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SEÇÃO III
ANO XXII - iN.° 174

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PATENTES
Dia 8 de setembro da 1904
'
Notificaçáo
decorrido
o
prazo de recurUma vez
so previsto pelo artigo 14 da Lei 4.048
de 29 de dezembro de 1961 e mais dez
dias - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado, ficam notificadas
os requerentes abaixo mencionados a
comparecer a este Departamento a
fim de efetuarem o pagamento da taxa
final concernente á expedição dos respectivos certificados dentro do prazo
de sessenta dias - na forma da parágrafo único do artigo 134 do Código
da Propriedade Industrial.
Privilógjo de invenção deferidos
N.° 116.576 - Aperfeiçoamentos
em isoladores pendentes de fuste inteiriço - Compagnie Generala D'Electro Ceramique.
N.° 116.605 - Nova churrasqueira
Jplicável em fogões a gas e outros Osvaldo Jesus Xavier Marques.
N.° 119.881 - Circuito diodo do
resistência negativa - Rádio Corp
af América.
N . 0 121.883 -- Ap2-rfeiçoamentos
vm ou relativos a máquinas para manipular fumo - Molins Machine co
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
ticidaa que os contêm - Societe dee
Usines Chimiques Rhone Poulenc,
N.° 126.097 - Herbicidas - Hércules Powder Co.
N.° 126.300 - Processo para tratamento de uma solução de ácido citrico impuro - Miles Laboratories
Inc.
N. 0 126.748 - NOvo tipo de máquina automática para fabricação de
pão e outros - Oraste Vastarelli e
Vicenzo Parmendola.
N.° 126.793 - Agentes para coatrOle de vegetação - Badische Anilin
ês Soda Fabrik Aktiarsesellschaft.

N. o 129.979 - Urna máquina para
cortar e desfiar fumo em corda - Rubem Fialho.
N.° 131.881 - N. polihaloetil tio
1,2 carboximidas como composições
fungicidas - Califórnia Research
Corp.
N.° 155.933 - Aperfeiçoamentos
em fechaduras - Leandro Torres dos
Santos.
Modelo de utilidade deferidos
N.° 119.878 - Nevo fogareiro a
álcool - Ferrogalvano Ltda.
N.° 122.595 - Fixador para o preparo de alimentos sólidos - Jacques
as Cia. Ltda.
N.° 122.760 - Aperfeiçoamento
1 Árnited
em moinhos de café milho e outros N . 0 121.909 -• Recipiente de vácuo Hirokasu Hirasawa.
tara conservar produtos frescos
Modelo industrial deferido
Ess Ohg.
N.° 152.588 - N8vo modelo de
N . ° 122.475 -- Aperfeiçoamentos
.ati máquina para picar forragem - mamadeira - Marlene de Macedo Rodrigues Lisboa.
Cluida Atillo Crentasco.
N.° 122.597 -- Processo para a Privilégio de invençãto indaieridos
N.° 127.281 -a- Aparelho elétrico
oreparacão do principio aromático coa. 1ensado de tabaco - Giovanni Card!, de bimbalhar sino* - Irmãos BeIlini
ls Cia. Limitada.
eale•
135.362 - Processo de junção
N.° 123 812 - Processo de recom- deN.°
peças de madeira • respectiva caear e estabilizar lixo - Naturizer Co vilha - Walter Gerdau S.A. Comer123.813 - Aparelho redutor
N
ciai e Industrial.
, 1.. material - Naturizet Co,
Exigências
N.° 124.413 - Uma composição
s ,,nicida melhorada - Rehm es lidas
N.° 148.171 - Antemio Farace c.
Satisfaça exigência.
Max Lowenstein S.A. Fáb. AlianN. 124.422 - Processo para melhorar as proariedades promotoras da ça de Artefatos de Metais (Opoente de
C11, 11t0 de 'tacões destinadas a ali- termo 123.854) - Satisfaça exigêntn,arao ris animais produtores de cia.
,aane
Ren+érche et Industries ThaN.° 58.628 - Eletro Realística
i-, e . a.it iques' Rit.
da. - Satisfaça exigência.
rn 124.502
Processo de prepaMetalúrgica Tabd Ltda. (J unto ao
r,,-,-”) de povos eoeres lince rbamicos termo 157.297) - Satisfaça •xigêne a• composições fungicida e!lema- cia.

N.° 129.658 - Karel Ctvrtail
Same Curi e João Mitro - Satisfaça
1 exigência.
N.° 129.659 - Karel Ctvrtnib
Sarna Curi • João Mitra - Satisfaça
N.° 92.016 - Construções Conti- exigência.
N.° 129.666 - Ernst Jossof Lananatal Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 98.016 - Comercial e Impor- berg - Satisfaça exigência,
N.° 129.939 - American Radiator
tadora 'Casa Rochinha Ltda. - Satisfaça exigência.
es Standard Sanitary Corp - SatisfaN.° 110.052 - Efraim Regenbaam ça exigência.
N.° 130.031 - Scientific Desisto
e Yshay Gad, - Satisfaça exigência.
N.° 109.105 - Westinghouse Elec- Co Inc - Satisfaça exigência.
N.° 130.262 - Hans Johann**
tric Corp, - Satisfaça exigência.
N.° 118.811 - Scovill Manufac- Specht - Satisfaça exigência.
N.° 130.383 - Oswaldo João
turing Co. - Satisfaça exigência.
N.° 122.178 - Maria Thereza Pa- Quintino e José Benedito Mari - Si..
timfaça exigência.
checo Pereira - Satisfaça exigência.
N.° 130.430 - Dr. Victor Lortaa
N.° 122.477 - Bruno Balsimelli
- Satisfaça exigência.
Neto - Satisfaça exigência.
N.° 130.646 - Durval Lepore --,
N.° 124.908 - Carlos Pereira da Satisfaça exigência.
Silva. - Satisfaça exigência.
N. o 130.899 - lan George Whita
N.° 125.331 - Alf Eskil Hallen tio - Satisfaça exigência.
- Satisfaça exigência.
N.° 131.519 - Milton Braun •
N.° 126.464 - Otto Abichet - Nery Silveira de Avila - Satisfaça
Satisfaça exigência.
exigência.
N.° 126.494 - José Claudio Alves
N.° 135.503 -- Estanislau Minja
- Satisf2ça exigência.
kowski - Satisfaça exigência.
N.° 126.630 - Antônio Trivilho
N.° 144.192 - Fábrica de Filó Soa
Perez e Diego Marconi - Satisfaça
ciedade Anônima - Satisfaça oxigena
exigência.
eia.
N.° 127.235 - Maria Giffoni N.° 144.467_._. Alfred %lin - Se.
Satisfaça exigência.
tisfaça exigência.
N.° 127.251 - Phillips Petroleurn
N.° 150.173 - Entreprise ComCo - Satisfaça exigência.
merciale D'Etat Technoexport - 'Siam
N.° 127.262 - Benedicto Manhães tisfaça exigência.
Barreto. - Satisfaça exigência.
150.395 - Tamotsu Amamiya
N.° 127.414 - Hans Ulrich Sohr - N.°
Satisfaça exigência.
- Satisfaça exigência.
N.° 150.514 - 150.515 - Cia.
- N. 0 127.595 - Carlos Pereira da Industrial Nossa Senhora da Conceição
- Satisfaça exigência.
Silva - Satisfaça exigência.
N.° 151.161 - Space Indústria Co.
N.° 127.836 - Syntex S.A. reterei° e R ep resentações Limitada e-.
Satisfaça exigência.
N.° 127.878 - Maria Delisea Jo- Satisfaça exigência.
N.° 151.391 - Sulzer Freres --.
nadio - Satisfaça exigência.
Satisfaça exigência.
N.° 128.298 - Cia. United Shoe
N.° 151.664 - !elétrico Maranto
Machinery do Brasil - Satisfaça exiLtda. - Satisfaça exigência.
gência.
N.° 152.037 - 152.038 - 152.039
N.° 128.709 - André Thaon da
Saint André - Satisfaça exigência. -___. 152.040 - 152.041 - 152.042
Eraldo Castagnari - Satisfaça mia
N.° 128.713 - 128.714 - Asahi gencia.
Kasei Kogio Kabusshiki Kaisha - SaN.° 152.256 - Dino Tolezano --tisfaça exigência.
Satisfaça exigência.
N. 0 128.742
N.° 152.351 - Salema Ernerick
- Aktiebolagat
Malcus Holmquist - Satisfaça exigi:o- te Filhos - Satisfaça exigência.
N.° 152.358 - Juvenal de Sousa
cie.
N.° 128.817 - Siemens ee HalsIce Machado - Satisfaça exigência.
Aktiengesellschaft - Satisfaça oxidaN.° 152.366 - Dr. Paulo Rebati!
aia.
Pelisson - Satisfaça exigência.
N.° 152.371 - Organizzazione
N.° 129.421 - Koppers Co DIN 'vi SRL - Satisfaça exigência.
Satisfaça exigência.
N.° 152.372 - Colgai@ Palmoliss.
N.° 129.557 - Aristide" Eparninondets Ferreira - Satisfaça •xigên- Co - Satisfaça exigência.
N.° 152.382 - Fruehauf Coro e-•
cia
Satisfaça exigência.

,
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DIÁRIO OFICIAL (Seção /II)

Repartições Públicas
• deverão remeter o expedien&
'destinado à publicação nos jornais, diáriamente, até às 15 horas.
,
- As reclamações'. pertinentes à matéria retribuída,. nós Casos de erros ou omissões, deverão
ser formuladas por escrito, à
Seção de Redação, das 9 às 17.30
horas, no máximo até 72 horas
após a saida dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito.
rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ão tomar,
em qualquer época, poi.. seis meses ou um ano.
As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem aviso
prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
parte superior do enderêço vão
impressos o número do talão de
•
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DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO III
'aça., e. pulaileadade do •adiante do Depliu-lanna.ee
Nauta:haat de Propriedade linduatrtal do taimao4ria
Camarote
landõenria

a.

•

tznpreeto na6 oficiada do Departamento de Imprensa Neclienee

ASSINATIMAS
REPARTIÇÕES PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e Interior:
Semestre • • • • . Cr$ 600,00 Semestre . ,.... Cr$ 150,00
Cr$ 1 ,00,00 Ano
Cr$ 900,00
Atas.
Exterior:
. Exterior:
1
Cr$ 1...z.r0,00 Ano .
Ano .
Cr$ 1.000,00
registro, o m- ês e o ano em que' jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovaçso
findará.
A fim de evitar solução de com antecedência mínima de
continuidade no recebimento dos trinta 130) dias.

• •

• eSetembro de 1964

"'"" As, 'Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas anuait
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em qual.
quer época, pelos órgãos compe.
tentes.
- A fim de - possibilitar a remessa de vab5res acoMpanhados
de esclarecimentos quanto á sua
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente clieque ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às ediçõis
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público - /cdera!, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da , assi1..eter.d.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos Órgãos • oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesma
ano, e de Cr$ 1.00, por ano
decorrido

N.° 152.716 - Cia. 'Indústria
N. S. da Conceição - Apresente clichê.
N.° 152.778 - Ind. e C omponen
-tesElrônicoWh!Ltda.-Mire
sente clichê.
N.° 125.825 - Cia. Industrial
N. S. da Conceição - Apresente c lichê.
N.* 153.026 - EnetratioS Theod a
re Varzakakoa - Apresente clichê.
N.° 153.096 - Neo Rex do Brasil
Ltda. - Apresente clichê.
N.° 153.178 - Erwin Drews e Rudo/f Matthatur -- Apresente clichê.
N.° 153.396 - Mario Philo Apresente clichê. •
N.°'153.634 L. Lamberto Droeven e Dr. Arturo Mathov - Apiesente clichê.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PATENTES
Dia 5 da setembro de 1964
Notificação

N.° 152.383 -- Olin Mathieson
Chemical Corp - Satisfaça ezigência.
N.° 152.399 - Slearawajima do
Brasil Estaleiros S.A. - Satisfe
exigência.
N.° 153.073 - Aage Vest - Satisfaça er;gência.
N.° 133.078 - 153.079 - Cia.
Industrial Brasileira de Calçados Vulcanizado, Vukabras S.A. - Satisfaça exigência.
N.° 153.137 153.138 - Beco
Dana S.A. Indástria e Cemêrcie de
Bebidas - Satisfaça exigência.
N.° 153.171 - João Braga Gurgel
- Satisfaça exigência.
1'T.° 153.251 - 153.252 - 153.254
e:- 153.255 Shellmar Embalagem
Moderna S.A. - Satisfaça exidncia.
N.° 153.361 - Prudenciano Èereira - Satisfaça exigência.
N.° 153.365 - Antánio Lopes Satisfaça exiganda,,
N.° 153.388 - Yasuo Oikawa Satisfaça exigência.
N.° 153.424 - Copamericana. MóUma vez decorrido o prazo de reveis Cromada' Ltda. - Satisfaça exi- curso previsto pelo artigo 14 da Lei
gência.
u.° 4.048 de 29 de dezembro de 1961
N.° 153.430 - Adolf Hoper - e mais dez dias - para eventuais junSatisfaça exigência.
tadas de recursos, e do mesmo não se
N.° 153.432 - Esquadrias Metia. tendo valido nenhum interessado,
licas Ferraretto Ltda. - SOisfaça cam notificados os requerentes abaixo
exigência.
mencionados a comparecer a &sie DeN.° 153.435 - Metalúrgica /la- partarnanto a rira, de efetuarem o patias, Ltda. - Satisfaça exigência.
gamento da taxa final Concernente a
N.° 153.469 - Sociedade de 'Ma- expedição doa respectivos certificados
teriais Automobilísticos Com&rcio • dentro do prazo de sessenta dias Ind ástria Ltda. %MAC ° - Sat-W*4° na zorras do parágrafo (mico do artigo
eridocia.
134 do Código da Proprielade indusN.° 153.470 - Perfumaria Reny trial.
Ltda. - Satisfaça exigência.
Privlgio ' de invenção deferido,"
N.° 155.458 - Jose Carlos Brutachin - Satisfaça exigência.
N.° 103.209.- Dispositivo adpteN.° 152.485 - Jorge Tetas --- 43e- vse as máquinas de aparar tecidos tirdaça eidgência.
•
Spiro 8 t :IÇ.
N.° 152,653 - Indústria Inaja ArN. 208-703 - Aperfeiçoa:Iremos
tefato* Copos Embalas:Jena de Papel
em
cai'éotn ' relação a um 'aparelho terS.A . - Apresente? clichê . ' •
N.° 152.685 - Ateneu Rego San- • nodinamico de movimento alternativo
- N. V. Philips 01oellanusenbrie1ren.
Apresente clichê

•-

• N.° 108. 930 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a transmissão de ,novimento entre motor e rotos de bomba hidráulica ou similares - Roberto
Pereira Pessoa.
N.° 109.114 - Mancai com
mentos de rolamento - Alfredo Ptmiar e Societe Anonyme des Roulente.nts A. Aiguilles.
N. o 111.514 - A visaflor e It tro
acústico principalmente para automóveis - Fábrica Italiana Meneei
relli S.P.A.
N. . 0 111.565 - Aperfeiçoamentos
em disftibuidores duplex para instaila..
çika de freiagem automática principalmente para veículos -- Fábrica Italiana Magneti Marelli S.P.A.
N.° 111.846 - Aperfeiçoamentos
era amortecedores de veículos - Regi" Nationale des Usines Renault.
N.° 116.076 - Processo e aparelho
para produção de artigos compostos de
filamentos - Ce/anese Corp of America.
Exigências
N..° 86.498
Lockwood Hardware
MFG Co. -- Satisfaça exigência.
N.° 113.728 - Georg Neidl - Setiafaça exigência.
N.° 113.736 - Rene &main) -Satisfaça exigência.
N.° 113.751 - Union Carbide
Corp - Satisfaça exigência.
N. o 113.752 - W. H. Minei Inc
- Satisfaça exigência.
N.° 113.800 - Rena Baovin Satisfaça exigência.
N. o 113.847 - Daimler Bens Aktiengeselischaft - Satisfaça exigência.
N.° 113.850 - 1Fichtel
,Sechs
AG - Satisfaça exigência.
N.° 115.068 - Bendix Aviation
Corp
Satisfaça exigência.
N.° 115.961 - Peraio Pacheco ,e
Silva Neto -- Satisfaça exigência.
N.° 118.963 - Indintria Univercoa Ltda. - Satisfaça exigência

N.° 119.042 - Eben Jeffersaa
Cruas - Satisfaça exigência.
N.° 126.481 - Johannes Haeold
Bierlich .exigência.
N.° 128.936 - G. M. Pfaff AO
- Satisfaça . exigência.
N.° 129.127 - Whitin Machine •
Works - Satisfaça exigência,
N.° 129.145
Giorgio Adolf*
Grandi - Satisfaça exigência.
N.° 229.270 - Whitin Machine
Works - Satisfaça exigência.
N.° 129".271
Mijada Machina
Works - Satisfaça exigência.
N. o 129.276- E . I Du Pont de
Nemours And Co - Satisfaça exigênria.
N. o 230.8 2. 9
Pierre Portal Satisfaça exigência.
N.° 122.224 - Cofima Cia. Fea
bricadora de Implernentos Agricalas
- Satisfaça exigência.
N.° 129.971 - Joaquim de Almai.
da Mattos - Satisfaça exigência
N.° 130.476 - International Pio
tants Trost Reg - Satisfaça exia4ncia.
N.° 130.482 - International Patants Trust Reg - Satisfaça exigência.
N.° 130_534 - Regente Of The
Uruiversity Of Minnesota - Satisfaca
exigência.
N.° 130.563 - Metalsalts Corp Satisfaça exigência.
N. o 130.570 - F. Hoffman La
Rocha 85 Cie. S. Anonyme S tisfaça.
N.° 130.771 - Heinrich Wilhelm
Schmitz - Satisfaça exigência.
N.° 130.615- Adelino los Sano.*
e Elas Quinto ' de lona - Satisf:ca
exigência.
N. 0 130.628 - Miles Laborave'es
Inc - Satisfaça exigência.
N.° 130 868'-:- Carlos Leopoldo de
Carvalho Mendes - Satisfaça exigência.
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Ziatohlavek I marca Sabril - número termo: 91.637
N.° 130.908
Dive:sos
quive-s9 por falta de cumprimento de
- A alteração do nome da titular Satisfaça *vigência.
Laboratórios' Lepetit S. A. - Na exigência t•
Anote-se a alteração de nome.
Pedro Comes e Luzia Paschoaliza
IICKPEDIENTE DAS DIVISÕES E
transferência
da ragistro 86.606 - ArGeraldo Pires 6 Irmãos Ltda. Gomes - Na -transferência do regia.
quive-se
par
falta
de
_cumprimento
da
•• SEÇÕES REPUBLICADOS
Transferancia para seu nome da mar- .exigência.
tio 201:528 - Arquive-se o pedida
ca° Café Ac. iaca - termo: 424.466 Dia 3 de setembro ide 1964
Laboratório Branova S.A., Indústria por falta de cumprimento da exigênAnote-se
a
transferência.
cia.
, Notificação
Telefunke lo Brasil- A. Industria Química e Farmacêutica - Na transSantapaula Melhoramentos S. A.-,
ferência
do
gistro
166.850
•?:
Arquige.
e Comércio - Transferência para seu ve-se por falta de cumprimento da exi- Na trane&réacia do registro 201.576:,
Uma vez decorrido o pruso
curso previsto pelo artigo 11 da Lei nú- nome da marca: Forte -- tétano: natítulo - Arquive-se por falta de cumgência.
mero 4.048 de 29-12•01 e Má; DEZ mero 3G-570 -- Anote-se a transfeprimento da exigência.
Cia.
Apeollo
de
Produtos
Alimentíde
DIAS - para eventuais 'juntadas
vencia.
Santapaula - Melhoramentos S.A.
Editora de Revistas Sociais Ersol S.A. cios - Na alteração de nome dei re- - Na transfe-êncla do registro 208.218:
recursos, e do ftlesMO não se tendo vagistro
169.824
Arquive-se
por
falta
lido nenhuma interessado, ficam notifi- - Pede pata ser anotada na marca: de cumprimento da exigênca.
titulo: Arquive-se por falta de cumpricados os requerentes abaixo menciona- Sedução - Unto: 406.877 - a alteBrazào Madeiras e Trapiche Ltda. mento da exigência.
Anote-se
comparecer
a
êste
Departamento
ração
do•nome
da
titular
dos a
Laboratório Emer S.Ã. - Na aver- Na transferência do registro número
a fim, de efetuarem o pagamento da a alteraç de nome. Quando ao pe- 170.901
bação de contrato do registro 218.724
-Arçuive-ta
por
falta
de
cumtaxa fina/ corvernentes a expedição dos dido de trans-f "acta feito pelo reque- primento da exigência.
- Arquive-se o pedido por falta de
respectivos certificados dentro do pra- rente - Editora Alvorada Ltda. Institu Quimioterapia° Brasil Ltda. cumprimento da exigência.
zo de SESSENTA DIAS - na fo r No mesmo têrzno 406.877 - Arquive- - Na transferência do registro do núLaboratório rmer S.A. - Na au-madoptr^únic_ago134 se o peido, por falta de cumprimento mero: 172.029 - Arquive-se, por falta torização do registro 218.837 -- Ar.
, do Código da Propriedade Industrial; da exigência.
G:sive-se por falta de cumprimento da.
de cumprimento.
Exigências
Ada - Antonietta vara Pipponzo - exigência.
PRIVILEGIO DE INVENÇÃO DEIndetex S.A. Produtos Químicos:
FERIDOS
Paulo de Souza Mello - na transfe- Edda Antonieta Raia Nigro Fedra na transferência do registro 222.015 -e
N.° 110.379 - r:ocesso de prepara- rência do registro 206.210 - Cumpra Fernandes.
Magda Antonletta Raia e Maria Arquive-se por :alta de cumprimento
ção de novos derivado, da Fenotiazina a exigência.
Wanda
Raia - Na transferência do da exigência.
Indústria 'tapir. de Papel Fulgor Li- Societe Des Usines ChimigueS RhoCasemíro Kinskowski e Sigismundo
registro
174.762
- Arquive-se ' por falta
znitadc - na retificação do registro
ne Poulenc.
Schlegel - Na transferência do regisde
cumprimento
da
exigência.
N. 121.104 - Material Plástico 208.844 - Cumpra a exigência.
Cia, Brasileira Givaudan - Na al- tro termo: 430.331 - Arquive-se por
Laboratório l‘zinom. Ltda. - Na
Afixada - Artefatos de Precisão Tccteração
de nome do registro 184.415 falta de cumprimento da exigência.
transferê. do regittro 253.333 nadou S.A.
Em
Arquive-se
por falta de cumpri• N. 139.021 -- Processo para o tra- Cumpra a exigência.
EXPEDIENTL A SEÇÃO DE EXAda exigênciaRefrigerantes Vedete Ltda. - Na mento
tamento de resíduos de prensagem de
ME FORMAL DE MARCAS
Auto Socorro Marreta Ltda. - Na
transferência do registro 256 . 798 Oleb Helmut Bock.
transferência do registro 231.186 Cumpra a exigência.
Dia 8 de S aznibro de 1964
Diversos
Allgemeine Holzimpragnieruns - Dr. Título - Arquive-se por falta de cumprimento
da
exigência.
N.° 108.517 - Willwm Raymond Wolman G.M.B.H. - No pedido
EXIGÉNCIAS
Ferramentas e Equipamentos Wolde alteração de nome no registro 260.935
O'Da; - Arquive-se.
franmit
Lida,
Na
transferência
do
- Preste esclarecimentos:
N.° 402.496 - Empresa São Lula
Retificações de Pontos
registro 232.053 - Arquive-se por
Huber Ware, :,'ompany - Na transViação S A. - Cumpra a exigênO téano 123.156 priv. Invenção para fe • ' registro 258.618 - Cum- falta de cumprimento da exigência.
cia.
aperfeiçoadaa soluções de tiagSO de ace- pra a exigência - Quando ao pedido • Irlemp Victor jun' a Ltda. - Na
averbação
de
contrato
do
registro
núN.° 415 . 686 - João Katniuski
tato de celulose e processo de fiar fi- de averbação de contrato requerido por
lamentos de flenier fino» de Eastman - Huber Warco do Brasil S.A. - mero 236.855 - Arquive-se, por falta Cumpra a exigência.
N. 416.4a - Pye Limited - CumKodak Co. pontos pcblicado em 4-9 Industria e Comércio no registro nú- de cumprimento da exigência.
Produtos ,Farmacêtle os Simes do Bra- pra a exigência.
mero 258.617 - Arquive-se por falta
de 1964.
S.A.
Na
alterna°
de
nome
do
sil
N.° 425.395 - Industria e ComérO termo 123.188 priV. • invenção para de cumprimento da exigência.
registro 242.965: Arquive-se, por falta cio Pohlig Heckel do 3ras1l Ltda. •
Aprozesso de preparaçao de polímero
Elidi° Conzattl - Na alteração de
Cumpra a exigência.
Enxertados ou em Blocos» de Solvay nome do registro 160.533 Cumpra de cumprimento da exigência.
Resinas Sintéticas e Plásticas S.A.
N.9 425.406 - Construtora Hiron
Cie. ponta.. aublicadc: em 4-9-64.
a exigência.
Manoel Antonio Costa - Na trans- Resinpia - Na autorização de uso da Ltda. - Cumpra a exigência.
O têrtno n. 9 .23.555 priv. invenção
N. 426.2
- Industrial Artefato
para (Processo de produzir novos es- ferência do registro 167.986 - Cum- marca n.° 243.901 - Arquive-se por
falta de cumprimento da exigência.
de Alumínio Ltda.
Cumpra a ext.
teres» de %ando?. S. A. pontos publi- pra a exigência.
Agência
de
Viagens
LR
Langen
.
gt-ocia,
. Coaxa - Comercia e ndiistria Ca•
cados em 4-9-64.
- Na re- Copaco Ltda. - Na transferência e alN.° 426.643 -426.614 - Comsorte
Expédiente da Seção de Trart.terência cique de Alimentação S.A .
de nome do registro 253.883
tificação regata. 172.833 - Cum- teração
- Arquive-se por falta de cumprimento Cia. Nacic ' de Sorteios de Bens e
e Licença
pra a exigência.
Hipotecas - Cumpra as exigências.
da exigência.
Rio, 8 de setembro de 1961
Rical Industrial e Comercial FarmaRefrigerantes Vadeie Ltda. - Na
N.° 426.606 - Radio Eletrônica do
cêutica
Ltda.
Na
transferência
do
Transferência e Alteração de N ome de
do registro 256.797 - Brasil Ltda. - Cumpra a exigència.
registro 174.441 - Cumpra a exigên- transferência
titular de prox3303
Arquive-se por falta de cumprimento da
N. 9 427.120 - Sapi Sociedade
•
Amocia.
exigência.
ricana de Propaganda Iluminada Ltda.
Montagner,
:a.ssi,la 6 Cia. LimiASEA - Elétrica S.A. • -msf enc.. pane seu nome da averbação de contrato do registro ntl-' - Refrigerantes Vedete Ltda. - Na - Cumpra a exigência.
tada
N. 427.242 - Recife Diesel Ltda.
marca, ÉoãO 'Pólo
- número ... mero 197.375 - Cumpra a exigên- transferência do registro 260.913 Arquive-se, por falta de cumprimento - Cumpra a exigência.
180.770
"note-se a transferência. cia.
da exigência.
N.° 427.243 - Hotel Miem( S.A.
Laboratório Climax S.A. - -Na
Montadner, Casassola .6 aio. Ltda.
The Falk Corporation - Na trans- - Cumpra a exigência.
- Tratutferêncía para seu nome da mar- transferência do- registro 238.814 - ferência do registro 263.792 - Arco: 1 ) 010à-SUI
N. 427 282 - Equibra. Equipamenmirnero-197.886 - Cumpra a exigência,
por falta de cumprimento da
Peterco Comércio e Industria de Ele- quive-se
tos Brasileiras para Veículos Ltda. Anote-se a transferência.
exigência.
tricidade
Na
averbação
de
contrato
Sie Tatues lalurra j, da Brasil S .A.
Lojas do Bom' Gosto S.A. - Na Cumpra a exigência.
. pede paa7 ser „ anotada na marca: do registro 239.- j ~. Cumpra a exi- transferência do registro 268.795 N.° 427.352 - S., Teodoro
- Nutria Xavie 156.8fi8 - a gência.
título; Arquive-se por falta de cumpri- Ltda. - Cumpra a exigência- 8 Cia.
Irmãos
Vaz
da
Costa
Na
transalteração do nome da titular -- ActoN.° 1427.750 - Adem! Arte Madeira
ferência cl te-mo 425 502 - Cumpra mento da exigência.
te-se a a T teraçao de , 'nome.
André Parducci - Na transferência Minas Ltda. - Cumpra a exigência.
a
exigência.
Indústria e Canércio de Bebidas Prido registro 269.106 - Arquive-se por
J . M. Trindade - Na transferência falta de cumprimento da exigência.
N. 9
427.951 e.- Nordeste Corretores
mor Ltda. - Transfcréncia para seu
do
termo:
468.458
Cumpra
a
exide Seguros Ltda. - Cumpra a exigénnome marca: Main: ta° 198 395 Indústria e Coméráo de Bebidas Per- cia.
gência.
At:oiça-se a transferência.
•
M.A.13. - Metais de Aços Brasil nambucanas • S . A. :- Na transferência
roa Sociedade 'Técnica • de Industria
N.'
(28.069
Kornenkamp
Comérdo
registro
271.542:
ledústria
e
Comércio
Ltda.
Na
alArquive-se
por
e Com,:rcio 'S.A.
Transferência
cio e Industria Ltda. - Cumpras_ a tal„para seu nome da marca° Gluton - teração de nome do termo: 471.521 - falta de cumprimento da exigência. •
,
exigênMoinho Fluminense S.A. - Na aver- Onda.
número:, 183.728 -- Anote-se
trans- Cumpra
Darcy Gomes Marinho k Filho - bação de contrato do registro 280.855
N.° 428.085 - J. R. Geigy $.A.
Na transferência do termo 477.211 - - Arquive-se por falta de cumprimento - Cumpra a azigéncia.
Standard Kol l. ao Industries, Inc, - Cumpra a exigência.
da exigência.
N.° 430.112 .....
1...ara ser anotada na manai FireFrancisco Frutuczo - Irmão - Na
Anchor dO Brasil, Industrias Farma- Cumpra c exigência.Artigo Serafini • baii -- número: 291.570 -•
altera- transfrrê . a do ténna 477.212 - Cum- cêuticas Ltda. - Na transferência do
N.° 433-570 - Companhia de Plaaat ta) na: a da tan'ar •-- Ailoaase
registro 282.863 - Arquive-se por nejamento Técnicos Fanem - Cumpra
pra a exigência.
• alie
de nome.
Comércio
falta
de
cumprimento
e
Santos 6 • a Indústria
4 a exigência.
a exigência.
beb a:tira Sabril Palha de Aça Li- - Na transferência do têrmo: 477,234
Refrigerantes Vedete Ltda.-.a Na
N.° .433.761
Recap Recife Lbda.
taaacla -- Pede para sa• 'ai : tunda na • - Cumpra a exigência.. a • • -; • 1. • tranafarancia,,',
- Cumpra a exigetteta r- .•
..-'l:a
•
+...
".1.1N,•tk•
•
,; 7
.
. ..f .s, •f
rowN*

e' ;

.
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Setembro de-1

94r

N. 635.995 - Química Médica
Neve York Hamburger Cu:mut -W(0
N.° 492.099 - Restaurante Gazeta! N.° 405.192 - Fichei 5 Sachs Mcdo Meier Ltda. - Cumpra a exisOn-', 5engesse11schaft - Cumpra a exigén. Farmacêutica S.A. - Cumpra a ed.- aren Compagaie - No pedido di
gência.
da.
eia.
apostila da marca n.° 298.697 - Faça.
142.622 - Isl.".kaviajima
N.° 474.535 - Torrefação e MoaN.° 654.305 -' Drogasil Ltda. - se apostila conforme requerida.
Kabushild Kaisha (Ishikaavajima gem de Café Cardeal Ltda. - Cum- Cumpra a exigência.
Corning Gess Works - No pedia,
heavy Industries Co. Ltd.) - Cum- pra a exigência.
N.° 654.306 - Banco Nacional dia do de apostila da marca n.° 299.333
pra a exigência - Prossiga-se como • Ns. 497.107 - 497.108 Norte S.A. - Cumpra a exigência.
Faça-se e apostila excluindo-se
marca emblemática.
dag .Dentsche Hydrierv,erke G.M B.H.
N.° 654.310 - Rei Rodoviário Li- lentes.
mitada . - Cumpra a exigência.
N.° 400.404 - Lanifício Cappia
N.° 443.077 - Soleaufe Leda. Ca- - Cumpra as exigências.
N.° 608.485 Sindicato dos CorN.° 654.311 - Assumpeão Enge- Sociedade Anônima - Aguarde-se sos
mareio e iportação. - C_anpra a exiretores de Seguros e de Capital;zação nharia e Construções S.A, -- Cum- lução de . alteração de nome.
gência.
N.° 405.197 - Fichtel Fi Sachs Alta
N.5 443.247 - 443.248 - 443.249 do Estado da Guanabara ---- Cumpra pra a exigência.
N° 654,314 - Indústria Metalúr- tiengesellschaft - Agua:de-se.
- Manufatura Nacional de Plásticos a exigência.
N° 609.518 - Asba:h O Co. - gica Stella Ltda. - Cumpra a exi- ' N." 406.093 - Comércio e IndúsS.A• - Cumpra as exigências.
-Cumpra a exigênzia.
gência.
tria Irmãos Sahagoff S.A. - AguarN.° 443.371 - Auto Posto TranquiN.° 614.518 - Organização Mara
Ns. 654.317 - 654.313 - Drnça- de-se.
lidada Ltda. - Cumpra a exigência. de Obras e Indústria S.A. - Cumpra 5:1 Limitada - Cumpra a exigência.
N." 434.326 - Produtos Quirnicor
N.° 443.373 - Industrias de Máqui- a exigência.
N.° 654.364 - Paulo Strausz - Dall'Ovo Ltda. - Casse I - Marnas Santa Terezinha S.A. Cumpra
N.° 622.560 - Anionio Simões dos Cumpra a exigência.
ca: Polisulfol. - Prossiga-se coma
a exigência.
Reis - Cumpra a exigência.
N.° 654.438 - Condomínio do Edi- registro nõivo passando a contar é
N.° 443.392 - Rodoviário Cinco EsN.° 629.527 - Emprêsa CinematoCumpra a exigência. - gráfica Pathe Indústria e Comércio Li- fício Arpoador Cumpa a exigên- prazo de oposição' desta data em ditrelas Ltda.
cia.
ante.
N.° 443.514 - aCITAi Cia. Ita- mitada - Cumpra a exigência.
N.° 654.568 - Borsa S.A. Prods.
No 447.796 - Ounnitun de Estie.
pecerica de Administração e Comércio
N.° 630.519 - Fáb. de Calçados Químicos Farmacs. e Cosméticos - cialites et Produits Chimigues S.A.' M. G. Limitada - Cumpra a exigên- Cumpra • a exigência.
- Cumpra a exigência.
Aguarde-se solução de anotação de
N° 654.577 - Drogasil Ltda. - contrato de exploração.
N.° 443.515 - CITA Cia. Itape- cia.
N.c. 633.230 - Tose Maria da Fon- Cumpra a exigência.
eerica de Administração e Comércio N.° 453.656 - Laboran Franco Veseca Sucessores Ltda. - Cumpra a
Ns. 654.739 - 654.740 - Labora- lez Indústrias Químicas e Farmacauti.
Cumpra a exigência.
tório Loubet de Produtos Farmaceutl- ca S.A. - Torno sem efeito o desN.' 441.103 - Galeria Industria. e exigência.
N.° 635.352 -- Tubos de Alumínio cos Ltda. - Cumpra as exigências.
Comerc:. Ltda• Cumpra a exigênpacho de fls. 6v. pari prossegur ,emo
Bandeirante, S.A. - _Cumpra a exiN.° 631.061 - Emp-asa de Trans- prorrogação.
cia.
gência
portes Marumby Ltda. Classe 33
N.° 472-.008 - Haltrich S.A. InN. 444.385 - Banco da Prefeitura
N.° 647.908 - Laboran Farmacêu- - Sinal de propaganda: Emprêsa de
dústria. Comércio e Agro - Aguardedo Distrito Federal S.A. - Cumpra tica S.A. - Cumpra a exigência.
Transportes Marunday Ltda. -- Cum- se solvOo de alteração
de nome.
a exigência.
N.° 635.267 - Sherwin
pra a exigência. - Prossiga-se como
N° 484.258 - Metalúrgica Volta
N.° 444.664 - Nordeste Filmes Li- do Brasil S.A. Tintas k' Vernizes - registro nôvo passando a contar o
S.A. - Aguarde-se a solamitada - Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
prazo de oposição a partir desta data Redonda
ção de alteração de nome.
N. 447.850 - Irmãos Parazzi N.° 635.521 - Sociedade de Bane- em diante.N° 493.451 - Magmatt S.A. Cumpra a exigência.
ficiéncia Santa Cruz - Camara a exiAguarde-se
solução do pedalo de transN.° 451.239 - Fiuzalana Brasileira gência.
Diversos:
•
feréncia.
Ltda. - e Comercial -CumN.° 635.556 - Meta'urgica Seio
J. R. Geigy • S A - Na pedido N.° 510.928 - liorsa S.A. Prapra a exigência.
Limitada - Cumpra a eilgência
de apostila da marca n.° 197.383 - dutos Químicos, FumaciIuticos e CosN.° 456.021 - Artemis Hotel S.A.
N.° 635.719 - Casa Bancária Mo- Faça-se apostila conio-me requerida. luéticos - Aguarde-se.
- Cumpra a exigência.
naná Ltda. - Cumpra a exigência.
Cari Zeiss - No pedido de tiposNs . 518.960 - 518.961 - Nata di
N.° 635.796 - Produtos Vicente tila da marca n.° 297.961 - Faça-se Narodni Poclnik L- Aguarde-se.
N.° 467.360 - L. J . Saraiva Limitada - Cumpra a exigência.
apostila conforme requerida.
Na. 540.688 - 540.639 - 540.690
Cumpra a exigência.
540.695 - 540.698 - 540.699
N.° 467.503 - 467.504 - Industria
- 540.700 - 540.701 - Frigorifico
de Revestimento Camurfloc Ltda. Armour do Brasil S.A. - Aguarde. .
Cumpra as exigéncias.
se a solução da transferência.
- Comercial ProntocoN.
N. 568.534 - Civilsan Eng C11.á
1- a.
pia Ltda. - Cumpra a exigência.
ria Civil e San'tária S.A. - A.guar- N.° 473.173 - Modas e Novidades
de-se.
Ca.price LLtda. - Cumpra a exigénCom 3 regtdainentaçào
SeUS
N.° 587.316 - Danaernann Comérda.
tigos 7', 89 e 10°.
cio e Indústria de Fumos - Ltda. N.° 473.174 - Domingas Alta CosDAN.COIN - Agnnrde-se.
tura Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 611.785 - Lojas Garbo RouN.° 473.201 - 'loisa de Corretores
pas S.A. Nada há que deferir
de !moveis do Rio de Janeiro - Cumuma vez que o R. n 2 162.5P foi
pra a exigência..
prorrogado pelo -R a.' 292.461:
Diversos
Zeis
N° 614.796 - 614.747
Agua-de-se,
fkc-m A .G.
N. 427.397 - Sociedade Imobiliá.Ns. 624.212 - 525.186 - Bodisria Recanto "os Ltda. - ProsDIVULGAÇÃO N o 911
siga-se com os novos exemplares de
che An ;lin 8 Soda Fabrik Aktiaaac,substituindo a classe: 50
fls. 9/11
sellsehaft - Agtuyede-Fe. •
pela 33.
N 629,895 - E l -o Estrutur
Consto/0o Ltda. - 1\i:ida há que deN.° 427.679-- Eurico Caruso
Preço Cr$ 50,00
ferir uma vez que o registro 164,4e7
Prossiga-se com os novos exemplares
n.° 295.
lá foi prorrogado tir1f.
de fls. 10/12.
N.° 636,202 - MS • no Cov N.° 467.185 - Leonor Simões
Auunrde-se.
Prossiga-se incluindo a classe: 8.
N° 637 842 - Caas Falda S.A.
Retificação
Agtla7CIP
fridúst-ia e COrtlé
- Prr'' p
Na. 639.23.3 -- 639
Termo:
Tncorpora r ed - Aguarde - ge
para marca Perrnag
N.° 473.230
Tera,,
N'' 639 384 - classe: 16 - de Magnesita S.A.
tico Activía Ltda. - Nada há ai •
- Cliché publicado em 2-2-61.
X VENDA:
deferir unia vez que o reg:;tro 167
298„-a4r•
Na Guanabara
EXPEDIENTE DA AEÇÃO
já foi prorrnaodo pe l e
.
N° 643,673 - Lahera-ór'o 11
DE PRORROGAM)
Seçáo de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
- A.'alarda-se.
eho'an
S
Agénela I: Ministério da Fazenda
Ca.
N" 641.674 -Dia 8 de. setemb rb dc 19(i4
Meneie-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal
- Agua-de' .• •
s Manoe' 13 a
ExIgéneias:
Em Brasília
•N" . 644.8Z6
.
de
•
0
n1:i
keri
.
.
•
.!
Na Sede 'do D.1.N.
N.° 284.179 - Firma Ludwig.Scherli
N 646'.41 .Crie !
'
Totiring'Club do
3* Pavimento da Estação Ro.kviária
- Cumpra. a exigência. ,
auarile.sa.
A.'
bor.atórios
Compannia •Progres4
N 0 367.182
alonaana, Coma: ry
. 41 -3
N.°'648
sro Industrial do .Brasil -ra , Ç.iirnIra a
•
- A filla rde-se ,
exigência.

ATO INSTITUCIONAL
-

Segunda-feira, 14

•

-

•

•

. .
•
N.° 649.615 - Monsaato.Company
- Aguarde-se.
N.° 650.081 - Sociedade Vinícola
Rio Grandense Ltda - Aguarde-se.
N.° 651.137 - Etablessement Mar.
qint - Aguarde-se.
N° 651.138 - Etablimemeor Mar,qint - Aguarde-se.
N.° 654.000 - Gumex $.A Indúse
tria de Perfumaria ,: -Lieguarde-se
prazo.
Ns. 654.269 -- 6549.270 -651.271
- 654.272 - 651.273 - 64.274
654.275 - 651.277 - 654.278
-- 654.279 - 654.280 - 651.281
- 654.282
651.283 - 654.281
654.285 - Cba Soefeté Anonyme - Aguarde-se.
N.° 654.309 - Cia. 'ragus de Melo
Pimenta de Relógios - \guarde-se
prazo.
N.° 654.312 - Cia. Prado lodústrio e Comércio - Aguarde-se Prazo,
N.° 654.313 -e- Cia. Prado Indústria e Comércio - Aguarde-se prazo.
N° 654.315 - Walter Bortoietto
limão - Aguarde-se Prazo,
-

Na. 654.490
64.491 - Bahia
Industrial
Agearderse prazo.
N.° 654.528 - fadas-trios Meks Pimenta Ltda. - Nada há que deferir
uma vez que o R n.° 261.839 está
era ,,letot/ até 2341-1971. .
Ns. 654.557 - 654.558
Costa
Penna es Cia. - Aguarde-se prazo.
Ns. 654.576 - 651.578 - 654.579
- 651.580
651.581
D ngosil
Limitada - Aguai•de-se prazo.
N° 654.585 - Socienade Anônima
Frigorifico Anglo - Aguarde-se prazo.
N.° 654.594 - Lalwatórios Farinaceuticos Vicente Amato Usafarma
Sociedade Anônima - Aguarde-se prazo.
N. 654.599 - Sociedade União de
Lacticinios Ltda. - Aguarde-se prazo.
Ns.. 654.604 - 654.605 - São
Paulo Alpargatas S.A. - Aguardese Prazo.
Ns. 654.607 - 651.6U - Morishita jrntan Co. Ltd.
Agaude-se
prazo.
• Prorrogação (13. Marcas:
N.° 441.750 - Formicida Caveilrabekra - Classe 2 - IndOstriao Qui'micos Reunidas Belo S.A. - Prorrogue-se : o regist-o.
N° 476.604 - Mafalda -e- Classe
n,° 23 - Text:1 Industrial Pieri
Belli S.A. -- Prorrogue-se o registra
na olagee 23.
N.° 478.200 - Penisulfa -.Classe
n.o 2 - Louis jourae p. Cie: Prorrogue-se o registro..
N.° 479.683 -- Santos Seabr-a Classe 8 - Cia. Comercial de Vidros
do Brasil "C.V.B." - Prorrogue-se
como requerido. .
N° 481.124 - Magia - Classe 4
- S.A. Indústrs Rounolas F. Matarazzo - Prorrogue-se • o registro
como requerido.
N.° 482.510 - 2\ me rica - Closse
to° 23 - Companhia América Fabril
- Prorrogue-se o reg;stro.
• N.° 482.511 - Am-:ca Classe
n.° 23 - Canpanhia América Fabril
- Prorrogue-se o registro retificandose a data para 6-10.52.
N.° 482.512 - America - Classe
a° 24- --•-• Companutd America Fabril
- Prorrogue-se o registra.
• N.° 482.513 - ArnSrica - Classe
n,.° 24 - Companhia América Fabril
- Prorrogue-se o registro.
N.° 482.514 - América - Classe
• a." 37 - Companhia América Febril
Prorrogue-se o regi:oro.
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N.° 482.515 - Ao,érica - Classe
n:° 37 - Companhia América Fabril
- Prorrogue-se o registro.
N.o 482.689 - Cruzeiro - Classe
n.° 23 - Companhia América Fabril
- Prorrogue-se o registro retificandose a data para 6-10-52.
N.° 482.690 --- Cruzeiro - Classe
n. O 23 - Companhia América Fabril
Prorrogue-se o reg'stro retificandose a data para 6-10-52.
N.° 483.411 - Plast Gun - Classe
n.°- 10 - Produtos Phoenix S.A. Cirúrgicos e FarmacOuticos - Prorrogue-se o registro. '
N° 486.630 - Diário do Paraná
- Classe 32 -- Sacie-Jade Anônima
DiOrio do Paraná - Prorrogue-se o
registro.
N.° 438.488 , -. Lambary - Classe
n.° 46 - Indátr
ia e Comercio Apoio
Sociedade Anónimo - Prorrogue-se o
registro.
N. 488.492 o-- Chrystal - Classe
n.° 3 - Indústria e Comércio Apoio
Sociedade Anônima - Prorrogue-se o
registro.
• N.° 488.838 - Rochedo - Classe
n.° 41 - Casa Silva Ramiro Cereais
Limitada - Prorrooue-se o:reoistro.
N.° 494.935 ••• Vert Galant - CI.
n.° 48 - Boulois S.A. Glaris
Prorrogue-se o registro.
N.° 522.941 - - Lustre Fibres Classe 28 - Lustre Fibres Limited Prorrogue-se o registro retificando-se
a data para 8-3-52.
N°565,439 - Antoxone - Classe
n.° 3 -- Sit jantes Murray do Brasil
S.A. , Produtos Farmacêuticos - Pror..
rogue-se o registro.
•N.° 565.952 - Cinédistri - Classe
n.° 8 -- Cinedistri Ltda. - Prorro•
,
gue-se o registro.
N.^ 580.947 -- Silenciadores Guarany -• Classe 8 - Joaquim Fonseca
Filho Comércio e Indústria S.A.
Prorrogue-se o registro na classe 8,
retificando-se a data para 30-6-53.
. N.° 582.925- - Ir - Classe 6
Ingersoll Rand (Máquinas) S.A.
Prorrogue-se o registro.
N.° 587.679 - Ouro D'Oliva Ciasse 41 - Adelino jerônimo & Cia.
Limitada-- Prorrogue-se o registro.
N.° 603.814 - "Le Paon" - Classe
n.° 8 -- Usines Bellevue - Prorrogue-se o registro.
N o 622.429 - Lider do Sul Classe 41 -*Importadora e Exportadora .de Cereais S.A. - Prorroguese o registro.
N.° 626.689 - Gargotrat - Classe
a.* 3,- Sociedade de Expansão Faio
maceutica Ltda. - Prorrogue-,se o registro.
NP 630.854 - Ternura Class
n.° 48 - Hermany Ind. e Com. Hic.
Sociedade Anônima - Prorrogue-se o
registro.
N° 636-.576 - Figura de Caixa de
Uva - Classe 42 - S.A. Fábrica
de Bebidas Cardoso de Gótivêa Prorrogue-se o reg i stro. •
N.° 644.152 - Biscoitos 17 - Cl.
n.° 41 - Biscoitos Pcrtugal S.A. -Prorrogue-se o registro.
N° 649.297 - inglad - Classe 38
Manufatura Alaken de Cigarros
Sociedade Anónima - Prorrogue-se o
registro.
N.°-649.297 Ingland - Classe 38
- Manufatura Araken de Cigarros Sociedade Anônima - Prorrogue-se o
registro.
N°653.071 - Alteza - Classe 41
- Indústria de Conservas e Gorduras
Alteza Ltda. - Prorrogue-se o registro.
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N.° 653.079 Collyrio Kraemer
N.° 654.445 - Vinfil - Classe 7'2
(Laboratório Kraemer) - Classe 3 - Plásticos Plavinil 5 A. - Pro- Laboratório Kraemer Ltda. e-- rogue-se o registro rect n rsanda-ge a
Prorrogue-se o registro.
data para 30-11-54.
N. 653.080 - Tónico ,Kraemer N.° 654.453 - Montreal
(aLboratório Kraemer) - Classe 3 n.° 44 - Companhia de Cigorros Soe- Prorrogue-se o registro.
za Cruz - Prorrogue-se o registre.
N.9.653.104 - Cellulitys - Classe
N.° 654.454 - Beverley - Classe
n.° 48 e-- Laboratório Phymatosan So- n.° 44 - Companhia de Cigarros Souciedade Anónima - Prorrogue-se o za Cruz - Prorrogue-se o registro.
registro.
N.° 654.465 - Flora - Casse 41
N° 653.105 - Phyma-Sex
CI. - José Luiz Kallenbach Cardoso, Fern.° 3 - Laboratório Phymatosan S.A. nando Kallenbacls Cardoso e Marcelo
- Prorrogue-se o registro.
Kallenbach Cardoso - Prorrogue-se o
• N.° 653.115 - jabsco - Classe 6 registra.
jabsco Pump Company - Prorro- • N.° 651.534 - Santista - Classe
gue-se o registro menos para assinalar n.° 37 - S.A. Moinho Santista Intanques de gasolina, varetas de con- dústrias Gerais - Prorrogue-se o retrole de afogador e acelerador e supor- gistro sem direito ao uso exclusivo
di denominação "ótima' .
tes de parabrisas e portas laterais.
N.° 654.551 - Zewa - Classe 1
N° 653.171 - Cascorez - Classe
The Bordon . Company - - Zellstoffabrik Waldhuf - Prorrogue-se o registro.
Prorrogue-se o registro.
N.° 654.552 - Zewa -- Classe 4
. N.° 653.282 -, Cobra - Classe 1
Prorro- Societé -Cobra - Prorrogue-se o - Zellstofffabrik Waldhof
registro.
- gue-se o registro.
N.° 654.553 - Zewa - Classe 38
N.° 653.532 - Emblemática - Cl.
n.° 6 - Allis Chaimers Manufacturing - Zellstofffabrik Waldhof - ProrroCompany - Prorrogue-se- o registro. gue-se o registro.
N.° 654.583 - Margolsettes - Cl.
N.° 653.760 - Genérica - Classe
n.° 3 - Morishita jintan ..õ Co. Ltd.. n.° 16 - Indústria e Comércio Ajax
Sociedade Anónima - Prorrogue-se o
-'Prorrogue-se o registro.
N.° 653.880 ---. Favoretto - Classe registro.
N.° 654.596 - Laraniinha Cl.
o.° 40 - Indústrias Favoretto Ltda.
n.° 42 - Zair Pinto do Rego - Pror-- Prorrogue-se o registro.
• N° 654.041 : - Cêra Aseptina - rogue-se o registro.
N.° 654.598 - Goldenberg - Cl.
Classe 43 - Societe Anonytne Tokan.° 4 - S.A. Ancieas Eolbliesernents
lon -.
o registro.
N..° 651.042 -- Aseptine - Classe Goldenberg .Cie. - Prorrogue-se o
n.° 48 - Societé Anonyme Takálon registro retificando-se a data para 20
de julho do 1954.
- Prorrogue-se o registro. •
N.° ,354.606 - jintan - Classe 48`
N.° 654.056 - Melofan - Classe
n.° 3 - Laboratóricss Andromaw S.A. - Morishita Iintan Co. Ltd. --- Prorrogue-se o registro.
- Prorrogue-se o registro.
N.° 654.616 - Guaraná Brasil .N.° 654.161 - Azteca - Classe 11
- Torneados de Precisão Azteca So- Classe 43 - Lopes Rodrigues 8.1 Cia.
ciedade Anônima - Prorrogue-se o Limitada - Prorrogue-se o registro.
N.° 654.683 - "CK" - Classe 35
registro.
ProrS.A. Curtume Krambeck
N.° 651.202 - Plasticouro - Cl. rogueese o registro.
n.° 23 - Plásticos Plavinn S.A. N.° 654.684 - Última Hora Prorrogue-se o registro.
n.° 32 - Editora Última Hora S.A.
NP 654.237 - Entibias - Classe
- Prorrogue-se o registro.
h.° 3 - BrIstol Myers 'Coruoany
N.° 654.685 - Primo - Classe 14
Prorrogue-se o registro com averbação
Suerdick S.A. Charuts e Cigaro
de Contrato de exploração a favor de -rilhos - Prorrogue-se o registro.
Bristol Labor S.A. Indústria Quirnica
N.o 654.704 - U.I.P. - Classe
e Farmacêutica. - Desp.' de 2-9-58.st.° 17 - União Industrial ele Pinceis
N.° 654.238 - Aureonocina
Limitada - Prorrogue-se o registro. '
American CyanamidoCompany
N.° 654.134 - Doinindo - Classe 1
- Prorrogue-se o registro.
Sonabril Sociedade Nacional Fabril
N.° 654.239 - Monroe - Classe Limitada - Prorrogue-se o registro
n.° 21 - Monroe Auto Equipment com averbação em 4-9-50 o contrato
Company - Prorrogue-se o registro.- de exploração a favor de Quimerasil
N.° 654.240, - joy - Classe 21
de--• joy Manufacturing Company '- Química Industrial Brasileira
positada em 14 de agosto de 1953.
Prorrogue-se o registro como marca
N.° 654.767 - Beija Flor - Cl..
genérica.
n.° 46 - Comp. Fiat Lux de Pose
Cibetrion - Classe foros de Segurança - Prorrogue-se o
•N.° 654.268
n.0 3 - Produtos Químicos Ciha S.A
registro.
- Prorrogue-se o registro
Prorrogação de fase de povoN.° 651.288 - Escoteiro - Classe
n.° 9 - Fábrica cie Gaitas Alfredo - gandai
1-Tering S.A. Comércio e Indústria N.° 654.439 - Sheriff a calça que
Prorrogue-se o registro.
aguenta qualquer cast'go - Classe 36
N.° 654.291 -.Torres - Classe 3 - Confecções Congo S.A. - Pror- Laboratório Torres S.A. - Pror- rogue-se o registro.
.
rogue-se o registro.
Prorrogação
de
nome
comercial:
N.° 654.303 - : José Paulino Classe 3 -- Drogasil Ltda. - Pror,N* 646460 o- Comércio Reunido
rogue-se o registro como marca Gené- São Luiz S.A. - Comércio Reunido
rica.
São Luiz S.A. - Prorrogue-se o reN.° 654.327 -..Dona Benta - Cl. gistro.
0.0 41 , - Ardérioana Belsidas. RefriN.° 651.897 - Indultri,n, e Comer.
gerantes S.A. - Prorrogue-se o re- ciai de Motores e Msqu inara Elétrio
gistro.
ca S.A. - Industrial e Comercial de
N.°, 654.433 - Bono - Classe 1 Motores e Maquinaria Elétrica S.A.
- Aktiebolaget Bofors Prorrogue- - Prorrogue-se o registro.
se o registro e.one exclusão de resinas
N.° 653.009 -- Cia. Labor de Sernaturais. •
viceis Gerais - Cia. labor de Seio

3394 Segunda-feira 14
viços Gerais - Prosa' igue-se a regis-
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163.100 -

Bala de Tangerina

N9 466.919 - Vitrestnalt - Meta-

Bela Vista - Bela Vista Sociedade Anô- lúrgica Wallig Sociedade Anónima nima Produtos Alimentícios - Classe Classe 8 - (Com exclusão de aparelhos
Prorrogação de i. 'til) de estabe- 41.
e instrumentos de cálculo).
lecimento:
SchenN9 465.552 - Lenelu - Confecções
N o 464.078 - Old Quaker
Lenelu Limitada - Classe 36 - (Com
N.° 483.277 - Es,aator.o Técnico ley astillers. Inc - Classe 12.
N o 464.784 - Rhodiazol - Compa- exclusão de bolsas) .
Contábil Y.D.A.C. Classe 33 N°467.470 - Guayanaz Agencia
Aurelio Carneiro de Azevedo e Yona nhia Qta:mica .Rhodia Brasileira de Representações Amendoeira SocieDias Monteiro - Pro-rogne-se o re- Classe 2.
N. 464.787 - Rhodiaval Gxnpa- dade Anônima - Clame 47,
gistro.
nhia Química Rhod:a W-asileira N.' 467.502 - °regou - Pilôto InN.° 400.274 - Hotel Avenida PaClasse 2.
tercâmbio Comercial Limitada - Claslace - Clases: 41 - 42 - 43 - 44
N 9 164.816 - Velupress Velu- se 7 --- (Com exclusão de fung•cida).
- 'LIE° Nelson Dia; Marcelino N 9 467.721 - Brascomex - Exp.
Luiz Dias Marcelino - Manoel Dias ¡nus Beneficiamento de Tecidos Papéis
Marcelino Junior e Mar k Arusta e Materiais Sintéticos Limitada - Brascornex Limitada - Classe 25 (Com exclusão de fitas e franjas).
Dias Abelha - Honorina Dias Co- C l asse 23.
N" 469.364 - No Mundo do SucesN° 465.426 - Teleoeste - Comp.
laço e Alda iDas de Souza - ProrTelefónica Oeste do Brasil Teleoeste - so - Rádio Sociedade Anônima Mayrogue-se o registro.
rink Veiga - Classe 32,
N° 458.414 - Casa Nova - Cls. Classe 8.
N 9 469.079 - Esla-- Indústria de
N°
465.581
-Neon
Life
Neon
SI - Z1 - ii -.01 :solauzglo
VZ,
Malhas Finas Esla Limitada - Classe
Life
Limitada
Classe
8.
- 23 - 24 - 36 - 337 - AlexanN° 465.695 - Cheques de Viagem 36.
dre Fiani 8 Cia. - P:orrogue-se o
Telpizov
N° 467.784 -- Telp:zov
registro nas classes: 12 - 15 - 22 Bancc Nacional de Minas Gerais Sociedade Anónima - Banco Nacional de Indústria e Comércio Sociedade Amaram
- 24-25-35-37 e 39.
N.° 481.627 - A Colegial - Cls. Minas Gerais Sociedade Anônima - - Classe 21 - (Com exclusão de alavancas de cambio).
números 30 - 35 - 36 - A Co'egial Classe 50.
N° 465.835 - Primeira Cruz - MaN 0 467.847 - Unbrako -- Standard
Uniformes e Vestuários Ltda. - Prorria José da Siva - Classe 41.
Presscd Steel Co - Classe 12 - (Com
rogue-se o registro.
N° 466.095 - Terylene
Imperial exclusão de outros menos dos disposiN ° 485.214 - Labaratório He:ios
Limitada - Classe 3 -- Laborataaao Chemical Industries Lirn:ted - Classe tivos de fechos) .
21
Helios Ltda. - Prorroaue-se o regisN" 467.918 - Mirror - Mirror PuN 9 466.273 - Jornal de Pinheiros blicidade e Comércio de Brindes Limitro.
Rtné
oisé
Veiga
Classe
32.
N.° 493.225 - Hwpital Sainaritano
N° 466.442 - Quartier Luxe - Edi- tada - Classe 32 - (Com exclusão
Classe 33 - Clinica Médico Cide publicidade e órgãos de publicidatôrr de Catálogos Telefônicos do Brarúrgica Botafogo S.A. - Prorrogue- sil Soeiedade Anônima - Classe 32. de) .
s(' o registro.
N° 466.539 - Duplette MetalúrN o 467.931 - Belcorté - Cursos
N° 622.354 - Daca-ações Hum- gica Wallig Sociedade Anônima berto - Classe 34 - Herbert Low- Classe 50 -- (Com exclusão de cli= Belcorte Limitada - Classe 21.
N. 468.028 - Sieg
Sieg MetalúrProrrogue •se o-argistro.
enheim
ches).
Silva Netto.
N* 466.784 - Zimag - Ataduras gica Máquinas e Ferramentas Iamitada
Gessadas Zirnag Limitada - Classe 10 - Classe 6.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
N 9 468.672 - Fim de 'Festa Hi Fi
(Com exclusão de contagótas).
SEÇÕES REPUBLICADOS
N 9 466.859 - São Lourenço - Em- - Oswaldo Schultz -- Classe 3 pri:sa de Águas São Lourenço Socieda- (Sem direito ao uso excimivo da exDia 8 de se:eml-s o de 1964
de Anônima - Classe 42.
pressão Iii Pi) .

tro.

-Notificação:
Uma vez decorado o prazo de recuria, previsto pelo art. 14 da Lei número 4.048 de 29 de dezembro de 1961
e mais dez dias - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se
tendo valido nenhiun interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim :R efetuarem o pagamento
da taxa final concernente à expedição
dos respectivos certificados dentro do
prazo de sessenta cias - na forma do
parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
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CÓDIGO BRASILEIRO
DE TELECOMUNICAÇÕES
Lei ia." 4.117-de 27-8-62

N9 169.362 - Disco Brindo o S.
cesso -- Rádio Sociedade Anônima!
Mayrink Veiga - Classe 32.
N . 469.369 - Brasiloid - Condo.
rol Tintas Sociedade Anônima se 1 - (Com exclusão .de tintas era
massa para ponsar).
N° 469.998 - Themac - Francisco
das Chagas Girão Teófilo - Classe 11.
N° 470.095 - Lodeza - Lodeza Administração e Comércio Limitada Classe 16.
N" 470.270 - Dreniometer
chard ABR Helder - Classe 11
(Com exclusão das expressões eia geral da reivindicação dos artigos).
N 9 470.970 - Transmobje - Companhia Importadora Sul Riog7andense
Inicostil -- Classe 8.
N" 470.599 - Antiokia - industrias
de Roupas Antiokia Limitada - Classe 36.
N" 470.751 - Marcel Kappa Modesto Magraner de La Vina • - Classe 32.
N" 470.854 - Talo - Titio Locação de Carros Limaada - Classe 21.
N' 470.934 - Visan - Visan Co.
inércia e Industr. :a de Arames L meada
- Classe 11.
N" 470.935 - Yamada -• Minore
Yamada -- Classe 8.
N" 470.959 - Proquifer P ()quiler Indústria e Comércio Imp. Representações Limitada - Classe 50.
N 9 471.323 - Monocapa Monofil
Soc. Industrial de Monofilamentos Li.
mitada -- Classe 40.
N" 471.366 - Malh:sa - Malharia
Santa lzabel Limitada - Classe. 37 (Com exclusão de mosquiteiros).
1\l" 471.381 PDP Vaive •-- Internat'onal Base Econorny Corp - Clas-

se 8.
N . 471.525 -• Senibor - A mande
Ribeiro - Classe 39.
N" 471.561 -- ArievIam - Waldyr
de Senna Ma/veira - Classe 48.
N" 471.584 - Curity - Th, Ken-

(1.111 Co - Classe 28.

N 9 471.618 - Samigue - Industrial
Sã o Ni; ta te l de Produtos Alimentícios
Linitada - Classe 41.

N.' 472 . 275
Forko-Forke Importação e Comércio Limitada . Classe il.
N° 465.315 - Sutilex - Smith Kline
French Labo-atories - Classe 3.

EXPRESSÃO DE PROPAGANDA
DEFERIDO

MARCAS DEFERIDAS N" 424.665 - Chocolate Rum Neugeoauer - Ernesto Neugebauer Sociedade Anônima Indústria Reunidas Casa, 41 - (Com exclusão de biscoitos, bolachas, confeitos, doces e doces
de frutas).
N" 436.692 - Carter - Carfer Indust..ia e Comércio de Móveis Limitada
-- Crase 40 - (Com exclusão de_ arqu:vos) .
N' 440.999 - Fábrica Aliança Max Lowenstein Sociedade Anônima Fábrica Aliança de Artefatos de Meta s
- Classe 11.
N.' 160.400 - Masa die. Teatro Empresa Fôlha da Manhã Socieadr
Anônima - Classe 32 - (Com exclusão de órgãos de publicidade).
• N 463.397 - Caramelo Nata Bela
Vista -- Bela Vista Sociedade Anemi•
Podutos Alimenticios - Classe 41.
N'' 463.395 - Caramelo de Laranja
Bela Vista Bela Vista Sociedade
Anónima Produtos Alimentícios - C/asse 41.
N" 463.399 - Bala Pipperm:nt Bela
V sal
13..1,1 Vista Sociedade Anôniala Produtos 'Alimentícios - nasae 41..

Sete-rnbro de 1 964

III)

DIVULGAÇÃO

Nç

882

N' 458.563 - Bob Fleming
Moacyr Silva -- Classe 33 - (Artiaa 121)

INSIGN1A DEFERIDA
N" 147.189 -

PREÇO: Cr$ 70.00

.7, VENDA,
fseçAe etIe

Vendas: Av. Rodrieues A/ves,

Agência 1: , Ministério

da

L - Buschle ã

Leper Limitada -- Classes I - 5
2 - 16 - 47 -- (Artigo 114).
N 9 465.527 -- CPEj
Coir.a.,anhia
Paulista Editâra ele jornais 5(x:eciade
Anónima C P E . 1 - Classe 32
(Artigo 114).
N . 470.470 - D'orama - Dormaa
Publicidad,-? Lien"rada - Classe 33 (Artigo 114).

Pa 2 ende

nulo de Eatabelaclinento Defarido:
N. o 470.426 - Hospital Vera

Cruz -

H0.5p1t3.1. Vera

Cruz 5..A.,

cl. 33 (art. 117 n. o 1) .
N. 0 386.058 - Altax

Aitax

Import. e Repre:entações
Atende --IRC a r,edicie. pelo Serviço de Reeralw;Aso romtal

el. 6 33 (art. 117- n.° 1) .
N." 464.657 - L'sraria liaamos
- Erich Eichn-r . Jg • Cie Ltda.,
32 tara. 117 n." 1).

Segunde-feira 14
N. o 464.402 --- Jovet — Jorge
branco, cls. 33 48 (art. 117 n. o 1
nas classes 33 e 48).
N.° 469.344 — Ind. e Electro
Aços Plangg — Ind. de Electro
Aços Plangg S.A., cias. 5 — 6 —
7 (art. 117 n.° 1).
N. o 470.048 — GranBazar —
Gran Bazar Com. e Representações Ltda., cis. 8 — 41 — 42 _
43 — 44 --o 46 — 48 (art. 117 número .
N. o 470.061 — incorporadora
vistor — Awrum Chusyd, cl. 33
(art. 117 n.0 1).
• N.° 470.181 — Casa 1jruguay
Magazine — Miguel Itaghcb Obeid,
eis. 12— 23 — 36 (art. 117 'número 1).
N. o 470.277 — Escala Engénharia e Arquitetura — Escala Engenharia e Arquitetura Ltda., cl, 33
(art. 117 n.° 1).
Frase de Propaganda Indeferida:
N. o 398.257 — O melhor sorvete de São Paulo — Grazia Criscudo Pappalardo, cl. 41.
Transferência e alteração de
nome de titular de processos:
Parfums Coroa (transferência
para o se unome da marca French
Cancan •.o 166.337). — Anotese a transferência,
Instituto Bloc.hlinico S.A. Paulo Proença (transferência para o
seu nome da marca Korten número 177.697). — Anote-se a
transferência.
Laboratório Farmacêutico Gonzaga Ltda. (transferência para o
seu nome da marca São Lazaro
rin 178.006). — Anoto-se a transferência.
Laboratórios Trevifarma S.A.
(transferência para o seu nome
da marca Emblemática número
254.388), _. Anote-se a transferéncia.
Exigências:
N. o 438.912
Siegfried Seitz. — Satisfaça exigênela.
N.° 464.448 -- 'União Fabril
Exportadora 5 .A. — Satisfaça exigênc la.
1O: o 467.604 — Soc. Madsira de
Pernambuco Ltda. — Satisfaça
oxigeneis,
N.° 467.966
Ibrarnasa Ind.
Brasileiras de Materiais para polin-lento S.A. - Sotisfaça exigêneia.
N. o 473.021 — Modas Manalisa
S.A. — satisfaça exigência
Diversos:
N. o 427.527 — Yoshio Alatsumoto. .— Prossigo-se como indicado pela soção.
N.° 427.539
Yoshio Matsu'moto. — Pro.ssigs-se como Indicado pela seção.
•
N. o 427.543 — Yoshio Matsumoto. prossisolose como Indicado pela voção.
N. o 429.059 — centro dos EA1.odante3 Un!verdtários de Engenharis. — Prossiga-se como indicado pela seção.
N. o 442.623 — Distribuidora de
Erbidas Santa Júlio' Ltda. —
Prossign-:,. e como ind:catio pela
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N. o 467.196 — Maria Thereza
de Oliveira da Quinta. — Prossiga-se incluindo a classe 33).
N. o 970.193 — Luiz Sccacio Sobrinho. — Prossiga-se na classe
n.o 11

NOTICIÁRIO

Oposições

(Seção Hl)

têrmo 121.419, privilégio de Invenção)
Alumínio do Brasil S.A. (oposição ao térino 120.0,55, mod. de
utilidade).
Eme Equipamentos Metálicos e
Indústrias Ltda. (oposição ao
têrmo 121.445, privilégio de invenção).
Walita S.A. Eletro Indústria
(oposição ao têm) 121.717, privilégio de invenção).
Indústria -de Metais Vulcanla
S.A. '(oposição ao têrmo 121.743,
privilégio de invenção).
Rgrauto S.A. Indústria e Comércio (oposição ao térmo número 121.914, privilégio de invenção).
Sindicato da Indústria do Vidros e Cristais planos e Ocos no
Estado de -São Paulo (oposição ao
térmo 122.055, privilégio de invenção).
De Millus Comércio e Indústria de Roupas S.A. (oposição ao
têrmo 122.109 , privilégio do invenção).
Indústrias Brasileiras de Lapis
Frito Johansen S.A. (oposição ao
térmo 122.510, privilégio de Invenção).
General Electric Co (oposição
ao têrmo 122.539, mod. de utilidade).
Indústrias Machina Zaccaria
S.A. (oposição ao têrmo número 122.553,, priv, de invenção).
Sindicato da Indústria do Vidros e Cristais planos e Mos no
Estado de São Paulo (oposição
ao termo 122,923).
Protin Comissões Ltda. toposição ao termo 123.319).
Ola. Antarctica Paulista Indústria Bras':leira de Bebidas e Conexos (oposição a0 têrmo número 126.318, privilégio de invenção).
Indústrias de Arames Cleide
S.A. (oposição ao têrmo número
126.369).
Cia. Anturctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos (oposição ao termo número 127.366, privilégio de invenção).

Gerard Fritsch (opoente do
ib.= 90.420).
Sindicato da Indústria de Vidros o Cristais planos e õcos no
Estado de São Paulo (oposição ao
térrno 111.706, mod. de utilidade).
Laboratórios . Farmacêuticos
Vicente Amato Ifsafarma S.A.
(Oposição ao têrmo 111.910, privilégio de invenção).
Doracour S.A. Indústria e Comércio (oposição ao têrmo número 113.753, privilégio de invenção) .
Fábricas Germade S.A. (oposição ao térmo 113.733, privilégio
de invenção).
Cia. Industrial e comercial
Brasileira do Produtos Alimentares (oposição ao termo 113.891,
privilégio de invenção).
Cia. Henrique Wossidlo Indústria e Comércio (oposição ao tér...
mo 114.148, privilégio de invenção).
Sparkler S.A. Ind. e Comércio
de Filtros (oposição ao térmo
114.148, privilégio de invenção).
Cia. Brasileira de Construção
Fichet 8z Schwartz Hautmont
(oposição ao têrmo 114.110, privilégio de invenção).
José Cândido Oliveira (oposição ao térmo 114.198, privilégio
de invenção).
Walita S.A. Eietro Indústria
(oposição ao têmio 118.366, privilégio de invenção).
Monark Plast Indústria e Comércio (oposição ao têrmo número 118.636/ privilégio de invenção).
Ernesto Rothschild 5.A. Ind.
e Co:nércio (oposição ao Urra°
119.168, privilégio de invenção).
Siemens do Brasil Cia. de EleSindicato da Indústria de vitricidade (oposição a0 termo nú- dros e cristais planos e ecos no
mero 119.376).
Estado de São Paulo (oposição ao
•

Cia. Brasileira Rhodiaceta Fá- termo 128.907, mod. utilidade).
brica de Raiou (Oposição ao Ur- Sindicato da Indústria de 'vi= 119.832, privilégio de inven- dros e cristais planos e 03COS no
ção).
Cia. Brasileira Rhodiaceta Fábrica de Ralou (oposição ao termo 119.633, privilégio de invenção).
Roupas AB S.A. Indústria Roupas Profissionais (oposição ao
têrmo 119.658, mod. de utilidade) .
American Cyanamid Co (oposição ao térmo 120.341, privilégio
de invenção).
•• Peterco Comércio e Indústria de
Eletricidade Ltda.. (oposação ao

Estado de São Paulo (opoetção
ao termo 131.843. privilégio de
Invenção).
Textil Tabacow (oposição ao
térino 131.901, privilégio de invenção).
Sindicato da Indústria de vidros e cristais planos e licOs no
Estado de São Paulo . (oposição
ao térmo 133.850, mod. Industrial).
Tapou Corona Cortiças S.A.
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Indústrias Elétricas e Musicai.
Fábrica Odeon S.A. (oposição 44

têm() 137.515, privilégio de lirvenção) •
Auto Union G M B 11 (oposição
ao têrmo 137.979, mod. Industrial) •
Cia. Fiat Lux (oposição ao
termo 138:007, mod. Industrial).
Duracour S.A. Ind. e Comércio (oposição ao têrmo 138.574,
mod. Industrial).
Stup Soc. Técnica para a utilização do pretensão processos
Freyssinet S.A, (oposição ao Ur..
mo 139.272).
Stup Soc. Técnica para a utilização da pré tensão processos
Freyssinet S.A. (oposição ao têr..
mo 143.699, privilégio de invenção).
Sindicato da Indústria de vidros e cristais planos e Mis no
Estado de São Paulo (oposição ao
termo 143.898, mod. utilidade).
Indústria de Parafuso o MaPri
S.A. (oposição ao termo 144.030,
Priv. de invenção).
Indústrias Brasiloiras de lapie
Frita Johansen S.A. (oposição 10

termo 144.516, mod. industrial).
Fábrica Ypu Artefatos de Teci-

dos Couro metal S.A. (oposição
ao termo 145.226, mod. Industrial).
Roupas • AB S.A. Indústria
Roupas Profissionais (oposição ao
.termo 145.227, mod. industrial).
Sindicato da Indústria de vidros e cristais planos e ocos n4
Estado de São Paulo (oposição
ao Urino 145.348),
Walita S.A. Eletro Indústria
(oposição ao Urano 146.404).
Cia. Tagus D. Melo pimenta
do Relógios (oposição ao termo
147.330, mod. indu.srtial).
Tagus D. meio pimonta
de Relógios (opos.*.ção ao têrmo
147.331, mod. Industrial).
Carlos To/omiotti do Oliveira
(oposi ção ao termo 147.513).
Produtos de Toucador Landa
Ltda. (oposição ao termo número 147.526, mod. Industrial).
Produtos de Toucador Land's
Ltda. (oposição ao têrrno número 147.783, mod. industrial) .
Lidice S.A. Indústria e Comércio de Plásticos (oposição ao
tèrmo 158.892, mod. utilidade).
De Minus Comércio e indústria
d6 Roupas S.A. (oposição ao termo 117.859, mod. Industrial).
• ailarlanPlor 'Poor .CC9'aft oauel
(oposição ao têrrno 144.858, mod.
IA 0.P tialonPurf EP
OU son a Sound tronst13 a flui,
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO

ilaR2WX) No 119.893
Em 3 de junho de 1940

Requerente: Creorg Pflugmann, 11Sr.
rachatatlen, Alemanha,.
Pontos característicos de "J611 0 de
Futebol de Mesa — Privilégio de InTenção.
— Jogo de futebol de mesa com
uma leve bola impelida por ar sopra.
do contra a meta adversária, em par.
ticular, construido de tal modo que
ae acham previstas figures de ina•
(oposição ao termo 134.243, pri- dores montados em lugar fim
e disvilégio de Invenção),,
tribuidas por ,!..bbre o campo de jtégO,
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flue a cada uma'desta,a ficaras per- cutad0 com O auxílio de barras de sa elástica substanciaknente cilindra que ela camba de um Valor : tale qua

tence um role direta ou indiretame oste acionado a mão e cujo canal de
ar conduz para o pedestal da respectiva figura e deseraboca ali atra
rés de aberturas voltadas pene a meta adversária, caracterizado pelo fato
de que se acham previstos nee103, COM
O auxílio dos quais a bola (pelote),
principalmente depois de feito, um
ponto (tento), pode ser reconduzida,
por exemplo; mediante acionamento de
uni fole previsto para este fine, pneumet:cemente ao campo de jtige, caindo
preferentemente na região central
deete • campo e peasando através de
um canal de sôpro que se eleva ao
lado da campo.
•
Uni total de 14 pontoe,

-mamo InTv 119.5e5
Em 19 de maio. de 19•30
Depoiitante: Dato, Inourpora eed,
eetabelccida em Chicago, Estados de
Bancas, Estados Unidos da Américo,
do Norte,
Pontos característicos cie: 'plenositivo de exposição" — Priedégio de
Invenção.
l e — Dispositivo de expoelçáo, do
tipo de quadro de vácuo, caracterizado por compreender uma armação,
uma base de lemina tranaparente. de
suporte, montada na armão, um
quadro de vácuo disposto de modo removível sôbre a armação, aenna da
base . uma fonte de energia radiante
localizada abaixo da referida base,
com movimento entre duas posições
terminais, um carro para a referida
fonte de energia, meial -que incluem
tuna nasca propulsora, engrenando
com o carro para tocá-lo entre (V
posições terminais, me:os de contrôle,
que ir.cluern um interruptor de fine
de curso, operado peio movimento do
carro, para cOmandar os referidos
meios de acionamen to e trilhos montados abaixo da referida base e paralela.; a ela, para manter a fonte de
energea e o carro afastados de enodo
equidistante da base, através de seu
moeimento, o carro sendo euportado
pelos citados trilehos.
UM total de 19 ponto

TERMO Ne 119.881
Em 3

de junho de liair)

Requerente: Lapls Johann Faber
Ltda., firma industrial e comercial
brasileira — São Paulo,
Pontos ". caracterítticas de: "Mecanismo para soltar e recolher a ponta
escrevedora de canetas esferográficas
e respectivo processo de fabricação
— Privilégio de Invenção.
1e Mecanismo de guia para matar e recolher a ponta cscrevedcira de
canetas esferográficas, do tipo acionado por um botão de pressão que
atua sôbre uma esferinha guiada em
uma curva, caracterizado pelo fato
de estar a curva praticada na supere
ficie interna de uns tubinho cilíndrico, confrontando com o rasgo formado pelas beiradas longitudinais desse
tubinho.
Um total de 4 pontoe.
'n1M340

120.Ole

Em 17 de junho de 196e

levantamento, axialmente móve is, Pa ca. para adatação ao gargalo da ma-rasptilhdenour madelea, caracteazado por uni sépto
e a sapatilha compressora de tecido, perfurado, interneniente, funcionando
caracterizada pelo fato de que as bar- como regulador de -passagem do aliras de 'levantamento acham-se dis- mento liquido, e cujo corpo forma
postas uma dentro da outra e que também uni refôrço para Lure estranunia forquilha de bastidor da sapati- expande-se o bico extremo, destinado
lha de transporte superior abrange, gulamento externo, a partir do qual
de maneira deslocáven uni galé fixa- a penetrar na boca do lactame,
do ria extremidade inferior da barra
Total de 3 pontos:
de levantamento peru a sapatilha de
transporte superior.
Um total de 5 P ontes TERMO N9 121.791
n••n••nnnn••

=MO No 120.5311
Em 23 de junho de 1960

}Jen 5 de agôsto de 1960
Requerente: Amélia Reim.ão da Costa Machado — São Paulo.
Titulo: Nôvo modelo de limpador de
vetas sanitários — Modelo de Utilidade,
1 9 — "Nôvo modêlo de limpador de
vasos sanitários", composto de uma
ercóva de cabo alongado e de Uma
concha vertical com função de sede
sustentadora da mesma, catecterizado
por uma (lenge transversal, existente na parte mediana do cabo da escôva, e pela inserção, do cabo, no casco
de cerdas em perição inclinada cêrca
de 45 graus.
Total de 3 pontos

Requerente: William Prem-Werke
K. G. (William Prym-Werke Kommandi t-Gesellechaft), Stolberg/lehlde
Alemanha.
Ponto caxacterlstico: "Processo para
fabricar fechos coleedlças" — Privilégio de Invenção.
19 — Processo para fabricar fechos
corrediços, cujos elementos de acoplamento, conjugados com (fitas portadoras executadas por meio de fios
contínuos, são corestituidoe por- partes do fio da própria fita, salientes
da fita e dispostas nos intervalos dos
elementos de acoplamento, caracterizado pelo fato de que a fita potrada!MIMO N9 122.031
ra é tecida com o auxilio de várias
bobinas com grupos de fios de traEm i 17 de ageoto de 19d0
ma, pelo menos um dos quais serve
para a -confecção dos elementos' de
acoplamento, ao passo çue pelo me- A. Landerer, firma, alemã — Alenos outro percorre a fita sem formar manha.
partes salientes de fio.
Pontoe características de: "Caixa
Um total de 25 pontoe.
dobrável com fecho de despejo" —
Privilégio de Invenção,
1 9 — Caixa dobrável com, pelo meTERMO 1n19 120.579
nos, quatro 16bulos de fechamento,
metuacnente sobrepostos e pelo menos
Em 26 de junho de 196o
Parcialmente colados entre si, que faRequerente: Caba Société Anonyme, zem parte de uma peça recortada
única, que contém antro Daredes laSulça.
Pontos característicos de "Processo terais, bem como com uma abertura
para tingir têxteis" ,— Privilégio de de despejo a ser repeildae vezes cerrade novamente, oeracterizada pelo
Invenção.
fato de que, para formar um fecho
19 — Processo para tingir _têxteis, corrediço, pelo, menos dois lóbu'oo
caracterizado pelo fato de se colorir metuamente cobropasioe apresentam
tecidos têxteis em peça, da maneira
concidentes, e de que, entre
indicada, e, após aplicação da prepa- abertura:
êstes lóbulos. acha-se disposto um
ração aquosa e antes do tratamento dos demais lóbulo- laieraie eug. n0:térmico, se submeter a um tratamen- sul uma reentrância com largura pelo
to de pressão mecânica.
(menos igual ou moe co qu o
loe
Um total de 10 pontos.
a fim de-guradsitbe,
abrigar um cur-or a raatie de lineu e
e a-ta,longiudrescávl
TERMO Ne 121.384
ser acionado do lado de fora e destinad o a cerrar as aberturas.
Em 20 de julho de 1960
Um total de 26 pontos
••••••n••....

Requerente: Sebastian Messerechmidt — Alemanha.
Título: Processo para retificação de
esferas geci.netrimacente redondas. —
Privilégio de Invenção.
I* Processo para retificação de
esferas geometricamente redondas entre dos discas elaboradores, caracterizado pelo fato de que as esferas, pae.
tas, em rotação pela circunferência de
um disco transportador, rodam ao longe da circunferência fronteira de um
disco esmerilador ou retificador.
Total de 4 pontos. A prioridade do
correspondente pedido depaeltado na
Repartição de Patentes da Alemanha,
em 7 de e.gõsto de 1959, sob o flúmen) M 42.379 Ib-87 a.

TERMO Ne 121.790
Requerente: 0. M. Praff A. O.,
firma s industrial e comercial alemã —
Em 5 de agosto de 1960
Alemanha.
Pontos característicos de: "Máquina Requerente: Amélia Reimáo da Coade costura com dispositivo de trans. ta Machado — São Paulo.
porte superior" — Privilégio de In- Titulo: Nôvo modêlo de bicos de
mamadeira — Modelo de Utilidade.
tenção..
10 — Maquina, de costura com dis- le — eNtiv0 medeio de bicos de mapoStileoe de transporte simertna etre- madeira". compreendendo uma cami-

TERMO No 123.089
Em 28 de setembro de 1940
Requerente: Trica — rolhetth LtmIted_ — Inglaterra. •

reduz substancialmente o seu volume.
Total de 6 pontos.
A prioridade do pedido, depositado
na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 14 de outubro de 1959, solo
o n° 34.845.
TERMO No 123.280 .
Em 7 de outubro de 1960

Franz Demais G eerges Nonnon, francês — França.
Pontos característicos de: "Processo
e instalação para a preparação de
aparas de ferro fundido destinadas a
serem incorporadas em cimento e
produto resultante daste processo. —
Privilégio de Invenção.
•
19 — Processo para o tratamento
de palhetas ou aparas de torneamento de ferro fundido, destinadas a serezaincorporadas em, arg amassa de
cimento, caracter:eado pelo fato do
estas palhetas. em °amada relativaconsistir essencialmente em aqueoer
mente fina numa superficie de aquecimento; de modo a provocar a inflamação dos óleos que as impregna, a
ren de tornar a massa molhável e de
aumentar a sua porosidade; melhoran.
do ao mesmo tempo -a composição e
a estrutura do metal, em triturar a
massa arrefecida e em eliminar da
mesma as poeiras e particulas derna..
siado finas,
Um total de 8 pontos.
TERMO Ne 123.646
Em 21 de outubro de 1960

Requerente: Luís Alberto Reggiaeo
Garcia — Uruguay.
Titulo: Aperfeiçoamentos em mamadeiras. — Privilégio de Invenção.
oit — Ap erfeiçoamentos em mamadeiras, do tipo das que ao gargalo dO
recipiente que contém o alimento para o bebê, se prende um capuz portador de bico, caracterizados por coa.
sisti_ da previsão, na parte interior
do citado capuz e em correspondência
cone a borda do gargalo do recipente,
de uma cavidade anualar definida por
uma saliência também anular, que
constitui prolongamento de uni escalonamento realizado no menc:onado
capuz, tal cavidade configurando am
alojamento aju,o tado para a borda,. de
espessura convenientemente acrescida, da parte do bico que é interna ao
capuz. sendo que- a referida espessura excede a profundidade da cavidade modo a constituir uma guarnição
na zona de união entre o recipiente
e o capuz.
Total de 3 pontoe. •

TERmo er? 123 .9.38
Titulo: Aperfeiçoamentos referentes
an /9 de novembro de 1960
a lavadores de para-brisas. —
légio de Invenção.
Requerente: E'dson Banlense — E4.• 1° — Um lavador de para-brbas tado da Guanabara.
compreendendo um recipiente, um ori- Tftulo: Um nôvo modelo de limpafício de entrada através do qual o dor
de panelas, copos e similares.
líquido pode circular para dentro do Modelo de Utilidade.
recipiente mas, devido a urna válvula
de retenzeo. não pode circular para lo — Une nôvo modelo de panelas,
fora de recipiente, e um orificio de. Copos e análogos, caracterizado peio
saída através do qual o líquido pode fato de ser constituico por um cabo
circular para fora do recipiente reate i externo fixo dentro do qual fica
devido a uma válvula de retensâodposto um segundo cabo rotativo pronão para dentro do recipiente, sendcnvido de um eixo vertical no qual se
o recipiente formado parcialmente por fixa uma peça hercoidal bastante Ione
eana parede tubular de um material ga que passando por dentro de una
flexível fixado por uma extremidade penha se estende para baixo e, nela
a um alojamento estacionário ou es- extremidade, se fixa em uma peç%
trutura e pela outra, eetremidade.a roliça dotada de uma abertura lonum membro operante por melo do gitudinal onde fica conveni:ntemenin
qual a parede tubular pode ser torci. disposta nina esponja de (cate rio 1 sela.
da de tal forma em.thrno de seu eixo 'rindo,

H..
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MARCAS DEPOSITADAS
rablfeacto faia de efitirdo com o art. 130 do 06digo da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
samtert aprazo de 60 dias paru o deferimento do pedido. Durante esse Imo poderão apresentar ruas oposições ao Departamento
Nadam% da pxopriedacIe Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
velas e velas a base de estearias,
Téreno n.' 642.080, de 21-5-64
Comércio e Indústria de Metais Pa- &abeira em pó, m flocos, esponjas de
limpeza
cacimba Ltda.
São Paule
Termo n..* 642.084. de 21-5-64
Teenkálculo Ltda. Fiscalização e
,PACABUBV
Construção Civil
Ind. Brasileira
São Paulo
Classe 5
Aça em bruto, aço preparado. aço
TECNICALCULG
.'olloce, aço para tipos, aço fundido, aço
Ind. Brasileira
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
Classe 16
:afinado, bronze, bronze era bruto ou
partialmente trabalhado, bronze de Para d.:tangiam Materiais para construtaanganes, bronze em pó, bronze em ções e decorações: Argamassas, argila,
barra, em fio, chumbo em bruto ou areia, azulejos batentes. balaustres, bloparcialmente preparado, cimento me- cos de cimento, blocos ara pavimentaeillico, cobalto, bruto ou parcialmente ção, calhas, cimento, cal. cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
trabalhado, couraças, estanho buuto
parcialmente trabalhado, ferro em bruto. chapas para coberturas. caixas dagua,
em barra, ferro manganês, ferro velho, caixas para cobertuas, caixas dágua,
• esusa em bruto ou parcialmente Caba- caiaras de descarga para afiam, edificaModo, guta temperado. "gusa maleável, ções remcIdadas, estar:mu, emulsão de
laminas de metal, lata em falha, latão base asfáltico. estacas, esquadrias estruem fõlha, latão em chapas, /ato em turas metálicas para construções, lamevergalhóes, ligas metálicas, limalhas. las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
magnésio, manganes, metais não traba- de junção. lages, lageotas, material isolhados ou parciaknente trabalhados, me- lante contra frio e calor, manilhas, mastais em massa, metais estampados, sas par revestimentos de paredes, mametais para solda. !liguei. zinco
deiras para construçõ.s. mosaicos, produtos .de base asfalte°. produtos para
Termo n.° 642.081, de 21 - 5 - 64
as argan,as"Citro"
Santista de Frutas Ltda. tornar impermeabilmantes •
sas de cimento e cal, hidráulica. pedreSão Paulo
gulho, produtos betuminosos, anpermeaciTno
liquidos ou sob outras formas
( Ind. brrsileira bilizantes,
para revestimentos e outros como nas
•

t..
•
•
•
•

•

Classe 41
Produtos alituenticios

de senhoras e de crianças, calções, calTermo a.' 642.093, , de 21-5-(4
ças, camisas, camisolas, camisetas,
Pósto Simão Ltda.
Paraná
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
salas, casacos, chinelos, dominós. er.harSI/`10
pea, Fantastas, fardas para militares to1nd, Ilrasileira
tegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorClasse 47
ros, jogos de lingerie, jaquetas. laquêa.
Combustíveis e lubrificantes
luvas, ligas, lenços, mantos, meias
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paTêrmo n,° 642.094, de 21-5-64
letós, palas, palhoar, pulover, pelerinas
Vidraçaria São Pedro Limitada
peugas, ponches, polainas, pijamas, puParaná
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
SiO rDRO
suspensórios, saldas de banho sandálias
Zn orasaleira
sueteres, shorts, sungas, tolas, ou glacia
taier, toucas, turbantes, ternos, uniformes
Classe 11
e vestidos
Vidros
Ulmo n.° 642.088, de 21-5-64
Termo ri.' 642.095, de 21-5-64
Auto Mecânica Constantino Ltda,
F. G. H. Máquinas Agricolas iLda.
São Paulo
São Paulo

• Prorrogaçào

F. O. H.
ind. Brasileira
Classe 7
Artigos da classe

Aulo Micanica (onslantino
Classes: 8, 21, 39 e 47
Titulo
IMO

Termo a.' 692.089, de 21-5-64
Indústrias Esmaltaste Ltda.
São Paulo

construções. pers:anas. placas para pavimentação. peças ornamentais de ci-

Prorrogaç ão-

mento ou gesso para tetos, e paredes.
Termo a.* 642.082, de 21 - 541
ESMALTARTE
papel para forrar casas, massas anti"frackson" — Cetnércio e Importação ruidos para uso nas construções. pis
Ltda.
quetas. portas, portões,, pisos, soleir-.,
São Paulo
Ciasses: 1, 25 e 33
para portas, tijolos. tubos de concreto'
telha, tacos, tubos de ventilação. tanTRACKSON
Titulo
ques de cimento. v.gas. vigamentos e
Ind. Brasileira
vitral
Termo n.° 642.090, de 21-5-64
CRdasses: 1 a 50
"Nelsomar" — Empreendimentos
Titulo
Terno is.° 642.085, de 21-5-64
Ltda.
Ser7a l beria Três Amigos Lida .
São Paulo
Termo n.°642.083, de 21-5-64
•-',1

Autopol Polimentos de Automóvel
Ltc1a
São Paulo

TRES AMIGOS
IND. BRASILEIRA

AUTOPOIL
•

Classe 16

Para distinguir esquadrias metálicas
Termo n. , 642.086, de 21-5-64
Maria Amélia DlIrso
S :ío Pau:)

/t1,1
INDÚSTRIA BRASILEIRA
c:1 3 ,w 4h
•Kejantes amidos. anil, água de lava.
J e ira. agua sanitária. cera para soalhos
detergentes, esponla de aço. fósforos.
, 13 de aço. poina'das. para calatidos, palha de aço, preparados oara
volir e limpar madeiraS vidros. , metais
e objetos, panos para polir e para lit.
nua, panos de esmeril è material abrasivo empregado na limpeza de metais' e
objetos,. sabões em geral e saponácem

NELSODIAH
Ind. Brasileira
—Classe 50
Impressos em geral relacionados ao fa,
brico, compra e venda de siáveis de
todo e qualquer tipo inclus've estofado
tro, Cinemas e outras diversties.

Termo n.° 642.096, de 21-5-64
S. T. E. P. Sociedade Técnica .h
Equipamentos Pesados tLda.
São Paulo

'Ind.

braelleirs

Classe 6
Artigos da classe

Termos ns. 642.097 e 642.098. ée
21-5-64
Editora Mercator Ltda.
São Paulo
net •
neggiknOirU

Classe 50
Artigos da classe
Classe 33

Artigos da classe

Termos as, 642.099 a 642.103, de
21-5-64
Autonuiveis "Iguaçu" Ltda
São Paulo

tGUAÇIi
INDISTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétri`cos,
alarmas elétricos, alto-falantes, ampe-

Termo n.' 642.091, de 21-564
"Nelsornar" — Empreendimentos Imo- rimetros, amplificadores para rádios.
aparelhos de iluminação, aparelhos de
biliários Ltda .
televisão, aparelhos de ventilação para
São Paulo

MAREOU]

Blffifi%NTOS
IMOBILIARIOS
LTDA.

IND. BRASILEIRA

Nome comercial

Classe 0-3
Para d.stinguirr Artigos de vestuários
Agasalheis.
e roupas feitas cai
• em a is, . alparcatas. ,anáguas. blusas.
botas botinas, blusões • boinas baba.
douros; bonés,: capacetes. :cartolas cara;

--Termo n.° 642.092. de 21 -5 -64
Máquina São Pedro Ltda.
São' Paulo
"'Em()

ptreas. rasaceti coletes,' capas: (lulas

d iJraijejra

"'chapéus.' ' c.ntos
entams, combinações, corpinhos calça

• CISSse II.
Arroz e cercai:.

•

edificlos, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear; aparelhos para instalações telefónicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos pars

pasteurização de 'leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, a spiradores de pó. benjamins, bobinas elétricas, cantas. de derivação. eampainEas
elétricas, comistadores, condensadores
elétricos, ronactores, enceradeiras, estufas de aqueeimento, estufas para conservar aflenentos, estufas rara secar ronPas. ferros elétricos de engomar • de

soldar. filtro* )água, fogareiros elotricos. rogõos; fo - nos: galvanametrus,
hidrómetros. indicadores automáticos de

3398 8egunda-jeira 14
nivel de água. instrumentos medidores
de energia elata lca. Instrumentos telefónicos, interruptores, irradiadores, Ma
padas, liquidifIcadores, manômetros,
crofones, pick-ups, pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores. ralais,
relógios, reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores, válvulas
pa-a rádio, vai-valas para apiareihos de
televisão, ventiladores e voltimeti os
Classe 11
Perragens e ttrramentas (IV tdicia espiecie cutelaria em geral e outros artigos
de metal não incluídos em iutras ciaslates, argolas, armações de metal, abrases: Alicates, aldravas, arruelas aliedores de latas, arrames lisos ou farpados, aparelhos de cha e café, assadeiras, açucareiros, brocas. bIgomas, bal.
a zelas, bandejas, bacias, baldes. bombo.
ateres. bules, colheres para pedreiros.
camisas para cilindros e trilhos, cadeados, correntes. cabides, caixas de metal
para odeias, colunas, chaves, cremonea
chaves de ara cusos conexões pará encanamentos, canos de metal, chaves de
fenda, chaves inglezas. cabeções canacoquete/eiras, caixas para acondicionamento de alimentos. caldeirões. caçaro
las. craleiras, cafeteiras. 'dobradiças
enxadas, csferas, engates. enfeites para
arreios, de metal para automóveis, estribos, formões. espumadeiras„ foices.
ferros para cortar capim. ferrolhos, lacas, facões, frigideiras, cilindros para
laminaçâo, ganchos guarnições de metal garfos, ganchos para quadros
grumos para emendas de correias, Limas
machadinhas, molas para portas de cor.
laminas, licorelros, latas de lixo, jarras.
rer, martelos, marretas, matrizes, marmitas, navalhas, puas pás, picaretas
pregos, picões. Ponteiras, parafusos
porcas. pratos, porta-gelo, porta-pão.
porta-jólas, paliteiros, panelas, castelos'
roldanas, ralos para pias, regadores.
serras, serrotes, sachus, sacarrolhas, tesouras, !albufeiras, torquezas. trilhos
trilheis para elevadores, tenazes, travadores, telas de arame. tubos para anca
namentos, trincos, trilhos para porta:
. de correr, taças. molas para portas. ^
vasos, vasilhames e verrumas
Classe 47 .
Óleos de qualquer espécie para iluminação, acuecimento e lubrificação. PetoIded refinado, semaretinado 4 nãorefinado, com ou sem a mistura de
óleos minerais„ animais ou vegetais,
para a iluminação aquecimento, fubáfiaaçãó ou combustao. e graxas. Produtos e óleos colubustiveaa provenientes de petróleo
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha.
- . borracha, artefatos de borracha para
'veículos, artefatos de borracha não ia- aluídos em outas classes: Arruelas:aro-alas, amortecedores aisaatos para cadeiras, boilachas para arou. batentes de
cofre, buchas . estabilizados, buchas,
' buchas para- lamela 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. calmaras de ar, chupetas cordões massiço.s de borracha cabos para
ferramentas. chuveiros. calços de laor..rakha.. chapas e centros de mesa, cordas de., bossacha, cápsulas de. borracha
_para -centras. de mesa .calços de . borracha „ para . máquinas. copos de borracha
para /Mos, dedeiras desentupideiras,
:discos de mesa, descanso pega. pratos.
ne cosíos, esguichos., estrados,
esponjas de borracha em quebrajacto
para; torneiras. fios de borracha lisos.
- formas- de ,borracha,- guarnições para
• rnaveiá, 'guarnições • de borracha para
,

4
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automóveis, guarnições para veículos,
lancheiras para escolares. !Salinas de
borracha para c,egraus, listas de borracha para janelas e para portas,tençóis
de borracha, manoplas, maaanetas, protetores para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal de ateierador, pedal de partida, paras para businas,
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
maskiças, rodizios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móveis. santonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal de breque, sesembalo e isoladores, suportes, semipneumáticos, suportes de 'iâmbica sanfonas de partida. saltos, sola s e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefônicos, Cavadores de porta, tijelas:
tubos, tampas de borracha acra contagotas, finai; de borracha para elaboração
de substâncias ClilianC3S
Classes: 8, 11, 33, 39 e 47
Título
Termos as. 642.104 a 642,108, de
21-5-64
Sipel — Importadora de Peças Ltda.
São Paulo

S IFEI
Indústria Brasileira
Classe 11
Artigos da classe
taasae 6
Para distinguir. Máquinas e partes de
máquinas para to-os os fina industriais:
fugas, rotativas, de deslocamento e a
Máquinas de rosquear: serras mecânicas, motores elétricos, alternadores, terramentas e placas para toruos, geradores plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas mecânicas, máquinas amassadeiras, misturadoras adaptados na . construção e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carretos
e outros fins industriais, elevadora. má
quinas desempalhadoras, descascadoras.
Ventiladoras, moinhos para cereais,
máquinas secadoras. trituradoras - pulverizadoras, fresas, polarizes, tranchas.
tesouras mecânicas, tupias. máquinas de
abrir chavetas. rnarteletes, ventiladores.
exaustores para forjas. • bombas centra
pistão para todos os fins. anates caldeiras e turbinas inietoras para caldeiras, válvulas e transportadores automáticos de alta e baixa pressão
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas opera.
trizes. rotativas ou cortadoras para usa
aar ferro, aço e bronze. máquinas para
indústrias de tecidos; teares, urdideiras.
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras.
meadeiras, rolos e roletas, brunidoret
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para Sabricar papei e
máquinas de Impressão. &Imanas e
. recepta-entoa
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integradas: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amor
tecedores, alavancas de câmbio, braços.
breques, braços para velculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes„ carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores. carros, (arroças, carocerias, chassis, chapas circulares paaa veículos. cabos -de veículos
carrinhos para maquinas -de escrever
corrediços, para veículos, direção destagadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadoieã para • passageiros e nata verça,
engates para carros, eixos de ,d1reçào,
freios fronteiras parta veículo . . g'uidão
; ,
,
..&•11

. •

••

locomotivas, lanchas,' matociclos, molas,
motocicletas, motocargaa moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para valeu/Os,
rodas para veículos. selins, tricicles, tirantes para veículos vugões. velocIpedas, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis. troleibtas, varaes de
carros, toletes para carros
Classe '8
Condutores
toras
uelétricos,
s ela»
acendedores
tricos, alarmes, auto-falantes, amperímetros, amplificadores para rádio, aparelhos de .luminação, aparelhos de televisão, apare.ros de 'ventilação para edifícios, aparelhos elétricos para banhe.
aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos
para barbear, aparelhos para instalações
telefónicas, aparelhos para ondular ou
secar cabelos,- aparelhos para Pasteurização de leite, aparelhos para torrar
pão, aquecedores elétricos, apiradores
de pó, benjamins bobinas eletricas, caixas de der vação, campa nhas elétricas,'
chaves elétricas, cigarras elétocas, comutadores, .condansado.es on?tores, enceradeiras estufak_ de aquedmeato, estufas para , conservar alimentos, estufas
para secar roupas, terrais e'aricos, de
engomar e de soldar, filtros de água,
fogareiros elétricos.' fogões fornos galvanômetros, hichênietros, indicadores aut6máticos .de nível, alagaa instrumentos
medidores . de energia elétr.ca , instrumentos telefónicos . interruptores irradiadores,' lâmpadas, liquidificadores, manametros, microfones, pic-ups pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores, relógios, reostatos telef --aes terroostatos tomadas, transformadores, Válvulas de rad o,válvulas para aparelhos
televisa& Ven
tiladora.; e voltimetros
e ralés

Setembro de 1964
áaaos, travadores de porta: 'tildas,
tubos, tampas de borracha para contagotas, tinas de borracha para elaboração
de substâncias químicas
Termo n.° 642,109, de 21-5-64
a., Indústria Goorntex Ltda.
São Paulo
. pR P.P. COAÇÃO
A

ca p a

que veste .o brami

Classe 35
Expressão de propaganda
Termo n.° 642. 111, de 21-5-64
lesuino Rochigues Saciarão Filia
Guanabara

N. S. de Lourdes
Classe 4/
Manteiga
Termo n.° 642.113, de 21-5-64
Credistil Indústria e Comércio Ltda
São Paulo
•

"CREDISTIL- O CRÉDITO FÁCIL
PARA A SR A EM SEU LARI.
Classes: (12, 22 e 23
Expressão de propaganda_,
Termo n.° 642.117 de 21-5-64
Lojas Cordial S. A.
São Paulo

11NAISGELANIK

Claase 39
Para distinguir: Artefatos dt borracha.
borracha, artefatos de borracha para
Classe 50
veiculos, artefatos . de borracha não ina
cluidos era outas classes: Artuelas, ar- Para dist tiguir: impressos para uso era
golas, amortecedores. assentos para ca- craques, duplicatas, envelopes faturas,
deiras, borrachas para aros, batentes de nótas promissórias, papel de correspota
cofre, buchas de estabilizados buchas, dencia e recibos, impressos em cartabuchas para blindo, batente de porta. zes, placas, tabuletas e veiculas, bilhetes
impressos
batente de. chassis. bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para teTermos
na.
642.114
a 642.116, de
le tones. borrachas para carrinhos indus21-5-64
triais, borracha para amortecedores. Gredistil Indústria e Comércio Ltda,
bainhas de borracha para rédeas. cochimt
São Paula •
de 'motor. câmaras de ar. 'capetas cordões massiços de borracha, cabos para
ferramentas. chuveiros. calços de borracha, chapas 'e centros de mesa, cor- .
das de borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa, calços de borracha- para máquinas, copas de borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras
"Inálís tria arasi
leira
discos de mesa. descanso para pratos, .
encostos, êmbolos, esguichos estrados.
Classe /2
esponjas de borracha • em quebra jacto
para torneiras, fios de borracha lisos. Para distinguir: Artigos de metal Co.
formas de . borracha. guarntçóes para -num, alfigetes, agulhas. agulhas pare
móveis, guarnições de borracha para crochê • e tricô, canutilhos, colchètes
automóveis, guarnições para veictdos. dedais, fitas métricas fivelas fechos corlancheiras para escolares. êminas de rediços, garras, grifas de metal pari
borracha para degraus, listas de borra- enfeites de vestidos, ilhoses, lantejois
cha para 'anelas e para portas, lençóis las, missangas, presilhas e passadora' .
de, borracha, manoplas. maaanetas. proClasse 22
.
tetores para oara-lamas, protetores de Cânhamo em fio ou em linha. estambre
para-choques. pedal de accerador, pe- 3e seda ou de lã, fios de algodão,
dal de Partida, paras oara businas. calulose, juta, lã, linho, plástico rama
pratinhos, pneumáticos. pontas de bor- rasa:ia, seda natural para tecelagem'
racha para bengalas e muletas, rodas au uso comum juta em fio ou -em linha,
nsassiças. rodízios. revestimentos , de lá torcida, linhas em meada ou noveborracha. rodas de borracha para mó- as, linhas brilhantes, linhas para barveis, sanfonas de vá.cuo. suportes ',de dai. para costura, crochet ou trico-a
motor. sapatas do pedal de breque Se- gorra linhas ' eia meadas ou novel"
semhato e isoladores, suportes. sendmeadas, retrozes
pneutnátícos, suportes . de câmbio. • sarf
'
Classe 23
lobas _de pa
;saltos. _
e ?sola
de, borrachas surdinaa de ,borracha,,pdr P4.11 diatinguirs Tecidos em. 'g eral. tea
-4dos para, conSecçaes em. geral, parti
aPliariçãO aios fiOs telegráficai
• . — tale4
.—
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tapeçarias e para artigo de cama e
mesa: algodáo, alpaca, caibamo, cetins. caroá, casimiras, fazendas e tecidos de lã em peças, juta.
nylon, paca-paca, percalina. iam!,
rayon, seda natural, tecidos plásticos,
tecidos impermeáveis e tecidos de pand couro, veludos
Tarai° n.° 642.118, de 21-5-451
Dr. Alvaro Marca
GuanaLara

Classe 41
Produto destinado a alknentaçao infantil
nano n.9 642.119, de 21-5-64
Marcenaria Santa Alexandrina
Guanabara
Clasde 40
Para dlatinauir: Moveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira. estofados ou não, inclusive moveis pata era
critorio. Armários, atanados para banheiros e para roupas usadas, almofatlas, acolchoados para moveis, banca
balcões, banquetas, bandejas, domiciliaaes, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café, conjantos para 'larmitório, conjuntos para sala de jan.
ter e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjuntos je
armarias e gabinetes para copa e cozinha, camas, cabides, cadeiras gira.
todas, cadeiras de balanço, caixa da
rádio, colchões, colchões de moia, dispensas. divisões, clivans, cascotecas de
madeira. esprgeuiçadeiraa, guarda-roapaz, estantes,, amas, mesinha& maranhas para rádio e televisao, mesinha
para máquinas de escrever. móveis para ionogratos, para rádios e pare te.
/avisa°, molduras para quadros aorta.
, retratos, poltronas. poltronas-cansas, pra.
*aleiras, prota-chapeus, solas, solas-cama, travesseiros. vitrines
Térmo n.° 642.120, de 21-5-64
Guipper Rossi Ltda.
São Paulo

_-TACOLA?
Crasi elya
Classe 26
Para distinguir: Tacos de madeira
artisticos
rl'érmo ri, s 642.121, de 21-5-64
Vieenzo Latorre
São Paulo

h
..41
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Casse 28
Para distinguir: Arte fritos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos. bules, bandejas.
bases para tele ttines, baldes, bacias, boa
Ima caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
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b.nerias, coadores, coco, canecas, colheres, COUCI:141, cestas para pão, cestinhas capas para -álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas.
caixas para guarda de objetos, :riuchos, coadores para chã, descanso paaa
Pr a tos, copos e copinhos de p/a:stozo
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes torminhas de plástico para sorvetes, disc is
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos, eapumas de
nylon; esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruídos, escoadore.s de
pratos, funis, formas para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos; guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para densilios e (»jatos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, lancheiras, manteguetras, malas,
cuidas, pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cosinha. pedras pomes, artigos, protetoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rodanhas, recipientes, suportes wporaes para
çuardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, sacaras, calas a frio e colas não inalcidas
em outras classes, para borracha, para
cortumes, para marcineiros, para saiateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para ariar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladraras e adesivos' para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para indústria geral de plásticos
Tann° n.° 642.122, de 21-5-64
Vicenzo Latorre
São PRulo

SACI",
rk et DO SI RIA ORASt) IRA
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substáacias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para teleaones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utenaillos, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coas, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, crtio
cisas, coadores para chã, descanso para
pratos, copos e capinha, de plástaao
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos
erabreageas de material plástico embalagens de material plástico para sarvetas estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas and-ruídos, escoaaores de
pratos, funis, forinas para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarniçaes para chupetas e mamadeiras, guar-

nições para porta-blocos, guarniçaes
para liguidific.adores e para batedeiras
de frutas e legumes, auarueções de mataria/ plá.stic- para desmaios e objetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, piasticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
dianals, pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, prato& paliaste
ros, pás de cozinha, pedras pomes, artigos, protetora para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos; porta-niqueís, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, todinhas, recipientes, suporta) suportes para
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, xtcaras, colas a frio e colas não incicidas
em outras classes, para borracha, pua
curtumes, para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, alesivos
para ladraras e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e Tata
rações de material plástico para indústria geral de plásticos
Têm° na 642.123, de 21-5-64
Confecções Sapavoo Ltda,
São Paulo

Setembio. de 1964 3399
Taram na 642.127, de 21-544
Cia. Quirnica Industrial "CIL".
São Paulo

Classe 1
Substtuadaa quimicas usadas to g
nas indústrias: Acetato de chumbo acaS
tato de cobre, acetato de matam acta
tato de potássio acetato de sódio, nele
tato de zinco, ácido arsênico, ácido loas
fénico, ácido piaria°, cicio bórico, ácidd
°milico, ácido mudaria°, ácido nítrico',
ácido acético, ácido fénico, ácido sais
faria°, ácido cabmico, ácido atalaia
ácido dtrico, ácido salicilico, áddd
benzóico, acetanaida. acto!, água ode
penada, albaglina, albuminato de ferroa
argonina, argirolarsoniato de ferro, ata
seniato de potássio, arseniato de dada
anannineo metálico, aloina, a:nonata;
arena), crista acetanilida, acetato
ZAPAVON
chumbo, bálsamo do Para, bi-cloretoil
de mercúrio. badoretos, hl-iodarei° de
Classe 36
mercaria, bi-foaaato de cálcio, bacarbcol
Para distinguir: Confecções de roupas
nato de sódio, borricina, porato
ena geral e artigos de vestuários
sódio, benzolnaltol, benzoato • de mera
Têm° n.° 642.124, de 21-5-61
cario, Maniatas em bicabonaato de poi
Restaurantes e Bares Reunidos
tássio. breu P. P., calcina, cal vira
"Rabiar" Ltda.
gem, carbonato de cobre, carboanto de
São Paulo
cálcio. carbonato de magnésio, carbo.i
nato de magnésio, carbonato de a6didi
carvão vegetal em pó, carvão ativoí
casemato de sódio, carvão animal, dai
A? B13
nureto de mercúrio. citrato de calehmil
citrato de ferro, citrato de prato, cla,
trato de potássio, cloreto de amônia,,
Classes: 411, 42, 43 e 33
cloreto de cal, droeto de cálcio, cloa
Para distinguir: Boita, sbow, danças, reto de magnésio, cloreto de iiódic
espetáculos, bar, confeitaria, leiteria, cloreto .de potássio, colargol, co/ócii
sorveteria; restaurante: panificação e
elástico, cremar tártaro, capto'. dtrata
mercearia
de ferro e quinina, deras° de ferro veu
de, carbonato de bário, cloreto de Má
Tarmo na 642.125 de 21-5-64
rio, carbonato de amónio, cloreto da
'Vax, Teixeira 8 Cia,
São Paulo
zinco, cloreto de cálcio, carbonato do
potássio, carbonato de manganá s. dlua
retina, diatermina, dermatol, enxofra
(PRORROGAÇÃO
em pó, estearato de zinco, estearato da
magnésio, estearam, de alumiai°, taxo.
o e COrlfe,›
Ire dourado de antimónio, essências de
árkriiú
geneenoa asseada dc eucalipto, fonosaa
111. forma fosfato de ferro. fosfato de
tricaldo, fosfato de potássio. /alfaio d*
sódio, foéeto de amime°. glicerina, 911.,
caoloafato de magnés, glicerolosiato dá
nédio, hermitol, hemoglobina em pd,
iodo metálico, iodureto de chumbo,
iodureto de arsénico. iodureto de prata,
lodureto de enxofre, lebitalbina.
Teixeira 84 Ciao
Meado, ichitiol, iodureto de potássio,
lactofosfato de cálcio. kcitina, lactai('
de cálcio, magnésia hidratada, mentole
mercúrio vivo, nitrato de chumbo, niCiasses: 41, 42 e 43
trato de sódio, óxido de ferro, óxido de
Titulo
magnésio, óxido de zinco, oxioduratO
e
nono n.° 642.126, de 21-5-64~ bismuto, oxidoanureto de mercado,
Nassa Distribuidores de Lubrificantes pirosfofato de sódio, pedra ame, per.
cloreto de ferro, perborato de sódio
Ltda.
peroxido de magnésio, peroxido de aia.
co. prota-iodureto de mercúrio, protal
PRORROGACIO
col, proroxalato de ferro, sulfato da
D X
ganes, sulfato de potássio, sulfato de
In ddetria .drasileirá Ladina, sulfato de antImóneo, sulfato de
—
ferro, sulfato de potássio. salicilato de
magnésio: sajicilato de sódio, asilado
Classe 1
Para distinguir: fluidos para freio, I da* mercúri o, lia llPirina. fanaIbbmi.
nino, tártaro de ferro • potássio, Mr.
Lidráulleot
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taro de potássio e sódio, ta:14gal°. terebentina, veneza. teohromina. Cisca
cristal puro, uretana. sabacr neutro.
óleo sulturicinado. andantes e sulfato
de sódio cristal. Soda caustica, tintas,
vernizes, thinner, esmaltes, anilinas, tintas para calçados e capotas de automóveis, fluidos para freios, emolientes
para remoças) de tintas aplicadas, água
saz, álcool, alvaiade, secantes. corantes minerais para uso nas indústrias,
absorventes, benzina, lanolina. composições para impermeabilizar tecidos e
couros

mineraL creosoto para indústria, carbonato dit magnésia, cloreto de zinco.
clomto de caldo, esmaltes, goma-laca
preparada, glicerina para uso na indústria, hiposolfito de sódio. lodureto
de amônio, idrosolfito, laca, massa a
base de óleo para correção de pinturas,
nitrato, óleos, potássio de sódio, potassio para uso na indústria. secantes
pap a tintas, sais de arsênico usados
na indústria, sulfatos, tintas tintas a
álcool, vernizes a álcool
Termo n.° 642.132, de 21-5-61
Cia. Química Industrial "CIL"
São Paulo

Termo n.° 642 .128, de 21-5-64
Cia. Química Industrial "CIL"
São Paulo

C AS ANOV A

Indústria Brasilei

CO I3 TE

Classe 1
Para distinguir tinta para telhados

08,11.148

Classe 1
`Fanas preparadas utilizaads na pintura
Termo nsi 642,129, de 21-5-64
Instituto Pinheiros, Produtoè Farmacêuticos S. A.
São Paulo

"I' ânuos as. 642.133 e 642.134, de
21-5-64
Tecelagcm Hedvética S. A.
São Paulo

!PRORROGAÇÃO

atoRROGAÇÃO

•
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PRORROCAÇÃCI
- .

s BAZAR TAMOI01

IndUstri a Braelleirai
Classe 47
Combustíveis
Termo n.° 642.137. de 21-5-1964 .
Companhia Brasileira de Comércio
"Cobraco" S.A.
Minas Gerais

Classes: 11, 13, 14,
Título

Is e 49

Termo n.9 642.142, de 21-5-1964
"Dtt Mont" — Cia. Destilaria Angelo .
Milani
Rio Grande do Sul

rPRO RROGAQ

.raJinDõnçAJ!

ND US ritl

Termo n.0 642.141, de 21-5-1961
j. Apovian Filho Ltda,
São Paulo

Têrmo n.9 642.136, de 21-5-1964
(Prorrogação)
Liquigás do Brasil
São Paulo

P V. P PINHEIROS
ZAWITUTO PINHEIROS,
PRODUTOS IERAPEUTIUOS S/4.

• ,PRORRO GAÇ i

COBRACO
Inchlatri a Brasiletra

Classes:. 41, 42 e 43
' Sina/

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo. cetim.
caroá, casemiras, fazendas e tecdos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon,
paco-paco, percaline, rasai, rayon, seda
natural, tecidos plásticos. tecidos impermeabilizantes e tecidos da pano couro
e vestidos

Termo n.• . 642.143, de 21-5-1961
Prima Ele tro Domésticos S .A...
São Paulo

Termos ns. 642.1-58 e 612.139, de
21-5-1964
"Du
— Cia. Destilaria Angelo
Milan/
•Rio Grande do Sul

Termos as. 642.144 a 642.190, de
21-5-1964
Prima Eletro Domésticos S.A.
São Paulo

":111
Classe 33 Insígnia

Sio P101.4,
Iumsrs.r4 Ra4sr Lsra4

Classe 3
Prs distinguir tasta preparação farmacêutica, indicada no tratassento das
intoxicações
Termo n.° 642.130, de 21-5-64
indústria Quilnica Organica Paulista
S. A.
São Paulo
IRORROGAÇACt

RUPAVITOL
átái IV 1CA
•

uA O
TRI QU
PAU LISTA .5.4.
Yrus ax. troo

•

buttIU

Classe 3

Pci,) distinguir urna preparaçao farma-

cêutica, neuro-sedativo-anti-espasmódiea indicada no tratamento do vaso dilatador-hipotensor
Termo n, 642.131, de 21-5-64

Otao Bauragart Indústria e Comércio
S. A.
São Paulo

PRORROCAPAO

COMPOUND

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 31
Para distinguir: Os seguintes artigos:
Anéis de vedação para junções, anéis
obturadores, arruelas. bujes, borbantes.
barracas de campanha. buchas, betume
para vidrceiro. bolas para válvulas,
bocal do tanque de gasolina, diafragma
para vedação. massas para calfetar, cisados de borracha para potes. cordoalha, cordas, correias de transmissão
canaletas, coberturas de lonas, fitilho&
gazetas. lonas, lonas para freios. mansacaras, mangotes, molas para vedação.
pestanas, rolhas. tampas, tubos de
lacto para vedação, tiras, tampões. tubulações p ara vadações, tendas, válvulas de vedação. tubos do radiador
Classe 34
Cortinados, cortinas, rapachos. encera.
dos, estrados, linóleos, oleados, passadeiras, panos para assoalhos, paredes e
tapetes
Termo n.9 642.135, de 41-5-64
Irmãos Pedroso 6 Cia. Ltda.
. Rio Grande do Sul

Classe 43
Aguas artliciais, naturans e minerais
bebidas espumantes sem álcool, esséndas para refrigerantes, água tônica,
soda limonada, guaraná laranjadas, limonadas, sucos de frutas gazeificadas.
limonadas, sucos de çrutas gazeiflcadas e saropes
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitt
vos, anis, bitter, bramis,, conhaque, cervejas fernet, genebra, gim kumel, lico.
reta nectar, punch, pimpermint. rhum
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermuth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
Termo n.° 642.140, de 21-5-1964
Companhia Cervejaria Caracú
São Paulo

PRÊ TO BRANCO
•
,ifbeRMU•lleEtt,

•fflogKkie r

41*,t

IND USTR TA EIM SFLErRie
Classe 1
Azul da prérsia, azul ultrasonr. altuninio ern pó para pintura, list& nitrico,
alumen, água oxigenada. latia raz. íleo& para fins industriais, alvaiade.
anti-corrosivos, ácido arsênico brilhantes a óleo, bromarei° de amônio.
Classors1
:natos, cloreto de sódio, cloreto de
e taamónio, cloreto de potássio, carbonato Para distinguir: Tintas, vernizes
maltes
de sódio, corantes para -uso na isadlatriss
foNeffiLEIRIk

Classe 42

Chope e corveta*

Classe
Azul da prérsia, azul ultramar. alunanio era pó para pintura, ácido nitrico,
alumen, água oxigenada, água raz. álcool para fins Industriais, alvaiade,
antl-corrosivos, ácido arsênico brilhantes a &ao, brcsnoreto de amônia', bicro:natos, cloreto de sódio, cloreto de
amônio, cloreto de potássio, carbonato
de sódio, corantes para uso na indústria
minera/, creosoto para indústria, carbonato de magnésia, cloreto de zinco,
cloreto de cálcio, esmalte, goma-lace
Preparada. glicerina para uso na indústria, hiposolfito de sódio. lodureto
de amônio, idrosolfito, laca. massa &
base de óleo para correção 4e pinturas,
nitrato, óleos, potássio de sódio. potássio para uso na tndústria. secantes
para tintas, sais de arsênico uiatloa
na indústria, sul/atos, tintas. tintas a
álcool, vernizes a álcool
Classe 2
Substancias e reparações quimicas
na veterinária e para fins sanitárias
a saber: adubos. ácidos sanitários,
águas desinfetantes e para fins santtários. apanha-moscas
• e insetos (de
goma e pfapel ou papelão) alcalts,
bactericidas. baraticidas. carrapaticidas,
cresci', creosotalina, creosoto. desodorante, desinfetantes. defutnadores aterminadores de pragas e hervas daninhas. esterilizantes embrocações para
animais. enxertos. Farinhas .de usos
fertilizantes. fosfatos 4orrnicidas. Fundgansas, fungicidas glicose para fins
veterinários, guano. herbicidas insetica'
das, insetifugos, larvicidas micro/Mddas. medicamentos para animais aves
e peixes óleos desinfetantes vetert
nários, petróleos sanitários e desinfe-aa
tantes, pape! turrcgatf'.r0, pt•
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da& paraticidaa fungicida, e desinfe- para irrigação, para matar formigas •
tantes. preparações, • produtos (ant. outros insetos, para !standar e pulverigermicidas, desinfetantes e vete- zar desinfetantes, para adubar, para
rinários, raticidas, remédios para fias agitar e espalhar palha, para colam.
Veterinário'. sabões veterinários e de. algodão, para colher cereais, máquinas
sanfetantes, sais para fias agrtcolas, amassadoras para fins agricolas, de
cortar árvores, para espalhar, para caborticulat, sapatarias e veterinários,
sulfatos, superfosfatos, vacinas para pinar, máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar, para eisaves e animais, venenos contra insetos, suar, máquinas e moinhos para forraanimai* e hervas dadinhas
gens, máquinas toscadoras, ordenadoClasse 3
res mecânicos, raladores mecânicos, roSubstâncias químicas, produtos e prepa- los compressores, para a agricultura,.
rados para serem usados na medicina sachadeiras, semeadeiras, secadeiras,
ou na farmácia
secadores de terra, tosadores de graClasse 4
ma, tratores agrícolas, válvulas para
Substancias e produtos de origem animáquinas agricolas
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
Classe 9
parcialmente preparados: Abrasivos em Para distinguir: Instrumentos de ritimo
bruto, argila refratária, asfilltico em musical e suas partes integrantes: acorbruto, algodao em bruto, borracha em deão, • arcos bandolas, bandolinas, bombruto, bauxita, benjoim, breu, cantora, bo. ,bongó, banjos, baterias, contrabaicaolim, chifres, ceras de plantas, ceras xos, cordas para instrumentos musicais.
vegetais de carnauba e aricuri. crina cuicas, caixa de rufo, clarinetes, cavade cavalo, crina em geral, cortiça em quinhoa. castanholas, cravelhas para insbruto, cascai vegetais, mato, ervas trumentos, cardais, cometas, clarins, es, medicinais, extratos oleosos, estopas. tojos para instrumentos musicais, estan• enxofres falhas, Sibras vegetais, flores darte, fagote, flautas, gaitas, guitarras,
secas, grafites, goma em bruto, granitc gonzos. harpas, harmonicas, mactta, maem bruto, kieselghur, liquidas de plan- cacas, ocarina, orgãos, pifano, panda'.
tas, lates em bruto ou parcialmente tos, palheta, planos, pianolas, pratos.
preparados, minérios metálicos madei- pistão. rabecão. realejos surdos, surdiras em bruto ou parcialmente tenha. nas,- saxofones, timbares. tamborins.
lhadas. em toras serradas e aplacadas trombones de varas, trombones, tarramica, mármores eia bruto, óxido de chas, tambores, triangtdos, violas, viomanganes, /ecoa de cascas vegetais
lão. violino e viononcelo
éticos em bruto ou par: Main/ente prepa.
Classe 10
todos, plumbagina em bruto, pó de Instrumentos, máquinas, aparelhos e
moldagem para fundições. pedras bri petrechos para medicina, a arte dentodas, piche em bruto, pedra calcaria. tária a cirurgia e a higiene, aparelhos
plantas medicinais, pedras em bruto. e instalações hospitalares: Amalgamas.
quebracho, raizes vegetais, resinas. te algodão( hidrófilo, agulhas para injealuas naturais. residucis, testeis, saldo ções, assentos para enfermos. apare.
seivas, talco em bruto, xisto, xisto lhos de pressão arterial, aparelhos de
betuminoso e silicato
diatermia. aparelhos para massagens
aparelhos de rálos ultra-violeta. agra.
Classe 5
Aço em bruto. aço preparado, aço (es, anuscópios afastadores, abre-bódoce, aço para tipos, aço fundido, aço cas. abala-afigura, aparelhos e raios X.
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço aparelhos para surdez, aparelhos ade.
refinado, bronze, bronze em bruto ou adtonos, alicates, ataduras, adesivos,
parcialmente trabalhado, • bronze de curativos, aparelhos para abaixar lin.
manganês, bronze em pó, bronze em guas, afastar lábios, gengivas, agulhas
barra, em fio, chumbo em bruto ou para seringar tonizadores, alargadores
parcialmente preparado, cimento cae- de canais, alavncas para extração de
tálico, cobalto, - bruto ou parcialmente dentes, amalgamas para obturações,
trabalhado, couraças, estanho buuto ou amianto em fibras 'e em obras, ângulos
parcialmente trabalhado, ferro em bruto, para brocas para fins dentários, anéis
em barra, ferro manganês. ferro velho. e aparelhos para fundição e encrustagusa etn bruto ou parcialmente traba. çao,
aparalhos eletro-dentárlos, cirúrgilhado, gusa temperado, gusa maleável,
em falha. latão em chapas. latão eia cos e eletro-diagnósacos, aparelhos para
vergalhões, ligas metálicas, amalhas. gabinetes de clinica e prótese dentámagnésio, manganês, metais não traba- ria, arcos para serras de ouro, arta
lhados ou parcialmente trabalhados, me- culadores, bolsas para água quente, bistais em massa, metais estampadas. turis, braços artificiais de borracha, buIN-lanas de metal, lata etn Calha, Iatão gias, bombas de borracha para fins
cirúrgicos e protéticos, bacia para
metais para solda. niquel, zinco
cuspideiras, bicos para seringas de ar
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usa- e água quente e fria, boticer as, braços
dos exclusivamente na agricultura a para canetas, de brocas. brocas para
horticultura . a saber: arados, abridores clinica e de prótese, bronqueiros, banoe sulcos, adubadeiras, ancinhos me- das de borracha, braços para mesa aucânicos e eMpilhadores combinados xiliares, bandejas hospitalares, cauré.
arrancadores mecânicos para agricul- rios, canetas para brocas para fins dentura, batedeiras para cereais, bombas tários, copos para cuspideiras, cubetas.
uaar adubar, ceifadetras, carpideiras, cadeiras para dentista, ceras prepara(rafados para arroz, charruas para agia- das e composições de cera para uso
•
aultura.
cultivadores,
debulhadares. de clinica e de prótese, cimento em
destocadorcs, desentegradores. esmaga geral para obturações, compressores de
,'cres para a agricultura, escarrifica lo
ar, cones contraplacas, canetas para
es, enchovadeiras. facas nata máquipara fins 'dentários, porcas, es.
nas agrícolas, ferradeiras, gadanhas, brocas
aarras para arado. grades de discos tampadas ou não de qualquer material,
nu afentes, máquinas batedeiras para cuspideiras de fontes,, copos elétricos.
. agricultura, máquinas inseticidas, má- cera laminada, cera para inscrustação
uulnas vaporizadoras máquinas de e articulação, cera colante, casque ca, mgir, máquinas niveladoras de terra. deiras para clinica médica e dentária
.1a: quinas . perfuradoras nara agricul- cõroas, cânulas, conta-gotas, costóto, turq máquinas de plantar. motochar- atos, cefalômetros, curetas, colheres cornas máquinas regadeiras . maquinas de tantes, calcadores, aparelhos de correa0 para os -dentes, cambraia hidrófila,
roçar, de sctnear, para sulfatar.
t, ratar, c? e triturar. de esfarelar. ter. chumaços higiênicos, cinta,
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compressas, armários paar fins hospita- amoladores de ferramentas, alças para
lares, camas, carrinhos para transportes ancinhos. brocas, bigornas, baixelas,
tes de enfermos, drenos dentes adi le- bandiaas, bacias, bombonieres, baldes

data, dentaduras, duchas vaginais, dilatadores, depressores, dedeiras de borrachas, isco& para fins cirúrgicos e praMicos, Iscas de feltro para polir dentes, helenicas, escavadores, estojos de
bolso para instrumentos cirúrgicos, descansos para seringas, discos para separar e desgatar dentes, estufas, espátulas, ecalpelos, escopros, elevadores, extratores, estiletes, espéculos, extirpadores, equanervos e equarissoires, espelhos para exames de boca, espigões
simples e duplos para pivots, estaria.
zadores a álcool e elétricos para fins
dentários, extratores de espigões, estampas para pçrótese, estufas para fins
cirúrgicos e odontológicos, espéculos de
vidros, estojos para instrumentos cirurgico. escrotais elásticos, encostai para
enfermos, escovas higiênicas, esponjas
para cirurgia, esparadrapos, equipas.
fraldas higiênicas, fundas, feltros para
cataplasma, fios de linha para feridas,
fios dental, funis e bacias para cuspideiras, fieiras, para motores dentários
godiva, gesso, guta percha, gazeta, goivas, gessadas, gessos para prótese, guta-percha para obturações, geradores
para prótese, gaze antisséptica, icica]
base, incrustações, instrumentos cirúrgicos para operações, instrumentos para
abaixar língua, afastar lábios e ganga
vas, juntas corrediças para canetas de
brocas, irrigadores, liquido para limpésa
e polimento dos dentes, lixas, limas
para ossos, lancetas, luvas de borracha
para cirurgia, lamparinas, laminadores
para prótese, ligas para prótese, lixa
em trilha e em disco, ligaduras de
cânhamo, massas plásticas para Sins
odontológicos, máscaras para anestesia.
mesa ara operações, meias elásticas.
mesas para curativos, martelos, mercado pari obturações, mandril para polimento, moldeiras, macas, mesas para
clinicas médica e hospitalar e cirrgica,
móveis para fins cirúrgicos e odonto
lógicos, nuflos para dentaduras, olhos
artificiais, protetores para selos, ponte/
móveis e pontes fixas, pontes de gutapercha para obturações de canas.
para limpêsa e polimento dos dentes,
porcelana para os dentes, padiolas. preservativos, pinças anatômicas, pincéis
para garganta, pivots. protetores, placas para ossos, pós artificiais, panos
para manipular craes, pós adesivo, dentaduras, porta residuos para gabinetes
dentários, pontas de grafites, prensas
para nuflos e para coroas, porta asnal.
gamas, quadros elétricos, ruge para
dentes, retescópios, rodas para desgaste,
rolos cirúrgicos de áã ou pau, aparáa
lhos de rálo X. raios ultra-violetas, diatermia, revestimentos para prótese, seda
para saturas, solda para prótese, serra
e serras para raquiotomia. suportes
atléticos, sacos para gelo, sondas, se-.
ringas para lavagens, seringas hipodét
mins, perfuradores, ruginas, apahlhos
de Infra vermelho. sandraca, suspensórios atléticos, tira-leite, tubos de borracha para irrigadores, termómetros, trepanas, tesouras, toalhas higiênicas.
tampões higiênicos, tiras de lixa e celulose, turbinas para ar, tigelas c tiras
de borracha para fins protéticos, vulcanizadores, verniz isolante e ventosas
Classe 11
Para distinguir ferragens e ferramenta":
Alicates, alavancas. arruelas, arrebites,
argolas, aldraves, armações de metal,
abridores de latas, arame. aparelhos de
chá e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, araadelas, arestas, moa, alrao!adarises, amoladores.

borboletas, baterias, bases de metal. braçadeiras, bules, bisagra. buchas, bainha
para facas, baterias de cosiaha, colhida pedreiros, cadeados. 'correntes, cabides, chaves de parafusos. conexões para
encanamentos, caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de falda, chaves inglesas, cabeções, caneca&
copos, cachepots, centro de mesa, coqueteleiras. caixas para condimento de
alimentos, cadeados. caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores, cuscuseiros, cabides de meta
cabos, caixas de ferro, cruzetas, curvas.
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chavevemu, cremones, cadinhos, crivo& chila.
fradores, cassinetas, cabos, chaves, chaves para porcas circulares, chaves toe.
quiraétrica, correntes para chaves, m/chetes, chaves para porcas, distintivo*.
dobradiças, descanso para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates,

enfeites de metal, estribos, espátula&
estofos de metal para .carimbos, eixos,
expandidor para tubos, estruturas metálica& escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foice*, ferro para
cortar capim, ferrolhos, facas, facões.
fechaduas, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, embadas e pudins, flan9e&
fivela, furadores, ferramentas cortantes
e perfurantes para marceneiros, fechai
de metal. ferraduras, forminhas, fitas

de aço, ganchos, guanições de mett4.
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros,
gonzos, grossas, garrafas, ilhoses, jos.
lhos, jarros, limas, lâminas licoreiros,
iatas Ivas. linuguetas, leiteiras machadinhas, molas paar portas, martelos,
marretas, matrizes. marmitas, maçanetas,
morsas, machetes, mantegueiras. maihol,
navalhas, males. p uas. Pás. Mraret88,
pregos, ponteiros, parafusos, porcasx
pratos, porta-gêlo. poeiras, porta-Pão,
isorta-foias, paliteiros. panelas, puxadcires, placas, pregadores, poria-esponjas,
peneiras, pinos, plainas, perfuradeirse,
oires, pinças, panelaes, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presa: has, rastelos, roldanas, ralos, regadora&
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável, registro&
serras, serrotes. sifões, saleiros, &scan&
lhas, torquezes, trilhes, tubos, tubulações, tampões, travadeiras, telas de
arame, trincos, taças, traveasas, tesouras,
trancas. trame/as, talheres. talhadeiraii,
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tacho*, trens de cosInha, torra:
deras, orinóls, vasos, vasilhames, ver.
aias, mandril de expansão, freza de
chanfrar, guia de freta de chanfrar.
ventosas, maletas, baus para sacos da
viagem. oara pastas, bainiazes, cantoe
Para estojos, colchetes para malas, cri.
voa, enfeites, fècho para pastas e para
malas, passadores de correias, ponte&
ras. prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de extensão
Classe 12
Artigos de metal comum: alfinetes, agulhas, argolas, botões, colchetes, dedais,
fivelas e fechos corrediços. garras.
ias de metal para enfeites de vestidos,
missangas, lantejoulas, ilhoses e
presilhas
, Classe 13

Abotoaduras para punhos, águas matinhas lapidadas, alfinetes para adan.lar
vestuários, de metal precioso, secai.
precioso ou suas Mutações, anéis de
adorno, balangandans, berloques, brincos, broches, colares, contas de metais
ou pedras reciosas ou semi-reclosas•
,suas imitações, usadas como adornos
ou ria confecção de bijouterias, correis.
ias de uso individual ara adorno. dia.

UO2 Segundts.fotra
imantes lapidados, esmeraldas Itsoacladas,
sonallas com santo, pulseiras, srdiraa
h:tiladas, topázios lapidados, Natalinas
'lapidadas e nrquezas laptadas
Classe 14
Para distinguir: Projetores, castiçais.
- imagens, pingentes, craminés, assim como outros artigos de fluminaçao em vidro, garrafas de vidro, canasaa de vidro, jarros de vidro, porta-talheres de
vidro, compoteiras de vidro, frute.ras
de vidro, taças de vidro, conchas de vidro, prata de vidro, espremedores de
; frutas de vidro, biscoteiras de vidro. caixas devidro, para doces, para bombons.
potes de vidro com ou sem rolhas de
vidro, para licpeclos e sólidos, e artigos
analogos de vidro para mesa, copa e
casinha. jarros e vasos de vidro para
flórea, podendo a marca ser ainda em
papeis de escritório e de correspondastias, anuncias e propaganda em geral,
embalagens e qualquer fôrma de acondicionamento
Classe 15
Para distinguir: Artefatos de /ouça.
barros- e terra cota, talhas, miringas,
'. bebedouros, /arras, alguidares,_ vasos,
xkaras, pires, travessas, pratos, gráus,
pilões, filtros, cofres, comedores para
aves, potes, caçarolas, pratos para ornamentas, copos, taças, sopeiras, caldeirões canecas, bules, leiteiras. Oleias, pa• nelas, formas. frigideiras, assadeiras, als_coofarizes, cadinhis, pias, esearradeiras,
ç •vasos sanitários, bidets, banheiros e lavatórios. cubas, globos, mantegueiras.
• porta jóias, saladeiras, saleiros, jardineiras, serviços de chá, café ç para
Jantar, centro de mesas, caolheirks, suportes de cerâmica para resistências e/étricas destinadas a fogões, fogareiros e
aquecedores
Classe 16
• Para d atrigam: Materiais para cansou: çóes e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos batentes. balaustres, biocos de cimento, blocos ara pavimentas ção, calhas, cimento. cal. :cré, chapas
Isolantes, caibras, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para cobertuas, caixas dágua.
ca.xas de descarga para otixos, edificações remoldadas, astuciem emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias estru.
taras metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. !ages, iageoms, material isolante contra frio e calor. manilhas, massas par revestimentos de paredes, madeiras para construções, mocakos, produtos de base asfált.co, produtos paiM
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e tal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, unpermea.

bilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros GOMO nas
construções• perManas, placas para pa.
vimentaçâo, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes.
papel para forrar casas, massas antiraidos para uso nas construções, parquetas. portas, portões, pisos. soleiras
para portas, tijolos. tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, tanques. de cimento. Vgas, viaamentoa e
vitréis

Classe 17
Para distnguir máquinas e instalações
para escritórios e desenhos em geral:
Arquivos para correspondància, almm
fadas para carimbos e para tintas, abridores de cartas. arquivos. apontadores,
berços para mata-borrão. borrachas,
brochas, canetas para desenhos. cortadores de papel. oolchete& cal trabiclarea,
cestos para papéis e corresponaancim
classificadores, clips. coladores, canetas.
compassos, cofres, canetas tinteiros. cal,
tetas esferográficas desenhadores, datadores tem minas, descanso. pasa lápis

•
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• canetas, esquadro., espátulas, furado.
rei, fusins. fichários, fitas para máquinas. de escrever, fichas para arquivos.
máquinas 'para escrever, calcular, e aomar, fitas gomadas. máquinas para
grampear. goma arábica. gomadores,
grampeadores, grampos e ganchos para
escritórios, giz. godets. instrumentos de
escrever e de desenhos, lápis, lapiseira&
mollsadores. mata-borrao, máquinas e
apetrechos para apontar lápis. mapas
tecas, metros para escritórios e para
desenhos, papel carbono, perfuradores.
pastas para escritórios, ccos sechoa de
metal, pastas pára escritórios, com fechos de metal, porta-tinteiros, portalápis, porta-canetas, porta-carimbos;
porta-cartas. porta-blocos, penas, prensa& pincéis, prendedores de papéis, perCavalo& réguas. maneis. separadores
para arquivos, sinetes. tintas para eiscraves. Molinha. tintas para carimbos,
tintas para duplicadores, tintas para Impressão tintai para desenhos. aparelhos
para tirar cópias. pastéis de tintas para
escrever e desenhos. máquinas de endereçar. máquina. f•tgatradorae
Classe 18
Para distinguir armas e munições de
guerra e caça, alfanges, balas, ca.
gibões. carabinas. chumbo para caça,
cartuchos, espoletas, explosivos, espingardas, fusta fogos de artificias, pistolas,, pólvoras e revolver
Classe 19
Para distinguir: Aves e ovas em geral,
Inclusive do icho da seda, animais vivos,
bovinos, cavalar, caprinos, galináceos,
ovinos e suínos
s Classe 20
Para distinguir: Ancoras, alvarengas,
bolas, botes, salva-vidas, barcos, catraia, chalupas, -chatas, faluas, lanchas,
navios, rebocadores, embarcações de todos os tipos, dragas e flutuantes, cabrastantas. graus, .guinchos, guindastes, molinete& instalações industriais para estaleiros e portos, cintos de natação, velas para barcos, paraquedas, salva-vidas, ganchos para botes e dispositivos
para arriá-los
Classe 21

Classe 23
Para distinguir: Tecido. em geral, tecidos para Confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá, casemiras, fazendas e tecidos de
nylon,
IA em peças, juta, jersey,
paco-paco, percaline, ratai, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impenneabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Classe 24
Alamares, atacadores para caps.rti/hos
e calçados, ' ataduras de algodão para
riais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, capas para mévela e
diversos fins, exceto para fins ;Dalinfestão. feltro para órgão, Mios, galardates, lamparinas, mochilas, mosquetelroo, nesgas, ombreiras e enchimento:
para roupas de homens e ~bossa,
panos para enfeites de móveis, não
faaendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamares, pavios. rédeas, rendas, redes, sacas, sinhaninhas para vestidos,
telas, tampos para almofadas, tão fazendo parte 'de móveis, artigos èstes
•incluidos em outras classes
Classe 25
Para distinguir; Arvores de natal, bibelots, bolas parar enfeks de arvores
de natal, cartas geográficas, cartões pos
ais, cartazes, displeys, desenhos. artim
ticos, desenhos, decalcomanía para tecidos, estatuas. estatuetas, estampas,
gravuras, frutas de vidro, Natas de
ornatos, kstões, fotograLas, frutas de
louça, figuras para enfeitar bolos de
aniversarias, batizados, casamentos e
outras quaisquer comemorações. gravuras, imagens, letreiros, manequins, maquetas, obras artistoas, obras de pintura, ainéis e cartazes para decorações
e para exposição, projetos, mostruarlos
de mercadorias diversas e para propagandas, suportes artisticas para varanes. estatuetas para arlõrrios, e para
f:ns artísticos. !aboletas

Para distinguir: Veículos e suas partes

Classe 26
Adornos de madeira, marfim ou osso
para mobilia, ancinhos de madeira,
anéis de madeira para cortinas argolas de madeira, marfim ou osso, argolas de marfim ou osso para dentição.
bandejas de madeira, barris de madeira, cabides para roupa de madeira,
cabos de madeira, caixas e madeira.
cestos, ,cepos para cozinha, colheres
e pau, marfim ou osso, dormentes de
madeira, engradados de madeira, escadas de madeira, espetos de madeira, esteirInaha de madeira para casa, fivelas
de osso ou marfim, forquilhas de madeira, gaiolas de madeira para passarinhos, gamelas de madelraa, ganchos de
madeira, grades de madeira, manivelas
e madeira, mastros de madeiraa. palitos,
pedestais de madeira, pegadores de madeira para roupas, pratos de madeira,
marfim ou osso, quadros de madeira,
réguas de madeira, exceto para escritorios, rosários _de contas de zuadeira,
marfim ou osso, tábuas de madeira para
fins caseiros, tampas de madeira. tonéis de madeira, varas e vasos de madeira, marfim ou osso
Classe 27
Artefatos de palha ou fibra: Artigos de
fibra, malas de galhamo, capachos de
c6co, caachos de fibra, esteiras de palha, esteiras de fiba vegetal, esteiras,
madrinhas de palha para mesa, fio de
pita, joeiras de fibra, malas de cánhamo, obras de palha, obras de fibras,
rédeas de corda, resfriadores de fibra
vegetal para água, utensílios de Sibra

Integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veiculas, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes„ carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, caris
tanques, carrosOrrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cabos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veiculas, direção, deshgadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, panelas,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veículos, selins, tricicles, tirantes para veículos vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
•
Classe 22
Para distinguir: Cânhamo em fio ou em
linha, estambre de seda ou de lã, fios
de algodão, celulose, juta, lã, linho;
plásticos, :anil; rayon. seda :saturai
para tecelagem ou uso comuna juta em
fio ou em linha, lã torcida, linhas em
meadas -.aunava los, linhas brilhantes,
linhas , para bordar, para costura, crco
that ou tricotagem, linhas em meadas
04 novelos, meadas, retrolea de Iodas
terça/

vegetal, "erga de cáco • ,erga de
esparto

Set‘nbrO de .1 964
Classe '28 •
Para distinguir: Artcfatms de materi4.
plástica e de nylon: Recipientes fabrki
cadoa de material plástico, revestimene
tos confeccionados de sub stõricias ant.*
mais e vegetais:. Argolas, açucareiros
armações para óculos, bules, bandejas
bases para televises, baldes, bacia, bola
sas, caixas, carteiras chapas, caboa
para ferramentas e utensílios, cruzetas,'
caixas para acondicionamento de alia
mentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coo., canecas,- co.
iberas, conchas, cestas para pão, cestis
abas capas para álbuns e para livro
cálices, cestos, castiçais para vela;
caixas para guarda de objetos, atue
chos, coadores para chá, descanso para
prato., topos e copinhos de plástosa
para sorvetes, caixinhas de plástica
para sorvetes, colberir.has, pasinbatif
garfinhos de plástico para sorvetes, fora
minhas de plástico para sorvetes, disse.:
embreagens de material plástico ambito
lagene de material plástico para sorve'
tas estojos para objetos, espumas da
nylon, esteiras, enfeites para automó.
veia, massas anti-ruidoa, eroadores
pratos, funis formas para doces, fitaa
Isolantes, filmes, fios de celulose, fec-hol
para bolsas, facas, guarnições; guarnij
Vier; para chupetas e mamadeiras, guara
nições para porta-blocos, guarniçaeti
para liquidificadores e para Datedeiraa
de frutas e legumes, guarnições de ma«
terial plástico -para desuno: e objeto*
guarnições para bolsas, garfos, 'galeria•
para cortinas, jarros, laminados, 'piás.'
ticos, lancheiras, manteguelras, malas
otin6ls, pendedorea de roupas,, Puxado'
res para móveis, pires, pratos, palitei'
ros, pás de casinha, pedras pomes, ara.
gos, protetora para documentos, po•
xadores de água para uso doméstica
porta-copos, porta-niquela, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rodla
nhaa, recipientes, suportes suportes pare!
guardanapos, saleiros tuboa, tigela
tubos para ampolas, tubos para serbs•
gas, travessas, tipos de material piatico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha.'
mes para acondicionamento, vasos, xis
caras, colas a frio e colas não incicalas
em outras classes, para bomacha, para
cortumes, para znarcineiros. para sapaa
teima, para vidros, pasta adesiva para
correias,. pasta e pedras para afiat
rebolos, adesivos para tacos, adesivo*
para ladrilroa e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para indústria geral de plásticos
Classe 29 —
Para distinguir amovas comuns, espanadores e vassouras, basculhos, cace:vem
para bilhares, para banho e de banho.

para chaminés, para escadas, de espeto
para roupas, para espingarda, para fundição (de aço), para garrafas, para
janelas, para limpar frascos, para limpar roupa, para tetos, esfregam, vam
soaras de fibras e espanadores, vasas:sua
ras de crianças de vidoerro, de esfregar
assoalho, de rua de casa, de estribaria
e vassourinhas
Classe 30
a
Espanadores, escõvas comcns, larnb.aes,
.
rodos, vassoures e vasculhos
• Classe 31
Materiais para vedação e revestimento,
para fias técnicos e industriais, a saber*
anéis, arruelas, buchas, circalos, rolhat,
cordoalha, diafragmas, forros gachetam
juntas.. molas, tubulações, uniões, válvulas, artigos este fabricados de asbem
tos. borracha, cortiça, fibra vulcaniza,da ou de, metal, não incluídos em morai
•
classes
Classe 32
Almanaques, anuários. álbuns impreca
505, cartazes, catálogos, jornaia
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nais e estrangeiros, publicações impres;
sas revista. Propaganda em rádlc,
telemisão, jornais, programas ra diof ônicos peças teatrais e c.nematográfIcas
e revistas impressas
• Classe 31'
Cortiáados, cortinas, capachos, encerados, estrados, lirióleos, oleados, passei
deiras, panos para assoalhos, paredes e
lapetea
•
.
aasse 35
Couros e peles preparadas ou no, camtiNas, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e- pira livros, embalagens de
cotizo, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, 'maletas. porta-notas, portachaves, porta-niqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viaoein. wicolas, • saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Classe 36
Paru distinguir: Artigos- de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas. anáguas, blusas:
botas botinas. blusões boinas babadouros. bonés. capacetes, cartolas, carapuças, casacão coletes, capas, chatas,
cacrecols, calçados. chapéus, c.ntos,
cintas combinações corpinhos" calças
de senhoras e de crianças. calções, calças. camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas. colarinhos cueiros
saias casacos, chinelos. dominós, odiarpes. "antas as. fardas para Militares colegiais. fraldas. galochas, gravatas gorros. logos de 'ingeria. tarantas laquês
maiôs. mantas. mand rião mantilhas. paluvas ligas, lenços. mantos, meias
-letós. palas. penhorar. pulover pelerinas
peugas, ponches, polainas. pijamas. punhos perne ras, quimonos, regalos.
robe de chambre. • roupão. sobretudos.
sus,nsários. saldas de banho sandálias
sueteres, shorts, sungas, tolas, ou slacks.
taier toucas, turbantes ternos, untiormes
e vestidos
. Classe 37
Roupas brancas. para cama e mesa:
Acolchoados- para camas, colchas. co,borrores, esfregões fronhas, guardanapo:, logos bordados, jogos de toalhas,
ien,óis, mantas pata camas, panos para
cc,sinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho. toalhas de mesa, toalha .; para jantar, toalhas para- . chá e
cak, toalhas para . banq uetas, guiaiçõ,s para cama e mesa, toallunhas
•
'
(cobre, pão)
ClaSse 38
Aros para 'guardanapos de papei
aglutinados. álbuns 1 em branco), álbuns
para retratos e autógrafos. halões (exceto para brinquedos) blocos para
blocos para anotações, bobinas brochuras não- impressas ' cadernos de escrever, capas par adocumeatos, carteiras
caixas de papelão. ' cadernetas, _cadernos, caixas de cartão, caixas para papelaria. cartões - de visitas, cartões comerciais. cartões indices conieti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e era branco para desenho, 'cadernos
escolares, cartõei em branco, cartuchos
• de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança. carretéis de papelão. envelopes envólucros para cita-Tufos de papel. encadernação de n papel
•-ou papelão: etiquetas. hálhaa indices.
'trilhas de celulose, guardanapos. livros
-"não impressos livros fiscais: livros de
-,contabilidade: mata-borrão: Ornamentos
.tic papel transparente: pratos; papelinho, Papéis de estanho e de alunitalo,
poptis sem impresso papéis era branco
impresso, papéis, fantasia,. melas
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par '<arras, paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para' impressão, papei encamo,
palel higiénico, papel , impermeaxel.
para copiar papel para desenhos, papel para embrulho impeimeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever. papel para imprimir, papei parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão. recipientes de papel. a rosetas -de papel, rótulos de 'papel, rolos
de papel transparente., tacos de papel.
serpentaxas: tubos postais, de cartão,
tubetes de Papel
Classe 39
Paia distinguir: Artefatos de borrasha
e tater: arruelas, argolas, amortecedm
res, assentos para cadeiras, borrachas
para aros, batentes de cofres, buchas' de
estabilizados, batentes de portas, batentes de chassis, bicos para mamadeiras,
bra/adeiras, bocais, bases para talai°.
nes. borracha para carrinhos, industriais. borracha para amortecedores, bainhas de borracra pára rédeas. cochim
de motores. amaras de ar, chupetas,
cordões' maciços de borracha, cabos
para ferramestas, chuveiros. calços de
borracha, chapas e centros de meaa,
corras de borracha. capsulas de borracha, calços de borracha para máquinas.
copos de borracha para Zreios dedeiras.
desennipideiras. discos de mesa, descanso para talheres, encostos, embolos,
esguichos.- estrados, esponjas de borracha, quebra-jacto de torneiras, fios
de borracha lisos, formas de borracha.
guarnições para móveis, , guarnições de
borracha para automóveis. lancheiras
para escoladas. lâminas de borracha para degraus listas de borracha para panelas, monoplas, maçanetas, protetores
para para-lamas, projetores de para-choques. pedal ara acelerador e partida. pe,
ras para businas, pratinhos, pneu:lati.
cos. pontas de borracha para bengalas
e muletas, borracha ara aros, rodas
maciças. rodizios, revestimentos de bar.
racha, rodas de borracha para móveis
sanfonas de vácuo, , suportes, semi-pneumáticos, suportes de câmbio, saltos, solas 'e solados de bõrracha, 'surdinas de
borracha para aplicação 'soa fios telefónicos e telegráficos, tampas de borracha para conta-gatas, e tinas de °or.
racha para elaboração de substâncias
quimical
Classe 40
alaveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estolodos ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armários,
armárIcis para banheiro e para roupas
usadas, almo tadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares. berços, biombos,
cadeiras, caminhos para chã e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes -para
copa e casinha, camas, cabides, , cadeiras
giratór.as , cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões. dimana, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, -estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádioe televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus. 'sofás, sofás-camas, travesseiros e
.
vitrines
•• Classe' 41
Alcachofras. ' aletria, alho, aipargoi
açúcar, alimentos paar animais. amidd
atntn doas. ' ameixas: amendoim.) araruta
arroz, atum, aveia, 'avelãs, azeite,'axe
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Classe 47
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha. Para distinguir: Substncias e produtos
café em pó e em grão, camarão, canela, destinados à lubrificação, a combustão.
em ,pau e em pó. Cacau, carnes, chá a Iluminação e ao aquecimento
sacaramelos, chocolates, confeitos, crava ber: álcool-motor, gasolina, querosene.
cereais, cominho, creme de leite, cremes óleos refinados, manufatura ek g -,de qeal:menticios croquetes, compotas, can- tró:eo, óleos para lubrificação de mágica coalhada, castanha, cebola. condi. quinas e motores e gases Iquefçftos
eventos para alimentos, colorantas
destinados ao a que cim :t to
chouriços, dendê. doces, doces de fruClasse 48
.
tas, espinafre. essências alimentares, cai
padas. ervilhas. enxovas, extrato de to: Para distinguir: Perfumes. essências, 'exmate, farinhas alimentícias. favas, fé tratos água de colónia, água de toucacolas, flocos, farelo, fermentos, feijão. dor, água de beleza, água de quina,
figos, frios, frutas' sêcas naturais e cris- água de rosas, água de alfazema, .água
talizadas; gricose, gema de mascar, gor. para barba, loções e tónicos para. oa
duras, grânulos. grão de bico. gelatina. cabelos e para . pele, brilhantina. bangoiabada, geléias, herva doce, herva dolina, batons, cosméticos, fixadores
mate, hortaliças, lagostas. línguas, leite de . penteados, petróleos, óleos para. as
condensado, leite em pó, legumes em cabelos, creme evanescente, cremes gorconserva, lentilhas, linguiça, louro, mas durosos e pomadas para limpeza da- pesas alimentícias, mariscos, manteiga le e "maquilage". depilarios, destídomargarina, • marmelada, macarrão, mas- rantes vinagre aromático pó de arroz
sa de tomate, rue' e melado, mate, mas- e talco pefumado ou não, lapis para
sas para mingaus, mol hos. moluscos, pestana e sobrancelhas, -preparados para
mostarda, mortadela, nós moscada, no- embelezar cílios e olhos, carmim 'para
zes; óleos comestiveis, ostras. ovas. o rosto e para os lábios, sabão e creme
pães piaos. prlinés, pimenta, pós para para barbear, sabão liquido perfumado
pudins. .pickles, peixes, presuntos, pa• ou não, sabonetes, dentifriclos em pó,
tês, petit-pois. pstilhas, pizzas, pudins; pasta ou liquido; sais perfumados para
queijos, rações balanceadas para ani• banhos, pentes, vaporizadores de perfctna's. • requeijões, sal, sagu, sardinhas. me; escovas para dentes, cabelos, unhas
sanduiches, salsichas, salames, sopas en- e cílios, rum de louro, saquinho perfu- latadas, sorvetes. sucos de tomates e de atado, preparados em pó, pasta, liquifrutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha, do e tijolos ara o tratamento das unhas,
rim, tremoços, tortas, tortas para ali- dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
mento de animais e aves, torrões.
cabelos e preparados para dsecoloClasse 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti- rir unhas. cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
vos, anis, bitter, brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra, gin, kumel, licoClasse 49
res nectar, punch, pimpermint, rhurn, rogos, brinquedos, artigos desportivos e
sucos 'de frutas em álcool, vinhos, ver. passatempos, a saber: álbuns para remuth, vinhos espumantes, vinhos qui- cortar e armar, aviões, automóveis,
nados, whisky
aros, argolas, bercinhos. bonecas, bonecos. baralhos te cartas. bolas • para
•
'Classe 43
Pare distinguir: águas minerais natu- Iodos 03 esportes, brinquedos em tonna
rais ou artificiais, sifão, soda. 4,4ua de animais, balões de brinquedo, bilhatônica, refres.:os gasosos ou . não f2.3- res,. brinquedos mecânicos, brinquedos
r una ntes ou não, naturais ou artifi•
em forma de Instrumentos musicata,
ciais. xaropes sem álcool para refrss brinquedos em forma de armar, brincas, de frutas; flores e raizes. semen quedos de borracha com ou sem asso.
ias, plantas, ou de essências suco ou nhas de brinquedo, casinhas de armar,
extrair das mesmas naturais ou artifi- vlo, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
riais, tefrescos de limão, laranja . ta- cadeiras de brinquedo, carteiras c enmarindo, guaraná, hortelã. abacaxi, cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
ou ananaz, groselha, caju e de outras velopes com fõlhas para recortar 1
plantas ou frutas e gliaraná tspumsrte armar, calçados para bonecas, cordas
Classe 44
para pular, clavinas para tiro ao alvo,
Para distinguir: Bolsas. caixas, cartei- copos de dados. caixinhas ,de música.
ras e estOjos para acondicionamentr de dados, dardos, discos, dominós, espincachimbos, charutos, cigarros e egarra gardas de brpinquedo, espingardas de
lhas. fósforos ou fumo, chan.teiras, ci- vento, estaquinhas para jogar, enigmas.
garreiras, fos‘oreira se tabaqueiras ca- engenhos de guerra de brinquedo, terchimbos. piteiras, boquilhas e ponteiras. rinhos de engomar, ferramentas para
filtros, isqueiros e suas partes integran- crianças, figuras de aves e animais.
tes (inclusive pedras), instrumentos. pa. figuras para Rio de xadrez, fogões e
ra cortar 'charutos e limpadores' para fogãozinros de brinquedos, jogos de,
cachimbo, charutos, cigarrilhos. cigarros futebol de' mesa. joelheiras para esporte,
rapé, fumo em fardos, em fõlhas, des- ganchos para pesca. guisos para criais..
para pesca, -jogos de damas, jogos de
fiado e em corda
dominó, jogos de raquete, linhas para
Classe 45
pesca, luvas para box, para esgrima.
Plantas, sementes e mudas para a agri- para jogador de soco, máscaras carnecultura, a horticultura e a floricultura. valescas, mesas de bilhar, de campista,
Flores naturais
de roleta, de xadrez. mobilias de brinquedo, miniaturas de utensílios domésClasse 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lava- ticos, patins, patinetes piões, petecas
deira, água sanitária, cera para soalhos, plarquetes • para ginastica, peças da
detergentes, esponja de aço, fósforos, jogos de damas, dominó e xadrez, pelolixívia, lã de aço, pomadas para cal- tas, pianos e. outros instrumentos musiçados, palha de aço, preparados para cais de brinquedo, pistolas de atirar
polir e limpar madeiras. vidros.. metais Usas, papagaios de papel, panelinhas.
para polir e para lim- quebra-cabeças em • forma de armar,
e objetos, Pa nos
peza,. panos de esmsril e material abra- ranuetes, redes de pesca:- redes para
alvo empregado na- limpeza de, metais e logos, rodas de roletas, revólver de
objetos, sabões em. geral .e saponáceos. brinquedo. soldadinhos de chumbo, tavelas. e. -velas a base, de, estearias. ¡riras para jogos, tacos de bilha?.
. s para crianças, , tamburéus.
sabões em nó, m , flocos, esponja
s de ttilsOre
, çafaborates tcnis . de mesa, trens e víaslimpeza, e
.
It
'

.
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%Afirmas para brinquedos. varas para
pesca, vagonetes e tapetaras
Classe 50
Impressos em geral
Termo n.° 642.191, de 21-5-1964
Farmácia Central Ltda.
Paraná

IIIRMACIII CENTRAI
Classes: 3 e 48
Titulo
Termo n.° 642.192, de 21-5-1964
Marco Antonio de Oliveira Fatuch
Paraná

Temo n. 9 642.195, de 21-5-1964
•
MGM Tsleasaidlos Inc.
Estado:3 Unidos da América

•_VIDEO-16

Ciaase
Instrumentos de precisão. instrumentos
científicos, aparelhos de uso comem;
instrumentos e aparelhos didáticos; moldes de 65da espécie; acessórios de aparelhos elétricos (inclusive válvulas,
lâmpadas, tornadas, fios, soquetes, etc.);
aparelhos fotográ cicos radiofónicos, cinematográficos; máquinas falantes, etc.,
discos e filmes revelados

PRORROGAÇ,AC

•

Termo n al 642.193, de 21-5-1964
Maristela Ltda.
Paraná

MARISTELA
Classes: 4 e 41
Titulo
de 21-5-1964
642.194,
Termo n. •
(Prorrogação)
Aktiebolaget Bofors
Estados" Unidos da América

BONC
'Clame 18
Petredlos pirotécnicos; togoa de artificio: projetls e munições

III)

Cal* SOal. RES POEIRA
Classe 23
Titulo de Estabelecimento
Termo as° 612.197, de 21-5-19ta4
Soares Pereira
Cia. Ltda
Guanabara
PROBROGACAO

Norgadivia
• Classe 23
Artigos da classe
Termo n. 0 642.198, de 21-5-1964
Soares Pereira & Cia. Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Setembro da 1964'

EM"

Termo n.° 642.201, de 213-1964
Banco Agro Industrial e Mercantil
Sociedade Cooperativa de Rei.
ponsabilidade Ltda.

Termo n.° 642.196, de 21-5-1964
Soares Pereira & Cia. Lula
Guanaba-a

Classe 11
Ferragem, a ferramentas lc õ.3õ espade, cutelaria em geral e outro.. artigos
de metal nâo incluidos em outras dastgat Alicates, aldravas. arruelas, arraial: Alicates aldravas, arruelas arredores de latas. arrames lisos ou farpados, aparelhos
aparelhos de chá e ca te, escuteiraa, açucareiros, brocas. bigornas. baixelas, bande ias, bacias, baldes, bombo*leres, bules. colheres para pedreiros,
camisas para cilindros e trilhos. cadea•
dos, correntes, cabides, caixas de metal
para ortões. colunas, chaves, crernones,
chaves de ara%sos. conexões para eu.
eanamentos, canos de metal, chaves de
lenda, chaves inglezas, cabeçaes. cana.
cal, copos, cachepota ceatro de mesa.
cogueteleira 5, caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçarolas. craleiras, . cafeteiras, dobradiças.
enxadas, esferas, engates. enfeites para
arreios, de metal para automóveis, estribos, formões, espumadeiras, foice.,
ferros para cortar capim. ferrolhos, iaeaa facões, frigideiras. cilindros para
laminaçâo. ganchos, guarnições de me.
tal gados, ganchos para quadrou,
oramos para emendas de correias, limas.
lâminas, licoreiros, latas de lixo, jarras.
machadinhas, molas para portas de correr, martelos, marretas, matrizes, marmitas, navalhas, puas pãs, picaretas,
pregos, picões, ponteiras, parafasos
portas. pratos, porta-gelo, porta-pão.
porta-lóias paliteiros, panela', rasteio..
roldanas, ralos para pias, .egadorea,
serras, %arrotes, sachos. sacarrolhas, te.
louras. talhadeiras, torquczas. trilhos
trilhos para elevadores. tenazes, travadores, telas de arame, tubos para encanamentos, trincos, trilhos para portas
de correr. taças. molas pára portas.

(Seção

Urino 31,e 642.207, de 21.54961
M. Mein 6 iresãoa Ltda.
Guanabara 4'

BANCO AGRO INDUSTRIAL

CRORROGACM

E MERCANTIL SOCIEDADE
COOPERATIVA DE
RESPONSABILIDADE LTDA,
Guanabara
Nome Comercial

aw.rae~w..

•

Termo n.° 642.202, de 21-5-1964
Casa Lopes Ramos Cereais S.A.
Guanabara

CASA
LOPES RAMOS
CEREAIS k

Clusae 36
Alfaiataria

Têrmo 11.9 642.208. de 213-194
M. Wein 8 irmãos Ltda.
Guanabara
raIRIÀLFAIATARIA VANTA."4

Nome Comercial
Termo n . " 642.203, de 21-5-1964
Silva Fontes Exportadores Ltda.
Guanabara

SIM EMES
EXPONINORES,
Nome Comercial
Termo a.' 642.204. de 21-5-1964
Luz Brasileira S.A. Indústria e
Comércio
Guanabara

GRANFONA
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 46
Artigos da classe
Termo n.° 642 . 205, de 21-5-1964
Confecções Tex Lula
Guanabara

Claase 3b
Rocpas feitas sob medida
Termo n.' 642.209, de 21-5-1964
Ciro Branner, Elseno Ernesto Maller
Waldomiro Ernesto Henrich
Rio Grande do Sul

indústria Brasileira
Classe 36
Calçados para homens, senhora.,
Crianças

Termo n.° 642.210, de 213-1964
Irmãos Serafim Ltda.
São Paula

CONFECÇÕES TE)
Classe_ 23
Artigos da classe

Termo n.9 642.199, de 21-5-1964
Alta Delta Cinematográfica 5. A.
Guanabara

IlIDOSTRIA BRASILEIRA --Classe 36

Artigos da classe
Termo n.° 642.206, de 21-5-1964
Cia. Petropolitana

./..111~~IN

1 RECORD 1
MD. BRASILEIRA
a./

Guanabara

ALFA DELTA,
CINEMATOGRÁFICA S. A.

DIGO

Nome Comercial
642.200, de 21-5-1964
Alfa Delta Cinematográfica S.A.
Guanabara

noto

Ala DEITA
INDÜSTRIA BRASILEIRA.
•,
•
Classe 50
Artigo(' da classe

NAO ENCOLHÉ

Classe 75
Artigos da classe

Classe sa
Meias
Termo n.° 642.211, de 21-5-1961
Sociêté Des Usines Chimiauea
Rheme-Pouienr
França

,COLECYN
Classe 3
Um produto farmacêutico boas,estimulante
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-Uris° n.a 642.212, de 4-5-1964
Bracco indústria Clumica 5.p.A.
Itália

Urovalidin
Classe 3
Um., especialidade farmacêutica
guinnoterápica
guimioteráptca
—
Térmo a.° 642.213, de 21-5.4964
Bracco Indústria Chimica S .p. A .
Itália

Termo ao 442.216, de 21-5-i961
AtIpntida Cinematogrã çica S A.
Guanabara
PRORROGACÃO .

Indústria Brasileira

C.Ias s e 3
Um especiabdticie farnacênneJ
antibacteriana
Termo n-° . 642.214, de 21-5-1964
Carv,..tgen S . A . , Comércio de Nos
_Acessórios
t; !I snabara

Atiratida Cinematogrorica 5.A.
Guanabara

Classe 32

Guanabara

4

Tênmo n.° 642.228, de 21-5-64
Somat — Sociedade de Comércio e
Indástria de aMteriaís S. A.
Guanabara

Uma produção cinematográfica
(filme revelado)
Termo a.° 642.217, de 21-5-1964

Indústria Brasileira

Indústria de aMterials S. A.

Nome comercial

Classe 32

AMEI UM BICHEIRO

„ t

:termo n.°. 612424 do
Somat — Sociedade de Comércio e

Somat Sociedade de Comercio
e Indústria de Materiais S:A.

Carnaval Allanlida

PRORROGACAO

Terazolidona

• Termo n.o 642.222, de 21-5-1964..
Sondar do Brasil S.A. Indústria
Farmacêutica
São Paulo

Classes: I, 2, 3, 41 e 48

Laboratórios de produtos químicos,
farmacêuticos, alimentares e de
toucador
Termo n.° 642.223, de 21-5-64
óticas Universo Ltda,
Guanabara

Uma produção cinematográfica
(filme revelado)

&Ieda
kilIO.F.1":',"::74trèrtalt-k-adra
Classe 16
Insignia comercial
Tênito n.'' 642.229, de 21-5-64
Nilton Ferreira Paes
São Paulo

Equipado com Persianas Real
Que São "Rearmente as Melhores

Termo ti. • 642.218, de 21-5-19b4
João Boueri
Guanabara

ORORROSAU0

carwasen

Frase de propaganda

CAR
Industria

Glas,se 21
Pd"d OiNtMUOir: Vetculos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, auto..
.tra5veis. auto-carainhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veiculos,
tas, carrinhos de MãO e carretas, caminhonetes,, carros dali/dantes, caminhões
çarros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigariares, carros, carroças. carocerias, chassis, chapas cir-

Classe 36

Nome comercial
Têrtno n.° 642.224, de 21-5-64
Marlen Coelho de Sá
Bahia

Para distinguir: Artigos de vestuários

aventais, alparcatas, anáguas, blusas
e roupas feitas em ge , al: Agasalhos
botas, botinas, blusões boinas babadouros. bonés. capacetes, cartolas, carapuças, casacão coletes. capas, chales,
cacrecols, calçados, chapéus. cistos.
tentas combinações. corpinhos calças
de
senhoras e de crianças, calções, calculares para veirul3s, cebos de veicutos ças. camisas. camisolas, camisetas
carrinhos para •:Ag:nuas de escrever
cuecas, ceroulas, colarinho, cueiros
corrediços, para veiculos, direção desll- saias casacos, chinelos. dominós, achar-

gadeiras, estribos escadas rolantez;,
vadores para pa , s:Igclros e para cr.rga,
engates para ca-ros. eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculos, guidão
locomousas, lanch„:',, motociclos, molas
motocicletas, motn.r.:19,ts, moto iurgbes

Classes: 14 e 8

Organizaçâo • Coelho
Classe 13
Título de estabelecimento
Tèrmo ri.° 642.225, de 21-5-64
Marlen Coelho de Sá •

Térm9 n.° 642.230, de 21-5-64
"Nititon Ferreira Paca
São Paulo

Equipado com Protetores' , Real

Que Sãn "Real"mente os Melhores
Classe 21
Prase de propaganda
Tèrmo n.° 642.231, de 21-5-64
Nilton Ferreira Paes
Sa0 Paulo

Bahia

pes, 'antas as, fardas para milit,:rrs colegiais. fraldas, galochas, rravataá gor-

ros, jogos de lingerie. jaquetas, baques
;uvas ligas, lenços, mantbs. meias
/miem. mantas, mandrião, mantilhas. pa-

manis elas, navios, i.aibus, para -choques. etós, palas. penhoar, pulover pelerizas
para-lamas, para - br: ,as, pedais, pOntões, 'auges, porches. polainas pilamas. pu.
rodas para hicizie .a. raios para bicicie &los, perneiras, quimonos regalos
tas, reboques, rad:a.lores para veiculos,
rodi..s para veicuios. sobas, Wcieles, tiranteá para veie I/ 1 , 5 vagões, velocipe•
des, varetas de c-4nrole do afogador e
acelerador, tr(deis. iroleibus, vliraes de
a Ta . , tok
p rd carros

robe de chambre, roupão. sobretudos
suspenstSrios. saidas de banho sandálias
suetere shorts. sungas. tolas, ou slacks
:ak- rauces turbantes ternos uniforme:
e vestidos

n." 642,215, de
abá
S
;
'batia

21-5-1964

Tè ,114's as. 642.219 e 642.220, de

Indústria Brasileira
Classe 21

COELHO IliFORMA

Ce ,ace • Serviços de Piddi..idede

Termos as. 642.232 e 642.233, de
Classe 33
Sinal de propaganda

•

C1,,s,e 33
insignia
Classe 50
Impresos

Artigos da classe
21-5-64

Nilton Ferreira Paes
São Paulo

Têrmo rt.° 642.226, de 21-5-64
Marlen Coelho de Sá
Bahia

a.* 642.221, de 21-5-1964
Pau- ,t- VIalandi e Giordano Sghizzi
Gcanabera

SAPATEX
Nom. (::Mere179.

Classe 36
piva homens, senhoras e
crianças

Indilstria
Classe 25
Artigos da classe

Classe 21
Artigos da classe
Cesse 21
Artigos da classe
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~misaaamammmaimw

•Tèrtno n. 642,234, de 22-544
Prakla — Representaçíaes Técnicas de
Geotisicas S. A.
Guanabara

Têrrao a.* 642.242, de 21 - 5 - 64
Ao Rei dos Pneus Ltda,
São Paulo

AO REI DOS
PNEUS LIDA,
C,

aa0
(bx

‘7,

• Cl

Termo n.° 642.243, de 21-5-64
Tamas Mautner
São Paulo

ÇfJ

\)-

Nome comercial

z).42$

RV Oçj
•
Nome comercial
•Têrmos as. 642.235 a 642.237, de
Prakla — Representações Técnicas de
Ceofislcas S. A.
Guanabara

—
Indústria Brasileira

Classe '8
Para distinguir: Acendedores elétricos.
alarmas elétricos, alto-falantes, amperímetros, amplificadores para rádios,
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para
edifícios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-canamicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefõnitas, aparelhos para os.
Indústria Brasileira.
dular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiClasse 25
radores de pó, benjamins, bobinas ele
Artigos da classe
tricas, caixas de derivação, campainhas
Classe 16
elétricas, comutadores, condensaaores
Artigos da classe
elétricos, conectores, enceradeiras, esClasse 50
tufas de aquecimento, estufas para conArtigos da classe
servar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de
• Termo n. 9 642.238, de 21-5-64
Auto Importadora São Gosma e Datniáo soldar, filtros de água, fogareiros elétricos, aogões, Rimos, galvanômetros,
Ltda.
hidréanetros, Indicadores automáticos de
Guanabara
nível de água, Instrumentos medidores
de energia elatrica. Instrumentos telef5São Cosme e
nicos, interruptores, irradiadores, iampadas, liquidificadores, manômetros.
INDUSTRIA
BRASILEIRA
•
crofones. pick-ups, pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores, reais,

Térmo n. • 642.250, de 21-5-64
de energia elétrica, instrumentos telefônicos, interruptores, irradiadores, lám- Pravaz — Recordati Laboratórios S.
São Paulo
padas, liquidificadores, manômetros, microfones, pick-ups, pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores, raiais,
relógios, reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores, válvulas
para rádio, válvclas para aparelhos de
televisão, ventiladores e voltircetros

Micro - Rubron
indústria

Termo n.° 642.245, de 21-5.64
•
Casse 3
Ciclope Comércio Indústria e RepreSubstâncias químicas, produtos e presentações Ltda,
parados para serem usados na mediSão Paulo
cina e na farmácia
Termo
n.' 642.252, de 21-5-64
CICLOPE ;
'Unir de Nrneida Martsur e Luiz Lleis
Sampaio
Indústria Brasileira
Guanabara
Classe 8
Slides, projetores de slides, visores para
slides e para fotografias

/AKIA
4-4R‘

-GRÁFICA
D1BLOS" EDWORA
Classe 32
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns IropresUrna publicação Impressa
soa, cartazes, catálogos, jornais outoTermo n ..0 642. 251, de 21-5-64
nais e estrangeiros, publicações impressas. revista. Propaganda mo rádio. &nana Indústria e Comércio de Tintas
Ltda.
televisão, Jornais, -programas radiofóniSão Paulo
cos, peças teatrais - e c nematográficas
e revistas impressas

Damão

Classe 21
Artigos da classe

Termo n.° 642.239, de 21-5-64
Indústria de Móveis Bela Vista Ltda.
7.
São Paulo

1/40°

'T'rino n. 9 642.246, de 21-5-64
Gráfica Biblos Ltda.
São Paulo

Tarrno n. 9 612.247, ae 71.5-64
Altamiro Baptista
Guanabara

Indústria Brasileira

•HW DE JANEIRO

1

1NDDSTBIA BBAS/1EERA
Classe 8

relOgios, reostatos, telefones, termosta-

tos tornadas, transformadores, válvulas
para radio, valsrclas para aparelhos de
televisão, ventiladores e voltimetros
Termo n' 642.244, de 21-5-64
Tamas Mautner
São Paulo

SELA VISTA

Indústria Brasileira
Classe 17
Arqóivos. cestos para papéis, fichários,
Classe
cofres, esquadros, réguas. pranctetaa
Para
distinguir:
Acendedores elétricos,
para desenho, escrivaninhas mesinhas
alarmas elétrico., alto-falantes, ampepara máquinas de escrever
rímetro,, amplificadores para rádios,
Termo n. 9 612.240 de 21-5-61
aparelhos de iluminação. aparelhos de
Indústria de Móveis Bela Vista Ltda. televisão, aparelhos de ventilação para
São Paulo
edificios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-dinâmicos, apaINDURIA'DE MOUIS relhos para barbear, aparelhos para ins
talações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
BELA VISTA LTDA.
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins. bobarias eléNome comercial
tricas, caixas de derivação, campainhas
Termo n.° 642.241, de 21-5-64
elétricas, comutadores, condensadores
Pneus
Ltda.
Ao Rei dos
elétricos,
conectores, enceradeiras, esSão Paulo
tufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar rouAO REI DOS PPLUS
pas, ferros elétricos de engomar e de
Indústria Brasileir, soldar, filtros de água, fogareiros elétricos, Sogbes, filenos, galvanOmetros,
hidrõmetros, indicadores automáticos de
Classe 39
nfvei da água, instrumentos zatdadorea
Pneus e earnstras de Ra

Novinii

Discos gravados
Termo n.° 642.248. de 21-5-64
Cimael — Comércio e Importação de
Máquinas e Equipamentos Ltda.
Minas Gerais

CiMAEL Comércio e importaçao
de Máquinas e E q ui p amentos Lida
Nome s;etnercial
Têrmo n.° 642.249, de 21-5-64
Grandes Marcas Internaaionals S. A.
Indústria e Comércio de Bebidas
São Paulo

Alcacil
•

Indústria

Casas 42
AQuardcnte, an J aperitivos. tv perita. batidas, brandi, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque. catraio de malte permentado, fernet: genebra, ganga
dara, Ou gingar, Idrsch. kummel.
marasquinhos, acatar, p'perment
• ponches, rum, sucos de frutas com
álcool, vinhos., voeira e - whisky

a

Classe 1
Para distinguir: Absorventes, acetona,
ácidos. acetameato e coloração- de lis
braa, tecidos. ertiros e celulose; $06
raz, alcool, albumina, anilina., alua"

alvaiade, aivelentes industriais, aluai,
aio em p6. amoníaco anti-incrastaatet
anti-orcidaures. ana -coraosivoa. and- de..
tergentes, azotatos, água acidulada pare
acumu/adoras, água oxigenada ara ala
industriais. atznia• ¡Anhos ara galvania
zaçáo, beazirta, iienzol. betumes, Watt.
bonato de sódio de otássio: cal virem,
carvões. carbonatos c atalizadores. aduo
los" chapas fotográficos, composiçõea
estintoras de incêndios, cloro, corrosivos, cromatos, corantes, ereosctos: dacorantes: desincrustantes diuoiventeat
emulsões fotográficas. enxofre, éter. os.
maltes: estenratos: fenol. !limes sensfht.
fiados para fotografias fixadores. Nd.
dos para li-elos. formo'. fos aatos industriais. fluoretoa. fundentes para soldas
galvartizadores gelarna para lotegraflu
e pintura. giz. glicerina; hidratas, hitiros int o&
i m oerrneaniiizantes, lodureton:
lacas: massas pára p intura. magnésio,
-mercúrio. niC . atos ueutralizadores, rdtrocefulose: óxidos. oritUntes. óleos papintura. aleo fie linhaça: pia...dato:
quirnicos
ImprPsSá0 otaossà s eda:seta!, papeis aanuisionaveis, para e fotografia. papeis de rttrnesol, paptis
gráficos e rellocop:sfa pelicula .. sena:veia pa• pes para fo t ografias e analisss
de laboratórios. p,gm e atos, pots
ata
metálicas para a a u mousicão dt atila&
preparacaws para toroarafias. randutos
para niaue!aa prateai e cromar erodtttot, para diluir tiritas -prussito: remia%
reasoaeaorea ravtlariores: sabão aratrta
xia, 521! , !;71. 0.1. • ara.tatel sans.haránrea,

Segunda-feira 14
dilato& soda caustica. soluçam símia&
eia de amo industrial. aolveMea seus,
$o Matas em pie, liquidas, sabias ou
postou pont madeira, tern panda,
. geies, decorações, coara. tecidos,
tosseM
Ilbraa, celulose, barcos e velada&
vexai:em zarcão
mo beluatrial,
Têroxi a.° 642.253. de 21-5-64
Calina — Artigos de Beleza Ltda.
Guanz.;aara

,Celina Produtos
de Beleza Lida.
Nome comercial
'Têrnio n. • 642.254, de 21-541

Celina — Artigos de Be:eza Ltda.
Guanabara
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banal plástico para demi/loa e ob;(tõi
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, ¡anos, laminados, plásticos, bucheiras, manteggineas, malas,
rantes, vinagre aromático, pó de arroz
orináik pai:Idade-as de ~ica. puxado
e talco adumado ou não, lapis para
FRORROGÁCÁO
para. móveis' pires, privas, palitei--res
pestana e sobrancelhas, preparados para
ros, pás de cosinba., pedras pomes, .n41embelezar cílios • olhos, carmim para
gos, protetora para. documentos. 21.1o rosto e para os lábios, sabão e creme
cadozes de água. para uso domZstal
para barbear, sabão liquido perfumado
porta-copos, porta-niqueis„ jorta-potas,
ou não, sabonetes, dentitricios em pó,
porta-documentos, placas, relutes, ,rodi.
pasta ou liquido; sais perfumados para
nhas, recipientes,. suportes suportes para
banhos, pentes, vaporizadores de perleguardanapos, saleiros tubos tigelas5
me; escovas para- dentes, cabelos, unhas
tubos para ampolas, tubos Alia aerlt14
e cílios rum de louro, saquinho perfugast travessas, tipos da marealie Sãs./
mado, preparados em pó, pasta, liquitico, sacolas, sacos, 'aquinhoa, os:cilhai
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
mu para acondicionamento, vasos, gr'
lasse 40
caras, colas a frio e colas ano sackidas
cuticular; glicerina perfumada para os
F.xpressão de propaganda
em outras classes, para borracha, par*
cabelos e preparados para dsecolo.
Têrcno
n.°
642.261,
de
21-5-64
costumes, para marcineiros, para anad
rir unhas. cílios e Obstas ou sinais artiArmações de Aço Probel S. A.
bebam, para vidros, pasta adesiva Para
ficiais, óleos para a pele
São Paulo
costeias, pasta e pedras para afiai
rebolos, adesivos para tausa, adesivot
Termo a.° 642.256, de 21-5-64
para ladrilroa e adesivos para azulejou
Pastificio Mundial S. A.
Qualidade é Económia
anéis, carretéis par tecelagem e guars
Guanabara
teções
de material plástico para indaga
Compre Agora Qualidade Proba)*
tria geral de plásticos
tabelo& creme a•emescente, cremes ger.
demos • pomadas para limpeza da pele e "maqullage", depilados, desodo-

nana a.' 642.260,

da

11-5-64

Armações de Aço Probel S.
São Paulo

COLCHÃO DE MOLAS
PROBEL
UM SONHO DIVO

PRORROGACÀO

eaua;Mtledier
Ob *melhores e não tim rival
Classe 41
Frase de propaganda
Tênno n.° 642.257, 'de 21-5-64
Cooperativa Vitivinkola Aurora Ltda.
Guanabara

Clesse 18
Para distinguir: Pertumrs, essências, ex.
tratos água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
PRORROGAÇÃO
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da peRiDUSTRIA BRASILEIRAle e " macioilage " , depilados, denodo.
ratam vinagre aromático, pá de arroz
e talco pefumado ou não, lz.pis para
Classe 41
pestana e sobrancelhas, preparados para
Vinagre
embelezar ditos e olhos, carmim para
-Térmo
a.°
e
creme
642.258.
de 21-5-64
sabão
o rosto e para os lábios,
para barbear, sabão líquido perfumado FábriciN de CIçados Topando Ltda.
Rio Grande do Sul
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó.
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes. Japor!zadores de pedePRORROGAÇÃO
mel escovas para dentes. cabelos, unha'
e ditos, rum de louro, saquinho pariu
mado, preparados . em pó, pasta. liqui.
do e Motos ara o tratiniento da a unhadissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo
rir unhas, cilicia e pintas ou sinais a-ti
ficlais. óleos para a peie

Classe 40
Expressão de propaganda
Têrmo n. 642.264, de 21-5-64
Aeal — Conservadora e Empreendimentos Gerais Ltda.
Rio de Janeiro

REAL - Conservadora.
e Em p reendimentos berais
Classe 33
Titulo
Têntio n. 9 642.265, de 213-64
[rajá — Plásticos Ltda.
Guanabara

Mérito

• CELlNA
Artigos de Beleza
Classt •
Pura distinçuu: Perfumes. essi,u,-.1as.
tratos água de colónia água de toucaágua de belezd. água de quilim.
•
água de rosas, água de alfazema, água
'Para barba. loções e .temicos -para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons. cosméticos, fixadora'
de penteados, petróleos. óleos para o•

•

ROGERIO'
DISCOS
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Tênno a.° 642.267, de 21-5-64 1
Apolonio Jorge de Faria Salles e /4
Marcelo Dias Seles
Guanabara

GRANJA
BETANIk • Classe 28
Para distinguir: Artefatos de mataria/
plástico e de nadou: Recipientes fabri-

ame a.)
Titulo é cambe/minuete/

Tétano a.° 642.268, de 214-6f
cados de material plástico, revestimentos confeccionados de substancias' ani- Apolonio Jorge de Paria Saca e Lata
Marcela Dias Sales
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
Guanabara
armações para óculos, bules bandejas
bases para edema. baldes, bacias. boi.
sas caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e aterrem, cruzetas
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, caos, canecas, co.
ibera& conchas cestas, para pão, cestiClamo 19
nhas capas para Alam e para livros
Alugo& da elasa
cálices, cestos. castiçais para mias,
"caixas para guarda de objetos citaTêrmo a.° 642.269, de 21-5-1964 1
dos, coadores para chá. descanso para
Centro
Nacional
doa Alfaiates
pratos. copos e copinhos de pastam
Guanabara
Classe 36
para aorvetrs, caixinhas de plástico
•
Cillçad°$
paca sorvetes, solberinhas, patinhas.
garfinhos de plástico para sorvetes., for/Irmo a.° 642.259. de 21344
minhas de plástico para sorvetes. diszos
Armações de Aço Probo! S. A.
Sio Paulo
embreagens da material plástica embalagem, de material pláatico para sorvete estojos para objetos. espumas de
nylon, esteira& enfeites ;ara matem&
• PRORROGAÇA0
vais, massas anti-ruidos, ~mede.ss de
pratos, funil, famas para doce& fitam
DIVINO
isolantes, filmes, loa de adulem. tabas
Gerada de Um Sou iram& para bolsas, fama, guatraições,
çiles para chupetas • maneadaints. gut.
algos pala .partarbkwea atiamIções
para limaldibeederes • para batedeiras
GeaseiO.
Ciaase
de frutas e legumes, guandções de klthipieuito de propaganda
Uma revista

tz wzi

That() n.° 642.255, de 21.3.64
Celinu - - Artigos de Beleza Ltd,: .
Guanabara

Tèrmo n.° 642.264, de 21444
Rogério Discos Ltda.
Guanabara

FRANGOMOVEC

I
il

Termo 2t.° 642.270, de 21-544
Centro Nacional dos A.Ifalatea
Guanabara

CENTRO NACIONAL
DOS ALFAMTES
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Termo n.° 642.278, de 21-5-64
raca, sèda e criai' para souturas.. sacos
Tenho
642.275, 'de 21 -544
Multar S. A. — Indústria e Comércio San — Indústria- e Cornérdo S. A. 'para gelo e bolsas para água quent4
Rio de janeiro
.'
Rio de Janeiro
sondas, seringas para lavagens e mie.
ções, serras, serras para raquiotoadig
tampões higiênicos preservativos, tira.
-UIRAPUO
leite, termômetros, tesouras, treinar"
AUTO,PEÇAS
toalhas higiênicas; ventosas, verniz isoindústria brauleira
lante para fins odontológicos

JARDIM AMERICA-

Classe 8
Discos gravados
Termo a.° 642.280, de 21-5-64
Acácio Braga Rollin
Paraíba

Nome Civil

Classes: 8, 11, 21 e 39

Termo a° 642.271, de 21444
Turismo International Travei Promotion
S. A.
São Paulo

Termo n.9 642.276, de 21-5-64
Editora Paulo de Azevedo Ltda.
São Paulo

Título

o

Termo n.° 642.281, de 21-544
Nansen Araujo
Minas Gerais

i50

GAJMIMI 95

A BRAGA
OLIM
ADO:FACAO

YIN

LAJAZEIRASI
c:tè
•ker

APROVADO ANAL MAL ORS1
kin DO ES1 DA PARAM SN

?OLP* 5 54005

Classe 10
Instrumentos, máquinas, aparelhos e petrechos para a medicina, a arte dentária. a cirurgia e a higiene. máquinas,
aparelhos e instalações hospitalares, de
expurgo e fins nálogos

Classe 41
Classe 32
Termo n.° 642.282, de 21-5-64
Café em grão, torrado, moldo e Culpa- Representações Agulhas Negras Ltda
Unia revista
••n••n•••n•.~.1.•
cotado
Guanahar,.
Urino n.* 642.272, de 21-544
Termo a.° 642.277, de 21-544
Termo
n.
642.279,
de
21-5-64
Ciba Scr'été Atinava:e
Piodutos Alimentícios Nict Indústria e
Mava Reprtsentações Ltda.
•
Suíça
Comércio Ltda.
.
agriato
Guanabara
Rio de janeiro

Classe 50
Turiamo e viagens

SICT

(#1Ç5a.

Indústria urasiteirs,

Classe
Anilinas, Untas e produtos tuimicos
para tecelagem
Termo n° 642.273, de 21-5-64
1. O. B. Instituto 0-terápico Brasileiro
S. A.
São Paulo

1.o.e. Instituto atuamo
Brasileiro S.

.

Nome comerciai
Termo n.° 642.274, de 21.544
Armarinho judie Lida
Rio de Janeiro

,JUDIR
- INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 12
.Para distinguir: Os Requintes artigos
.de metal comum. na° incluídos em maltas classes alfinetes, alfinetes de segurança. agulhas. argolas, botões, colchetes dedais. fivelaa e fechos corrediços, ganas. grifas de metal para enfeites de vestidos, filmes, lantejoulas.
snissangps. Presilhas
•

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, 'asparps,
açúcar, alimentos paar animais, amido.
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta
arras, atum, aveia, avelãs, azeite. az.-1tonas. banha, bacalhau, batatas. baias
biscoitos; bombons. bolachas, baunilha
café em pó e em grão. camarão. canela
em pau e em pó. cacau, carnes, cl-á
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho. creme de leite, cremes
alimenticios croquetes, compotas, cangica, coalhada, castanha. cebola, condi
mentos para alimentos, colorantes
chouriços. dendê. doces. doces de feu
mi, espinafre. essências alimentares, empadas, ervilhas, encovas. extrato de to
mate, farinhas alimentícias, favas, fé
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão.
figos. frios, frutas stêcas naturais e cristalizadas; gricose. goma de mascar, go.
duras. grânulos, grilo de bico, gelatina
goiabada. geléias. herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, lín guas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça. louro, mas
ias alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada. macarrào. massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos. moluscos
nuanarde, mortadela. nós moscada, nozes; óleos comestivela, ostras. ovas.
pães, piaos, prlinés pimenta, pós para
pudins, pickles, praxes, presuntos, patês, petit-pois. astilhas, pizzas, pudins,
queijos, rações balanceadas para animais. requeijões, sal, sagu, sardinhas
sad,inichest salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e die
tratas; torradas, tapioca. tâmaras. talha_
rim, tremoços, tortas, tortas para ali
mento de animais e aves, torrões,
. toucinho e vinagre

•

MAN
INDCÇSTRIA BRASnzuut
'Classe to
Para distinguir: Abaixa-linguas, abre.
bocas( adenótomos, afa gadores, agrafos
médIco-cirdrgIcos, aparelhos para mas.
saoens, aparelhos de pressão arterial
aparelhos de diatermia. aparelhos de
raias ultra-violeta, aparelhos de raio X
aparelhos de infra-vermelho, aparelhos
duras; bisturis, cadeiras para clinica
medica, cambraia hidreAla. canulas ca.
nulas. cataplasmas de feltro çatgut, cêes laminada, cêra para incràstações‘ e
articulações. cêra rolante, cintas para
fins clínicos, cintas umbelicais, colhe.
reis cortantes, compressas de tecidos
costótomos. caretas: dentes artificiais
dentaduras. depressores. dilatadores, de
citas drenos, duchas vaginais; elevado
res, espartilhos, espéculos vaginais, espontas clinicas, estufas, espátulas.
capelos, escopros extratores, escavado.

91.equt

Indústria Brasileira
Classe 41
Artigos da classe

Termo n.° 642.283, de 21-5-1964
José Brstiman
Guanabara

Carnet informativo
Para o Hospede
Classe 32
Publicação impressa
Termo n.° 642.284, de 21-5-1964
José Francisco 8 Cia.
Rio Grande do Norte

res: fim de linho para feridas, facas.

ganchos para músculos celaharnetros
gazes, gociivas. goivas (Osso, gramara
para soturaa. guta-perchai . histerdme
mas, aparadores, aparadores para fins
agrafos para ossos, agulhas para infeção. algodao hidrófilo, alicates. amalga.
trota irrigadores. instrumentos cirúrgicos para operações: ligaduras de cânhamo. liquidos e pós para limpeza e
polimento ara fins odontológicos. lixa
luvas E dedeiras de borracha limas pra
ra ossos lancetas: massas plásticas para
fins odontológicos. mascaras para anes
tesia. mesas de operações, mesas para
curativos, martelos artificiais: perfura
dores, pés e braços artificiais, placas
para obturações de canais, porcelanas
protetores para aios. pincéis para gar
ganta. pinças anatómicas, protetores
rolos cirúrgicos de ii de pau. ruge e
rodas para desgaste dentário. retorcó
pio bugia, ruginas; aviada:na goda:,

caaanas
Coei Prenoto.» via.
Luis Cones - Rio Grande do Norte

Classe 41
Café torrado e moído
Termo n.° 642.285, de 21-5-1964
Francisco de Asais PInheiia
Rio Grande do Norte

'reanimo de Usas Pinheiro
OOKES,Rio Grude do Morte

.
Classe 41
Café torrado e moldo
•
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Termo a.° 642.295, de 21-5-1984
cabelos, creme evanescente. cremes °o!.
Parke, Davis Compaay
durmo e pomada! para limpeza da
Estados Unidos da América
pele e "maquillage , depilatórios, daso.
dorantes, vinagre aromático, pó de anos
e talco perfumado ou não, lápis para
, nestana e sobrancelhas, preparado: para
I arbelezar cabos e olhos. carmim para
lisa 51P55
,stis J.s ee geletesa
* a rosto e para os lábios, sabão e creme
ale easail • mo senn• som
rara barbear. sabão líquido perfumado
Classe 3
ou eito, sabonetes, dentifricios era pti,
pasta ou liquido; sais perfumados paia Cápsulas, tabletes ou comprimidos de
banhos, pentes, vaporizadores de perfu- múltiplas camadas com liberação contiGane 41
me; activas para dentes, cabelos, unhas,
Café torrado e moído
nuada (independente da substancia
e cibos; duos de louro. moinho perfw
ativa do produto)
T4reno e.° 642.287, de 21-5-1964
usado, preparados em pé, inata. 119111*
Termo n.r 642.294, de 21-514964
.Mves de Melo 8 Cia.
da e tijolos para o tratamento das unhas
Paraíba
dissolventes e vernizes, removedores da IVIinnesota MinIng and Manufacturing
Company
cutiladas glicerina perfumada para os
preparados
para
dincolorit
cabelos
e
Estados
Unidos
da América
n•••••••••11,
••nn•••••••••n1...........1.1
unhas, cílios e pintas ou sinala artificiais, óleos para a pele
SEVERA!,
x
Termo rar 642.291, de 21-54964
- Uvas de Melo & Cia.
Helena Rubinstein Produtos de Beleza
BELIX - Perene
Sociedade Anónima

e

xTEMPLETS

Guanabara

t
Classe 11
Café torrado e moido
Ténue; as. 642.288 e 642.289, de
Comércio Ektrodomésticoa
Eletroaervice Ltda.

calma" para marcineiroi, para J.,
teir" para vidros, pasta adesiva peai
correias, pasta e pedras para aliar
rebolos, adesivos para tacos. adesivoll
para ladritros e adesivos para ~lajota
anéis, carretéis 'par tecelagem e guara
niçõea de mataria/ plástico Para indlig9
tria geral de plásticos
Termo n.° 642.296, de 21-5-1964
Unilever Linated
Inglaterra

SOFTLY
Classe it.
Alvejantes, amidos, anã, água de lava.
dela, égua sanitária, cera para suantot,
detergente:, esponja da aço, lóalarosi
lá de aço 'asadas Para eldi
çados, palha de aço, preparadue
polir e limpar madeiras vidros. *dali
• objetos, panos pa.a polir e para 11m
pesa, panoa de esmeril e =trilai abra*
alvo empregado na limpeza ae metais II
objetos. sabões em geral e aaponaceak
Timo n.° 642.297. de 1-5-196'4
linnever Limited
Inglaterra

SPIRAL

•

Classe 46

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material

Classe ..)0

Comércio de armeiros e létrLos.sonoros e domésticos com ofkiiia de cansei.toa e compra e venda óe Ta:dedal elétrico em geral e a=t iOs
Classe 50
Comércio de aparelros elétricos-sonoros e domésticos com oficina de consertos e compra e venda de material elé-

trica em geral e a ce::;s6rios

frln

Tirano a .' 642 290, de 21.5.1.964
Gre.ss
Madame Cz.erefkow,
França

Classe 48
plástico e de rrylon: Recipiente., fabriPara distinguir: Perhanes, essências, ex. cados de material plástico, revestimentratos água de colónia. água de touca- tos confeccionados de substanciai anidor, égua de beleza, água de quina. mais e vegetais: Argolas, açucareiros,
água de rosas. água de alfazema, água armações para óculos, bules, bandejas,
para barba, knges e tônicos para os basca para teleones, baldes, bacias, boi.
cabelos e para a pele, brilhantina. ban- sas, caixas, carteiras chapa4 cabos
dolina, batons. cosméticos, fixadores para ferramentas e utensílio" cruzetas,
de penteados, petróleos, óleos para os caixas para acondicionamento de ala
cabelos, creme evanescente, cremes gor- mentos, caixas de material plástico rara
durosos e porradas para limpeza da pe- baterias, coadores, coos, canecas, cole e "magullage". depilarios, desodo- lheres, conchas, cestas para pão, cestirantes. vinagre aromático. pó de arroz nhas capas para álbuns e para livros
e talco aclamado ou não, Japis para cálices, cestos, castiçais para '."dai,
pestana e sobrancelhas. pr e p arad as Para caixas para guarda de objetos. crua
embelezar cílios e olhos, carmim para chos, coadores para chã. descanso pua
o rosto e para os lábios. sabão e creme pratos, copos e copinhoa da abatoco
para barbear, sap ão líquido perfumado para sorvetes, caixinhas de plástico
ou não, sabonetes. dentifricios em pó. para sorvetes, colherinhas, paslahas.
pasta ou Ilquidm sais perfumados para garfiatioa de plástico para sorvetes. !prbanhos, pentes, vaporizadores de perk ainhas de plástico para sorvetes. discos
me; escovas para dentes, cabelos, unhas embreagens de material plastizo embae cílios, rum de louro, saquinho -riu. lagena de material plástico para scaoeraiado, preparados em pó, pasta, licita tea estojos para objetos. espumas .de
do e tijolos ara o tratamento das unhas. nylon, esteiras, enfeites para automódissolventes e vernizes, removedores da veis, massas antaruidos, esconderes de
cutiadar: glicerina perfumada para os pratos. funis. formas para- doma, htaa
cabelos e preparados para dsecolo. Isolantes, filmes, fios de celulose, Xe/soa
rir unhas, ;Anos e pintas ou sinais arti para bolsas, facas, guarnições guarniMais, óleos para a pele
ções para chupetas e saamada,ras guarnições para porta -blocos, guarnições
Térreos as. 642.292 e 642.293, d

21-5-1964
Dehydag Deutsche Hydrierwerke
G.m.b.H.
Alemanha

NA SUNA
R;rt.;, , les essèacias,

r.atos água de co!õnu, áoun de touca.
helera :111 a de Quina
dor água

. 1 0 1:0 2 de ro ça ',

Dora

áQua -/P,:emaa,

Classe 1
Procutos ' químicos para serem usados na
intiústsia, especialmente material

de base

água pass. borrifos on pulverizínões de cabelo

rei usada na fabricação de cosméticos
barba in.454, 8 e tónicos pa-a os •
.i a
Classe m48
a Dele: hrilhantina. brim.

ra,heins e Nira

costriéticali fixadores. 13oridosi-,iiivigulverizaçÕes de ,cabelo e
cosméticos
de penteados, petróleos. óleos para os

Amido, alvejantes, anil, égua de Iara.

deira, agua sanita/ma cera para anona
lhos. detergentes, esponjas de aço, idel
tubos para ampolas, tubos para estrhts
grua travessas, tipos de material Oiti
deo, sacolas, laca, saquinhos, milha+
mes para a condicionamento, va5011, ii•
caras, colas a frio e colas aso tachada&
ca outras ciasses, para borracha. para
curtumes, para mareineiros, para carpina
teima para vidros, pasta adesiva pari
correia, pasta e pedras Para
esmeril em pedra, em pia em allare
da"
es pasta para afiar, soer e desgastar,
rebolos, adesivos para tacos, adesivo&
de calçados
'Armo n.9 642.298, de 21-54964

(Prorrogação)

Nationai Lead Compassa
Estados Unidos da América

DUTCH Buir

para liquidificadores e para batedeiras
de lautas • legumes. guarnições de as
terial plástico para crer:sitio& e objeeas

guarnições para bolsar garfos, galerias
para cortinas, jarros, lamiaados, plás-

ticos, lancheiras, mantegueiras. malas.
minas, pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, mien& pa/iteiroa, pés de casinha, pedras amua artigos, protetoes para documentos, pia
:adores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-fiqueis. aorta-notas,
porta-docuraentoa placas, -dates. roda
alias. recipientes. suportes "'aortas para
guardanapos, saleiros. cubas, tigelas,
ilub96 Para ataPobss, Nexo para seringas. tramam, tipos na mataria) pias
tico, %agi^. suas, -saquinhos, vasilha
mas, paul aeoadicionament 1 vaaoW,
caras, calaa .a.frio e cotar ato iaelcidas
em outras classes, para borracha, para

C.Jas,:fe 1

Azul da prersia. azul ultramar, atum-

elo em pó pera p:atura, tdde nitrieo;

altunen, égua oxigenada, água ias. filk
moi para ias aduchais. aiv_andár
mel-corassivea Ádito aorimico, enieens.
toe a filem, bramoreto de ellearks. blerO•
IIIMOIL cloreto d.- sódio. °
gordo de

ainõrrim cloreto é podado. ~balaio
de tédio. mamães para tua nadásaia
mineral. emane Pa -a . iodam& cabonata • de 'mugirias. '...laretis de abico,
douto. 'keanalai:, goraa-laca
preparada. .glis.rtrira Para
'aiaioda:elo
na h/Miada. • .kipomilAto 'é dulia.'
de amônia: tdrosoltito,: . laá,,
base da óleo para correção de mama &
Omita».
nitrato, óleos, potássio de *Mo,
ates.
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Termo n° 642.308, de 22-5496*
quinas desempalhadoraa, descascadoras.
galo para uso na indilatria. ¡secantes Termos as. 642.302 e 642.304, de
Jorge Toyonobr aatrie
ensacadoras bruniduras, classificadoras.
21-5-1964
tintas, sais de arsentco usados
Parant.
indústria, sulfatos, tintas. tintas a Consaanhia Industrial de Ferro 5 . A . ventiladoras, "moinhos para cereais.
máquinas secadoras, trituradoras, .pulálCOOl. VeriliZCS a ilt.001
Minas Gerais
' verizadoras. trens. polarizes, tranchas,
Termo n.° 642..299: de 214-196'1
CASA
tesouras mecânicas, tuplas, máquinas de
Unilever United
PRORROGAÇÃO
abrir chavetas. marteletes. ventiladores,
Inglaterra • .
exaustores para forjas, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
DAS BOMBAS
pistão para todos os' fins. arietes, caldeiras e turbinas, injetores para cal- Classes: 6
2
7
8 11—t
deiras. válvulas e transportadores auTitulo
tomáticos de alta e baixa pressão,
a
Têrmo n° 642.309, de 22-5-1961
prensas hidráulicas, martelos mecânicos •
e máquinas timadoras, máquinas operaEmporio Baixada Limitada
trizes, rotativas ou cortadoras para usiMato Grosso
nar ferro, aço e bronze, máquinas pára
Classe 41
indústrias de tecidos. teares. urdideiras,
Óleos e gorduras comestiveis
encanatórias. espuladeiras. torcedeiras,
meadeiras, rolos e roletes, bruniduras.
Termo n.° 642.300, de 21-5-1964
CAFÉ COMETA
para cereais.. máquinas p ara rabiscar
(Prorrogação)
papel e. máquinas de-impressão. dínamos
Lttla
fábrica
receptáculos
Classe 5
São Paulo
Aço em bruto, aço preparado, aço
Termo n.° 642.305, de 21-5-1964
Ind. Bras.
Nora & Cia. Ltda
\ doce, aço para tipos. aço fundido. aço
Parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
Guanabara
refinado. bronze, bronze em bruto ou
Classe 41
parcialmente trabalhado, bronze de
Para distinguir: Café em grão, torrada)
manganês, bronze em pó, bronze .C111
e moido
barra. em fio. chumbo em bruto ou
Têrmo n9 642.310, de 22-5-1961
parcialmente preparado, cimento meKrys-Bel Cosméticos Limitada
tálico. cobalto, bruto ou parcialmente
Paradá
trabalhado. couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado. ferro era bruto.
em barra, ferro manmenês ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabaKRYS-BEL
lhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fólha, latão
COM:ÉTICOS LTDA. em Rilha, latão em chapas, latão em
Classe g
vergalhõea.. ligas metálicas, litnalhas
Fios elétricos e cabos elétricots
magnésio, manganês, metais não trabaNome Comercial
lhados ou parcialmente trabalhados, me642.301,
de
21-5-1964
Termo o P
tais . em massa, metais estampados.
Têrmo no 642.311, de 22-5-1961
The Singer Company
metais para solda, níquel, zinco
Agricopar Limitada Indtistria Paranaen.0
Estados Unidos . da América
Classe 16
se de Produtos Agricolas
Para distinguir: Materiais para construParaná
ções e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos, gatentes, balaustres, bloClasse 48
cos de cimento, bloros para pavimentaAGRICOPAR LTDA.
Sabonete de limão
ção. calhas, cimento, cal, cr', chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas;
Termo n.9 642.306, de 21-5-1964
cliaras para coberturas, caixas dásin.
Indústria Paranaense
Francisco Rodrigues & Cia Ltda.
caixas para coberturas, caixas dáqua,
Guanabara
Classe
caixas de descarga para etlxos edificaauemeane• çtes premoldadas, estuque, einulsoo de
d a Produtos Agrícola
Aerômetros,
r
Para d.sting uir: •
,alttnentoS; basé • asfáltico, estacas, esquadrias, estru; aparelhos para analisar
tros
aparelhos elétro-tecnicos. físicos, foto- turas metálicas para construções, lama
PRORROGAan
gráficos, geodésicos, isotérmicos, micro- las de metal, ladrilhos. lambris, luvas
apa- de junção, lages, lageotas, material isométricos; aparelhos ownizadores:
Nome Comercial
relroa de projeção: aparelhos retificado- lante contra frio e calor, manilhas, massas
para
revestimentos
de
paredes,
mares de energia elétrica; apaielhos para
Termo n° 642.312, de 22-5-1964
revelação; aparelhos de contrôle; aper- deiras para construções, mosaicos, proConstrutora Guanabara Limitada
temetros; cinernatógralos; eromatoscó dutos de base asWtico, produtos para
Paraná
p!os; câmaras fotográficas; colobnetros; tornar impermeabilizantes as argamasbarômetros; binóculos; bússolas; dia- sas de cimento e cal, hidráulica, pedrefragmas fotográricos: estéreo-com para gulho, produtos betuminosos, impermeaCONSTRUTORA
Classe 8
s, len--dores;tcópifômero bilizantes líquidos ou sob outras formas
Dispositivo
prendedor
de
portas
e
jates: lentes de contato; luchnetros; lupas, para revestimentos e outros como nas
raetrônomos; medidores quilométricos; construções, persianas. placas para pa- nelas e um outro dispositivo destinado
GUANABARA LTDA.
medidores totalizadores; medidores dá- vimentação, aças ornamentais de ci- â ventilação, regulável do interior de
móveis
mento
ou
gesso_
ara
tetos
e
paredes.
gua; medidores de gasolina; medidores
de essências; medidores de eletr.cidade; papel para forrar casas, massas anW
Termo ns 642.307, de 21-5-1964
meidores de fator potência; medidores rcidos para uso nas construções, parDe Ville Imóveis r.,(da
de profundidade; medidores de rotação quetas, portas, portões, pisos, soleiras.
Guanabara
• Nome Comercial
s de tempo; medidores de, cases para portas, tijolos tubos de concreto,
medlore
hora; microscópios; mlerospectoscóplos: telhas, tacos, tubos de ventilação, - tanTêrmo
n° 642.313, sle 22-5-1964
mon6culos: nivela, níveis de mera:Isso; ques de cimento, vigas. vigamentos e
Lavanderia de Rimpas Brancas Limitada
vitrõs
objetivas fotográficas, objetivas oculaParaná
Classe 6
res, óculos; óculos de alcance; ocilógra.
fos; oftahnoscópios; ottalraônsetros; op. Para distinguir: Máquinas e partes de
tômetros; pés para ~aras Cotográll- tnámanas para todos os fins industriais:
LAVANDERIA .
caS; periscópios; -ntroscópios; plantme- Máquinas de rosquear. serras mecânicas.
motores
elétricos,
alternadores.
fertros: planômetros: pluvônietros, potenelômetros: polarimetros; quadrantes as- ramentas à placas para tornos. geraDE ROUPAS BRANCAS
tronômicos; quadrantes polares; qua- dores. plainas. máquinas de furar e centrar,
tornos
mecânicos,
drensas
mecântdrantes Ensalmos; quadrantes solates;
ré- cas, máquinas ainassadeiras. misturador
quadrantes verticais: refractómettess;
LTDA.
ÇV1°
de barro. nsáquina compressora máquiças;
réguas
araduadas;
gua a,corred
nas adatadas na copnstrucão e conserqcas 'métricas; réguas de cálculo; sa.01- vação de estiadas. mineração , corte de
sextantes: teodolitos; telescódrsetrox
madeira, movimento de' teceis,' 'carretos
pios; telescó pios de inverso; telêsile- e outros fins Industriais, elevadora, má
N\ ome Comercial.
• Nome COmerciaf
tros; termostútosi termômetros

ra

i
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"Leva" Limitada

Paraná

Termo n° 642.327, de 22-5-1961

Térrao n9 692.320, de 22-5-1964
Auto Vidros São Jorge Limitada
Paraná

•

Cotrixnex Limitada
•
Paraná

N.

TRANSPORTADORA

.

FORNECEDORA

AUTO VIDROS

"LEVA" LTDA.

SÃO JORGE LTDA.

Nome Co.o2erci.3.

Nome Comercial

*Têtrao ri9 642.315, de 22-5-1964
Farznacia Araucária T.2mitada
Paraná

Termo no 642.321, de 22-5-1964
Indtistria L, Comércio "Bio* Limitada

FARMÁCIA

INDUSTRIA E

COTRIMEX

_.orne Comercial

C tabjJex Limit-Q4a
•
Paraná

Nome Comercial
Têrmo n° 642.322, de 22-5-1964 1
Drogaria e Farmácia Santa Cruz
Limitada
Paraná

Teírno ne 642.316, de 22-5-1964
Contabilex Limitada
Paraná

DROGARIA

CONTABIMX

Nome Comercial

-/

Marca
Termo n° 642.317, de 22-5-1964

Café Sertanejo Limitada
Paraná

CAFÉ -SERTANEJA

— Ind. Bras.
Classe 41
rara distinguir: Café em grão, torrado
e moldo
Termo a° 642.318, de 22-5-1964
Irmãos Techy & Cia. Limitada
Paraná

OLARIA
SANTA BEA.TRIZ
Classe 16
Titulo
• Termo n9 642 . 319, de 22-5-1964
Serraria Nossa Senhora das Graças
Limitada
Paraná

n° 642.323, de 22-5-1964
"Alhambra" Comércio e Representações
Limitada
Paraná
'ALHAMBRA -.

coratEcio E
REPRESENTAMS
LTDA
Nome Comercial
Termo , a* 642.324, de 22-5-1964
Bletro Diessel Concordir rAmitada
Paraná

•Itak.ein0 DIESta,
CONCORDIA LTDA.
•¡fome Comercial
Termo no 642.325, de 22-5-1964
Açougue São , Jorge Limitada
Paraná

WOUGUE

Têrmo no 642.329, de 22-5-1964
Silveira
Cia. Lhnitada
Paraná

SERRARIA NOSSA
SENHORA DAS
GRACAS LTDA
Nome Comercia

— Ind. Bras.

Paraná

BOUTIQUI,

MADEIREIRÀ

SUDOESTE LTDA.
Nome Comercial

moldo)

Termo a' 642.330, de 22-5-1961
Imperatriz das Frutas Limitada

•

Termo n° 642.335, de 22-5-1964
"Spei Limitada" Sociedade de Projetç
rei Econômicos e -AdministraçÃo de

Imóveis
Paraná

"SPEI LTD/C." SOCEEDADE DE
PROJETOS ECONÔMICOS
aDMINISTRACÃO DE MOVEIS

Classe 11
Para distinguir!. Torrefação e moagem
de Caféc (café em grão,- torrado e

Nome Comercial
Termo no 642.336, de 22-54964
Carpintaria São José Limitada
Paraná

Paraná

IMPERATRIZ
DAS FRUTAS LTDA.
Nome Comercial
Temi° no 642.331, de 22-5-1964
Bar e Restaurante do Lalau Limitnla
Paraná

BAR E
RESTAURANTE
DO_LALA1.1
Classes:

Termo no 642.326, de 22-5-1964
Boutique Visou Limitada

Parar'

NOSSO-CAFÉ

SÃO JORGE LTDA.
Nome Comercial

Termo n9 642.334, de 223-1984
Madeireira Sudoeste Limitada

Nome Comercial

E FARMÁCIA
SANTA CRUZ LTDA-

,;.,idase 33
Titulo

Termo n° 642.328, de 22-5-1964

COMERCIO ''BIO" LTDA.

Classes: 3 —.48
Titulo

DE MATERIAL ESCOL/LR

LTDA,

Paraná

ARAI:TOAR/A

Termo . n° '642.333, de 22-5-19641
N..`:--"Iude Pinto Barreto
Paraná

CARPINTARIA

SÃO JOSt.
.2•J
Titulo

Térmo n° 642.337, de 22-5-1964
Nordieag el Maringá Limitada
Parnrus

N ORDIESEL

MARINGÁ LTDA.

41 — 42 — 43 — 44
Titulo

"Nerno n° 642.332, de 22-5-2964
Oficina União Limitada
Paraná

OFICINA

L.-oinermai
Termo n° 642.338, de 22-5-1-964 -9(
Agromadeiras S. A. Agricultura,
dústria e. Comércio
, Paraná
A G R 9151AD

IN,A8

410,RICIILTITRA. INDO/MEM à

VISON LTD.A
Nome Comercial

UNIÃO LTDA.
Nome Comercial

.

,

bobitROlf
Pkwat Cometia

•

DIARIO OFICIAL (Seção III)

341.2 -5egotioa-Teir1 14Urino a° 642.339, de 22-5-1944
Serraria Concórdia Limitada
Paraná

SERRARIA
CONCÓRDIA
Classe 4
Titulo
Termo n° 642.340, de 22-5-1964
João Gasparini
Paraná

INSTITUTO
KOLBER

Táraao

642.345,1e 22-5-1961
Tupi Bar Limitada
Paraná
s. e

Termo no 642.311, de 22-5-1964
Plinio Gonzaga
Paraná

ORGANIZAÇA0 GONZAGA
d•LOO 111)13•
.14.4 •• A•en.eva tat..• o•Orm.m•KIAMR •KNI.11.• n•11/

ç„tasse

Termo n° 642.343, de 22-5-1964
San-Remo Náutico Clube S.
Param;

SIGNORE
ARTIGOS FINOS

o u LCAFÉ

ORGANOGRAMA

PARA ,HOMENS

COMÉRCIO E

LTDA.

INDÚSTRIA LTDAIN

Termo n° 642.317, de 22-5-1964
Oasis Bar Limitada
Paraná

OASIS BAR
Casses: 41 — 42
Titulo

orne Lo.ae.c.al

BEBIDAS PREFERIDA LTDst

Termo n° 642.348, de 22-5-1964
Cerealista Contendense Limitada
Paraná

Nome Comercial

Ternio n.9 642.360 de 22-5-1961
"Marin" Industria e Comércio Limitada
Paraná

classe 35
Título

Termo n° 642.349, de 22-5-1961
Sociedade Iguaçu Limitada
Paraná

Termo n° 642.355, de 22-5-1964
Indústria e Comércio de Madeiras
Covó Limitada
Paraná

CO MÉRCIO DE MADEIxAS

Notti e. ConierclaI

-- INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
Nome Comercial
Têrmo n o 642.361, de 22-5-1961
Carpintaria São Pedro Limitada
Paraná

CARPINTARIA
SA0 PEDRO LTDA .

Nome Lomercial
Termo n o 642.356, de 22-5-1964
Auto Elétrica Paraná Limitada
Paraná

r

MARIN "

COVó LIMA

Termo n 9 642.350, de 22-5-1964
Comercial Globo Limitada
Parnmt

.AITTO ELÉTRICA

Nlarca
Termo n° 642 .362, de 22-5-1964
Q ozem Dinpe clos Santos
Paraná

HERCULES-BAR E

1

PETISCARIA

.."~egcxziswean.~......nruPlãeen-

some Comercial

46

LND II STRLA E

Nome Comercial

GLOBO LTDA.

LIDER LTDA
•

Nome Comercial

DIESEL

LTDA.

.

Termo n° 642.354, de 22-5-1964
Q tivio Tavares
Paraná

IVIOTRATE0

Termo ng 642.344, de 22-5-1964
Madeirarte Industrial Limitab
Paraná

MERCEARIA

Nome Coinercial

CEREALISTA

COMERCIAL

Mercearia Lider Limitada
Paraná

INDOSTRIA E DISTRIBUIDORA DE

43 —

, Clisse 31.
• Titulo

Nome Comercial
Termo e 642.359, de 22-5-1961

Termo n° 642.353, de 22-5-1964
Indústria e Distribuidora de Bebidas
Preferida Limitada
Paraná

LTDA..

INDUSTaUL LTDA..

Termo a° 642.358, de 22-5-1964
Organograma Limitada
Paraná

Termo n° 642.352, de 22-5-1964
Sulcapé Comércio e Indüstria
Limitada i
Paraná

SOCIEDADE IGUAÇU

MAMEM/ARTE-

Nome Comercial •

sse 33
Titulo

Termo no 642.346, de 22-5-1964
Lopes & Lopes Limitada
Paraná

INDUSTRIAS REUNIDAS D2

Classe 41
Titulo

BOM JESUS L'iDA:

VALE DO IVAI

Nome Comercial

CONTENDE'NSE
PANIFICAÇÃO SOL LEVANTE

MÓVEIS

RPTIVICA.DORA.

TUPI B.AR LTDA .

Título
Termo n° 642.312, de 22-5-1964
Alberto Troa.
Paraná

Termo a° 612.357, de 22-5-1964
Móveis Bom Jesus Limitada
Paraná

Termo no 642.351, de 22-4-1964
Etelka juzkosa Antal
Paraná

Classe-36
Titulo
Classe 33
Titulo

.Setembro de 1964

PARANÁ LTDA.
à

Nome Com: re2:

PRECO DO NÚMERO DE BOJE: CR$ 10,00

Classes: 41

42 — 43 — 41 - Títul'

-r

