setembro de 1964

nino a.• 641.861, de .19-544

carne, aspiradores de pó, aparelhos de- . Termo a.° 641.869, de 19-5-1964
Termos as. 641s872 e 611.873, de
Class para lavar, acendedores elétricos.
Marina, Maia S.A. — Utilidades
19-5-1964
aparelhos picadores de carne e legumes,
Domésticas
Wageraec Ltda. Oficina Mecânica
aparelhos fotográficos. amplificadores
Guanabara
G uanaba: a
de som, aparelhos acústicos, aparelhos
0MERêlAL PRONTOCDPIA LTDA: de rádio receptores, aparelhos de rádio
receptores conjugados com fonógrafos
e receptores de televisaria aparelhos reNome comercial
ceptores de televisão. antenas, acumulaores etétricos, aparelhos de iluminaçáo,
Trino n.° 641.862, de 19-5-64
Indústria Brasileira
batedeiras elétricas, baterias, balanças.
Comercial Prontocópia Ltda.
Guanabara
bules e cafeteiras elétricas, bobinas, camClasse 50
painhas elétricas, acumuladores de ar,
Timbre . da requerente em impressos,
condicionadores de ar. chuveiros elétritimbre para uso em craques, duplicatas,
cos, diais. enxugadores elétricos, enceClasses: 6, 8, 21 e -10
envelopes, faturas, notas promissórias,
radeiras elétricas, estufas, evaporadores.
Insígnia de comércio
papel de correspondência e recibos, imexaustores elétricos, fogareiros elétricos
pressos em cartazes, placas, taboletas e
Termo ne 641.870, de 19-54964
e automáticoaa ferros elétricos, de pasveículos. Bilhetes impressos e folhinhas
Marins,
Mala
S.A.
—
Utilidades
sar e engomar, frigideiras elétricas, foClasse 33
Domésticas
nógra eos, geladeiras elétricas, interrupOficina mecânica
Guanabara
tores, lavadores e• liquidificadores eléTêrmo n.° 641.874, de 19-5-64
tricos, leiteiras automáticas lustradeiImmuno
S .A. Produtos Biológicos e
ras, lanternas elétricas, lampadas,
Químicos
turadores
elétricos,
automáticos,
microClasses: 8, 17, 33 e 38
Guanabara
fones,
mostradores,
pilhas
elétricas,
reSinal de propaganda
Classes: 6, 8, 21 e 40
frigeradores, resistências elétricas, paTitulo de Estabelecimento
Termo n.° 641.863, de 19-5-64
nelas automáticas de pressão, reatores
Produções Lena Ltda.
sorveteiras elétricas, sirenes elétricas,
Termo n.° 641.871, de 19-5-1964
Guanabara
torradeiras elétricas. transformadores. Hêrccles S.A. Indüstria e Comércio de
INDUSTRI A BRASILEIRA,
Calçados e Artefatos de Borracha
tomadas elétricas, válvulas elétricas e
•
ventiladores
São Paulo
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado
Classe 21
INDIYSTRIA BRASILEIRA
como cicatrizante
Para distinguir: Veiculos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, autoTermo n.° 641.875, de 19-5-61
Classe 8
'móveis, auto-caminhões, aviões, amorINDÚSTRIA BRASILEIRA
Inanuno S .A. Produtos Biológicos e
Discos gravados
tecedores, alavancas de câmbio, braços.
Químicos
Classe 39
breques, braços para veículos, bicicle• nuanabara
Termo n.° 641.864, de 19-5-61
Para
distinguir:
Artefatos
de
borracha.
tas, carrinhos de mão e carretas, cama
Marins, Mais S. A, — Utilidades
nhonetes„ carros ambulantes, caminhões borracha, artefatos de borracha para
Domésticas
ktko
carrog, tratores, carros-berços, carros veículos, artefatos de borras:ha nao inGuanabara
,a
tanques, carros-irrigadores, carros, cais cluídos etn outras classes: Arruelas. arculares para veículos. ceio* de veículos golas. amortecedores, assentos para cao e?
roças, carocerias, chaasia, chapas cir deiras, borrachas para aros. batentes de
cofre,
buchasde
estabilizador
buchas
carrinhos para máquinas de escrevei
•
corrediços, para veículos, direção, desli. buchas para fumei°, batente de porta
s?‘
batente
de
chassis,
bicos
para
marnadet.
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga, ras. braçadeiras, bocais, bases- para te.
4419
engates para carros, eixos de direção. lefones, borrachas para carrnhos indusfreios, fronteiras para veiculos, guiclac triais. borracha para amortecedores
444
IN e;‘
locomotivas, lanchas, motociclos, molas bainhas de borracha para rédeas cochirr
de
motor.
câmaras
de
ar.
chupetas,
cor-.
motocicletas, motocargas, moto furgões
Nome comercial
1/4P
manivelas, navios, ónibus, para-choques. dões massiços de borracha, cabos para
ermos na. 641.865 a 641.868, de para-lamas, para-brisas, pedais, pantões ferramentas, chuveiros, calços de borClasse 3
chapas e centros de mesa, cor19-5-1964
rodas para bicicletas, raios para bicicle- racha.
Uni preparado farmacêutico anil-indas
de
borracha,
cápsulas
da
borracha
Marins, Mala S.A. — Utilidades
tas, reboques, radiadores para veiculos
flamatório
para centro de mesa, calços de borraDomésticas
rodas para veículos, selins, tricicles, ti cha
para
máquinas,
copos
de
borracha
Guanabara
cantes para veículos vagões, velocipepara freios, dedeiras. desentupideiras, Termos ns. 641.876 a 641.879. de
des, varetas de controle do 'afogador e discos de mesa, descanso cara pratos.
19-5-64
acelerador, tróleis, troleibus, varaes. de encostos, êmbolos. esguichas estrados, Indústrias Químicas Resende S. A.
carros, toletes para carros
Rio de janeiro •
esponjas de borracha em guebrajacto
para torneiras, fios de borracha lisos
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de fôrmas de borracha. guarnições para
aço, .nadeira, :mofados ou não, inclu- móveis, guarnições de borracha para
sive móveis ara escritórios: Armários, automóveis, guarnições para veículos,
armários para banheiro e para roupas lancheiras para escolares, laminas de
usadas, .alnicr eadas, acolchoados para borracha para degraus. listas de borramóveis, bancos, balcões, banquetas. cha para janelas e para portas. lençol,:
bandejas, domiciliares, berços, biombos. de borracha, manoplas ma,anetas oro
cadeiras, caminhos' para chá e café taiocas para para-lamas. orosecorcs de
Para distinguir: Máquinas para afiar. conjuntos
1
para dormitórios, conjuntos para-choques. pedal de acelerador pe. Substâncias e Classe
alimentar água, amassar, aplainar, ar- .para sala de
preparações químicas
jantar e sala de visitas, dal de partida. paras pare bus mas, usadas nas Indústrias,
na fotografia e
rolhar, brunir, cardar, coletar, eompripratinhos pneumáticos. pontas de bot.
mir, cOrtar, coser, classificar, cravar, conjuntos para terraços, jardim e praia, racha para bengalas e miaras. rodas nas análises químicas: substâncias e
conjuntos
da
armários
e
gabinetes
para
&bulhar, desbagar, desnatar, despolpar,
massiças. rodízios. revestimentos de preparações químicas antit-corrosivas e
anti-oxidantes
dobrar, drenar, estampar, fabricar ar- copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras borracha, rodas de borractri para móClasse 2
tigos de metal, fabricar bebidas, fabri- giratórias, cadeiras de balanço, caixa veis. sanfonas ,Se vácuo, suportes de
car calçados, fabricar chapéus, fabricar de rádios, colchões, colchões de molas motor, sapatas do pedala de breque, se- Substancias e preparações químicas usaescervas, fabricar ferramentas, fabricar dispensas, divisões, divans, discotecas, embalo e isolador, su portes, geme das na agricul tura. na horticultura, na
papel, Sundir, imprim:r, perfurar, pico- de madeira, espreguiçadeiras, escrivani- pneumáticos. suportes de skahlo. san- veterinária e para fins sanitários da
classe 2
tar, roscar, serrar, timbrar, torcer, tor- nhas, estantes, guarda-roupas, mesas, fonas de partida. saltos, solas e solados
Classe 3
near, betoneiras, burrinhos, briquetado- mesinhas, mesinhas para rádio e televi- de &Sr-racha. surdinas de borracha para
3res, cardadeiras, condensadores, crava- são, naesinhas para televisão, molduras aplicaçáo aos fios telegráecos e telefó- feanatdaranlsd s
eiras, dínamos, escavadeiras, motores, para quadros, porta-retratos, poltronas, nicos, travadores de porta. tigelas Substâncias químicas. produtos e preprensas, rebitadores, teares, - máquinas poltronas-carnas, prateleiras, porta-cha- tubos tampas de borracha para conta. parados para serem usados na medicina
ou na farmácia
insufladoras texteis, motoras, knotrizes, péus. soas, sofás-camas, travesseiros e gotas. tinas de borracha para elaboraçíto
Classe 46
vitrines
operatr.zes, perfuratrizes, roiam*
de subst.sacias curimicaa
Velas, fósforos, sabão comum e deterClasse 8
gentes. Amido, anil e preparações para
Para distinguir: Aquecedores, aquecea lavanderia. Artigos e preparações
dores automilticoa. aparelhos para atoeis
PREÇO DO NÚMERO DE ROJE: CR$ 10,00
para conservar e polir
Comercial Prontocópia Ltda.
Guanabara

Wagemec

CASTELO DO R10

Hermopiacentin

LENA

SHANGRI-LÁ

MARINS, MAIA S. A.
UTILIDADES:
DOMÉSTICAS
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