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-CAPITAL FEDERAL
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_
n::P ARTAMEN 10 NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE PATENTES
De 11 de setembro de 1964
Notificação:
Urna vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo" art. 14 da
Lei n.o 4.048 .de, 28-12-61 e mais
1.0 dias para eventilais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado,. ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a Me
Departamento a fim, de efetuarem
o paga/al enta da taxa f t nal concernentes a expedição dos respectivos
certificado: (lontra do prazo de 60
dias na forma do parágrafo único
do wet. 134 do Código da Proprie., finde Industrial,
Privilégio do invonO5'n doiaN. o 119.473 - Aperfeiçoamentee . em cri relacionados
aparelho de barbear
compreenfiando e oa '''
°nt atm.
sistindo de uma placa de cisalhamento prrfu . afia I' UM cortador
disposto de modo que essa placa
,te cisa l hamento sela móvel - N.
V. Ph i lips Gineila m nen fabrieken
N.o 120.272 - Esnuema de ligapara caracterizar a origem de
igzições automáticas a longa dislarada em inst^Priies centrais de
ripreciação - • Siemens
Ilalske
ict ien g esellschaft. •
N.0 120.372'-- Isolador para
ru.',.“ de barras - La Teleme,cani'eu] Etectriqqe.
• N.° 120.711 - A per feiçoamenlos em ou referentesea processos
ra a soldagem por arco elétrico
N. V. Philips Glocilampenfab•leken.
N. 0 1 9 1.3 9 9 - .Dispositivo de
' , i nana ° 'par.) operaún de retifi•aclures de corrente- comandados
:ter grade - S t emene ,Sehuckertarl;e Akteneaseltechaft.
N.o 1 0 1.369 - lsl e te para gerar
Nna. elétilca Curtis Wright
.orp.
X.° 121.176 - Revelador eara
r tns cieiro feio rrráf i cos - Kalie
\ lem?ezellschaft.
Tesoura de dIRe.0
N. o'E n. on Th ' s . .
AnerfeiçoamenN. o 1 9 2.?4 0
- em on relativod Wum processo
.t
Com

a • seco

,QUINTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 1904

N.o 122.721 - Nóvo disposição
construtna em suporte do med.nismo de limpa parabrisa - Peças
Miivilop do Parabrisa Ltda.
N.o 122.897 - Carrinho para
p r mercado - Oscar Monicrieff
para a fabricação de capacitores quer espécie - Pirelli Societa Per sup
Stanley.
eletroliticos secos e a capacitores AZIOnl.
fabricados por êste processo - N.
N.o 122.023 - AperfeiçoamenModelo de utilidade deferidos;
V. Philipa Gloeilampenfabrieken. tos nos pneumáticos para rodas de
N.o 121.990 - Nóvo modelo de
N.° 122.367 - Proceaso de ligar eiculos de qualquer espécie bocal de porcelana para fundo de
materiais - Rádio Corp of Ame- Pirelli Soeicta Per AzionL
filt.to de areia-Saneamento ti A.
rica.
N.o 122.056 - Mescladora pi.r- Engenha.aa Sanitária e Civil.
N.° 123.476 - Aparelho de peN. o 122.685 - Cabo para acionasagem automática - Tomiji Ta- tIcularnieute betoneira bascu n ável
e deslocava' - sare um único par mento de freios de motonetas rukawa,
de rodas rortante6 - Pablo Au- Alfredo Lopez Leal e Francisco FeN.° 123.455 - Aperfeiçoamen- gst
rez Diaz.
tos em rotor de elevada resistência
N.° 1' .095 - Estruturas de InN.o 122.689 - Nóvo tipo de
-- General Electric Co.
N.o 124.121 - Máquina para tegridalde ten.s11.-- Hichard Buck- entrara para bicicleta - Tatstia
k
Kobori.
rotular recipientes - Sigisrnund ni
Childebert Von Dobschutz.
N.o 122.106 - Pneumático com
Priviiégio de invenno
N.° 146.826 - Aperfeiçoamen- banda de rodagem de anéis separido:
- Pirelli Societa Per Azioni.
tos em eilementos do conexão em rados
N. o 122.165 - Villvtda ou disN.o 122.118 Novas e
escovas de enceradeiras - Edgard
positivo de contrôle para fluídos disposições e torneiras -originai@
Leopldo da Silva.
peque.
- Alfred Moem
rente - João liernandez Martina&
N.° -122.187 - Dispositivo do
• Modelo de utilidade deferido!
rápida para registros - temaModêlo de utilidade indeferi.
N.o 122.269 - Suportes para ação
de Etienne- Garry.
do9:
cabos de antenas de televisão N.0 122.276 - AperfeiçoamenVIN., Mariano Damianj e.Italo Di mentos em ou relação a válvulas
N. o 134.906 - Ni5vo tipo de
borboletas - Boving A.nd Co, L1- base de carburador - Isidoro
Sorli.
m ed.
Privilégio de invenção:
N.° 122..320 - Uma nova fechaExigências:
N.° 119.593 - Aperfeiçoamen- dura dn segurança - Dr. Fer.fiantos em ou relativos a nrocessos de do Oswaldo Espíndola de Mello.
N. o 123.572 - Continental Mo.
fabrieeção do corpos planos de ceN.o 122.313- Protetor para no- tors Corp. - Satisfaça exigênramica - N. V. Philipos Gleilanivelos - Spumar Espuma de Nyton cia.
penfabrieken,
A. Indústria e Comércio.
N.° 119.993 - Válvula para me- S. N.°
N. o 125.228 - Carl Waltr
122.426 - Dispositivo para
dição de combustível - Continen- obtenção
Iand.
- Satisfaça exigência.
automática
de
envies
ou
tal Metors Corp:N. o 125.231 - 'Velar! Squasso.
N.° 121.572 - - Grampo de jun- cordões - Saio Sociedade Auxiliar
Indústria de Confecções ada. nu rilho. - Satisfaça exigência.
- Max Ernst Andreas Muller. daN.o
122.431 - Regulador de tenN. o 133.334 - Atos Saggion. N.° 121.651 - Decantador cen- são
de fio para máquinas texteis Satisfaça exigência.
trifugo e filtro de alta velocidade - Wepaco
S. A; Indústria e CD.- Geraldo .Tosé Montero.
L o 125.212 - Maybach Moto.
N.° 121.937 - Avisador - Fre- mêrcto.
O M B H. - Satisfaça
renbau
derico Roma,
N.° 122.400 - Fio torcido elas- exigência.
tico volumosa de material totalNP 121.888 -_Aperfeiçoamen- mente sintetino e processo de ena
N. o 125.271 - Keller & Knnp.
tos em aparelho para movimentar produção - Heberlein é:c Co. A. G. pich O M B H. - Satisfaça exi.
vidraças de automóveis e sementes
NP 122.659 - Aperfeiçoamen- gência.
tos em ou relacionado com válvu- Rubens de Andrade Filho.
N.° 1211.891 - Aplicação de las de diafragma para liquides EXPEDIENTE DA DIVISAO
PRIVILEGIO DE INVENÇAO
amortecedor hidráulco em portas corrosivos e abrasivos - Pietro
o
Conta o Cliotrann Vallo.
de automóves - Ronald Lotito.
NO 121.899 - reisnositivo para
Dia-11 de setembro de 1964
NP 122.660 - Aperfeiçoamenfechar a saída de. gasolina em tos em ou relacionado com válvuExigências:
tanques de automóveis e outros - las compressoras de fecho rápido
Fábrica de Tapetes São Carlos
Sitio do Lago Ltda.
- tetro Conta - e Giovanni 'alio.
N.o 122.661 - Aperfeiçoamen- Ltda. - Opoente junto ao têrm0
121.903 \ narelhos e um
processo para testar pneumáticos mento em ou relacionado com vál- 317 800. - Cumpra a exigência.
Mahufatura de Brinquedos
de ar - Duntop Itubber Co Limited vula ou registro de vedação e pasN.° 122.020 - Aperfeiçoamen- sarem principalmenna de líquidos trêla S.A. - Opoente junto ao
Cumpra a ext.
tos em coberturas de pneumáticos corrosivos - Giovanni Vago e Pie- têm() 138.902.
Onda.
Do ra rodas de volculos_x , de qual- tro Conta.

REVISTA DA PROPRIEDADE
' INDUSTRIAL .

•
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
'destinado à publicação nos -jorfiais, diãriamente. até às 15 horas.
- Ás reclama0es pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões, deverão
ser formuladas por escrito, á
Seção de Redação, das 9 às 17,30
horas, no máximo até 72 horas
após a saída dos órgãos oficiais.
•
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados.
ressalvadas, por quemde direito.
rasuras e emendas:
- Excetuadas as para o extedor. que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ão tomar,
em qualquer época, por seis meses ou um ano:,
As assinaturas n vencidas
poderão ser suspensas sem aviso
prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação da prazo de validade de suas ti.s-Sinatu. ras, na
parte superior do enderéço vão
impressos o número do talão de

Sindicato da Indústria de Vidros e Cristais Planos e Ocos de
São Paulo - Opoente junto ao
têrmo 143.863. - Cumpra a exigência.
Sindicato da Indústria. de Vidros e Cristais Planos e Ocos no,
Estado de São Paulo - Opoente
ao têrmo 144.578. - Cumpra a
exigência.
'Sindicato da Indústria de Vidros e Cristais Planos e Ocos no
Estado de São Paulo -- Opoente
junto ao têrmo 144.733. - Cumpra a exigência.
Sindicato da Indústria de Vidros e Cristais Planos e Ocos no
Estado na São Paulo - Opoente
junto ao têrmo 145.939. - Cumpra a exigência.
Sindicato da Indústria de Vidros e Cristais Planos e Ocos no
Estado de São Paulo - Opoente
junto ao têrmo 145.975. - Cum
pra a exigência. .
Sindicato da Indústria de Vidros e Cristais Planos e Ocos no
Estado de São Paulo.- Opoente
junto ao têrmo 146.135. - Cuinpra a exigência.
Sindicato da Indústria de Vidros e Cristais Planou e Ocos no
--Estado de São Paulo - Opoente
junto ao têrmo 146.259. - Cumpra a exigência.
Sindicato da Indústria de Vidros e Cristais Planos e Ocos no
Esta.do'sdê São Paulo - Opoente
junto ao têrmo 120.618. - Cumpra a exigência.
N. o 92.179 - Violeta Roth. Cumpra a exigência.
N.° 93.382 -- Kensuke Baba.
- Cumpra a exigência.
N. o 97.610 -= Erich Gustav
Adalf Stramm e Israel . Max Bendhelm. - Cumpra\ a exigência.

,)i
.DIÁI:11 .6 OFICIAL (Seção III)

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRE.TOR • OLEAI'

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DA sitçle or lesowçie
FLORIANO GUIMARÃES

emara oci sunmo oa pusuc•Olas

MURILO FERREIRA ALVES

DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO sio
oeotto do publicidade tia wwwww tonta do Departamento
Mi•lo/tal de Propeli
da IneiGstria o Comareic

industrial do tainteterie

Impreca° nas oficinas Co Departamento co Imprense Nacional

ASSINATURAS
KEPARTJÇOES • PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior: .
Capital e Interior:
Cr$ - 450,00
Semestre . • • • Cr$ 600,00 Semestre •
Cr$' .11111 00 Arm. • Cr$ 900,00
- Exterior;
Exterior:
Cr$ 1.300.00 Ano •
Ano .
Cr$ 1.000,00

=, =
•detembro de 1 964' - As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e.às iniciadas, em qual4
quer época, pelos órgãos compe4
tentes.
-"A fim de possibilitar a remessa de valêres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os inm
teressados preferencialmente che4
que ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Departa,
mento de Imprensa Nacional.
- Os suplem'entos às edições
dos órgãos oficiais só se fornece..
tão aos assinantes que os soliel.
tarem no ato da. assinatura.
- Q funcionaria pábnco toe
dera!, para fazer jus ao des.
conto 'indicado, deverá provar
esta condição no ato da assim
ic!ura.

n•=1.• O custo de cada exemplar
atrasado dos &Aos oficiais
registro, o mês e o ano em que' jornais, devem os assinantes pro- será, na venda avulsa, acresci.
vicknciar a `respectiva renovação do de Cr$ 0,50, se do mesmo
1 indará.
A fim de evitar solução de com antecedência mínima , de ano. e de Cr$ 1,00, PO( ano
continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.
decorrido

N. o 114.065 - Provepa Cia.
Paulista de Promoções e Vendas.
- Cumpra a exigência.
N.° 115.659 - JoLt Wilson
Cardoso de Castro. - Cumpra a
exigência.
N. o 118.184 - Augusto Lipparini. - Cumpra a exigência.
N. o 120.499 - Peter Zimmermann. - Cumpra a exigência.
N.° 125.214 - Sealzit Com pany Of. América. - Cumpra a exigência.
N.° 127.505 - Ineibraz Indústria Eletrônica Brasileira Ltda. Cumpra a exigência.
N.° 129.812 - American Ca.n
Company. - Cumpra a exigência.
N. o 129.934 - - James D. Robbins e Richard A. Curtis - Cumpra a-ex:gbncia.
NP 130.360 - Walter Pereira
- Cumpra a exigência.
N.o 130.330 • - Celanese Corporation of America - Cumpra a
exigência.
N.° 130.768 Scovill Manufacturing Company - Cumpra a
exigência.
N.° 130.788 - Sergio Bolghesocumpra a•exigência.
ni
NP 130.802 - Guilherme Americo Costa - Cumpra a exigên.a
cia.
N.° 130.842 - Gulliver S. A.
Indústria e Comércio - Cumpra
a exigência.
N.b 144.531 - Jesus Talarico -Cumpra a exigência.
N.° 146.081 - Indústria e Comédio Sobral Ltda. - Cumpra a
exigência.
N.o 148.425 ---"Rudalf Majien Cumpra a exigênria .
•

•
N.o 130.521 - Organização Otto
Pêccgo Ltda. - Cumpra a eXigência.
NP 131.121 - Precision Valve
Corporation - Cumpra a exigência.
N.o 152.054 - Izuraino Hakira
e Nelson Duarte de Almeida Cumpra a exigência-.
N.o 152.608 - Albertinho Duarte - Cumpra a exigência.
N.o .152.609 - Albertinho Duarte - Cumpra a exigência.
N.0 .152.629 -"Renato Alves de
Lima - Cumpra a exigência.
N.o 162.690 - Sperry Ra,nd Corporation - Cumpra a exigência.
N.o 162.697 - Archibald Sá
Ferreira - Cumpra a exigência.
N.o 152. Otto Emelt Kienitz Cumpra a exigência.
N.o 152.706 - 152.707 - Narciso José Tocchetto - Cumpra as
exigências.
N.o 152.710 - Gatpar.-CarluccIo
Cumpra a exigência.
N.o 162.738 - Ika Irmãos
Knopfholz S. A. Indadria e Comércio - Cumpra a exigência.
N.o 152.740 - Miguei Romeu
Cuocolo a Leoncio Amando. Dei
Castilho - Cumpra a exigência.
N. o 152.750 - Waudir de Freitaa Lima. - Cumpra a exigênJ
cia.
N. o 152.759 - Alcindo de Souza Magalhães. - Cumpra a exigência.
N. o 152.764 - Elero "G" Ltda.
Cumpra a exigência.
N.° 121.522 - Fábrica de Moinhos Santa Rosa Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 13Q:959 CompIgnie Bardelai£e Des-iProdults Chimiques.
- Cumpra a exigência.

.N.° 131.028 - Farbeniabriken
Bayer Aktiengesellschaft. - Cumpra a exigência.
N. o 131.133 - Eli Lilly And
Company. - Cumpra a exigên.

ela..

N. o 13.1.138 - Takeda Chem'.
cal Induktries Ltda. - Cumpra a
exigência.
N.° 131.139 - Sumitomo Che..
mical Company Ltda. - Cumpra
a exigênc:a.
N. o 131.211 - Hooker Chem!.
cal Corporation. - Cumpra a exigência.
N. 95.822 - Abel Leonel Corn
réa. - Cumpra a exigência.
N. o 118.456 - Philo° Corporation. - Cumpra a e:gência.
N. o 120.521 - Frick Company.
- Cumpra a exigência.
N. o 121.644 - Rádio Corporation Of América. - Cumpra a
exigência.
N. o 123.407 - General Slectric
Company. - Cumpra • a exigência.
N. o 124.574 - Amp. Incorpo.
rated. -„Cumpra a exigência.
N. o 128-.770 - Union Carbide
Corporation. - Cumpra a exigência.
.N. o 125.728 - Hans Dunker.
- bumpra a ex'gênclit:
N. o 126.652 - Jfilin BenecEkto.
Cumpra a exigência
N. 0. 150: 312 - Ignácio costa
Júnior. -- Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PATENTES
Dia 11 de setp ;nbro de 19C4
Exigências:
N.o 91.453 -( E.tanislao .1;,k0
bowicz - Satit12.ça exigêneas.

auinta-feira 17
,
N.° 126.942 - Egydio Fagagna.
lo - Satisfaça exigência.
N.o 130.050 -a; Kitty Zaidener Satisfaça exigência.
NP 141.048 - Zenith Radio
Corp - Satisfaça exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
PRORROGAÇAO
Dia, 10 de setembro de 1904
Exigências:
N.o 414.645 - Indanther Wa_renzeichenverband e V. - Cumpra a exigência. •'
Arrozeira BrasiNP 418.869
leira S.A. - Cumpra exigência.
N.o 647.873 - Galeria Moderna
Livraria Ltda. -a Cumpra a exigência.
N.° 654.988 -- India Tyres Limited - Cumpra a exigência.
NP 655.126 - A. Ferreira &
- Gomes de 01:veira Ltda, - Cum-pra a exigência.
Diversos:
- N.o 340.970 - Osram G. M. B.
H. Kommandigeaellschaft Aguarde-Se solução do pedido de
liberação.

N.° 458.357 - 438.359 - Melai
Star S. A. -- Aguarde-se.
N.o 469,629 - Química Delifino Ltda. - Aguarde-se.
- N.o 652.623 - 652.624 - Laticínios Sete Lagôas Ltda. - Aguarde-se prazo.
.
N.o 654.828 - Malharia Master
Ltda. -- Aguarde-se soluçpão de
alteração de reme.
N.o 654.850 - 654.851 04,854
054.852- - 054,843
654.855 - 651.856
654857654.858 - 654.859 - Studart S.
A. Indústria_e Coraérc‘a - Aguarde-se prazo.
N. o 654.981 - 054.872 • 654.873 - Laboratório Vitex
•mitada - Agu n rde-se prazo.
N.o 654.874 - 654. 875 - Osmore Wood Pre:_erving Co of Canada Ltd. --- Aguarde-se prazo.
N.o 655.153 --a Establissemsnts
Poutraltmorin ,Aguarde-e prazo.
N.o 655.154
Perfumarias Phe'ao S. A. - Agu arde-sa prazo
N.o 655.165 -655.166 - Burlechio & Ficarelli -- Aguarde-se
prazo.
N.o 655.1a4_a- LaboratOr:0 alia Ltda. - Aguarde--e prazo.
N.o 655.180 -7 São Paulo Alpargatas S. A. - Aguardeacaprazo.
•

Prorrogação de mercas:
N.o 527.581, - Johnson .& Johnson do Breei' - Claase 3 - Cia.
Johnson & Johnsin do Brasil
.Produtos Cirúralcos -. p rorrogue-se o rega:tro.'
N. o 527,592 - John:0n •& John
son do Brwal
Cia-e 10
Johnson & Johnson do Brasil
- Prã:
dutos Ci rúralcoS
prorrogue-se
o registai rtificandoage a • data
- para 2-4-52.
N.o 548.951 - rte's - ClasEe 8
- Reis óti ca Ltda.' 'ia- Prorro;
o registro
•:
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•
N. 654.865 -- Telutron - classe 3
N.o 602.217. - Tanguarina Classe 42 - Miljko Topalcivie de - Laboratórios Moura Brasil Orlaxil
Bebidas - Prorrogue-se o regis- Rangel S.A. - Prorrogue-se o registro.
tro.
classe .1
N. 654.866 - Adersa
N.o 621.615 - Eterno - Classe
Administração e Representações
16 - Artefatos de Cimento "Eter- -Adersa
S.A. - Prorrogue-se o regisnal Ltda. - Prorrogue-se o re- tro.
gistro.
N. 654.867 - Adersa - classe 2
N.o 628.533 - Emo/ae Clas- Administração • e Representações
se 1 -- Indústria de Tintas Lou- Adersa S.A. - Prorrogue-se o regisçalin B. A. - - Prorroguese o re- tro.
gistro.
N. 654.868
Adersa r-- classe 3
Representações
N.° 631.028,- Leoform - Clas- -• Administração
Adersa
S.A.
Prorrogue-se
'o regisse 48 - Inrústrias• Químicas
Anhembi S. A. - Prorrogue-se o tro.N. - .654.868 - Adersa - classe 3
registro.
Administração e Aepresentações
NP 631.747 - Salkinou -- Clas- -Adersa
se 3 - Sir JameS Murray do Bra- gistro. S.A. -- Prorrogue-se o resil S. A. Produtos Farmacêuticos
N. 654.869 , - Adersa - -classe 10
- Prorrógue-se,6 registro.
Administraçã
o e Representações
''N.° 634.136 '---- Reserport - Adersa S.A. - Prorrogue-se o regisClasse 23 - Malhas Tecsport S. tro.
A. - Prorrogue-se o registro.
Ni 654.87, 0 - Adersa - classe 48
N.o 647.198 - Birgue • Administração e Represen ‘a Aes
se 42 - Vva. 11: Underberg Al- -Adcrsa
S.A. - Prorrogue-se o' rebr e cht & Cia. Ltda. - Prorroguegistro.
s° o registro.
N. 654.896 - Rotbart -classe: 11
N.o 637.199 - Kinberg Gala - The Gillette Company - Pzorrose 42:- Vva. H. Underberg Al- gue-se o registro com averbação de
brecht & Cia. Ltda. - Prorrogue- contrato de èxploração a favor de Gilleite .Safetey Raior Company Of
se o registro.
N. 637.200 7-- Umunderberg - sil •- desp. 19-6-59.

N. 654.982 - Nevada - classe 22
classe: 42 -- Vva . H. Nnderberg Labrecht_p_ Cia. Ltda. - Prorrogue-se o - N. V. Nederlandsche. Wolípinnerij
- -Prorrogue-se o • registro.
registro.'
-clasàt.
N. 6555.137 - Bifacton
N. 637.202 - Umbergue
classe • - Labs. Organon do Brasil Ltda.
42 Vva. 1-1. Underbcrg Albrecht
- Prorrogue-se o, registro . •
Cia. -Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 655.138 Orgacilina - classe
N. 637.204 - Underberg - classe 3 ai-- Labs.. Organon do Brasil ,Ltda.
Cia. Ltda. - Prorrogue-se o registro. - Prorrogue-se o registro. 42 - Vva. H. -Underberg Albrecht &
N. 655.163 - Debate de Ideias N. 637.205 - H. Underberca - classe: 32 -. Bloch Editores S.A. classe 42 - Vva. 1-1. Underoerg Al- Prorrogue-se o registro.
brecht 6 Cia. Ltda. -Prorrogue -se • N. 655.164 - S.F. - classe 21
o registro.
Serrtech!o
Prorrogue•
N. 639.967 - Royal Worcester
•
Se O registro.
classe: 1,5 - Royal Woscester Iimited
• N. 655.172 - Daja - classe 2 -Prorrogue-se o registro.
Pror•rogueN. .651.623 - Torre
classs: 23 Laboratório Daja Ltda.
' •
- Cotonificio da Torre S.A. - Pror- se o registro. •
rogue-se o -registro.
Daja - ' classe 3 -N. 655.173
N. 652.864 - Hexeton
classe: Laboratório Daja Ltda. - Prorrogue3
Farbenfabriken Bayer Aktienge- se o -registro. • .
sellschaft
Prorrogue-se o registro.
N. 655.182 - Cometa - classe 31
N. 652.865 - CAFI .- classe 3
São Paulo Alpargatas S.A.
Farbenfabriken Bayer Aktienge-* Prorrogue-se o registro.
sellschaft
'Prorrogue-se o registro.
N. 655.183 - Vencedor
N. 652.866 - Uliron - classe. 3
São Paulo Alpargatas S.A. Farbenfabrilcen Bayer Akticrige- 23
Prorrogue-se o ,registro.
sellschaft
Prorrogue-se o registro.
• N. 652.907 - Flemodynol - classe N. 655.211 -. :Aguia
claise 11
3 - " Labora t ório Euterapico Nacional - FIchtel & Sachs A‘G. ProrroS, A. - Prorrogue-se o registro.
gue-se - o registro menos para assinalar
N. 653,765 - Alpargatas - classe ancora e pesos para prumos.
34 - São Paulo Alpargatas S. A. - . N. 655.212 - F. &S - classe 6
Prorrogue-se o registro.
- Fichtel & Sanchs A .G.ProrroN. -654.764 - Colbar - classe
gue-se o registro ronsiderando-se
' como
Sudeletro • S.A. - Prorrogue-se o te..." integrantes de maguinárias as partes
gistro.
reivindicadas...
•
N. 654.860 Acecor tin - dae.re
•
3 .--- Laboratórios Moura Brasil Ortan- Piorrogação de . frase de propaganda
da. Rangel S.A. - Prorrogue-sé" o ie.gistro •
•
N. 601.455 - O Carro da EconoN. 654.861 - Cortalonze - classe mia - classe_ 33 - Banco NaciOnal
à Laboratórios Moura Brasil Ca- Interamericano S.A. - Prorrogue-se
lando Rangei S.A. - Prorrogue-se o o registro.
registro.
N. 654.964 -• Para Casimiras \ ou
N. 654.862 - ProCetest - classe Linho' Entretelas só Cavalinho cias3 - Laboratórios " Moura Brasil Orion- ses 23- 24 - Waldomiro Pavão do Raage1 S.A. - Prorrogue-se cr re- Prorrogue-se o • registro retificando-se
gistro.
•.
.
a data para 7-7-61. •
N. h54.863
Sulfargil
lasse 3
- Laboratórios 'Moura Brasil OrlanProrrogação de nome Comercial
do Ranger'
Prorrogue-se o reNa 655.177 L. fábrica Nacional de
•• • '•'.
gi stro._ _
N. 654.864
Sultrifen •- classe à Artefatos de Metais S.A. - Fábrica
- Labsa Moura •Braà l l Orlando Ran- Nacional de Artefatos de Metais S.A.
gel S: A ,' )-. Prorrogue-se o • registrei - Prorrogite-se o registro
•
-1 .•; • I
• ti),
.
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apafições

•
De Millus Comercio e Industrla cit.
Roupas S.A'. (oposição ao territo nu
mero 350 mod. industrial)-.
Chas Pfizer 6 Co Inc (oposição a
termo 123.060 priv.. invenção) .
Fábrica de Enceradeira Comercial - Bandeirante , Ltda . (oposição ao Orme •
123.148 mod. Industrial).
Walita S.A. Eletro Indústria (opa.
sição ao termo 123:311 modélo
Indústria e Comércio Wim ' Ltda. •
(oposição ao têrmo 152.765 priv.
vençáo .
Durever S.A. Indústria Metalurgia
(oposição ao termo 152.765 or(v. In.
venção) .
Durever S.A. Indústria Metalurgicst
(oposição ao termo 152.766 prie.
.
venção) .

Artiza S. A. Indústria e Comér.
cio de Malhas - Oposição ao Ur.. •
mo 632.799, título Confecções
Arisa.Klyoshi Nizalizima - Oposição
ao tarmn 034,145, marca Ouro
Verde.
Cia. Brasileira de Material Ferroviário Cobrasma - Oposição ao
têm° 635.228.
Cia. Brasileira de Material Ferroviário Cobrasma - Oposição ao
têrmo 635.227, marca -Cobrapa.
Cia. Brasileira de 'Material Ferroviário Cobrarma -_Oposição ao
térnio 635.226, nozne comercial
Cobrapa S. A. Cia, Brasileira de
Peças de Automóveis.
Cia. Brasileira de Material Ferroviário Oposição ao têrmo número 635.229, marca Cobrapa.
Cia. Brasileira de Material Perrovia.rio Cobrasma - oposição ao
têrmo 635,230, marca Cobrapa. •
Pão Kent Ltda. - . Oposição ao
têrmo 642.561, nome comercial
Padaria Rainha do Pão Quente.
Mercantil e Administradora
Mercava S. A. - Oposição ao
tênno - 552.840, marca.
Mercantil g Administradora
Mercasa S. A. - Oposição ao térmo 552.842.
--Mercantil e Administradora
Mercasa S. A. - Oposição ao tha
mo 586.347.
.Wellin Produtos de' Beleza Ltda.
- Oposição ao têfino 638.391,
marca Emblematica.
.
.Cia. União dos Refinadores
car e café _ oposição ao tèrmo
637.475i
Otilla Pereira d aSliva - Opasição ao Urna° 637.388, marca
Buraco da Otilia.
•
Adelino Pereira - Oposição ao
têtíno 632.075, marca Flor do
ABC.
.•
Dianda Lopez & Cla. Ltda. Oposição 'ao térmo 631.933; marca Vitasoja.
Oposição ao
Jarcy M. Budal
Urro° 628.989, marca Café Leão.
Cia. Cervejaria Brahma oposipção ao tèrmo 638.424, marca
Gasosa de Limão Basoo.
aaa. C:e:arejaria Brahma - Oposição ao têrmo 639.05S.
,Cia. Antartica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Co.
nexos - Oposição ao têrmo número 631,372, marca,Uniao.
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J. & E. Atkinson Limited —
Pietro Quartana — Oposição ao
Oposição ao têrmo 836.517, mar- têrmo 631.540, marca Titan
Pietro Quartana Oposição ao
ca musgo Real.
Indústrias Gessy Levar 5,A. — têm° 831.538, marca Titan Lar.
Oposição ao têrmo 636.486, marca
Fábrica de Café e Chocolate
A espuma que faz beleza.
Moinho de 'Ouro S.A. " — OposiPanificadora Maracança Ltda. ção ao têrmo 832.062, marca Pão
— Oposição ao têrniof 631.414, de Ouro.
marca Maracana.
Layer Brothrs Port Sunlight LiJ. Paolone Netto & Cia. Ltda. mited
— Oposição ao têrmo nú— Oposição ao têrrao 631.766, mero 834.114,
marca Pintolux.
marca J. P.
Gessy Lever S. A.
SehOrch S.A. Indústrias Elétri- —Indústrias
Oposição ao térmo 634.648,
cas (Oposição' ao 'Carmo número marca
Lava Mão.
632.472, marca Klik Klak.
Champion Spark Plug Co. —
Schorch S.A. Indústrias Elétri- Oposição
Po térmo 832.083, marcas — Oposição a0 têrmo 632.473, ca Campeão.
•marca Klik Klak.
Champion _ Spark Plug Co. —
Schorch S.A. Ind. Elétricas —
Oposição ao têrmo 632.474, marca Oposição ao têrmo 632.587, marca Campeão.
Klik Klak.
Manoel Miranda Cruz — OposiIbesa Ind. Brasileira de Embalagens S.A. — Oposição ao têrmo ção ao tênrio 631.191.
Laborterapica Bristol S. A. In032.544 • marca Triângulo.
Bergometex Ind. e Comércio dústria QuírnI ca e Farmacêutica
Textil Ltda. — Oposição ao têr- — oposição ao Urino 632.416,
marca ,Cianorgan.
mo 632.712, marca Begintex.`
Labormedica Industrial FarmaCopar, S.A. Indústria de Resicêutica Ltda. — Oposição ao Vernas Estruturadas — Oposição
mo 632.416, marca Cianorgan.
térrno 632.801, marca Copal.
Laborterapica Bristol S. A.'InCia. Teperman de Estofamen- dústria
Química e Farmacêutica
tos — Oposição ao têrmo núme- — Oposkão
ao têrrrio 623.417.
ro 632.808, marca Parola.
- marca Petorga.
Indústria ecânica Micron Ltda.
Johnson. & Johnson do Brasil
— Oposição ao têrmo 632.973.
Produtos Cirúrgicos Ltda. -a. Opomarca Micron. •
ao térrno 635.145, marca Mac
Metalforma Indústria Mecânica sição
Johnson.
Ltda. — Oposição ao firmo núLaboratório Lutecia S. A. —
mero 632.504. //1P rea Metalforma. Oposieão
José Oger & Cia. Ltda. — Opo- ca Bebelac.ao têrmo 639.410, marsição ao têrmo 638.425,k „titu/o
José Carlos 1'. Almeira OpoTransportadora Itarnarti.
José Oger ta Cia. Ltda. — Opo- siç5.° ao têrmo 635.326, nono, co..
sição ao têm.° 638.430, nome co- marcial Etel Emprêsa Técnica de
mercial Transportadora Itamara- Engenharia Ltda.
ti Ltda.
José Carlos P. Almeida — Oposição'
ao têrmo 635.327, título
Induotrial Panificadora S.A. Etel Emprêsa
Técnica de Enge— Oposição ao têrmo 633.955, nharia.
marca Vita Cap.
Revena Revendedora da Veícu- , José Carlos P. Almeida — Opolos Nac, onals Ltda. — Oposição sicão ao têrmo 635.328, marca
ao têm° 633.508, marca Ravenna. Etel.
José Carlos p . Almeida — OpoRevena;. Revendedora de Valeu- sição
/os Nacionais Ltda. — Oposicão Ete/. ao têrmo 635.329, marca
ao têrmo 633.509, marca Ravenna.
José Carlos P. Ahn&cla — O poVolkswa.gen do Brasil indús- sição
tria e Comércio de Automóveis Etel. ao térmo 635.330, insígnia
S.A. — Op osição ao, têrmo número 638.88$, sinal de proPagon-: Arap. Incorporated — Oposição
ao têrmo 833.369, marca Juni).
da Volkstudo.
Indústria de Janelas Metálicas Ind. eeComércio de Artefatos de
Jersey Aritex Ltda. —
Ltda. ---:"Oposição ao têrmo nú- Nylon
ao têrmo 638.251, marca
mero 634.666, título Siiplex Enge- Oposição
Arietex.
nharia.
and. e Comércio de Artefatos de
J. B. Dias' & Cia. Ltda. _ Mon e Jersev Áritex Ltda. _
Oposição ao têrmo 638.377, marca Oposicão ao têm° 638.252, tituTerma Baby.
lo Arl etex ind. e Comércio de
Porcelana Real S.A. — :Oposi- Fios Texteis.
ção ao têm° 636.088, marca
Antônio Lopes — Oposição ao
Leal..
têm) 637.665, marca Long Line.
Sociedade União de Lacticínios Confecções Marajó S. A. —
Ltda. —.Oposição ao têrmb nú- Oposição ao tarmo 637.560, marca Marijó.
mero 637.0_75, marca União.
Hélio Nicolay — Oposição ao - Fundição Brasil S. A. --, Opotãrrao 637.414, marca BalleriZa. sição ao têrmo 635.407, titulo
a.
V o laa a Schreibma s ch' nenwerk Fundição Continental.
Dresden — Oposição ao têrmo
Fundição
Brasil
S.
A.
Opon.o 636.414, marca Erka.
Pietro Quartana — Oposição ao sição ao têrmo 835.408, marca
tétano 631.539, marca Titan Solve. Continental.
Fundição Brasil S. A. — OpoPietro Quartan gOposição ao sição ao térmo 635.416, nome cotermo 631.537, marca Titan Mar. merçial
Fundição Continental Li.
Plata.) Quartana — Oposição ao mit a da .
tèrmo 631.541, marca Titanic.

Fundição Brasil S. A. — OposiçãO ao' têrmo 835.416, nome comercial Fundição Continental Limitada.
Petrac Engenharia Comércio Indústria S. A. -- Oposição ao termo 638.922, marca Pedrac.
Fábrica'Rosa S. A. indústria
de Doces e Conservas José Didier
— Oposição ao têrmo 638.088,
marca Rosa.
Wenn Aktiengesellschaft —
Oposição ao têrmo 632.486, marca Louraton.
Kaspar Winkler & Co. Inhaber
Dr. Schenker Winkler — Oposição ao têrmo 633.752, titulo Igasa.
Kaspar Winkler & Co. Inha,bor
Dr. Schenker Winkler — Oposição ao têrmo 633.751, titulo igasa.
Kaspar Winkler & Co. Inhaber
Dr. Schenker Winkler — Oposição ao têrmo 633.750, titulo Igasa
Kaspar -Winkler & Co. Inhabar
Schenker Winkler — Oposição ao titulo de estabelecimento
Igasa para os têrmos 633.749- —
633.748 — 633.747 — 633.746
633.745 — 633.744 — 633,743 —
633.742 — 833.741.
•
Fazenda Santaina do Rio Baixo
S. A. — Oposição ao têm° número 627.734.
Cia. Produtora de 'Vidro Povidro — Oposição ao têrmo número 634.037, marca Provideo.
S. A. Ind. Reunidas F. Matara= — Oposição ao têrmo número 632.150, marca Iara.
Fartura Agro Industrial Ltda.
— Oposição ao têrmo 633.187. título Carnet Fartura em Grande
Banquete t• m- Suaves Prestações.
a ibesa Indústria Brasi/e'ra de
Embalaaena S. A. — ODOSICão ao
térmo 633.274, marca Casp Matic,
Ibesa Indústria Brasile'ra de
Embalag ens S. A. — Oposieão ao
tênue 633,277. marca Chick Matic.
Ligneus Miáveis e Inotalações
de Arte Ltda.-. Oposição ao têrmo 637.420, marca Lignus.
Dianda Lopez & Cia. Ltda. —
Oposição ao têrmo 632.118, marca Coronel.
• Ernesto Neugebauer S.A. Ind.
Reunidas — oposição ao- têrmo
n.o 634.226, marca Frutas.
Ibraco S.A. Comércio Indústria
Importação — Oposição ao têrmo
n.o 638.612, marca CaravelIe.
Ernesto Igeugebauer S.A. In.'

dústrias Reunidas — OPaden ao
Urino 634.452, titulo Fábrica de
Doces Gancho,
Serveng Serviços de Eengenhaá
ria S.A. — Opostção ao térrno
n.o 632.304, marca Servenco.
Shell Brasil S.A. Petróleo —
Oposição on Urino 636.041, marca
Selma.
Shell Brasil S.A. Petróleo —
Oposição ao térmo 633.260, titulo
D. D. Total.
sheil Brasil S.A. Petróleo —
Oposição ao térrno 838.408, marca
Siel.
Shell, Brasil S.A. Petróleo -Oposição no têrino 638.407, marcai
,•
: "
Fórmica Corp -,- °pança.° ao,
tèrmo , 63.?.188, marca. , Coininarider.

Setem:sro de 1954
Alimonda Irmãos S.A. — Oposição ao Urino 638.837, marca
•
Marrão. •
Allmonda irmãos S.A. opo.
sição ao têrmo 638.838, marca
Marrão.
Indústria e Comércio Atlantis
Brasil Ltda. — Oposição ao Ur mo 632.271, marca Polibrás.
Esio ' Missiato & Irmãos — Opta
E ição ao Urino 636.341, marca
Alambique Lusa).
simee. do Brasil S.A. Indus.
tc11 de Motores Caminhões e Au.
tomáveis — Oposição ao térmo
637.145, titulo Eletro Metalúrgica
Presidente.
Simca do Brasil S.A. Induza
trio! de Motores Caminhões e Au.
torráveis — Oposição ao têrmo
637.144, marca Presidente.
Cristais Prado S.A. — Oposição ao térmo 633.588, título Pradochocolates Garoto S.A. — Oposição ao têrmo 636.346, marca Serenata.
António Barbosa — Oposição ao
têrmo 634.775, marca Larama.
Café do Ponto indústria e Comércio Ltda. — Oposição ao térmo 636.364, marca Presidente.
COnstrutora Engin Ltda. — Oposição ao térmo 634.425, marca
Engil.
Móveis de Aço Fie/ S.A. —
Oposiçãa ao têrmo 634.279, marca Fidelis.
Panificadora Monto Cano Limitada Oposição ao têrmo número 633.841, marca Pérola do
Atlântico.
Trabasa Transportadora da Bahia Ltda. — oposição ao tèrmo
632.310, sinal de propaganda
Canguru.
Ahmad Bachir Abdul JaIll --Oposicão ao têrmo 636.012, mar-.
ca A Cara do Comércto.
Ahmad Bachir Abdur jalil —
Oposição ao têrmo 636.011, sinal
de propaganda Chaqualhou a
cera do Comér&o.
Taba Engenharia Ltda. — Oposição a0 têrmo 637796, nome co.
marcial Taba imóveis Ltr/a.
Couean Emprêsa de Organização Planelament L tda . — Opas/.
ção ao térrno 637.787. marca COplan.
Taba de Eneeitharia Ltda.
— Oposição ao têrmo 635.442, titulo Taba.
Escritório Cormecial e Imobiliário Albartoz S.A. — Oporias)
ao térmo 031.214, marca Albatroz.
Escritório Corrnecia/ e Imobiliário Albartoz S.A. — Oposição
ao tèrmo 631.215, marca Alba.
traz.
Probal Comércio e Indústria
S.A. — On00.b4o ao têrmo número 636.397. marca Probrás.
Proba' Comércio e Indústria
S.A. '---,Oposição ao têrmo número 636.398, nome comercial
Probrái Produtos Brasileiros
• Auto 'Asbéstoá S.A. — OpoSicão
In° têm° 1335.056, ,marca Asbestos.
:' •
• ; Aut.* (Asbeàthá. S.A. — Oposição
ao térnio" 035'.1.62• título Autc
Elétrico Asbestos.
•

•
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• Colgate Palmolive Co. (oposição ao
Urino .636.437 marca Wonni) . • •
The United.Kingdom Cutlery 5 Sil• verware Manufactu.ers Assoc.atian •
(oPoSição ao termo 634.165 marca
Sterling).
'Associação. Brasileira da Indústria
'
de Hotéis (opos.ção ao termo 536.837.
• Associação - Brasileira da Indústria
de Hotéis (opos.ção - ao tamo 636.838
titulo - Exposição de Fornecedoi-ei dé
•'de Hotéis .(opOsição ao •tertilo 636.539.
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• Cia. Cervejaria Brahma Editekra Abril Ltda. OposiOposição a e termo_639.334,, marca ção ao_ termo 638.652, marea . Dk•Continen tal.
- roda.
Cia. Sw'It do Brasil - Oposi S.A. Fábrica Colombo - (a1.
.a Pôr--çãoaterm639.04,c ção ao termo 635.105, , marV, Jarto Alegre.
dim Colombo.
Marcas Produtos Químicos Ltda.
Volkswagen do , Brasil Io Oistria
- Oporição ao termo 472,295, e Comércio de Automóva.,,a S.A.
nome Comercial.
- Oposição aó termo MO 072,..tiSonave .Soc. Armardora de- Na- tulo Bei Volk's.
vegação de' Cabotagem S.A. - . `Volkswagen do Brasil Indústria
Oposição ao termo 635.823, marca e Comércio de Automóveis S.A.
Sonave.- _
• - Oposeção ao termo' 619.855, tí.------Assoeiação Brasileira • da Indústria'
tulo Peças Leão do Volks.
Mobill
Decorações
e
Represende Hotéis (oposição ao tèrmo 636.540.
_•_ Associação •. Brasileira da industria tações Ltda. - oposição ao terVolkswagen do Brasil Indústria
• de Hotéis (oposiÇão ao termo 536.841). mo 634.285, título Mobill.
e Comércio de Automóvel S.A.
Associação. Brasileira da • -indústria
Bracco" Novotherapica Labora- • Oposição ao termo 639..950,
•de Hotéis (opos.ção ao tèrmo636.541). tórios S.A. Oposição ao termo marca Reduz Comb.
• Associação _ Brasi.e.ra da industr 638.115, marca ;Leocillin.
_ Fapromel ,-Fábrica_ do Produtos
de Hotéis ,oposição ao termo 636.847,.
José Ferreira de-Souza - Opo- 'de Metaiá•Ltda. - Oposiçao ao
Associação • Brasheira da indústria
'de Hotéis (oposição ao termo`636.618).. s‘.çeo ao termo 623.573, incignia termo 637.490, marca Lira.
Refrigeração Friolar • Ltda. '
Associação Brasi.e.ra • da • Indústria
Gbnauto Veículos S.A. - Oposição ao termo 637.531. nome
de Hetéls (oposição ao termo 535,849j,
Assodaç'ão sBrasi.eira da isduatria- Oposição ao termo 640.871, titulo comercial Refrigeração Frio Lar
Ltda.
n de Hotéis (oposição ao termo 536.85». Parnauto,
Associação Brasheira da Indústr.a
Rime CoMércio e Indústria S.A.
Malharia Gibbont's S.A.
de Hotéis (opos.ção ao ermo 635.851).
Oposição •ati 'termo_ 832.481,
Oposição
ao
termo
693.660,
mar. Johnson £,• Johnson do B:asil Produmarca
Emblemática.
ca.
Gimbel's,
tos Cirurgicos Lula. (opos.ção ao c5rBozzatio S.A. Comercial IntimMalharia Gibbon's S.A. - Opomo 623.105 mãrca Brunswick ..aborasição ao termo 575.791, marca trial e Imoortadora - Oposição
tóries).
ao têm° 632.491, marca Bonanza.
Gimbel's. • - Malharia Gibbon's S.A. - - Laboratórios S ilva Araújo Rous- S.A. de Vinhos e Bebidas Caldas
;(oposição ao tê.mo 634.909 , marca Oposição ao termo 509.723, marca sel 5.A. - floosicão ao têrmo número384:663, marca Metricilina.
Highland Horse)l.
GOuba.
Manoel Reis Lopes .(oposição a3 ter,SaMuel Argalji e Mimo Argal-Nestle S.A. -- Onosição -ao ter- ji - Ooosição ao termo 638.192,
mo 633.280 marca - ipiranga) .
mo
633-.905,
marca
Liocafé.
Volkswagen do Bsasii incl. e Comarca Magistral. -- • •
mércio de Automóveis S.A. (oposição • Frigorifico 'piranga S.A. In- - The Bon Atui Co. L.- Oposição
dústria e Comércio-- Oposição ao ao termo 632.897, marca Antiga.
ao tériino 640.675 marca Provolks).
Indústria de •Me.as Aço S.A. topo- termo 633.230, marca' 'piranga.
Laboratório Goulart S. 'A. Moinho Santa Rosa ;Ltda. - Opo sieão ao termo 633.581, marsiçao ao termo 638.730 marca Aga)
rios Ltda. (oposição ao termo.637 915. Oposição ao termo 633.643, marca ca Quimikon.
• Roca. titulo mOtel clube ubatt"...
,
Cia. Brasileira de Artefatokde
Coima 'Comércio e Importação ''de
Ind Kapaz
Ferrocobraf
- oposição ao termo
•.
Máquinas
Ltda.
(oposição
ao
'termo 635.229. marca
_aio 637.186 marca Cristínal .
Cobrapa.
Valisere S.A. eab de, Artefatos de 631.348 marca Coimex).
Cia.
Brasileira
de Artefatos de
Produtos AliinenticiOs Abaete Ltda.
'Tecidos. Indesmalhaveis (oposição
Ferrocobraf
Oposicão
ao termo
(oposição
ao
teimo
631.421
marca
Latêm° .638.455 marca Giro ao Mundo).
633.593.
titulo
romafe.
•
bate)
;
•
Shell Brasil S.I1. eCt.O.,0 kodusitepoldo Marque Petry - OposiMetalurgica Oriente S.A. (oposição
Po ao termo 640.229 marca H.P-).
ção ao termo 632.532, marca MiShell Brasil S.A. •Pet.Oleo oposl - ' ao ermo 634.829 marca Oriental).
ção ao • têrmo 640.118. marca Shetliij Moinho da Lapa S.A. (oposição co nuano.
termo 635.113 marca Lapa). .
Cal Pena 84 Cia Ltda.- - Oposiilha);
Shell Brasil S.A. P,etroleo (opsf- Fama Ferragens S.A. (oposição ao ção i; o termo 634:258, marca Pa•
• ão ao..terino 635.983 marca 'Ce.lma). termo 635.160 marca Famapa).
. •pagai°. --.
,
Sliell Brasil S.A. Petrolco toa is;,- Fama Ferragens S.A. (oposição..ao
Corbetta Irmãos S. A. Indj e
,ção ao termo 635.984 marca- Ceitua). termo 635.161 marca Famapa) .
Comércio do Couros - Oposieão
Shell Brasil S.A. Petioleo lopasiIndústria de Moldes Mecânica e,Esção ao termo 635.985, marca Celma). tamparia Cometa • Ltda., (oposição ao ao tênno 637115, marca Laçador.
Lumina Indústria de Lâmpadas
Metalgraf:ca Be:mar Ltda. (oposi- termo 635.221 nome comercial Comeda.
Lt
- OpoSição ao termo núção ao 'termo 633.587 titulo Be1mar). bra S.A.- Cia. Metalurgica Brasileimero 632.713, marca Lomeças.
Farmácia Droganiklco Ltda. ;oposi- ra).
Lumina Indústria de Lâmpadas
ção 'ao termo . 632.951 marca Dana•
Indústria de Moldes Mecânica e Es- Ltda. - Oposição ao termo nútiikkel) .
Cia. Brasileira de Choco:ates (opo- tamparia Cometa Ltda. (oposição ao mero 632.714, marca Lumegas.
Lumina Indústria de Lâmpadas
sição ao termo 633.066 marca lwal). tèrmo 635.222 marca Comebra) .
, Costa Hermanos - Sociedad en -Co- Ind. de Moldes Mecânica e 'Estam- Ltda. - Oposição ao termo núraandita por Aciones (oposição ao mr, paria Cometa Ltda. (oposição 20 ter- mero 632.715, marca Lumegas.
mo 635.223 marca Comebra).- • zno 638.090).
Cia. de Cigarros Souza Cruz A Exposição - -Modas S.A. (000si- Indústria° de Moldes Mecânica e Estão ao termo 639.657 nome comerciai. tamparia Cordata Ltda. (oposiçã oao Oposição ao termo 632.367, skial
de propaganda.
,•
A. Exposição Modas S.A. op-mi- têrmo 635.224 marca Comebra).
Cia. de Cigarros Souza Cruz Ind. de Moldes Mecânica e Estamção ao termo 639.658 marca Meia
Lua).
paria Cometa Ltda. ( oposicão ao Ur- Oposição ao têrmo 632.662, marca
Cineza.
1.1siiia Nacional Indústrias Qui:nicas ino 635.225 marca Comebra)
S.A. (oposição ao termo 610.517 Ind. de Flaconetes Vicholandia Ltda.
Cia. de Cigarros,ãouia Cruz •
marca Brasil).. •
(oposição ao termo 635.620 marca Vi- Oposição ao termo 632.902, marca
Siemens do -Brasil Cia. •de Eletrica- drolandia).
dade (-oposição ao termo 632.913 ma-- S.A. White Man:ris (oposição _ao River,
S.A. Frigorífico Anglo - Opoca Transistec.
termo. -637.726 - marca Macan) .
- I(oposição ao ermo 633.472 titulo . S.A. Wh.te Mart:ns (o,:osição ao sicão ao termo 638.333, marca
Y`.3 .
Granja União). •
termo 637.725 marca Macan) .
ãCI Paulo Alpargata 8, A. A 13 C Rádio -,e; Televisão ,
S.A, White Martins (oposição ao
vo termo \636.314, marOpe
((Oposição ao .. termo . 635.150 titulo tèrmo 637.724 marca Macan) .
Transportadora .Cailar:nho ' do 'Brasi.). S.A. 'Mita Martins (oposição ao ca Coringa
Epic Editôra ;Publicidade IndúsGrande w Marças Internacionais ;S.A. Urino 637.723 marca Macan)
Oposição
Refin:ng ço. (oposi- tria e Comércio
Ind. e Comércio', (cipoSição ,térmd Ifumble Ou l
an termo 632.824, marca Edihp
lerm:a 633.586
§34.011 marca LuáifichOfra) • . '
- • ‘ção
0..af .
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Silar S.A. Silos e " ArMazéna
Constr:Mes Indústria e Comer-cio - Oposição ao têrmo núme.
ro 637.333, insignia Cilar.
Conferência Nacional de Laml.
nação de Ferro - Oposição ao
termo 635.561, marca Conter.
pan Indústria e Comér.
cl. - Oposição ao termo número
635.852, marca Copan.
Auto Asbestos S.A. - Oposição ao termo 636.507, marca DUrez.
Incove Indústria 'e Comércio da
Vedações Ltda. - Oposição ao
têrmo 637.152, nome comercial.
Incovel Indústria e Comercio- '
de Vadações Ltda. - Oposeçã.o ao
termo. 637.151, marca Incoval:
Incoval Ind. e Comércio do Vadações Ltda.; - Oposição ao ter.
mo 637.150 marca Incova/.
'Incoval Ind. e Com4rcio de Ve. -dações Ltda. - Oposição ao ter. i mo 637.148, marca Incoval.
Incovel Tnd. e Comércio de Ve.
dações Ltda. - Oposição ao ter,
'Mos 637.149)- 637.147.
Máquinas e Equipamentos Mello S.A. - Oposição ao termo núe-mero - 836.948, marca Melro.
La Balia Ind. e Comércio de
Calçadas Ltda. Oposição ao
termo 635.127, título Calçados e
Bolças Labella Sandra.
Irmãos Carvalho Ltda. - Opo,
sição ao termo 632.292, título Bei
_Empresa Industrialização ch
Cajú S.A. - Oposição ao term.
632.911, marca Tabajara.
Iramaia Indústria e Comerei(
de Estofados Ltda. - Oposiçãk
ao tèrmo 638.311, titulo Comei%
clal de Máquinas Iramar.
Construtora NordPQte Ltda. Oposição ao termo 630.353, 1n-ti&
nia. Nordenge:
Irmãos Carvalho Ltda. - OoN
sição ao termo 632.293, marca Be(
Lar.
Indústria de Conexões e Pnat
Forjadas Conforja Ltda. - Opa
sição ao termo 835.797, nome comercial Coforja Correntes e Fora
Jado9 Brasil S.A.
Indústria de Conexões e Peça/
Forjadas Conforja Ltda. - ODO.
Picão ao têrmo 635.799, marca Coforja.
Faimoort Comércio Importação
Fxportação Ltda. -• Opos'eão
ao 1. 5rnio 636.176, marca Exim.
port.
Cia. Central de Importação
Exportação Concentrai S.A. Opo:içã'o ao termo 630.522, insig.
r i a- Comcentral.
Coral S.A. Fábrica de Tinta/
Esmaltes Lacas Vernizes - 0130sição ao termo 828.155, marca Pe.,
vea.
Frigorifica Renner S.A. Produtas Alimentícios - Oposição ao
termo 633.644, marca Rota.
Café Alvorada S.A. - Opos."1.
ção ao termo 833.867, marca AI.
votada,
Cia. Usinas Nacionais Oposl.
ção ao termo 632.808, marca Pé.
rola. . S.A. Fábrica Colombo - Oposição ao termo 635.559. título Qui.
lombo.

-
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São Paulo Alpargatas S.A. (nusi- • E. Gunther 6 Cia. Ltda. (oposiaão I Rota Apparate Und Maschinembaa
çáo ao térmo 635.131 marca Rociai). ao têrmo 632.849 - marca Agromaq Dr. Henning K. G. (oposição ao térCia. de Cigarros Souza Cruz topa -- classe 7).
mo: 633.154 - Título; Rota Sul a sição ao termo 633.587 titulo Beimar).
Cerâmica Santa Maria Ltda. (opo- alas. divs.).
Patricia Dennis Brassieres Inc. (opo- sição ao ténia) 638.873 - titmo (T.s-; lofi S . A . Fios Cabos e Matarmis
sição do tanno 638.144 marca Pe:,-r ramica Santa Maria - .1,:saes 15
Isolantes ¡oposição ao tèrmoi 635 2:-.6
Pan),
16 - 33 - 53).
1 - Nome Comercial).
Isefil S.A. Fios Cabos e Matenais
V,tor Gusdes Ind. e Comércio SARL , Joaquim Gonçalves Fe:mandes
isolantes (oposição ao ermo; ó35. 257
(oposição ao iênno 634.495 \ massa sio° ao térmo 633.268 -• marca.
rex - classe 17).
' - mar( .1: isolaiI - classe 8) .
Ga'o).
Guanabara S.Ã. Comércio e . indús,
Indústria c Comércio Pissolli S.A.
Joaquim Gonçalves Fernandes
rao iria (oposição ao taram: 629.466 (oposição ao tênis° 639.274 raare,a siçao ao têrtno: 633.269 marca Guanabara).
Barsali).
Aderex - classe '28) .
Indústria e Comércio Pissolli S.A.
Joaquim Gonçblves Fernandes topoGuanabara S.A. Comércio e Imitis:
(oposição ao tênno 639 273 /nitras sição ao sana° 633.270 - mace . Iria (oposição ao térmo: 631.313 Aderex - alaste 31).
marca: Guanbara).
Barsali).
S.A. Shopping News do. Brasil Eda
Hanabaia S.A. Comércio e Indústria
Indústria e Comércio Pissolli S A.
(oposição ao timo 639.275 marca tiara (oposição ao têrmo: 633.595 - - (oposição ao talim: (34.738 tua:Titulo: Shopping News - classes 1 a aa): Guanabara).
Barsali).
Indústria , Comércio Pissolli `3.A. 50) a
C..real:sta Favano Ltda.
(oposisão
NaVajas Calçados S.A. (opas aac ao tarnio 638.014
(oposição ao termo 63? 270 marca
marca: Caisasa
Barsali).
ao tértno: 638.359 - marca California) classe 41.
Indústria e Comércio Pissolli S.A.
Casa B. Sant'Anna de Eletricidade
Sideram S.A. Comércio e Indústria
(oposição ao térino 639.271 marca S .A. (osiosição ao tèrmo 635.15-) - de Produtos Siderurgicos (oposastio ao
Barsali).
Nome Comerciai).
térmo: 633.331 - marca: Sideral
Indústria e Comércio ,Pissolli S.A
Automóveis e Motores Centaurus classe 50).
(oposição ao tênis° 639.272 s marca S.A. (oposição ao taram: 634.338 Cidar Representação Administração e
Barsali).
Título: Centauro).
Comércio
Ltda. (oposição ao raiano:
Vernizes Horst S.A. (oposição ao
Reprima° Representações de 1nd e
632.991 - marca: Cydan - classe
térino:
632.528
marca:
Holts
Comércio Ltda. (oposição ao térmo
41)
638.759 nome comercial Reprico Re- classe 1).
Bazar 13 Ltda. (oposição ao tèrino:
presentadora de Produtos Industrias e
Lino Fritoli (oposição ao Rano: 638.639 - marca; 13 de Maio Comerciais Ltda.).
633.193 - marta: Lides - classe V . classe 41).
Miranda ti Costa (oposição asa-térzno
Fama Ferragens S.A. (oposição ao
Material Elétrico Universal Ltda. •637.110).
térmo: 633.284 - marca: A M A -(oposição ao tèrino: 636.170 - Tita.
Laboratórios Sintolarma Ltda. (opo- classe 8).
sição ao térmo 641.131 marca AmismLucia- Sarnpaio Mercadánte (oposi- lo: ótica Universal - classe 8).
Tecidos M. M. Ltda. (oposição ao
vita) .
ção ao têrmo: 633.580 - Titulo: Eltermo: 613.304 - marca: MM
Peter Kellemen - (oposição ao ter- fido Serelepe - classe 33).
classe 47).
mo 637.382 - marca: Fartura).
Prado Importadora S.A. (oposiaão
Tecidos M.M. Ltda. (oposição ao
Peter Kellemen (oposição ao termo ao tèrmo 633.588 -. Título: Prado térmo: 633.305 - marca: MM
638.925 - Frase de Fartura).
classe - eis. divs).
clasírr .
Chánica Baruel Ltda. (oposição ao
Trevo Indústria de Calçados Ltda.
térmo 637.005 - marca Haia, in , • (oposição ao têimo 633.650 ritmo:
Tecidos M.M. Ltda. (oposição ao
classe 5).
tarrao: 633.306 - marca; M.M.
Distribuidora Trevo - classe 36).
Confecções Camelo S.A. (oposição
Artes Gráficas São João Ltda. - classe 47).
ao têrmo: 635.049 - marca Coafec- (oposição ao térmo: 633.782 - marBorda Tex Indústria e Comércio de
ções Samirtex . - classe 36).
Bordados Ltda. (oposição ao :éiano:
ca: São João - classe 50).
Confecções Catnelo S.A. (oposição
arasse
Protema Engenharia de Máquinas e 604.749- marca: Bordatex
ao teimo 635.049 - marca Confecaões Ferramentas Ltda.- (oposição ao tênia,: 24).
Sarnirtex - classe 36).
633.812 - marca: Fortema
classe
Cia. Brasileira de Habitação PopuInduspapel Indústria e Comércio de 6).
lar (oposição ao ténno: 636.430. Metalurgica Central Ltda. (aposi- Exp. de Propag. Voce que tem terPapéis Ltda. (oposição ao tarnso
635.088 - marca Induspel - classe ção ao séria ° 634.070 - marca: Cen- reno... E voce que não tem terreno
tral - classe 11).
50).
aguardem: A sua casa própria vem
Walter Neublum (oposição..ao térino .Fazenda Dois Corregos Comercial e ai
classe 33).
636.305 - marca Brasilia - classe .Agsicola S.A. (oposição ao Urino:
De
Millus
Comércio e Indústria
635‘.345 - marca: Dois Corregos 42).
Roupas S.A.
(oposição ao tiram:
classe
50).
Chimica Baruel Ltda. (oposição ao
636.482 - marca: Souvernyi
ciasse
Indústria
Metalurgica
Forjaço.
S.A.
termo 037.004 --- marca Halquin 36).
(oposição
ao
térmo:
635.799
marclasse 3). Orniex S.A. Organização Nasioral
Companhia Anonima Toddy Venaszo- ca: oforja - classe 11).
de Importação e Exportação (opos.ção
M.
Sardinha
S.A.
Indústria
e
Co.
lana (oposição ao Olmo 632.859 :néscio (oposição ao térmo: 532.752 - ao tèrmo: 633.260 - Expressão; D.D.
marca: Yusi -- classe 41).
33).
Frase de Propaganda - Dado no Da:10 Tota'1- classe 2
Grandes Industrias Minetti Garaba Voce
Ganha
Sempre).
Café
Brasil
Comércio
e Indústria
Ltda. (oposição ao térrno 63`z.981 M. sardinha S.A. Indústria e Co- Ltda . (oposição ao térino: 636 (.(.50
marca: Andorinha
classe 41).
mércio (oposição ao têrmo: 632.775 - marca; Brasil - classe 41).
Intelco Telecomunicações Ltda. - marca: Dado - classe 46).
Instituto Nacional des Appeliatanis
(oposição ao termo 629.140 - marca
Millõr Fernandes (oposição ao tês.- D'Origine Des Vias Et Eaux-de Vie
- Inteco - classe 9).
(oposição ao térmo: 632.743
632.848 - marca: O Plf-Paf
Industriais Kappaz S.A. (oposição mo:
ca: Ginger Beer Champagne - classe
classe 32).
ao tétano 630.562 - Nome ComerPedro Werner ti Filhos (oposição sio 43).
cial).
térmo:
632.848 - Nome Comeram.).
Jena Patou Parfunieur (oaosição ao
Industrias Kappaz S.A. (oposição
Bar e Restaurante Olympic° Ltda. tétano: 637.077 - marca: Moa ao térmo: 630.561 - marca Kappa (oposição ao têrnio: 634.834 - 0!itn• classe 36).
classe 28).
pico - classe 50).
aCimaa Companhia Industrial c!:
Companhia Eletromacânica Calma
Farbwerke Hoechst Alstienge3ells(oposição ao tèrmo 636.041 - mar. chaft Vormals Meister Lucius B-u- terial Automobilistico (oposição ao tasca Selma - classe 28).
ning - (oposição ao_ tèrmo: 635 460 mo: -638.420 - marca: Cima - classe 21).
Companhia E/etromecânica Cernia - marca: Pimar - classe 1).
Fábrica dc Café e Choco/ate Moinho
(oposição ao termo 636.042 marca
Rota Apparate Und Maschinenbau
Selma - classe 35).
Dr. Henning K. G. (oposição ao tê-- de Ouro S.A. (oposição ao taram:
Companhia Eletromecânica Calma mo: 633.142 - marca: Rota Sul - 633.986 - marca: Café Pewta de
Ouro - classe 41).
(oposição ao Urra° 631.615 - marca classe 6).
Apelma - classe 11).
Rota Apparate Und ivIaschinenbau
Fábrica de Ca4 e Chocolate Moinha
Ouro Fino Arte Coraércio e Indús- Dr. Henning K. G. (oposição ao têr- de Ouro S.A. (oposição ao . *Má:
tria S.A. (oposição ao termo b32.992 mo: 633.151 - marca: Rota Sul - 637. 940 - marca: Ave de Ouro marca: Ouro Fino - c/asse 8).
classe 14).
classe 41). •
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S.A. Refinaria Magalhães (oposia
ção ao téxino: 638.013 - marca; Neve
- classe 41).
Rádio Universal S.Ã. (oposiçrio
térmo: 563.900 - Titulo: Rádio Unia
versai - classe 33).
Proquimica S.A. (oposição ao Ur*
mo: 632.829 - marca: Pró-Quitnica
- classe 3).
Rádio Universal S.A. (oposição ao
térmo: 522.317 - Titulo: Radia rec.,
nica Universal - classe 8).
Geraldo Wassermánn (oposição ao
ermo: 636.330 - marca: Imperador)
Companhia Industrial de Conservas
.Alimenticias 4CICAz (oposição ao ter.
mo: 636.967 - marca: CINCA
classe 50).
Companhia Brasileira de nrerial
Ferroviário Cobrasma (oposiçã a as"
Olmo: 634.616 - marca: Cibresine classe 11.).
Companhia Brasileira de Material
Ferroviário Cobrasma (oposiçasi ao
têrmo: 634.617 - marca: Cibresme
classe 16).
Companhia Brasileira de Material
Ferroviário aCobrasmaa (oposição ao
têrmo: 634.415 - marca: Cibresne.s.classe 6).
Companhia Industrial de Coaseivas
Alimentícias sCICA» (oposição ao tér.
mo: 636.965 - marca: Cinca classe
16).
Companhia Industrial de Cu:usavas
Alimentícias t-CICAa (oposiçáo DO
térmo: 636.966 -- marca: Cinca classe 25).
Eletro São Marco Ltda. (oposição
ao térnio: 633.594 - Titulo: Fig. de
São Marcos - classe 1 a 50):
nas! Miguel Bumaruf (oposição ao
têrmo: 634.930 -- marca: M i lorde
classe 36).
Casa Mascai S.A, Indústria s Comércio (oposição ao têrmo: 636.358
ca: 8Nossa
Senhora Aparecida
).
classe
Denver Auto Peças Ltda. (opoação
ao vamo: 636.104 - Titulo; Deaaer
- classes divs.).
Mecânica de Equipamento Pesado
«Mapa Ltda. - (oposição ao termo:
630.474 - marca: Mep-Man - desse 6).
Union Carbide Corporation (opusição ao tèrmo: 638.608 - marca. StablIon - classe 2).
Laboratório Climax S.A. (oposisão
ao tanno: 632.755 - marca: I OB classe 3).
Condoroil Tintas S.A. (opoaa;ãa
têrmo: 640.139 - marca; Plas, I
classe 1).
Condoroil.Tintas S.A. (oposição ao
térrno: 640.140 .- marcai . Plasvoul
classe 1) .
Condoroil Tintas S.A. (oposição
têrmo: 640.239 - marca: Ricolax
classe 1).
Condoroil Tintas S.A. (oposição ao
termo: 641.003 - marca: Mar vaus
- classe 48);
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
TDR.M10 IV. 121.883
Mn 9 de dezembro de 195-3
Requerente: Raymond L. Strav.:.!k
- Estzdos Unidos da América.
Titulo: Aparelho ou di.sposith o pa-,
ria iluminação - Prissnégio de Invenção.
19 - Aparelho ou dispositivo para
iluminação, abrangendo um refletor

tendo timo, superfície "refletora, substancialmente, contínua' e dispositivos'
era& proporcionem uma foste de encr-'
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gia radiante, visível e invisível, ca-` purezas ativas a crestais de cgrne
ractenzaao pelo fato de que o referi- de silício fabricados pela seaaraçáo
no refletor compreende urna pluma- da um gâs isento da ha aio, con.
dade de secções curvas e bem assim, tendo os elementos silício e carbono
dispositivos para manter reunidas es- na fórma de um ou inala compostos
sas secções curvas; e pelo fato de da- voláteis,
por, cada secção de uni suporte trans- Total de 8 pontos. A prioridade do
parente e de um revestimento numa pedido depositado na Repartiçâo de
de suas superfícies, revestimento esse Patentes da Holanda, an 17 dela ezemque reflete. sub.stancialmente, tôda a bre de 1959, sob si 9 216.533.
quantidade de uma das energias radiantes 'e transmite, substancialmente.
tbda a outra energia radiante.
TeeRMO N9 125.042
'retal de 21 pontos. A prioridade de
pedido depositado na Repartição de
Em 15 de dezembro de 1980
Patentes dos Estados Unidos da América em 10 de deeembro de 1959, sob Requerente: societé Europecnne
n9 858.683.
LY Isola teurs Eu Verre — França.
Titulo: Aperfeiçoamentos aos isoladores elétricos. — Privilégio de InTÉRIVIO
124.e62
venças,.
A) Processo de fabricação de isolaEm -14 de dezembro de 1930
cores compreendendo a montagem de
Requerente; Poços Arzezianos Cor- um cadinho de vidro e de uma capoper a. A. e Inail Pontes de Carva- ta metálica, processo caracterizaao
lho — São Paulo.
pelos pontos seguintes tomados isola_
Titulo: Aperferçaamentos em poços damente ou em coinbinaçao:
artezianos. — Privilégio de Invenpunde-se diretamente sôbre o
ção
inetálica num me1° — Aperfeiçoamentos em poços cadinbo a capota
tal ou liga metálica .tendo ponto de
aneeiar.os compreendendo o conjun- fueão
inferior a 800e;
to filtro inteiramente montado fora
do pbço, e composto inicialmente do
— prevê-se aplicar ao caáinho
usual tubo vertical, com series de aber- de vidro uma camada de um revestituras laterais alongadas, aos níveis mento isolante antes de fundir a liconcordantes com as camadas per- ga metálica sbbre esta peça;
meáveis elo terreno, caracterizados pelo fato de o dito tubo ser envolvido, 30 liga utilizada é uma das
na altura das citadas aberturas late.. ligas de composição seguinte, cujo
rala, e portanto das cantadas permeá- ponto de fusão é de 3800:
reis do terreno, por capas tubulares Alumínio
l's
concêntricas, fechadas era torno da- Cobre
1ee
quele, tendo também aberturas late- Magnésio
0.0,3'7C 0.03%
rais alongadas, e com espaçamentos Zinco extra puro Resto
Resto
intenuediárlos preenchidos com pedregulhos, de granulometrie, adequa. 4, — Opera-se por fundição do metal por gravidade ou suo pressão molda.
de metálico de fundição -comportanao
Total de 2pontas.
circuitos de resfriamento e de rettveemente.
TERMO N° 121.971
E) Os isoladores constituidas por
um cadinho de vidro sbbre o qual é
Depositada em, 14 de dezembro de montado urna capota por fusão dire1960.
ta da c-a4sota sõbre o vidro, eventualRequerente: Pedro Ferrar' _ ene mente com interposição de delgada
camada de revestimento, conformePaulo.
Titulo: "Aperfeiçoamentos introdu- mente ao prccesso descrito em A.
zidos em ou relativos a cabeçotes de C) Em geral, todos os isoladores
máquinas para serrar Mármores, gra. elétricos cuja fabricação faz intervir
rates e similares" — privilégio de In- a fundição direta de u metal ou liga
venção.
metálica eôbre um material refratáProcuradora: Cometa Marcas e 2a- rio Isolante,
tentes Ltda.
1 0 — "Aperfeiçoamentos introduzidos A requerente reivindica de aceado
cal ou relativos a cabeçotes de má- com a Convenção Internacional e o
quinas para serrar mármores, grani- Art. 21 do Decreto-lei ne 7.903 de 27
tos e similares", caracterizados pelo de ageeto de 1945, a prioridade do corfato de ser o cabecote portador do reepondente pedido depositado na Redieco cortante associado a parafuso eiartição de Patente na França, em
horizontal, solidário a haste provida 5 de janeiro de 1960, sob n° 814.811.
de volante, o qual, acionaeo, promove deslacem:eito transversal do refe_
rido cabeçote. ao qual se encontra
TÉRMO N9 125.173
conjugado um segundo volante, com
/suste horizontal provida de roscaEm 21 de dezembro de 1961
sem-fim, que atua een haste ro3queada vertical, promotora de desloca- Requerente: The Hoove Company
mentos verticais do conjunto, sendo — Estados Unidos da América
que a lia t cem a rocaesern-fim de
Título: Polidores de A-soalho. —
encontra ligada, por transmissão &pra- prieilégio
de Invenção,
prende, a motor auxiliar. para a promoçao automática do mencionado mo- 19 — Uma instalação para sustenvimento.
tar uma alavanca e um interruptor
Total de e peetios.
no corpo de um aparelho elétrico, caracterizado em que a instalação compreende meio de braçadeira adaptado
TiTIMO No 124.984
para ser montado no corpo do aparelho, meio de eixo giratoriamente monrd, ' 14 de dezembro de 1960
tado no meio de braçadeira. meio paltoquerente: N. V. Phinee' Moei- ra prender a alavanca do aparelho no
meio de eixo, para o movimento da
iernpenfabrieken — Holanda.
Aperfeeçaunentos em ou alavanca ena tórno do eixo,- para as
relativos a processo para fabricar cris- posições de funcionamento e não funcionamento, meio para sustentar o
tais de carbureto de silício. — Prive interruptor
do aparelho no eixo da
'esgar de In', (nçâo.
bracadeira, em relação fixa ao movi— Um ,precaeo pesa fabricar mento do meio de eixo, e meio de
unetaa de carbureto de silício, carece acionamento do interruptor sustentatereetie Pere n e Ao ineorporaelas irn- do no meio de e'.3ro para malmente
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com a alavanca, incluindo o meio de
acionamento do interruptor uma parte dispoeta a uma certa distância, do
rovimento do meio de eixo para ligação de funcionamento com o inteeruptor, para fechar o abrir, respectivamente, o mesmo can o movimento
da alavanca para as posições de funcionamento e não-funcionamento.
Total de 5 pontos, A prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes doa Estadas
Unidos da América, em 15 de julho de
1960, sob n° 43.039.

mente por meio de projeçõea à peça
eilindrice. — 12 — tôbre a qual duo'
lizatn mantendo o paralelismo em relação A base — 8 —, de onde partem,
da face opcsta dois elementos de con.
traventamento — 13 — que se ligara
á parte inferior da base — 3 — de
sieterna hidráulico, de tal modo que
o conjunto todo e inamovível nas suai
partes, move-se apenas em função do
giro das rodas e do elevador hidráulico.
Total de 2 pontos.

'I eRMO No 136.885

TERMO N9 90.939

Em 2 de marco de 1962

Em 4 cie dezembro de 1956
Requerente: Sandoz S.A. — Suíça.
Titulo: processo de pioduzir deriva.
dos de fenotiazina zubstitudoe na po..
sição 3. até agora- ecsconhecidos.
Privilégio de Invenção.
Processo" de produzir derivados de
fenotiezina, substituídos na posição 3,
ate agora desconhecidos, da fórmula
geral I.

-Aparelho
Privilégio de Ineenção
para desbatar pneumaticoe",
Irmãos Seguia Ltda., estabelecida
na cidade de Jabotichbal Estado
de São Paulo.
lo — Aparelho para desbastar pneumáticos, caracterizado por compreender inicialmente uru braço tubular retilíneo, provido de braçadeira transversal extrema. *com dispositivos de
aperto. pela qual se aplica em travessa horizontal de uma armação fixa
de suporte, braço aste ao longo ao
qual é montada nova braçadeira, também com dlsposetivas de apêrto, e
suetentadora, cora intercalação de junta universal, de uma plataforma horizontal inferior, esta provida de ro- caraceenzado pelo fato que um dera
dizia,: inferiores de guia para deslisa_ vedo de tenotiazina da fórmula ;se.
lon g itedinal de mim armação ral
formada por duas /metes rettenee
; te:agi:dee por travessas extremas, e
anat dotada de dois suportes verticais pendentes, com punhas extremos.
Seguem-se meie 2 Pontos caracte1.2Oct:e.
ERMO NO 138.00h
Depositado em 18 de oatubro
1961.
Requerente: 06~0. Bellinetti —
São Paulo.
Titulo: -Aperfeiçoamento em car_
elevadores hidraullcos" —
gio de Invenção.
10 — Aperfeiçoamento em carros
elevadores hidráulicos, constituído por
conjunto formado por duas rodas de
diâmetro conveniente — 1 —, resestentes, metálicas, dotada ou não de
pneumáticas, ligadas à eixo central
que pivora em torno de suporte vertical — 2 — ebbre a qual assenta uma
base — 3 — sõbre a qual esta firmemente prêso o conjunto elevador hidráulico vertical — 4 — e a base alavanca — 5 — acionadorado mesmo e
das rodas — 1 caracterizando-se
pelo fato do elevador hidráulico _
4 — superiormente ene- •-ar-se em
canopla — 6 — reforçada, dotada de
movimentação em torno de eixo vertical, permitindo giro do conjunto
elevador juntamente com a movimentação do eixo das rodas — 1 —; 'pelo
fato da canopla — 6 — projetar em
curva para baixo, um branro metálico — 7 — reforçado que se abre em
direção à parte infeior, configurando
um triângulo espesso curvado no vértice que se conjura à dita canopla;
pelo fato da base do triângulo — 7 —
qu dica mais ou menos na altura da
base — 3 do sistema hidrául:co.
projetar-se para baixo, ate pouco além
da altura do eixo das rodas — 1 —
num corpo retângular — 8 — que
possue junto à base uma ranhura —
9 — em forma de trilho onde se encaixam, podendo deslizar ao longo da
base do corpo — 8 — os dentes de
duas barras alongada: — 10 — que
configuram a plataforma de carga e
que terminam em ponta — 11 — mais
en m anos acentuada e t i :ralas Inferioa

onde Ft, tern o significado acima, 4

condenscdo com uma ensina heter0.
elenco., substituid.a napanção alta relativtunente ao ateimo de nitrogénio
por une grupo beta-halogeno-etilo, da
fórmula geral
, ir.---e•Cil
Healogenaen e een e _af4 2
e,
G

III

filei
ER a

2

ou R. tem o significado acima, senda

halogardo representado por cloro em
bromo
1-1.,Reis0 N9 119.517

Ur 17 de maio de 1960
Requerente: American Home pres.
ducts borpomtion
Estados Unidos
ria América,
Titulo: "Processo de preparação de
derivados de fenotiazina e seus saias
e composições ass.m obtidas". — Prie
eilégio de Invenção.
1 9 — Processo de preparação de derivados de fenotiazina e seue sais, caracterizado pela alquilação de urna
fenotiazina tendo a fórmula
5

H

por um agente de akluilaeão. preferivelmente na presença de une agente
de meneado alallino-me tAncea Per

3460 QuintA-feira 17

, DIÁRÍO *OFICIAL (Seção ill)

sdpra-ritadas, oh . Y é um radirali
exemplo, sódio metáltea, sodanatda
hialreto de sódio, para produzir o de- tão, -o-produto -no correspondente -paca
ejado composto que tem a aaa-aola nuto com radical amlno ou ne.11111Qgeral
SUbStittlidO,
.
ela) , e, se se quiser, quando se proa
•duz, no estágio (a) ca composto da
fórmula I, 'no qual RI e/ou R2 são
hlarogan,loa converter o mesmo no
produto ,que tem o radical amMosubstiaildo, no 'qual RI e R2 aão,
quanto ao mais, iguala ao supra-cItados, ou."quando se produz, no estágio
(a). o compst da fórmula 1 na qual
eau R2 são substituíntçs [Waren-tas de hidrogênio•ramover o subd.!.
em on a A representa um radical al- tuinte
para. converter R1 &ou R2 em
quila neoi de 2 a 5 Cornos de carbono
•
R é ma radical Farol-eco infnaor de hidrogénio,
1 a 4 átomos de carbono e l, denota
(e) e, ainda, se se quiser, quando 4
uni oadfcal alouilico 'ofertar hidroxi- formam compostos noa estágios (a) ou
substituído sendo 1 a 4 átomos de car- (b), nos • quais RI e/ou R2 da fórmua bono: formando-se, em aruida, que- la I são hidrogênio ou radicais alceirendo' utn sal de adicão a rada do ecos, converta-los em _mis de adiaeo
com:rodo çip ferotiaalha
de ácido., e(E mais 9 pontpo
$eguern,se os pontos de ns. 2 a 7.
A prioridade do pedalo de privilégio
•
depositado na R aportieaa , de Patentes das Estados Un'dos daAmérica
TIMO N 9 118.832
•
sob nn 817.740 em 3-de junho de 195a
Em 25 de abril de 1960
a
a
fERM0 N° 121../74
•Requerente: Máquinas Tecnicopex
do Brasa Ltda. —tão Paulo.
Em 5 de agiiito de 1960. .
Titulo: Nôvo modalo de máquina
Modélo Lidustrial.
Wallace & T-errian Incorporatea — hellográfica.
•
Estados Unido& da Aménca
Titulo: Proce'so para a preparação
de compostos 2-pladonicoa. — Privilégio de Invenção.
19 — Uni processo para preparação
de um composto 2-piridonico da fórmula geral, na qual Ra, R4 e R5 são

;dadas' lambam planas , conveniantehiente miares? (Mãe Ventosas ou .topos'
de sucção de. borracha ou plástico:
pelo fato de ter na parte central do
suporte dois pequenos cilindros ou
raças metálicas opostas em cujo in‘aa:oe há um abro cílindrico passante
-) fundo da .taça nferor e pelo suporte, ficando o eixo pássante capeado ou envolvido por mola hercoidal:
peio fato da extremid i de nora do eixo'
pasaante - ter conjugado uma barra
transversal possante em dois tubos tilindricos opostos: .de modo a conf gorar uma dobradiça; pelo fato -de 1-iarei' conjugado aos tubos mie configuram a dobradiça unia calha alongado
com Um dos remoa substancialmente
maior do OU p o outro e onde se prende uma plaast de mataral ant‘-ofu e
-canedfitoal edao,
dos menores
mo6oras paralelos, ,
obilouo e o outro m curva mito centro se siada. notinha central da plaJa, sendo que o ioda curvo aorrespona
de ao braço menor da capeba
Total de 2 pontos

..\t

tidaogènea. e/ou R2 . são hictrogenio,
?adicais, e1eoó1leo,3 inferiores, alcanoiAtos inferiores, aroilicos ou aicoil ou
Arl-sulfonilicas, caracterizado por:
(a) tratar, na preaença de um Catalisador, um sal metál`co formado a
partir de uma..2-Plricloria do. seguinte
'armula veral

19 — Nôvo modélo de maquina heIllográfica, caracterizado por possuir
um mostrador de formato ratarigular.
dividido -em duas partes de diferente
tamanho, sendo que a mata larga sunorta. os mandos da indicada maquina', enquanto que a outra parte é to:[atinente, lisa, descansando dito-mostr
ador num corpo que adota 0 forma
-todeparstnoacsdlterais e na parte trazeira da máquina; situados •perpendicularmente ao
mostrador, enquanto que a parte dianteira ou frontal, recua ero direção
parte'trazeirst.
' Total- de 4 pontos.

"ea arnb'ro de 1964
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• • mmo Nf 125.59i.

lo — Nôvo tipo de, máquina rota.
tiva de picotar, de acionamento manual ou mecânico, caracterizada por
se formar de uni ou mais Pares de
discos picoMdores, um déle,s tendo
unia multitude de agulhas dispostas
radialmente na sua-periferia, e o ou.
tró furos correspondentes fas agulhas
do primeiro, onde estas penetram e
assim picota a fôlha que ima ton.
gencialmente entre os aludidos discos,

TERMO No 125.647 Em 14 de' outubro de 196a
1---Em
6 de outubro de 1960
R—equerènte: PaschOal Amadeu —
São Paulo,
Requerente: Jame Cromes de Sá ..,
Titulo: Nôvo modal° de chinelo, — São Paulo. .
Maealo Industrial,
•
Título: Nôvo tapo _de presilha _para
gentes de bolso. — Modélo Indwariaa

•

-ao
.:1g — Nôvo modélo de chinelo, caracterliado pelo fato da 'peça recortada ter numa das extremidades urna
pluralidade de triângulos que se amoldam entre si formando a biqueira
ovalada do thinelo.

Em 21 de outubro de 1.960.

Depositado em 10 de agosto de 1960

Requerente: Antônio 011er Samitier
Requérente: Serdica . —t Importa- ▪ São Paulo.
aaas e Representações Ltda, — São Titulo: Nôvo tipo de junção para
Paulo.
torreio em V. — Modal° Industrial.
Titulo: "Original modelO de dispoaltivos a.nti-ofuscante para veículos"
Modélo industrial.
Caracteristica•
- sia qual R,3, R4 e R5 tern ae signifi-

daçees supra-ratadas. rom uni derivao m-halo-fentlivo da garante fórmuta geral

le — "Original moelalo de diaposltivoá asnti-Ofuscante-para — veiculas".
• caracterizado por suporte metálica
•
CSI X é halogéno e Y ó — ar tu alongado dotado de pequena -curva(mal R1 e R2 Moi as signifilaçtles tuna no, terço , central, tendo porem
NA rijo IMO, le mear" na. a paraa* central plana, e na* extra:aiS
.
„

_ TERMO N° 125.622
Em 12 de outubro de IN()
Requerénte; Henrique Balograln!
São Paulo.
•
Titulo: Nôvo tipo de máquina rota.
tive, de picotar, -.,- Modalo Industrial.

-

- Timm N9 125.610
CERMO N9 124.603

•

19 — Nôvo tipo de junção para correia em '‘v,; coretituldo pela conjugação de duas peças de metal, plástico
ou de qualquer outro material apropriado- em côres e tamanho Variável,
oaracterizado pelo fato das peças que
se conjugam entre ai. ter a conliguraça° aproximadamente da letra 'V.

19 Novo tipo de presilha para
pente de bôlso confeccionada de metal ou qualquer outro material aproe
prisão -- caracterizada pela sua for.
ma. era 1 (araniesculo) que, c-olocads,
em uma das extremidades do pente/
o mantém fixo à borda do bôleo do
paleta,
_TERMO: 122.951
21 de setembro de
a 1960
Requerente: Dr. Herchel Smith
Inglaterra.
Titulo: Processo de prep aração de
compostos quimicos, — Privilégio de
Invençao;
19 Um processo para preparar uni
&duto de estrutura: Ar — CR„ , — cai
— OH — CO -- CH: -- CH 2 -- Ofta
— COR', na, qual Ar e um grupo•
,a rendo unia posição erto isen ta de
substatuintes aZ é uni grupo cisne, um
grupo de ácido carbonata° eSterificado, ou um .su.bstituinte aifd - eetfr . •
arco, cada grupo R e R' é hidroga:no ou um substituinte orgânico e R
una grupo alquila, caractereacto pe3 fato de se submeter tle reação de
:ondensaçâo com um composto
avocintiz, uma veill-cetona ou um
derivado de vinil cetena, comPreendando' mn composto Ar — CR, CR,
— .CH2
COV1, no , qual VI é, quer
um grupo vinila, quer um grupo etda
substituído conversível num grupo Vinil% por uma reação de eliminação.
Total de 13 pontes. A pr:or "de
dos petados ele patentes depositados
na orá-Bretanha ,.ob re, a2.a-a au
de setembro de 1959, e no, 5.897, em 19
de fevereiro de 1960. - •

,

t
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MARCAS DEPOSITADAS 1
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começar* a
correr a prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante tete prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
:racional da Pronriadadte inatotrial aqueles que se julgarem prejudicados com a oonceeaão do registro requerido •
T ermo n.642.726, de 25-5-64
Nicolás Goldberger
São Paulo

frermo'n. 642.730, de 25-5-64
Indústras de Fécula Companha Lorenz
Santa Catarna
44-1.-~110 1,114.~.n•••••5.n•••••~1~1.t

ENSINE A SI
MESMO

E.:~1
•álkX. ¡MOI Neene.•

Offmeme*

DEA

azar.
Classes: 8, 11, 32 e 33
Titulo de estabelecimento
Termo n., 642.727, de 25-5-64
Nicolás (3odbe rger
São Paulo

TEACH-U-SELF
Classes: 8, 11, 32 e 33
Termo n. 642.728, de 25-5-64
Metalúrgica Marquês Ltda.
São Paulo

LACI
IND. BRASILEIRA

Classe b

Para distngur. Itera de gasolna para
motores N# explosão

Termo n. 642.729, de 25-5-64
Irmãos Sayeg tLda. •
Guanabara

•SAYE
Indústrián Braajfejra,
Classe 36
Para distinguir: Artigos da vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
botas. botinas, blusões boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara.

•nn••n•n•
Es."4,4,kit

• n•nnn,..

Classe 41
Amido de milho
Termo n.° 642.731, de 25-5-64
".
Grillo Paz, Comércio e Indústria S. A.
Guanabara

pez. mantas as. fardas para militares colegiais, fraldas. galochas. gravatas gor-

ros, jogos de !Ingeri& jaquetas, laqués
luvas ligas, lenços. manhas, metas
maiôs, mantas. mandrião, mantilhas. pa .
letém palas. penhoar. pulover pelerinas
neug as, pouches. polainas, paamas. puquimonos regàloa
• nhos. perneiras
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios. saldas de banho sandálias
sueteres, aborta. sungas. tolas, ou slacks
tafer.-toucas, turbantes ternos, uniformes
- vestido.

Guanabara

Classe 33
,
Titulo de estabelecimento
remoi na. 642.736 e 642,737, de
25-5-64
Gino Xavier, Corrêa Lima
Guanabara

p

UINTA DA COTOVIA
.

Indústria' Brastleirtt
•
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos. anis, bitter, brandy, conhaque, cervejas fexnet, genebra, gin, kumel, licores, nectar, punch, pimpermint, ,rhutn,
sacos de frutas em álcool, vinhos, vermuth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky

Tertno n. 642.732, de 25-5-64
Exportadora de Máquinas Loira Ltda,
Rio Grande do Sul

metais para ao/da. fiquei. zinco

Termo n.° 642.741. de 25-5-64
Marcelo Panzoldo
São Paulo

prorrogação
414YR
Ind.Brasileira
Classe 1
Tintas para calçados
termo n. 642.742, de 25-5-64
Indústrias Químicas Cobrasil Ltda.
São Paulo

COBRA
Indústria Brasileira'

PRORROGAÇÃO

ciecoraçao
IndustrL M.
• Casse 26
I itnlo
Classe 40
-fituio de estabelecimen...
Termos as. 642.738 e 642.739, de
25-5-64
Comércio e Indústria de Esséncias
• Saccoman Ltda, São Pardo

Casse 2
Substancias e reparações murmura
na .veterinária e para fins sanitários,
a saber: adubos, ácidos sanitário;
águas desinfetantes e para fins sant.
Orlo& apanha-moscas e insetos (de
goma e pfapel ou papelão), álcalis,
bactericidas, baraticklas. carrapaticidas,
eresol, ereosotalina, creosoto, desodo.
sante,' desinfetantes, defumadores ex.
termMadores de pragas e hervas dant.

ilhas, esterilizantes. embrocacões para
animais, enxertos, farinhas de ossos,
fertilizantes, fosfato& çartnicidas,
gansas, fungicidas, glicose para fins
veterinários, guano. herbicidas. insetict.
das, insetifugos, -larvicidaa microblci.
SACCOMAN
das,- medicamentos para amnistia, nye*
e peixes. óleos destaketantea • vetado
Indústria
Brasileira
Casse 6
,• nódoa,' petróleos sanitários e desinfe.
Maquinas e suas partes integrantes não
tante& papel trunegatório. pós inseticiincluidas nas classes 7, 10 e 17
das, paraticldas. tungícidas e desinfeClasse 4.!
tantes, preparações e produtos insetl•
Termo n.° 642.733, de 25-5-64
Essências para fins alimentícias
cicia& cará:aldeias, desinfetantes e vete.
Kimber Farras, Inc.
Classe 48
riflados. raticidas, remediOs para tini
Estados Unidos da América
Essências para perfumes'
veterinários, sabões veterinários e deBRANCO
AMARELO
Termo n. 642.740, de 25-5-64
sinfetantes, sais para fins agricola;
Recuper —.Indústria e Comércio Ltda., horticulas, sanitários e veterinário&
São Paulo
sulfatos, superfosfatoa, vacinas para
aves e animais, venenos contra insetos.
animais e hervas dadinhaa

.R E C U P_E R
Indástria Brasileira

puças, casacão coletes, capas, chaka
cacrecols, calçados, chapéus, c.ntos
cintas combinações. corpinhos calças
de Lanharas e de crianças, calções. cal.

sal. camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
saia& casacos. chinelos. dominós, achar.

Termo n.° 642.735, de 25-5-64,
magnésio, manganês. metais :são trabaGeraldo Hayrton Lemos Montillo e. lhados ou parcialmente trabalhados. mem
Maria Idina Gonçalves Montillo
tais em massa, metais estampado

(9~~9.
Authí 44:1445

•

1

- VERDE

8RANCO

Classe 19
Pintos vivos
Termo n. 642.734, de 25-5-64
Ezilda Rodrigués Carvalho
• Guanabma

o Granja

SãO.Seba$tião
.

C.lasse 19
Titulo de estabelecimento

Termos os. 642.743 a 642.748, de
25-5-64
.
Vaknaque S. A. — Válvulas e A ces.
súrios Para Indústria
Classe
Aço em bruto, aço preparado. asa.
Guanabara
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
parciaknente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pia bronze em
Classe 1
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado. cimento me- Absorventes, acetona, ácidos, acetato;
tálico, , cobalto, bruto ou parcialmer't agentes quiraicoi para o tratamento 111
trabalhado. couraças, estanho buuto ou loração de fibras, tecidos, couros e ce.
parcialmente trabalhado, ferro em bruto. lulose; água raz, álcool, albumina, ant.
em barra. ferro manganês. ferro velho, linas, alumen, alvaiade, alvejante in.
gusa em ,bruto ou parcialmente traba. dustriail, 'ahintfrilo em rpó ámoniacer.
1hado..gusa _temperado. gusa maleável. andjintrristidatei, ° miti-oxidantes,
laminas ,de metal, lata em fólha. -latão Oxidar/tas!' 'a:ah-abri-Uivos, mie-deu:1' nálem tralha. latão em chapas, latão
tes, azotatos, água ¡acidulada para
¡ vergalhões Pina, metálicas. limalbas acumuladores água oxigenada
para
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Quinta-feira 17/

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Termo n.0 642.750. de 25-5-1964
fins industriais, amônia; banhoa para anato de isl:mentos, caldeiram caçaroa
Marmoaria Almeida Ltda.
.
galvanização, 'benzina, banzai, beturaei las,- chaleiras, cafeteiras . :anchas, coa.
Guanabara
bicarbonatos de sódio, da potássio; cal dores, distintivos. deobradiSas, enxadas,
virgem, carvões, carbonatos, cataliza- eaxadõesa esteras, engates. - guichos eadores, celulose, chapas • fotográficas, feitea'' para arreios. ambos esferas
composições extintores de incêndio, cio- para arreios, espumadeeras. formões.
o, corrosivos, cromato; corantes, creo- totces., ferro para cortar .:atpttn, ferroSotas: descorantes, desincrustantes,. dis- lhos, facas, facões, fechaduras terro -coINDÚSTRIA BRASILEIM
solventes; emulsões fotográficas, eniO- aluo a carvão, fruteiras,. fulas fôrmas
Classe 16
fre, • éter, esmaltes estereatos; _feno!, fil- para - a doces, freios para estradas de
Mármores, mosaicos e granitos
mes sensibilizados para fotografias, .41.- ferros frigideiras: . ganchos. arianas. gap
radares, formal, fosfatas industriais, fós-` ias, ganchos Para quadros. gonzos para
Termo ra° 642.751, de 25-5-1964
foros Industriais fluo.etos; galvanizado- carruagens: insignias limas, laminai: ti.
Ivo Benedito de Queiroz
res, gelatina para fotografias e pintura. coreiroa. latas delixo. :ardia machadi.
Rio Grande do Norte
giz, glicerina; hidratas, - hidrosulfitos, ahass molas para portas molas nara
venezianas.
martelos,
marretas.
nutri.
Impermeabilizardes, .1oduretos; • lacas;
massas para , pintura, Magnésio, Mes- tesa navalhas: puas pás. -oragos parae:rio; nitratos, neutralizadores, nitroce- fusos. picões. porta-gelo, aosairas portapão, porta-jóias, paliteiros.- °ami go: rollulosev óxidos, oxidantes, óleos para danas, ralos para pias. rebdea regado.
Classe 41
pintura, óleo de linhaça; "produtosa quí- res,• serviços de chá e a! r2. serras. serCafé
micos para impressão, potassa fadas-- rotes, sachas, sacarrolhas rasouras. taCiai, papéis emulsionáveis para- a fo- lheres, talhadeiras, torquezes . tenazes.
Terno a.° 642.752, de 25-5-1964
tografia, papéis de turnesol, papéis he- travadeiras, telas de "'arame torneiras
Gr alCorrugados Guanabara de
liográficos e heliocopistas, películas trincos, tubos para encanamentos' trilhos
Embalagens Ltda.
sensíveis, papéis para %tografia é aná- nas apPrtas, de correr. ?Boa savessas, •
. Guanabara
' lises de laboratório, pigmentos, potassa,
•
16
pós metálicos para a composição de Para datinguir: Materiais pára comeuCOGEL eorrugados Guanabara
tintas, preparações
.
'para fotografias, ções e decoraçóes: Argamasás, argila
produtos para niquelar, watear e cro- areia, azulejos batentes, balaustres. blode Embalagens, Ltda,
mar, produtos'era diluir tintas prossia.- cos -de canudo,, blocos ara, pavimentaNome Comercial
to; reativot removedores, reveladores; isolantes, caibras, caixa...os.- colunas
_rabão neutro, Sais; sallcilatos, secantes, ção, calhas. cimento, cal cré,' chapas Vamos na. ' 642.753 e 642.754, de
silicatos. , soda cáustica, soluções quí- chapas para coberturas.. caixas dágua.
25-5-1964
micas de uso industrial, Solventes, sul- caixas para cobertuas: caixas dágua,
Cmpanhia Vid-aria Santa Marina'
fatos; tintas em, pó, liquidas, sólidas ca xas de descarga para afixas. 'edificaSão Paute
ou Pastosas ¡sara madeira, ferro, pare- ções • remoldadas, atucjeu, emulsão de
' des, contrações, decorações, couros, te-, base asfáltico estacas, esquadrias ,,estrueidos, fibras, celulose, barcos e vai- turas metálicas para construções,', lame•
aulas, talco industrial, thiner,
las de metal; ladrilhos. lambris, luvas
Classe 8 • • • de junção lages. lageotas. material isoINDÚSTRIA BRASILEMA
Para distinguir; Acendedores elétricos, lante conlra frio- e calor, manilhas, mas
alarmas elétrico., alto-falantas, anipe- sas par revestimentos de paredes, maClasse 15
ritnetras, -amplificadores para -rádios, deiras para éonstruções, mosaicos, pro- Para distinguir: Artefatos de cerâmica.
aparelhos cje iluminação, aparelhos , de
de base asfált co produtos para Porcelana, faiança, louça' vidrada pára
televisão, aparelhos de ventilação para dutos
'ornar impermeabilizantes as argamas- uso cieiro e adorno para fins artisti
edificios, aparelhos elétricos para ba- sas de cimenta e cal, hidráulica, pedre• cos ,e Industrias: e instalações sanita.
nho, aparelhos eletro-dinâmicos, apa: dulho, produtos betuminosos. impermea. rias, ' açucareiros, almolarlzes, bules ba
relhos para barbear, aparelhos para inscias sanitária"; bandejas, biscoiteiras
talações telefónicas, aparelhos para on- ailizantes. líquidos ou sob outras formas botijas, bebedouros para aves, banhei.
dular ou secar cabeias, aparelhos para Para revestimentos ,e outros como nas ras, hideta cafeteiraa, canecas, compro,
pasteurização de leite, Aparelhos para construções. pers sinas, placas para paterias, confeitaras, castiçais, centros de
torrar pão, aquecedores ' elétricos, aspa- vimentação, p eças'- ornameatais de
mesa,
comedouros para aves, cadinhos.
ou
gesso
para
tetos,
e
paredes
"
mento
. radares de pó. benjamins, bobinas elétricas, caixas de derivação, campainhas anel para forrar casas, massas anta escarradeiras, filtros, jarras jarrões, jarelétricas, comutadores, condensadores -uldos..para uso nas construções. • par dineiras, lavatorios, mantamaielras, moelétricos, conectares, enceradeiri+s, es- quetas. portas. portões, pisos, Soleiras ringas, orinois, pires, pratos, potes patufas de aquecimento, estufas para coa- oara portas, tijolos, tubos de, concreto liteiros, 'paratos de ornato, ,pinos, pias
servas alimentos, estufas para secar ma- 'telha, tacos, tubos de 'ventilação. tan- travessas, terr.nas. taças para café, 'tapas, ferros elétricos de engomar ',,de Inas .1 ‘. .."Inlent0 v gas. aluamentos' e ças para chã, taças para refrescos, va
'
vicio
aos, vasos sanitários, xícaras
soldar, filtros de água, , fogareiros -elé- •
tricos, • 4ogões, fornos, galvanômetros,
•,
Classe 14
_
.Classe 31
hidraimetros,.indicadores'automáticoi de Para distinguir: Os seguintes espigas: Para dLstingux: • Projetores, castiçais.
advel de água. instrumentos medidores Anéis ' de vedação para- junções. anéis imagens, Pingentes, cramlnés, a.9sim code evergia elétrica. instrumentos telefô- obturadnrea arruelas.. bujes, borkantes. mo outros artigos de iluminação em vinicos, interruptoresairradiadores, lâm- barracas de campanha, buchas, betume dro, garrafas de vidro, canecas de avipadas. liquidificadores, manõmetros.- tni- para vidrceiro.: bolas para válvulas. dro, jarros de vidro. porta-talheres de
-crofones, pick-ups. pilhas -elétricas, re- bocal do sangue de gasolina. diafragma vidro, cornpoteiras de vidro. h . ote ras
.eeptorea de rádio, refrigeradores, selais, pára vedação.' massas. para eOlfetar, cir- de vidro, taças de vidro, conchas de virelógios, reostatos, telefones,' termosta- culas de borracha para potes. cordoa- dro, pratos de vidro, eapremedo ses de
tos tomada; transformadores, valvtaas lha, • cordas. 'correias , de transmissão 4rutas de vidro, biscoteiras de vidro caipara rádio,.vály clas. para aparelhos- de canaletas, coberturas de - lonas, fitilhos. xas devidro, para doces, para bombons
televisão, - ventiladores, e voltane/os gazetas; lona; lonas para freios, man- pótes de vidro com ou sem rolhas de
gueiras, inangoies, molas para vedação. vidro, para liqu dos e sólidos, e artigos
.
• Cláse 11
"
Paisagens, ferramentas de tôda espécie, pestanas, rolhas, tampas. tubos de analogos de vidro para mesa. cópa e
cutelaria em gerai e ataras artigos de jacto para vedação, airas s tampões, tu- casinha, farras e vasos de vidro para
metal. a saber: alicates. aaiyaricas, ar- butações para vadações. tendas. Irál; flórea, podendo a marca ser ainda em
mações para óculos irrualaa argolas. Vidas de--. vedação, tubos , do radiador papeis de escritório e de corcasoardescias, anuncias e propaganda em geral,
• de tatá, arame liso ou farpado 'assa:
Classe 50
embalagens e qualquer' fôrma de acon•
deiras., açucareiros: breia., tagornas,
Impresso em -geral
diclonamento
'zelas, bandejas bacias -nide& Iambo.
Termo.
ta°
642.749,
de
25-5-1961
• aldravas, armações de meta. abridores
Term n.° 642.755, de 25-5-1961
Almeida Mattos & Cia. Ltda
aferes. - bules: ca3inhcis- cadeados. casa
- Calçados "Sarna" Ltda.
Ilçais, colheres para Pedreiros correm
Rio Grande do Sul
tes, cabides chaves cremones chaves
de parahlsos conexões para encana.
a.S
alento, colunas caixas Se I pecai para
portões, canos de 'metal liavas de feris
I NDUST R IA BRAS' LE I RA
da s chave ingli-sa cabeavas canecas.
-cepos., cachepoti centras da .mesa , co.
Classe 36 •
qt.eteleiras., . cabras para s eleandflataspaa .• t '
Ca lcackla ern q"ar
C.;11q9b4ral

Setembro de 1964
Termo n.° 642.756, de 25-5-1964
Metalúrgica Orlandia S.A.
São Paulo
•
s

'ALMEIDA

!OUI3011 33110

MARINA

ALMEIDA MATTO S
CIA. ,LTD1s,

AMA

Indústria Brasileira
Classe 11
Arame farpado, arame liso, arame ova
lado, arame galvanizado, grampos
.para cercas
Termo n.° 642.757, de 25-5-1964
Perfumes Coty S. A. B.
Guanabara

AMBIANCE
Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, eísenciás,
tratos, água de colônia, água de touca.
dor. , água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicds para o*
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, •"batons", cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, -creme evanescente, cremes gora
ciunasos e pomadas para limpeza da
pele . e "maquillage" depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado •ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios; sabão e creme
Para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em" pó,
posta cá liquido: sais perfumados para
tánhos, pentes. vaporizadores je perfume: escOvas para dentes, cabelos unhas,
e ,cilios; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em .pó, pasta. liquis
e., e tijolos para o tratamento das unhas
ciissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina _perfumada para ao
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cilios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
- Ternio nal 642.758, de 25-5-1964
Perfumes Coty S. A. B.
Guanab, ara

BOTICÁRIO
t Indústria Brasileira
a Classe' 4-8
Para distinguir: Perfumes, asseridas, ex..,
tratos, água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de- quina,
água de rosas, água . de alfazema, água
para barba, loçóes e tónicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina, bandolina, "batons", cosméticos, fixadores,
da penteados, . petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e 'pomadas • para limpeza da
pela e "mui:dl:age" deplat6dos desodorantes. vinagre aroMático. pó de arroze talco perfumado ou não, ldisis Para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos. caamins para
o rosto e para os lábios, sabão e creme .
para barbear, sabão líquido °"t/amado
ou não, sabonetes, dentifrícios asa pó,
rasta ou liqüido; sais pesfamadas para .
banhos, pentes. vaporizadores de perfilescóvas para dentes. cabelos unhas
e aios: dam de louro, sagt5inho.perfu
i nado, preparados em nó. pa,t9,-1icnu
l do e tijolos para o tratamento da, in-9 ' •dissolventes e .vernizes remnv-4.Nrev:
I cutícula; glicerina perfumada parti cu

a.

p.
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cabelos e preparados para descobrir
unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, &coe para a pele

Termo 11.° 642"761, de 25-5-1964
D--Larnes Coty S. A. B.
• Guanabara

El
a
00,

Tênia, a.° 642.759, de 25-5-1964
Variantes Coty S. A. B.
Guanabara

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências,
tratos, água de colónia, água de Numada, água de .beleza, água de quina.
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 t pomadas para limpeza da
pele e "maquillage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pett-ana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó.
pasta ou líquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume: escOvas para dentes, cabelos, unhas,
e efilos; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutia*: glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cillos e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Têm° n.' 642.760, de 25- -19fat
Perfumes --Coty S. A. B
•
Guanabara

FA . IR PLAY
Indústria Brasileir.
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex..
tratos água de colônia, água de touca.
dor, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, ban(lolina, batons, cosméticos, atiradores
de Penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza dt pele e "maquilage", depila rios. desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não,. lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cibos 'e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Para barbear, sabão liquido perfumado
ias não, sabonetes. dentifrícios em pó,
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos, peitas, vaporizadores de perf cme;. escovas para dentes, cabe/os, unhas
e cílios, rum de louro. saquinho perfumado, preparados cru pó, pasta,
ao e tijolos ara o tratamento da., unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
aMticular; glicerina perfumada para—os
cabelos e preparados para dsecolo.
ir unhas. cílios e pintas ou in a is artificiai", óleos para a pela

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, asseridas, ex.
tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos- para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage". depilados, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, 'ajas para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou líquido; sais perfumaddi para
banhos, pentes, vaporizadores de perfcme; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a peie

maio, preparados cai pó, pasta, liquido e tijolos-ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele a
Tèrmo n.a 642.763, de 25-5-1964
Perfumes Coty S. A. 8.
Guanabara

Indústria- Bra—aileii:a

setembro de '1954 3463

1

Térmo n.° 642.765, de 25-5-1961
Perfumes Coty S. A. B.
Guanabara

•

MADISON AVENUE
Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.,
tratos, água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para" barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolins, "batons", cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gora
durdsos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perhiniado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cilios e olhos, carmim para
e rosto e Para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
• não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou líquido; sais perfoaeados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume: escôvas para dentes, cabelos, unhas,
e aios; duin de louro, saquinho perfis.
maio, preparados em pó. pasta, Nu/.
do e tijolos para o tratamento das unhai
dissolventes e vernizes, removedores da
adiada; glicerina perfumada para oti
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artlficiais, óleos para a pele
Tênno n.° 642.766, de 25-5-1969
Perfumes Coty S. A. B.
Guanabara

".• Classe 46
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandelina, "batons", kosméticos. 'fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios era pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escOvas para dentes, cabelos, unhas,
e cílios; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquiTermo n.° 642.778, de 25-5-64
Faibenfabriken Bayer Aktiengesellschaft ôs e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
República Federal Alemã..
cutícula: glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
ndústria
unhas, cílios e pintas Ou ninais artifi" Classe 48 •
ciais, óleos para a pele
Para distinguir: Perfumes, essências. ela
'rarmo nak 642.764, de 25-5-1961
tratos, água de colônia, água de toucai
Perfumes Coty S. A. 13.
dor, água de beleza, água de quina,
Guanabara
água de rosas, água de alfazema, água
.:.lanse 2
para barba, loções e tônico* para 04
Preparado' usados na medicina vetericabelos e para a pele, brilhantina. bana
nária, inclusive preparados para comdana, "batons", cosméticos, fixadores,
bater parasitas
de penteados. petróleos, óleos para os
Têrmo n.° 642.762, de 25-5-1964
cabelos. creme evanescente, cremes gora
Perfumes Coty S. A. B.
durosos e pomadas para limpeza da
•
Guanabara
in-dústria Brasileiia"
pele e "maqtilllage" depilatórios, duo»
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, emendas, ex- embelezar cílios e olhos, carmim páaz
tratos, água de colônia, água de touca- o rosto e para os lábios, sabão e creme
dor, água de beleza, água de quina. para barbear, sabão liquido perfumado
Indústria Brasileira
água de rosas, água de alfazema, água ou não, sabonetes, dentifriclos em pó,,
para barba, loções e tónicos para os pasta ou liqu ido; sais perfumados para
cabelos e para a pele, brilhai:eine-ban- banhos, pentes, vaporizadores de perlaClasse 48
dolina, "batons", cosméticos, fixadores, me: activas para dentes, cabelos. unhas,
Paru distinguir: Perfumes, essências, ex. de penteados, petróleos. óleos para os e cibos: dum de louro. saquinho perfaztratos ágpa de colônia, água de touca- cabelos, creme evanescente, cremes gor- mado, preparados em pó, pasta, liquidor, ágfigide beleza, água de quina, durosos e pomadas para limpeza da do e tijolos para o tratamento das unhas
água deNzdisas, água de alfazema, água pele e "maquillage". depilatórios, deso- dissolventes e vernizes, removedores da
para barba, loções e tônicos para os dorantes, vinagre aromático, pó de arror cuticulni glicarira perfumada para os
cabelos e para a pele, brilhantina, ban- e talco perfumado ou não, lápis para cabelos e preparados para descolorir
dolina, batons, cosméticos, fixadores pestana e sobrancelhas, preparados para unhas, afilas e pintas ou sinais :enfia
de penteados, petróleos, óleos para os embelezar cílios e olhos, carmim para
ciais, óleos para a pele
cabelos, deme evanescente. cremes gor- o rosto e para os lábios, sabão e creme
Temo. n.° 642.767, de 25-5-1964
durosos e pomadas para limpeza da pe- para barbear, sabão liquido perfumado
Perfumes Coty S. A. 13.
le. e "maquilage", depilados, desodo- ou não, sabonetes. dentifrícios em pó,
• Guanabara
rantes, vinagre aromático- pó de arroz pasta ou liquido; sais perfumados para
e talco pefumado ou não, lapis para banhos, pentes. vaporizadores de perfupestana e sobrancelhas, preparados para me; escOvas para dentes, cabelos, unhas.
embelezar cílios e olhos, carmim para- e Cílios: dum de louro, saquinho
o rosto e para os lábios, sabão e creme asado, preparados eia pó, pasta. liqul-a
Biasileirs
para barbear, sabão liquido perfumado do e tijolos para o tratamento das unhas
ou não.. sabonetes, dentifrícios cai pó. dissolventes e verniz.a. removedores da
.0xsse 48
pasta ou líquido; sais perfumados para cutícula; glicerina perfumada' para os
banhos, pentes. vaporizadores de perfc. cabelos e preparados para descolorir Para distinguir? Perfumes, essências, 01„,
me; escovas para dentes, cabelos, unhas unhas. aios e pintas ou sinais arida. tratos, figutv dei colónia, água de tonara
dor. água de helena, água de quina;
data. óleos ;avo a pele
e aios, rum de louro, saquinho perito

PANACHE

PANDIP

INFORMAL

INCOGNITO

P A'R A 1T R E
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água de rosas, água de alfazema. água
. para barba, loções e tônicos para os
abelos e para a pele, brilhantina, baúdolina, "batons", cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage" depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de are tz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
a rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfurtado
ou não, sabonetes, •dentifriclos em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfume: escôvas para dentes, cabelos, unhas,
• alhos; dum de louro, saquinho perfurado, preparados em pó, pasta, líquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo n.° 642.768, _de 25-5-1964
Perfumes Coty S. A. B.
Guanabara

PLAY BOY
Indústria Brasileira
Classe-48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex..
tratos, água de colônia, água de toucador. água de beleza, água de guina,
kgua de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons", cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos. para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpezapelt e "maquillage"- depilatórios. dso.
orantes, vinagre aromático, pó de arroz
d
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
ettibelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os Mios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou snão, sabonetes, dentifricios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de pertaene; escérvas para dentes, cabelos, unhas,
e dlios; dum de louro, saquinho perfuati*, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perfumada para os

cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele Termo ri..° 642.769, de 25-5-1961
Perfumes Coty S. A. S.
Guanabara

PREGUIÇ
Indústria Brasileirã
Classe 48
Para distinguir: Partfumes. essência, ex.
tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, agua de quina.
água de rosas, água de alfazecaa, água
para barba, loções e tônicos vara ps
aabelos e para a pele, brilhantina. \aa•
lina, batons. cosméticos, fixados:es
: penteados, petróleos,. 6ICO.9 ,para os
babeloaa creme evanescente, aculea gor-
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durosos e pomadas para‘limpeza da pele e "maquilage", depilados, desodci=
rantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco aefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar ditos e olhos, caímim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Para barbear, sabão liquido pertumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta au liquido; sais. perfumados pa2a
banhos, pentes, vaporizadores de parkme; escovas para dentes, cabelos, unhas
e dlios, rum de louro, saquinho pertuamado, preparados em pó, pasta. liquido e tijolos ara o tratamento das unhas.
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; 'glicerina perfumada para os
cabelos e. preparados para . dsecolo•
rir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele s
—
Termo n.° 642.770, de 25-5-1964 Perfumes Coty S. A. B.
Guanabara

PREMEDIJATION
Indústria Brasileira
Classe 48 •
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e 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 pele e "maquilage", depilarios, desodorantes, vinagre aromático,, pó de arroz
e talco pefumado ou C.a, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perta.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho -pariu
mado, preparados em pó, pasta, liqui
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, cílios e pintas .ou sinais a.[faiais, óleos para a pele
Termo n.o 642-771, de 25-5-1964
Perfumes Coty S, A. ,B. Guanabara

RECHERCHE
Ildústria_Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências, extratos, água de colônia, água de toucador, água de beleza, ágta de quina.
água de riris. água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, orunantina. Numdolina, "batons", cosméticos, fixadores.
rie penteados, petróleos óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor/irosos e pomadas para, iim peza da
pele e "maquillage" - depilatórios. deso.
dorantes,,vinagre aromático, pó de arroz
e talco . perfumado ou não, lápis para
pestala e sobrancelhas, preparados para
embelezara cílios e olhos, carmim para
c rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão , liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentlfricios em pó,

pasta ou liquido; . sais perfumados pára
bánlios, pentes, vaporizadores de pertame; escávas para dentes, eabeios. unhas.
e cillos; duo de louro, saquinho perfumado, preparados em pa, pasta, liquido e Nojos para o tratamento nas unnas
dissoiveutes e vernizes, removedores da
'macula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descoiorit
unias, alhos e pintas ou sinais artaficiais, óleos para a pele
Termo na? 642.772, de 25-5-1964
Perfumes Coty S. A. B.
Guanabara

SALAMBO
Indústria brasileira

Setembro de 1964
Termo o.° 642.774, de 25-5-1964
Perfumes •Coty S. A. B.
Guanabara

TOVARICH.
Indústria Brasileira
Classe 48 •
Pára distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos água de colónia, água de toucador, água de beieza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, baton.s, cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da- pe.
le e "maquilage", depilarios, desodorantes, vinagre aiomático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, -preparados para
embelezar dlios e , olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
OU não, sabonetes, dentitricios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para •
oanhos, pentes, vaporizadores de perua
me; escovas para dentes, *abalos, unhas
e dhos, ruma de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, líquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes; removedores da
cuticular; glicerina perfuma0 para os
cabelos e peeparados para' acisecoloar unhas, diais e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele

Classe 4o
Para distinguir: Perfumes, essências, ex,
tratos água de colônia, água de touca
dor, água de beieza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos paria .sas
cabelos e para a pee, brilhantina, baia
dolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelo* creme evanescente, cremes gor.'
durosos e pomadas para limpeza da pe..
le e "maquilage", depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de•arrot
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar ditos e olhos carmim para
e rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não,' sabonetes, dentifrícios em pia r ' Urna n.° 642.779, de 25-5-64
Pasta ou liquido; sais perfumados para Leopo.do Geyer S. A. — Comércio,
Administração e Participaaões
banhos, pentes, va p orizadores de perlaRio Grande do Sul
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de ',ouro, saquinho pedia
alado, .preparados em pó, .pasta, liqui
do e tijolos ara o tratamento das unaaa,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabe os e preparaeos para dsea616rir unhas, chios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Tarruo nak 642.773, de 25-5-1961
Perfumes Coty S. A. B.
"-'manabara

T F T MOI
11,4,1,-az se ll1t r8 e .i!eira
Para 'distinguir: Perfurnes, essências, ex.
tratos água de colônia, água de toucador, água de beieza; água de quina.
agua de rosas, água de alfazema, água,
para barba, loções . e tônicos para Os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme, evanescente. cr‘r._
mes gor.
sdurosos e pomadas para limam 3 'a pele- e "inaquilage", depilados, desodo.
rantes..vimagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou dão, sabonates, dentifricios em pó.
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vanorizadores de perle
me; escovas para d antes, cabelos, unha,
e cílios, rum de louro, saquinho perfu
macio, preparados em pó, pasta, liqua
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele

.

Classe 8
Thulo de estabelecimento
Termo n-ck 642.775, de 25-5-1964
Perfumes Coty S. A. B.
Guanabara

NEW YEAR'S EVE
Indústria Brasileira
. Classe 48
Para distinguir artigos de toucador
perfumarias em geral: Alumiscar. água
de beleza. 'água fadai, água de lavanda.
água de- colônia, arminhos água de
quina. água de rosa. armila de alfazemas. amónia perfumada 114 . ucla em pó,
em pedras. para . banho. brlhani.nas,
nandollnas, batons. cosrneti.:or para 0
cabelo. pestanas. dlios e' bigodes/
anyons, cremes para a Dele, cartnlns.
'rir em pastilhas. em èarlietes em
¡entubas, em trociscos e em pílulas.
cremes para oarbear. cremes dental..
depilatórios desodorantes dissolventes.
:•ssênclas. extratos estofos -f!- perfumes.
creme para limpeza da pele para base
de pó 'de arroz esmaltes rara unals
escôvaim • para dentes. cabeai roupas.
cibos e unhas, fixadores para o cabelo,
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pestanas, chios e bigodes. fiveiaa para
o cabelo, glicerina perturnada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
para maquilagem, lança pertumes,
çoes. liquidas dentifrícios. em pasta, em
geléia de • petróleo perfumada, lápis.
*abata em creme. em elixir e em pó.
ilquidos para ondulação, permanente.
lixas para unhas. laquê. óleos para o
cabelo, pasta e pós para estoca, perto.
estes. petróleo para uso da toucador.
pastaa e pó para as unhas aon-pons
?are pó de arroz, pa péo . perfumados
pomadas pertumadas para o embelezamento da cutis. pon-pons pó de
arroz

dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descobrir
unhas, dhos e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele

Termo n.o 642.776, de 25-5-1964
Perfumes Coty S. A. B.

Classe 36

Gaanabara

PENELOPE
indústria Brasileira
.lasse 4e
Para distinguir: Sabonetes sólidos, liquidas, pó creme, blocos e bolas, ia.
bâo em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba a- cremes para o
rosto e barba. pinturas em liquido, pó
ou concretas para coloração doa labias,
olhos c sobrancsehas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, come.
ticos, brilhantinas liquidas e concretas,
aguas de colonia e de toilette. n de
arroz, comprimidos e em timidez tia
Ovas para cabeio, denta-mie em pó.
limado, concretos e em pasta, sabões
dentifricios. essenrias. salta peaturnado,
asmas para arabe'esamento da pie.
shaa oc liquis r4 OU et ql. reta tônica* e vigores . san cabeia e pele dispe
latórios em liquido. pó ou concretos.
pomadas. vermaes. tabletes. tapes, prim
tas, liquidas e esmalta * para iimpesa
das unhas. agaas de gutas sachara para
pai termas quarto. em pasathas tabletes
e em pó. pra ramos ditados em pe e
ean rides J.V.) evitar a ...or. vaselina
pertumeda sais °asa banho
l'ermo ne 642.777, de 25-5-1964
Perfumes Coty S. A. B.
Guanabara

GRAND PRIX
INDUSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 642.780, de 25-5-64
W, C. ,— Comércio e Indústria de
Confecções Ltda.
Guanabara

Al
INMSTRIA BRASILEIRA
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas. anáguas, blusas.
'sotas, botinas, blusões boinas baba,
làuros, bonés, capacetes, cartolas, cara,
atiças, casacão, coletes, capas, chales,
.:acrecols. 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, achar.
:sem 4antasms, fardas para militares co
'matais, fraldas, galochas, gravatas gorros. jogos de lingerie. jaquetas, laquês.
maiós, mantas, mandrião, mantilhas, paluvas ligas, lenços. =mesa. meias
netós, palas. penhoar, pulavas pelerinas
oeugas, pouches, polainas. pijamas. punhos, perne.ras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios. saidas de banho sandálias
sueteres, shorts, sungas, tolas, ou slacks,
tater, toucas, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
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anti-corrosivos, ácido arsenizo brilhantes a óleo, bromoreto de asnanice Naramatos, cloreto de sódio, cloreto de
amónia, cloreto de potássio carbonato
de sódio, corantes para uso .na indústria
mineral, creosoto para indústria, carbonato de magnesia, cloreto de zinco,
cloreto de cálcio, esmaltai goma-laca
Classe 49
preparada, glicerina para ..so na InBrinquedos em geral
dústria, hiposolfito de sódio. fodureto
de amônia idrosolfito, laca massa á
Térmo n.° 642.785, de 25-5-64
base de óleo para correção ie pintaras,
"Petil" — Proeptos Eletro-Técnicos nitrato, óleos. potássio de ódio.
Industriais Ltda.
tássio para uso na indústria secautes
Guanabara
para tintas, sais de arsênico usadoe
na indústria, suliatos, tintas, tintas a
Álcool, vernizes a álcool
Têrcao n.° 642.784, .k 3c.564
Brinquedos Rodeio Ltda.
Rio de Janeiro

MANDA BRASA
'

,"PETII" - PRODUTOS
RETRO-TÉCNICOS
INDUSTRIAIS LTDA,
Nome comercial

Ulmo n.° 642.788, de 25-5-64
La Manufactura de Feutres de Mouzon
(Anciens Etablissernents Roger Soturnas'.
et Ses Fils)
França

TAP1FLEX

Termo n.° 642.786, de 25-5-64
"Petil" — Produtos Eletro-1 écnicos
Industriais Ltda.
Guanabara
Reveatimento de solo constitutido por
uma pelicula de cloreto de vinha aderente a uma sub-camada

"PERI"

Tênno n.° 642.790, de 25-5-64
(Prorrogação)
Seda Moderna S. A.
Guanabara

Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos.
alarmas elétricos, alto-falantes, amperimetros, amplificadores para rádios,
aparelhos de iluminação, aparelhos de
ALTA, NOVIDADES
televisão, aparelhos de ventilação para
edifícios, aparelhos elétricos para baSEDA MODERNA
nho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para insRIO IDE
talações telefônicas, aparelhos perra ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspi.
Termo ne 642.781, de 25-5-64
Classe 23
radares de pó. benlamins, bobinas elé
Estamparia Caravellas S. A.
Sedas, lãs, linhos e veludos
tricas, caixas de derivação. campainhas
São Paulo
elétricas, comutadores, conde.nsaoores
Termo n. 9 642.791, de 25-5-64
elétricos, conectares, enceradeiras. esr
Anaconda American Brass Company
PR ORROGAÇ 110
tufas de aquecimento. estufas para ..conEstados Unidos da .América
servas alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos, çogões, fôrnos, galvanómetros.
hidrômetros, indicadores automáticos de
Classe 11
nivel de água, instrumentos medidores
Bisnagas e cartuchos de metal para de energia elétrica. instrumentos teleió
Classe 5
acondicionamento de produtos pulveri- nicas, interruptores. irradiadores. IamLigas não ferrosas em formas brutas
zados, granulados em forma de pasta, e padas, liquidificadores, manômetros,
em forma liquida
crofones, pick-ups, pilhas elétricas. reTermo n.° 642.792, de 25-5-64
ceptores de rádio, refrigeradores remis,
Velcrotex S. A.
Tenno n.° 642.782, de 25-5-64
relógios, reostatos, telefones, termosta,
Sulca
Estamparia Caravellas S. A.
tos tomadas, transformadores. válvulas
São Paulo
para rádio, válvclas para aparelhos de
televisão, ventiladores e voltimetros
PR ORR OGAÇA O

A

UNDOSE

Classe 48
Cástínguir: Perfumes, essências, ex..
tratos. água de colônia, água de toucador, água de beleza, ágt.a de quina,
água de rosas. água dr alfazona. água
para barba. loções e tônicos para os
cabelos e para a pele brilhantina. bandolina, "batons", cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos. óleos para os
abalos, creme evanescente, cremes gorClasse 8
durosos e pomadas para limpeza da
Aparelho quebra-luz
pele e "maquilla q e" depilatórios desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz
Termo na 642.783. de 25-5.64
e talco perfumado ou não, ápis para
e b.- 1, ra'a Ltrla,
la Gráei
pestana e sobranc ai has, preparados para
etnbelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para OS lábios. sabão e creme
rara barbear. sabão li q uido uertarnado
On rirto, sabonete , daatiforms em pó,
pasta ou liquido ç.' l s perh,m,An . para
banhos, pentes va porizai-loteai nerfubanhos, pentes vapn riretior. s de pernio cílios: dam de loarce saaianho perfuClasse 32
mado. preparados em • pó, pasta.
d a tijolos para o tratamento das unhas Jornais, revistas e publicaçes . em geral

COLi00
VÊNUS

EVERDUR

Têrmo n.9 642.787, de 25-5-64
Radiol Chemicals Limites'
Inglaterra

PF
Ciasse 3
Substâncias e preparados fartaaceuticos
Termo n. 9 642.789, de 25-5-64
(Prorrogação)
Badische Anilinô Soda-Fabrik
Aktiengesellschaft
Alemanha

SERODIFT,

Classe 48
Artigos para fixar os cabelos, entrespadores para os cabelos
Térmo n.° 642.794, de 25-5-64
Edil Cordeiro Vianna
Guanabara

EDILAR,

Classe 1
Classes: 8. 13, 15 e 25
Azul da prérsia, azul ultramar aluas,- Aparelhos e materiais elétricos, biloua
Mo em -pó para pintura, Iode nítrico. terias, artefatos de
ceramicss e porcealumen, água oxigenada. %que raz állana para uso caseiro, estampas e
cool para fins industriais. alvaiade,
fotogra fis

tAARI6 &mim: (S:eVa 0. 111)
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Termo n.9 642.793,/de 25-544

Moa de Francisco Serrano. S. A.
Espanha

Tênnoa as. 642.798 e 642.799, de

papel ou papelão). álcalis, hacterlddaa.

• 25-5-64
Hermes Fernandes 5. A, Comércio,
Representações e Importações
Guanabara

FELLAHOR
QUALIDADE

baraticidas. carrapaticidas. casai, creias
Mana. creosoto. desodorantes. desintetentes. detunitadores. exterminadores de
pragas e • hervas daninhas esterilizantes. embrocaçèes para animais enxertos. farinhas oe ossos. fertilizantes tos
tatos. tormicidas. lumigantes, fungic1
das, glicose para fins veternários guano. herbicidas. inseticidas. insetitugos
iarvicidas, on=obicidas. medicamenta
para animais, aves e palies. óleos de
sinfetantes e veterinários. aeubleos se
nitários e desinfetantes. papei fumega
tório, pós inseticidas. parasIticidas. tua
gicidas e "desinfetantes. praparações e
produtos inseticidas. termiciaas desinfetantes e veterinários, raticidas. rent.
dios para fins veterinários. sabões veterinários e desinfetantes. sais para fins
agricolas. horticulas. sanitárias e vetennários. sulfatos, supertosiwos vacinas
para aves e animais. venenos contra
Insetos, animais e herva daninhas

e

Classe 10
ICintas elásticas ou não, modeladores,
cinta'-médico ciráralcais, para hérnias e
qi.eda de adbodmen, cintas-liga (par
,robos os sexos), funds hernianas, meias
elásticas para vartaas e todos os gêneros permissíveis de confecções
Classe 42
Um anisador especial
Térmo n.9 642.795, de 25-5-64
Armado Achilles de Faria Mel/o
Guanabara

Nsas Brasil
udústria Brasileirii-

Termo n.° 642.802, de 25-5-64:
(Piorrogação)
Levy Gomes Ferreira
Guanabara

Indústria Brasileira
•

C/asse 4 ,
Minérios

Termo n.° 642.800, de 25-5-64
(Prorrogação)
Indústria Brasileira de Produtos Químicos Ltda.

t-3EBARÃ
en Ra3,ILEIIR-4
' Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral para
tapeçarias e para • artigo de cama e
mesa: algodão, alpaca. canhamo.
caroá. casta, ras, fazendas e te.
•
ciclos de lã em peças, luta. lersey. linho nylon. paco-paco. percalina. rami.
rayon seda natural, tecidos plásticos
•tecidos impermeáveis e tec.dos de pa.
no couro. veludos

uni] STRIA BRASII-riRk
Classe 3
Una preparado farmacêutico indicado
cauta, alcalinizante gástrico
Termo n.° 642.804, de 25-5-64
(Prorrogação)
Indústria Brasileira de Produtos Químicos Ltda.

Termos os. 642.807 a 642.813, de
25-5-64
Lojas Brasileira de Preço Limitada
S. A.
Guanabara
PRORROGAÇÃO

São Paulo

PRORROG:Ç.A0

Classe 42
Aguardente de vinho (cognac)
Termo n.9 642.821, de 25-5-1964
E. Manogratso S.A. — Distilaria
Bella.-d São Paulo
PRORROGAÇÃO

t/it..18,4Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, apertai
vos anis. bitter. brandy. conhaque. CC.
vejas fernet, genebra. gin. kumel. fico.
res, nectar, punch. pimperrnint. rhum,
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermuth, vinhos espumantes. vinhos qui.
nados. whisky
Termo n.° 642.822, de 25-5-1964
E. Manograsso S.A. — Distilaria
Bel/ard
São Paulo.
PRORROGACAO

PRORROGAÇÃO

'INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado
no tratamento da tuberculose
INDUSTRIA BRASILEIRA
Termo
n.' 642.805. de 25-5-64
Classe 2
(Prorrogação)
Um produto veterinário, indicado nas
InMstriat Brasileira de Produtos Quídeficiências de riboflavina
micos Ltda.
São Paulo
• Termo n.t 642.801, de 25-5-64
(Prorrogação)
Indústria Brasileira de Produtos QuíPRORROGAÇÃO
micos Ltda.
São Paulo

RIBOCILIN

RIBOVITA

PRORROGAÇÃO

'PRORRnpAr.arb

INDUSTRIA BRASILEIRA

São Paulo

PRORROGAÇÃO

Termo n.° 642.820, 'de 25-5-1964
E. Manograsso 5-A. Distilaria Bellard
São Paulo

Gr,an.l'onta

DIOBELIA-

fSALCA

Classe 8 •
Aparelhos medidores e elétricos, beta
como acessórios elétricos, para veiculai
- Classe 11
Ferragens e ferramentas de veiculas,
não incluídos em outras classes
Classe 21
Veiculem e partes integrantes dos
mesmos
Classe 31
Lonas, correias de transmissào, ma*
ria! de Vedação e mangueiras

Termo n.° 642.806, de 25-5-64
(Prorrogação)
asa Gabara Sedar S. A

PRORROGACÃO

Classe 21
Classe 3
Aeronaves e suas partes integrastes Ur: preparado farmacêutico indicado no
tratamento ds tráqueo-bronquites e
Termo n.° 642.796, de 25-5-64
suas manifestações
Alfa-Importação e Exportação Ltda.
Termo n.9 642.803. de 25-5-64
Guanabara
(Prorrogação)
Indústria Brasileira a: Produtos QuíALFA_- Importação
micos Ltda.
São Paulo
•6 Exportação Limitnria
PRORROGAÇÃO
Nome comercial
Termo n.9 642.797, de 25-L64
Alfa-Importação e Exportação Ltda.
GuaRabara

Setembro de 1964

Classes: 8, 12, 11, 15 36. 38 48 e 50
Classes: 8, 12. 14, 15, 36, 38., 48 e 50
Classes: 8, 12, 14, 15, 36, 38. 48 e 50
Classes: 8, 12, 14, 15, 36, 38. 48 e 50
Classes: -8, 12, 14,.15. 36, 38. 48 e 50
Classes: 8, 12, 14, 15. 36, 38. 48 e 50
Classes: 8, 12, 14, 15, 36, 38, 48 e 50
Termos as. 642.815 a 642.819, de
25-5-1964
Casa PEnio S.A.
Comercia/ e
Importadora
São Paulo

IABRA

MDUsTmA

Classe 42.
Bebidas alcoólicas
Térmo n.° 642.823, de 25-5-1964
Doces Confiança S.A. Indústria e
Comércio
Silo Paulo

PRORROGAÇÃO

BRASILEiRx

Classe 2
Substancias e preparações quimicas usa.
na agricultura. na horticultura. mi
'INDUSTRIA BRASILEIIFTIA . , dr,
veterinária e pare fins çanitione. a
.
saber: adubos, ácidos sanitários haus,
Classe 2
Una, produto veterinário indicado nas desinfetantes e para fins sanitários
samba-mosca
e insetos (de aval* e
deficiências de ril;oflavina
•

RUMERIA CELL II

LIN'IO
INOUSTMA OFIASILCRA

Classe 6

•.

Motores de veículos e partes dos

•

.

mesma- --

•

.1zi.nnta-Teira

1 /-

151010

•_
a
Termo n. 9 642.829, de 25-5-64
Termo t•° 642.824, de 25-5-1964
ImPortadora e Exportadora, Indtistriaae - Santanaula Melhoramentos S. A.
São Paulo
Comércio Sabia Lida
•
•
-São Paulo"

Jetembrc. de 1964 3467

Termo n. 9 642.835,-de 26-5-64
Kalia Cosméticos; Ltda.
• São Paulo
•

•

(mportadoia e txportaaora;
e Comércio Sabià trdr.,

.
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• antapaula . Cooper.anía

A L I' A

Tèrmo n.9 642.841, rie 26 5-61
• Retca de Motores "Atlas" Ltda.
São Paulo

A2LAS
Ind. Brasileira

Ind. .3rasileira

Classe 48
Classe 50
Para distinguir: Perfumes, essencia.a exçdústria
tratos água de- colónia, ásaa de toucaImpressos
,lasses: 16 e 33
dor, água de beleza, água de quina.
Titulo
Termo n.° 642.842. de 26-5-64
NOme Comercial
água de rosas, água de altazema, água
Jundial Administradora e
Termo is. 642.830, de 25-5-64
para barba:, loções e tônicos para as "Jade
Itnobiliárla Ltda.
Termo na 642.825 de 25-544
Sparkler S. A. Indústria e Comércio cabelos e para a pele, brilhantina, ban.
São Paulo
Iniorotadora e Exportadora, Indústria e
de Filtros
dolina, batons, cosméticos, fixadores
São Pauto
- Comércio Sabia Ltda.
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gorSão Paulo
Inj
durosos é pomadas para limpeza da ped.ABrDaic-ilLeira'
le e "inaquilage", depilados, desodo
rantes, vinagre aromático, pó de arroz
Classe 50
e tais° pefurnado ou não, lapis para
•Impressos
pestana e sobrancelhas, preparados para
indústria Brasileira
• Têxino n.9 642.843, de 26-5-64
embelezar cílios e olhos, carmim para
" Classe 8
Plásticos Naly tLcla,
o rosto e para os lábios, sabão e' creme
Filtros domésticos em geral, para
São Paulo
para barbear, sabão liquido perfumado
Indústria , Bra,siiieíraqualquer fim
ou não, 'sabonetes, dentillarios ein pó,
1746.LT
pasta ou uquiam sais perfumados para
Clase 41
• Termo n.° 642.831, de 25-5-64
Ind. brasileira,
banhos, pentes, vaporizadores de Nac.
Rações, alimentos e supleMenicis de
Super 'Lojas Arapuã S. A.
Classe 28
'
me; escovas para dentes, cabelos, 'unhas
rações para animais
Bolsas e sacolas de plásticos
e aios, rum"' de louro, saquinho perita
Termo n.° 642.826, de 25-5-64.
_Super Lojas Arapuu A. mado, preparados em pó, pasta, liquinano n.° 642.844, de 26-5-61
Malharia e ConfecCes Jacaref. Ltda.
do e tijolos ara o tratamento das unhas.
José lidas Filho e João Catarina
dissolventes e vernizes, removedores da
• ." Nome comercial
• São Paulo ---São Paulo • ' •
cuticular; glicerina perfumada para os
a_
Termo n. 9 642.832. de 25-5-64
cabelos e preparados para dsecola
ZE CA/URGO E
Metalúrgica Mefgresa S. A.
rir unhas, cilios e pintas ou sinais arta
São Paulo
VAQUEIRO •
•
ficiais, óleos para a pele

Habitacão

I

SPA

1.acárel,

Indústria prasileirs
Para distinguir: Artigos de véstuárlos
e roupas feitas em geral: Aaasalhos
aventais, alparcatas. anáguas. blusas.
botas, botinas. blusões, boinas, baba
douros, bonés, capacetes, cartolas. cara
poças; casação. coletes. capas. chales
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas. combinações carimbos, 'calças
de senhoras e de crianças. calções. ca:
ças, camisas. camisolas. camisetas.
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros:
Balas, casacos, chinelos, domineis. achar.
es. fantasias. fardas para militares, cograis, fraldas. galochas, aravatas, gorros logos, de lingerie. Murtas, Inces.
luvas, ligas, lenços, mantõs. meias.
naàioSs. mantas. ananclriào manilhas. paletós, palas, penhoar, pulóver pelerinas,
peugas, ponches, ricaa'nas, p ilainas, pia
abos, , perneiras, quirnonos, regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos
suspensórios, sairias de banho sandálias.
Autues. shorts. sungas stolas Ou slacks,
tuler, toucas. turbantes, ternos, -uni- -•
formes e vestidos
•
Termo a.° 642.827, dc 25-5-61
lia, S. A, Indústria Agro Pecuária
São Paulo

Urânia

Indústria Brasileira

Ind. Brasileira

Termo re° 642.836, de 26-5-64
Bar e Mercearia Golaz Ltda.
.
São Paulo

Classe 32
Programas radiofónicos e de televisão

001AZ.
Ind Brasileira

Temi°
642.845, de 26-5-64
- Bar e Café Carioca Ltda.
São Paulo

Classe 41
'• Classe II
Calé liquido, croquetes, empada-3,
Alicates, arcos de pua, arcos c i e serra
pizzas, tortas
abridores de caixa. alavancas tarran.
stl e i ra'
I n d.e
cadores de pregos. aiargadorea. amoTermo
na
642.837, de 26-5-64
tonas. arcos para lima broas betuma
Classe . 50 •
deiras, ' bit:. badames. chaves fixas. Administração e Participações Boreal
Impressos
S. A.
chaves estrela chaves cornranadaa, chaS3o Paulo
ves para velas, chaves oara eistribuiTermo n.° 642,846. de 26-5-64
dores. chaves saqueies, chaves tugia
BOREAL
"Abraçabras" Indústria de Abraça-deirar
saa chaves crescentes. ca . .-aea$ . para
Ltda.
r 'Id. Brasileira
soquetesa cabos para soque . es chaves
São Paulo
•
Classe
50
de tenda, compassos, calibradores chaImpressos
ves "aliei" chaves para tubos, chaABRAÇABRAS
ves combinadas caixas para terramen.
Temo ia° 642.838, de '26-5-64
Ind. Brasileira
sinetes, cutelos • para açotiquei-os es- Administração e Participações Boreal
tas corta vergalhões. corta t coa•
S. A.
a 'Classe 16
quadros, escariadores, formões goiSão Paulo
• Abraçadeiras
vas. ferros de pua, ferros para clamas
ADIAI WISTRAVI.0 E
trezas, furadeiras manuais faca, taTermo ri. 9 642.847, de 26-5-64
PARTICI PAÇUISS
cões. grozaa, - grampos para carpinPanificadora Cinelándla Ltda.
BORLAL
'
teiro. limas. marteleis. machos manSão Paulo dris placas ( ferramesta para mecânica).
' Nome comercial,
plainas, raspadeiras. recartahas serras.
serrotes. saias. saca polias _Irados, traTermo ti, 642.839. de 26-5-4
Ind. r.83 leira
çadores. tarrachas para tubos tarrachas Encobel Engarrafadora Comercial de
pára ferros, tesouras. torquita vazadoBebidas Ltda.
-.
50
C:ksse
res e verrumas
São Paulo
Impressos
1Viicroelementos M.
• DAS COLORAS
• Termo n.° 642.833, de 25-5-64
Tênue, n.9 '642,848, de 26-5-64
Pedro Pezeira de Moura
Ind. Brasileira
,Fábrict de Lenços "Rosana" Ltda.
Indústria Brasileira
Minas Gerais
•
Classe 42
São Paulo
Para distinguir: Bebidas alcoólicas e
Classe 2
eALNEARIO DA PAMPULH4
fermentadas; 'aguardente, anizetes e apeROSANA
Adubo. granulados
ritivos, bagaceita, batida, cachaça, cerBrasaleira,
Termo ri.° 642.828, de 25-5-64
vejas, conhaque, • vinhos espumantes.
lar S. A. Indústria Agro Pecuária
fernet, bebidas alcoólicas de frutas. geClasses: 33, 41. 42, 43 e 49
Classe 50
São Paulo
nebra, gengibirra, gin, • kIrsch, xtimel.
a: Titulo
Impressos
kvas. Iicôres, rhum, Stout-Ale, tafiá,
Termo n.° 642.834, de' 26-5-64
uca, wisqui e vodca
Termo n. 642.849, de 26-5-64
P. Melo Trigueiro Ltda.
Renovadora de Pneus Norte-Sul Ltda
Termo an.° 642.840, de 26-5-64
São Paulo
São Paulo
Cas- de Carnes LisbnSa Lota
São
Paulo
KM MI

E.

.indústria
• BraSileira
,.
4,
Classe 2
Adubos granulado

'•'

Classe 36 •
Calçados para-. homens, senhoras e
cria nças, ,inclusive sandálias .

• LIS30.1
Ind. Brasileira.

•
,

- Classe 50
Impressos

.
-

-

NOBTF.,--sn

%fld. 3raeiIetr.
Classe• • 50
Impressos

•

,
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Tênnio n.L 642.850. de 26-544
Indústria e Comércio de Arbefaraa
"nivinopapel" Ltda.
São Paulo

Ind. rasi1er
Casse 38

- Aros para guardanapos da aapel

aglutinadas. álbuns (em branco). Senna
para retratos e autógrafos. balões 'exceto para brinq uedos) blocos' para
correspondência. blocas para cálculos
blocos para anotações, bobinas brochuras nào impressas, cadernos de mure.
ver, capas par aducumentas, carteiras
caixas de papelão, cadernetas. ceder
aos caixas de cartão, caixas para pa
pelaria, cartões de visitas, cartões) car
marciais. cartões indica coiefeti: cartolina, cadernos de papel =limeira&
cai branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, ca.
demos de lembrança, carreteis de papelào, envelopes envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas. Rilhas indicas.
Rilhas de celulose. guardanapo‘ livros
não Impressos, livros fiscais livro& de
contabilidade; mata-borrão; ornamentas
de papel transparente; pratos, papelinhos. papéis de estanho e de alumiai°.
papéis sem impressa° papéis cru brancr
para impressão. papéis fantasia. menos
par Sacras, paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel croma papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão. papel encerado,
palel ha:nanico. papel impenneitzei
para copiar. papel para desenhos, papel para embrulho inipermeabilizado
Pa nei Para encadernar, papel para escrever. papel para imprimir. wapel parafina para embrulhos, papel celofane.
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, pa p elão. recipientes de paPel,
tetas de papei, rótulos de papel, rolos
de papel transparente. sacos de papel.
serpentinas; tubos •ostais, de cartão.
tubetes de papel
Têrtna It• 642.851, de 26-5-64
. Construtora e Estruturas "Bertus" Ltda.
São Paulo

MARIO OFICIAL (S£0-",o III)
telha, uma, tabas de ventilação. tais- pium a. lco de linhaça; produtos quiases de cimento v.gas. vigamentos
micos para impressão, potassa indusvitros
'
trial, papéis emulsionáveis para a forourafta, papéis de tumesol, papéis heTermo n.• 642.852. de 26-5-64
liográficos e heliocopistas, películas
Centertar Turismo .Ltda.
seusiveis, papéis para fotografia e-anáSão Paulo
lises de- laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de
• JVVIMTUR -tintas, prepaiações para fotografias,
Ind. Brasileira
produtos para niquelar, patear e caomar, produtos para diluir tintas prossiato; reativos. removedores, reveladores;
Classe 50
sabão antro, sais, salicilatos, secantes,
Impressos

TUS.
Ind. 9rasileir3
Classe 16
Para d stinquir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila
areia. azulejos batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos ara pavimentação. calhas cimento, cal. cré, chapas
boiantes, caibros, caixilhos, colunas
chapas para coberturas caia." dágua
caixas para cobertuas. caixas dágua
ca xas de descarga para etixos. edificações remoidadas. estuqeu. emulsão de
base asfáltico estacas. esquadrias estruturas metálicas para construções, !ame
las de metal ladrilhos, lambris, luvas
de junção. !ages lageotais material iso.
tante contra frio e calor. manilhas, massas par revestimentos de paredes, madeiras para construções. mosaicos, produtos de base asfált co produtos para
tornar impermeabilizantes as arguias
*as de cimento e cal. hidráulica. pedregulho. produtos- betuminosos, impermea.
bilizantes. líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, pers anas. placas para pa
vimentação. peças ornamentais de
mento ou . gesso para tetos, e paredes
papel para forrar casas. mama* anta
ruidos para uso nas construções. parquetas portas. portões. pisos, soleiras
para 'Portas, tijolo,. tubos de concreto

rérrnos xis. 642.853 a 642.855. de
26-5-64
fidas C ttagni Gagliardi
São Paulo

GUILT
Ind. Brasileira
Classe ia
Para distinguir: Creme para barbear
sabão para barbear dentifrtcher sabões
de toucador, pentes, esponjas para tola
cadoz., perfumes, cosméticos. águas de
colemia e de toucador, cremes de touca.
preparados para limpeza 'de pele_ em
sórma liquida, de creme e de pó. tas"
como creme ara limpeza, cremes tubo%Cantes, cremes amaciadores de tecido
cremes para bases de maquilage, creme
para a pele, creme para as mãos, areme para os olhos, máscaras de creme
rosa, adstringentes, refrescador para a
pele, loção para a base de maquilaae
loção para dar firmeza a pele, preparados especiais para cabeças de negro;
talco, pó para banho, pó . para empoar
para os labias (batons), pó para o roaescaras e preparados para angir a
pele. tais como carmin (rouge) em fôrma de creme. maquilage (makeup), base. loção para bronzear. cariam (rou.
ge ) "partet" maquilage (makeup) para
a perna; preparadas para maquilage
(makeup) dos olhos. tais como lápis
para os olhos. , embelezadores para os
soinbreador para os olhos; toçãe
erabelezadora; desodorantes em Riram
to, sachar de talco (tale sachet), pó de
dor, loções. carmin (rouge), bastões
liquida e de creme; sais inhalantes. sais
basho. sabão para banho, brilhantinas.
preparados ara tratamento das unhas
e ema:duelos contendo um sortimento
de preparados de beleza necessários para tratamento especificas da plee e recipientes de car-nin (rouge). pé

silicatos, soda cáustica, soluções qulmica; de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó, liquidas, sólidas

ou passas para madeira, ferro, paredes, contrações, decorações, couros, tecidos, fibras; celulose, barcos e veículos, talco industrial, thiner,
Classe 46
Alvejanteil amidos, anil, água de lavadeira, 'água sanitária. cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixivia, lã de aço. pomadas para calçados, palha de aço, preparadas para
polir E limpar madeiras vidros, metais
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de tnetaia r
objetos, sabões em geral e saponaceos.
velas e velas a base de esteariaa,
sabões em pó, ra flocos, esponias
limpeza

Classe .1
Absorventes, acetona, ácidos, acetatos,
agentes químicos para o tratamento e

loração de fibras, tecidos, apuros e ce-

lulose; água raz, álcool, albumina, anilinas, alumen, alvaiade, alvejantes industriais, alua:irmo em pó ameniaco,
anti-incrustantes, anti-oxidantes, antioxidantes, anti-corrosivos, anti-detonan,
tes. azotatos, água acidulada para
acumuladores. água oxigenada para
fins industriais, amónia; banhos para

'nono nd 642.858, de 26-.§-64

Construtora Erg Ltda.
Bahia

trai. Dragai lei ra

Classe 50
Para distinguir: O timbre da requerente
usado em papéis de carta, papéis de
oficio, cartões comerciais e de visitai.
envelopes de qualquer tipo, faturas. du.
plicatas. letras de cmbio, cheques, notas

composições extintores de incêndio, cloro, corrosivos, cromatos, corantes, creosotos; descorantes, desincrustantes, dissolventes: emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos; fanal. fik
mes sensibilizados para fotografias, sizadores, formo!, fosfato& industriais, fósforos industriais fluoretos; galvanizadores, gelatina para fotografias e pintura
giz, glicerina; hidratas, hidrosulfitos:
imperrneabilizantes, ioduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, mercado; nitratos, neutralizadores, pitrocelidose:
oxidantes. /Aros para

elétricos, sgiradores de pó, bani:anais,
bobinas elétricas, caixas de derivaalcs,
campainhas elétricas, chave elétricas,
cigarras elétacass comutadores, condena
sadores elétricos, conectares. encerada/.
ras estufas de aquecimento, estufas para
conservar alimentos, estufas para secar
roupas. ferros elétricos de engomar e
de soldar, Filtros e metros, bidrõmetros,
Indicadores automáticos de ativei dágua,
Instrumentos medidores de energia elétrica, instrumentos te/edênicos, interrup.
tora, irradiadores. lâmpadas, Bquidifi.
cadetes, manoletros, microfones, pickups, ralhas elétricas, receptores de ale
dio, refigeradores, tomadas, transforma.'
dores, válvulas de rádio, válvulas pari
aparelhos de televisão. ventiladores
voltímetros

•

-

Têrmo a.° 642.857. de 26-5-64
Esban Indústria e Comércio Ltda
São Pealo

IND. BRASILEIRA
Classe 16
eara distinguir: Materiais para_constru.

ões e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, estantes. balaustres. blocos de cimento. bicaras para pavimentar
ção, calhas, cimento. cal, cré. chapai
:solardes, caibras, caixilhos; caluriase
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas (Nua,
caixas de descarga para enato, edifica.,
ções premoldadas, estuque, emu/soo da
base asfáltico, estacas, esquadrias, estrie.
taras metálicas, para construções, lama*
las de metas ladrilhas, lambris, luva
de junção, !ages, iageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, mase
sas para revestimentos de pandas, mar
deiras para construções, mosaicos, produtos de base as t•áltica. produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasi

sas de cimento e cal, hidráulica, padres:
galho. produtoa betuminosos, impermea.
bilizantes liquidoa ou sob outras korona
para revestimentos e outras como nas
construções, persianas, placas para paa
promissórias,
debêntures,
apólices. vimentação, eçaa ornamentais de irk
ações, folhinhas. passagens aéreas, fer- mento ou gesso ara tetos e paredes,
roviárias. rodoviárias, maritimas, bem papel para forrar casas mamas antla
ceados para uso nas construções. per.
corno bilhetes de sorteio
quetas, portas, portões, pisos, soleiras,
1"-mo n. o 642.856, de 26-5-64
para porta., "Mios tubos de concreto,
1,'r: ica Wernec Lida.
telhas, tazos, tubos de ventilação, tala,
São Paulo
ques de cimento, vigas. vigamentos •

vitrõs
Termo n.° 642.859, de 26-5-64
Indústria e Comércio de Sacai KIM.
cos "Pandora" Ltcfa.
• São Paulo

galvanização, benzina, aerizai, betumes,
bicarbonatos de sódio, de potássio: ca.

virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas.

Set.ert.'..ra c'e,

ND BRASILEIRA
Classe 8
elétricos, alarmes elétricos.
altofalantes, amperímetros, amplificadores, para rádios, aparelhos de rádio.
aparelhos de televisão, aparelhos de
ventilação para edifícios aparelhos eletr cos para banho, aparelhos eletro-dinamicos, aparelhos para barbear, apàre/ros para instalações telefônicas, aparelhos para ondular e secar cabelos.
aparelhos para pasteurização de' leite.
apare/hos para torrar pão, aquecedora*

PA ND ORA
Ind Brasileira'
Classe 22
Para 'di.s. tinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipkistes f abria
cados 'de material plástico. revesti:nentas confeccionados de substancias ani•
anáis e ,vegetais: Argolara açucareiros,
bules. bandejas,
armações par , .
Sase's Pifa telefone*, baldes, bacias, bot.
Sas, - clxâ., Carteiras chapas, cabos
para ferr , m. ntas e atesallico. cruzeta*,

caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cesti•
nhas capas para álbuns e para livros
cálices. cestos: castiçais para veas
caixas para guarda de objetos :xtuchos. coadores para chá. descanso paaa
pratos, copos e copinhos de olavaco
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pasitinaa,
gartinhos de plástico para sorvetes sorminhas de plástico para sorvetes, disc
embreagens de material paS..stico embalagens de material plástico para solvete estojos para objetos, ".pumas
nylon, esteiras, coletes para automóveis, massas anti-ruidos, ,!saoadore.s de
pratos. funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, boa de cemlose, feches
para bolsas, facas, gua.niaoes, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liguiditicadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarm,Aes de material plástico para ctensilios e o 'latos
guarnições para bolsas, garros. galerias
para cortinas,, jarros, iam ma 'os, plásticos, lanCheiras, mantegueiras, malas,
orhaóis, pendedores de roupas puxadores para moveis, pires, pratos . zilitelros, pás de cosinha. pedras pomes. artigos, protetoes p ara aocumentos, puxadores de água para usa. domCstico
porta-copos, porta-mameis, porta-notaa,
porta-documentos, placas rebitas, rodinhas, recipientes. suportes •uporces para
guardanapos, saleiros cui-os, tigelas,
tubos para ampolas. rabos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinnos aaailha•
Ines para acondicionamenta vasos._ xi.
caras, colas a frio e colas não incicidas
em outras classes para .xirracha, para
cortumes, para marcinelros, para sai.atetras, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para Miar
rebolos, adesivos para ta.ais. adesivos
para ladrílros e acti. sivos p.Ara azulejos.
anéis, carretéis par tecelagem e qual..
tiições •de material plástica; para 1adu9tria geral de plásticos
Termo n. 9 642.5. 60, de 26-5-64
lia l Ustria e Comércio "in-Tegral" Ltda
Sra3 Paulo

sas par revestimentos de. 'paredes. ma.
detras para construções, mosaicos, produtos de base astált co produtos pare
tornar impermeatalizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica. padre
julho, produtos betuntinosos. impermea•
-Álizantes, liguidos ou sob outras formas
aara revestimentos e outros como nas
zonstruções. pers anas. placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes.
sapal para torrar casas: massas anti-

ITÃ
Indo Preattrtl
Casae 16
Para st In g r : Materiais para constru
Oes e decorações: Argamassas, argila
areia. azulelos batentes. balaustres blo
cos de cimento, blocos era pavimenta
ção, calhas cimento cal cré. chapas
Isolant e s, caihros, caixilhos, colunas
chapas para coberturas caixas dágua
caixas para cobertuas caixas Moira
ca.xa , de descarga p ara etixos edifica
ções remoldadas esmoeu. emulsão de
base asfáltico estacas esquadrias estru
turas rnatálicas para conat-ucões bine
Ias de metal. ladrilhos lambris, luvas
de luaçãO lagcs. lageotas material Lio,
f'
C2 fOr, manilhas& mas''e C

Termo n. 642.864, de 26-5-64
Irmãos Mouzas Ltda.
São Paulo

PALrA:V?,S

•

Termo n. 9 642.872, de 26-5-64
José Xavier de Godoy
São Pulo

CAE rONARCA,

Termo n.9 642.862, de 26 - 5 -64
Auto Peças João Boemer Ltda.

.3r-si1eira,

São Paulo

Classe 41
Para distinguir: Café em grão,
e moldo

'JOÃO BOEMERn
IND. BRASILEIRA
Classe 21
Para distinguir: Velculos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços.
breques, braços para veiculos. bicicletas. carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, canunhika
carros, tratores, carros-berços. carros
tanques, carros-irrigadores, carros, car
roças, carocerias, chassis, chapas cir
culares para veiculas. echos de veiculas
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos. direção. desti
gadeiras, estribos, escadas rolantes, eir•
vadores para passageiras e para caru..,
engates para carros, eixos de direção
freios, fronteiras para veiculas guidão
locomotivas, lanchas, motociclos. moios
motocicletas, motocargas, moto turgõea
manivelas, navios. ónibus. para-choques
para - lamas. para- brisas. pedais. pantoes
rodas para bicicletas, raios para bicicle,
tas, reboques, radiadores pára veículos
rodas para veiculos, selins, tricicles, tirantes para veículos vagões. velocipe
cies, varetas de controle do afogador e
acelerador, tia',1eis troleibus. varaes
carros, toletes para carros

IND. BRASILEIRA

Pando

São Pulo

Iara rodas. tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, tara
ques de cimento v aas. vigamentos e
vitré

"MOTO—LAPA

iu

Termo n.° 642.871, de 26 -5 -64
Bar e Restaurante Palmares Ltda..

atidos para uso nas construções. parquetas portas, portões, pisos. soleiras

Sn)

rèrrno n,° 642.861. de 26-5-64
Cansa-azara Itaporanga lataa

des, varetas de controle do atogador e
acelerador, tróleis. troleibus, varaes de
carros, toka....., para carros

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes,- aperta,
vos. anis, bitter, brandy, conhaque, cel.,
vejas ternas, genebra, gin, kumel, Deo.
nectar, punch, pimpermint, rhuus,
sucos de frutas em álcool, vinhos, vera
snuth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky

Tèrrno n. e 642.63,, 26 , 5-64
C...r a arc.o de Automóveis e Acessórios
rnAnto 1 J,r).3

Clasae 33
Para distinguir: estamparia, beneficia. menTo e acabamento de tecidos
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Classe 2,
Para distinguir: " Velcu nos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis. auto-caminhões. aviões -a
tecedores, alavancas de • câmbio, barcos
braceies. brãços ara veiculos. bicicletas, carrinhos de mão e carretas. canal
nhonetcr, carros ambulantes. caminhões
carros, tratores carros-berços. carrostanques, carros-irrigadores carros carroças. earrocerias. chassis. chaas circulares para veiculos. cubos de veiculo,
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veiculos. direção &ali
gadeiras. estribos, escadas rolantes, ele
vadores para passageiros e para ceme
engates para carros, eixos de direção
4reios. fronteiras para veiculas guidão
locomotivas lanchas, moto:idos moias
motocicletas a-c a ra-sirgas. moto furgões
manivelas. os ónibus. para-choques
para-tatnas, para-brisas pedais pantões
rodas para bicicletas raios para Weide
tas, reboques, radiadores para veleulos
rodas para veiculos. selins, tricicles ti
ran s es para vof ridos. Vd0r$. veloelre

Termo n.° 642.873, de 26 -5 -64
José Xavier de Godoy
São Pulo

Classe 36
Soutiens

Termo os 642.865, de 26 - 5 - 64
S. A, Corntrcial Industriai e Agrícola
"Sacia"
São Paulo

SACIA
Ind. Braelleíre
Classe 50
O timbre da sociedade a ser aplicado
em papéis de correspondencia e contabilidade

cist UARAJO

3rr.sileire,'

Classe 41
Para distinguir: Café em grão, torrado

e moldo
Termo n.' 642.874, de 26-5-64
Ihtervest tS. A. Veículos e- Equipa.
mentos
São Pulo
INTERiEST s/A..
VEICULCE E
ECIPAMENTOS

Termo n.° 642.866, de 26-5-64

S, A. Comtrcial Industriai e Agrícola
'Sacia"
São Paulo

sjiL COMERCIAL
LNDUSTRIAL E
AGILIC oLA SACIA

Nome comercial
nono n.° 642.875, de 26-5-64
Comércio e Exportação Sko- La Ltda.
. são Pulo

SKO-LA
Inu. Lrnerileira

Name Comercial
Termo na .642.867, de 26-5-64
Partis° Importadora Ltda.
São Pauto

JA.We
1.krasileirc

torrado

•

Classe 4
Residuos texteis

. Termo as 642.878. de 26-5-64
Sociedade Distribuidora "Oruarn" Ltda.
São Pulo

*
Classe 41
Azeite e azeitonas

Ind. Brasilei:c.

Termo a. 642.868. de 26 - 5 - 64
M. Malavasi e/ Cia. Ltda

Casse 50
Artigos da classe

São Paulo

Termo a.° 642.879, de 26-5-64
Indústria e Comjrcio "Leonid" Ltda.,

CASA SIUNO
DOS atums
Closses: 12, 13, 14, 15, 36, 38, 41.

18 e 49
'Titulo de estabelecimento t

ORUÀM

São Pulo

LEONID
Brr,
,
Classe 8

Termo n.° 642.869 d'e 26-5-64
Resíduos Textela São José Ltda.

Instrumentos e aparelhos clentítficosi
para fins úteis e caseiros

São Paulo

Termo n.9 642.880, de .26-5-64
Indústria e Cemerdo de Sumos,
Gu,irtilhos Ltda,
São Pulo

JOsS
Ind. Brasileira
Classe 24
Artefaios de algodão, resíduos de algodãc estopa, resíduos texteis em geral
Termo n. 9 642.870. de 26-5-64
Madrid — Brasília Indústria Brasileira
d,. Moldes Ltda.
São r aac,

MADRID-SRASILIA
Tnd. Brasileira
C1;-.sse II
Para distinguir: Ferragens em geral
nãa incluidas eia outras classes, nota(lamente! mo l des e matrizes

SANHA.

,,LVORA DÁ

Classe 41

Banha
Termo n.9 642.881, de 26-5-64
Indústria e Comércio de Suinos.
Guarulhos Ltda
São Pulo

nunnnos
Classe 19
-Animais vivos, aves e ovo*
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Termo n.° 642.882, de 26-5-1964

Atomoplas na- Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.
São Paulo

Tirano a.9 642.889, de 26-5-1964
Walter Wanka
São Paulo

TIPOGRAFIA
VENUS
Classe 38
Papéis e papelão

A.TOIMPLAS

Classe 28
Material plástico e seus artefatos, não
Termo raa 642.890, de 26-5-1964
incluídos em 'outras ciasses
Itidústria e Coméacio de Vassouras e
Artefatos de Madeira Piloto Ltda.
Tèrmo n.9 642.883, de 26-5-1964
São Paulo
Novidades Maravilhosa:9 Ltda.
Pripro
sai) Paulo
Ind. idrasileira
LIARAVILliOSAS
Classe .36 -'
Artigos de vestuários para homens,
•
senhoras e caiançaa
a.,
Tênno n.0 6-12.884, de 26-5-1964
Panusmbra Turismo Ltda.
$aio Paulo
PANUMBI1A.

Ind.. Brasileira

Termo n.9 642.892, de 26-5-1964
Panificadora Carmalia Ltda.
•
São Pulo

Termo n. 0 642.885, de 26-5-1964
losé Mata S.A. Crédito, Financiamento
e investimentoSão Pauto

/40.TA
, Ind. Brasileira

Ind. Brasileira
Classe 41
Pão

JOSE

C asse aO
Impressos
Têrmo n.9 642.886, de 26-5-1964
José Mata S.A. Crédito, Financiamento
e Investimento
São Paulo

JOSÉ MATA 3/ACREDITO • FINANCILENTO
,INVESTILVITO
Nome Comercial
Termo ma 642.887, de 26-5-1964
Eletro Radiotéenica Mikasa Ltda. São Paulo
mins4

Tênno n.° 642.893, de 26-5-1964
Fábrica éd Artefatos Metálicos para
Confecções "Alvaleale." Ltda.
São Pulo

Ind. Brasileirn
•
Classe 12
Alfinetes, agulhas, argolas, botões, col-•
chatas, dedais, fivelas, fechos corrediços, grjaas da metal; para enfeites de
vestidos e presilhas
Termo n, 642,894, de 26-5-1964
Padaria e Canfeitaria Pôrto Alegre
Limitada

São PelQ
PORTO ALEGRE?.
Ind. Brn silei ra
Classe 50
Impressos

Brasileira
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos de pó, aparelhos de ar refrigerado, aquecedores,
abat-jours, alto-falantes antenas, baterias: batedeiras. businas, barometroa
chuveiros elétricos, chaves. automáticas
comutadores, ch cotes para augamóveis.
cabos e condutores elétricos, chaves de
tomada. colimadores. enceradeiras espremedores elétricos, fogões, fusíveis.
máquinas fotográ ficas, faróis. interruptores geladeiras. aparelhos de intercomumcaçaes. liguidificadores, limpadores
de parabrisas, luzes traseiras para veículos. lanternas, mostradores, microto
nes. manômetros panelas elétricas. apa
relhos de refrigeração. rádios, refletores, sorveterias, aparelhos de televisão
válvulas. 5_7oltimetros e velas elétricas
Termo ta° 642.888, de 26-5-1964
Livraria •e Editara. Helcer Ltda.
São Paulo.

FIELGEil

Linda Brasileira
Classe 32

Livros

\

robe de chambre, roupão. sobretudos,

sa de tomate, mel e saciado, mata, mas... s
suspensórios, saldas de banho, sandálias, sas para. mingaus, molhos. moluscos,

sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
ttuer, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.o 642.896, de 26-5-1964
Distribuidora de Produtos de Petróleo
Geza" Ltda.
São Pujáaj

¡Ind. Brasileira

Classe 47
Para distinguir: •Substncias e produtos
Classe 29
destinados à lubrificaçâo, a combustão,
Espanadores comuns, lambazes e
a ihaninação e ao aquecimento a sa.
vassouras
ber álcool-motor, gasolina, querosene.
óleos refinados, manufaturado' de na
Termo a.° 642.891, de 26-5-1964
óleos para lubriticaçào de máSão Caetano Diesel Comércio de Peças iró!eo,
quinas e motores e gases iquefeitos
para Automóveis Ltda.
destinados ao aqueçam:sio
São ,Pulo
Termo n.o 642.897, de 213-5-1964
SO CA.ET.NO
Deusa Aparecida Arvoredo
Brasileira
São, Pulo
Classe 50
Impressos
OTO ACESSORI OS

Classe 50
Impressos

Termo n.9 642.895, de 26-5-1964
Driolo Móveis Finos Ltda.
São Pulo

DRIOLO

Broasilei'ro

•.
Classe' 36 •
Para distinguir: Artigos de vestuâriJs
e roupas feitas em geral: Agasalao.
aventais. alparcata. anáguas, blusas,
botas, botinas. blusões, boinas, baba•
douros, bonés, capacetes. cartolas. -cara
picas, Casação, coletes, capas. chales
cachecols, calçados, chapéus. cintos
cintas, combinações. carpinhos. calças.
de senhoras e de crianças, calções cal.
ças, camisas. camisolas„ camisetas,
cuecas. •cerou s,. colarinhos. cueiros.
Salas. casacos, chinelos, dominós, acharpes' fantasias, fardas para militares 'colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros fogos de angarie, faquetas, !aguas,
luvas, ligas. lenços, manhas, melas
maiôs, mantas. mandríaos mantlhas. paletós. palas. penhoar, pulover. pelerinas.
pugne.. ponches, polainas,- pijamas, pu.
nhott, perneiras, qukaonoa. regai"

Setembro .de 1964
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•

Classe 21
Peças para veículos

Termo n.9 642.898, 'de 26-5-1964
Feital Velho Country Club S.C.
São Pulo
PEITAL VEL:10
' COUNTRY CLUB

Casse 33
Titulo
642.899, de 26-5-1964
Termo
jo,é Mata S.A. Crédito, Financiamento e investimento
São Pulo

Jost

CREDITO
FINANCIIENSTO
E.INVESTI=TO
Ciasses: 33 e 50
Titulo
Termo n.°. 642.900, de 26-5-1964
Scper Mercado Melava Ltda.
São Pujo
'siraL.oaat.
I ui. Brasileira

I , AO*
mostarda, mortadela, -nos moscaa

,ze.s: óleos comestiveis, ostras, ovas,
pães. plaos, prlinés, punenta, pós para

pudins, pickles, peixes, presuntos, pa.
tês. petit-pois, pstilhas, p aras. podias&

quelios, rações balanceadas para anta
requeijões, saia sagu, sardrnhas,
sauduiches, salsichas, salame& sopas en.
lai2clas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tamaras, talha,
tini, tremoços, tortas, tortas paaa ali*
mento de animais e aves, torrões,
mala. •

.

toucinho e vinagre •

Termo n. 9 642.901, oe 26-5-1961
Panificadora e C.onteitaria São

Cristóvão Ltda,
São PUlo

SX0 CRISTOVX0
Ind. Brasileira
, Classe 50
Impressos

Termo n.° 642.902, de 26-5-1964
Nelson Lopes Casques
São Pulo
1CCICA NELSON

Classe 8
Óculos
Termo u.° 642.903, de 26-5-1964
Bar e Lanches Mamada Ltda.
São Pulo

and. Brasil ei

ra

Casse 50
Impressos
'têm° n.• 642.904, de 26-5-1964
Renovadora de Pneus Santo Antamela
Lhnitada
São Pu o
SANTO ANTONIO

• Ind. Brasileiro
Classe 50
Impressos
•• • •

Urino n.0 642.905. 'de 26-5-1964
Melhoramentos Dosquinzes S.C.
São Pu!o
DOSQUINZES

Classe 33
•
Administração de bens, imóveis, luta.
mentos e -Const.uções

. Termo n.9 642.906, de 26-5-1964
Indústria de Alarmes Wuz-Bel Ltda.
Classe 41
•
São Pulo
Alcachofras, aletria, alho, aspargas
TWZ-BEL
açúcar, alimentos paar animais, amido
Ind. Brasileira .
arnendoas, ameixas, amendoim. araruta
arroz, atum, aveia. ave/ãs, azeite. azeiClasse 8
tonas. banha, bacalhau, batatas. balasAlarmes
biscoitos, bombons, bolachas baunilha
café em pó e em grão. Camarão, canela
Termo n.° 642.907, 'de 26-5-1964
era pau e em pó. cacau, carnes. chá. Comercial Avícola, Graaja. Ernanoel
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
Limitada
cereais, cominho. creme' de kite cremas
São Pulo
alimenticios croquetes, compotas. maEllANOEL
gica, coalhada, castanha, cebola. condi
, Ind. Brasileir3
menti' para alimentos, colorantea
chouriços, dend& doces, doces de .fra
Classe 19
tas, espinafre. assea das alimentares. ena
Aves e ovos
nadai, ervilhas, arawvas, extrato de tomate, farinhas a:imanadas, favas., fé
Têrmo ra° 642.908, de 26-5-196,4
cuias, flocos, farelo. fermentos feaão
Bar e Lanches 12 de Abril Ltda.
f goa, frios, frutas sécas naturak e cris.
São Puastalizadas; aricose, goram te mascar. gor
duras, granuks, grão de bico gelatina
1 2 DE ABRIL
goiabada, geléias. herva doce hena
1 Ind. Brasileira
mate, hortaliças, lagostas. línguas. leite
condensado, leite em pó, legumes em
'Classe 41
conserva, lentilhas. linguiça. Waueo. mas
sas aBmenticias, mariscos, manteiga Lanches ide; queijo; prestinto, mortadela.,
aharraaag'a; aa,ta
margarina, marmelada-maca:ralo. mas . sel.iacha„

Quinta-feira 17
Trino 11-1 642.909. de 26-5-1964
1EP — Importadora e Exportadora
Paulista Ltda.
São Pulo
,

IEP
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos

Termo n.9 642.912, de 26-5-1964
Escritório Contábil e Imobiliária
"Arivel" Ltda.
São Pulo

DIÁRIO OFICIAL
guardanapos, saleiros 'ilhoa, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos vasilhames para acondicionamento, vasos, xícaras, colas a frio e colas não incicidas
em outras classes, para borracha, para
costumes, para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para aliar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelaaem e guarn'ções de material plástico para indústria geral de plásticos
Termo n.° 642 .9 /3, de 26-5-19(1
•
Pastificlo "Ridan" Ltda.
Sáo Pulo

IIND. 13
, RASILEIRA -

Classe 50
Impresoss em geral
Termo n.° 642.910, de 26-5-1964
Jarnasa — Indústria de Artefatos Plásticos e Baquelite Ltda.
São Pulo

JAMASA

R I DA N
MD. BRASILEIRA

Classe 41
Paca, biscoitos, farinha e massas
alimentícias
Termos as. 642.915 a 642.921, de
26-5-1964
Dr. Leon Sznifer
São Pulo
I Ne OR.Ecii,

Brazileira

Classe 48
IND. BRASILEIRA
Para distinguir: Perfumes, associas. -xtratos. água de colônia, água de toucaassseega
dor, água de beleza, água de quina.
(asasse 225
again de rosas, água de alfazema água
Para distinguir: Artefatos de material para barba, loções e tónicos para os
plástico e de aviou: Recipientes fabri- cabelos e para a pele, briNantina. bass
cados de material plástico, revestimen- tonna.. "batons". cosmét.eoà. fixadores
tos confeccionados de substãnclas ant. de penteados, petróleos, óleos sara
mais e vegetais: Argolas, açucareiros. cabelos, creme evanescente cremes qorarmações para óculos, bules. bandejas. durosos e pomadas para limpeza da pe
bases para teleSunes, baldes, bacias, bol- k e "maquilagel. depilatórios, desodo
sas, caixas, carteiras chapas, caboz
para ferramentas e utensílios. cruzetas. cantes, vinagre aromático. pó de arroz
caixas para acondicionamento de ali- e talco perfumado ou não. lápis para
mentos, caixas de material plástico para pestana e sobrancelhas. preparados para
baterias, coadores, coos, canecas ao- embelezar aios e olhos, carmim para
lheres, conchas, cestas para pão, cest o rosto e para os lábios. sabão e creme
nhas capas para álbuns e para livros para barbear. sabão liqu.do peOutrado
cálices, cestos. c as tiçais para ve7as, ou não, sabonetes, dentitricios em pó.
caixas para guarda de objetos. ata- pasta ou liquido; sais perfumados para
chos, coadores para chá. descanso ,ara banhos pentes. vaporizadores de perta
pratos, copos e copinhos de pláatoco me: escamas para dentes. cabelos unhas
para sorvetes, caixinhas de plástico e dias: rum de louro. saquinhc perfu
para sorvetes, colherinhas, pasinhas. usado preparados em pó. pasta, liquigarfinhos de plástico para sorvetes. 'ar- do e tijolos para o tratamento das unhas,
minhas de plástico para sorvetes, discos dissolventes e vernizes, removalores da
embreagens de material plástico emba- cuticular: gl.cerina perfumada para e
lagens de material plástico para seiva- os cabelos e preparados para descolotes estojo para objetos, espumas de rir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos para e pele
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas antaruidos, escoadores de
Classe 11
pratos, funis, formas para doces, fitas Para distinguir ferragens e ferramentas:
isolantes. filmes, fios de celulose, fechos Alicates, alavancas. arruelas. arrebites,
para bolsas, facas, guarnições, guarni- argolas. aldraves, armações de metal
ções para chupetas e mama iraras, gama abridores de latas. arame, aparelhos de
nIções para porta-blocos. guarnições chá e café. assadeiras. açucareiros. apapara liquidifieadores e para batedeiras relhos para lavatórios. arandelas. ares.
de frutas e legumes, guarnições de ma- tas. aros, almofadariam amoladores.
terial plástico para ctensillos e objetos amoladores de ferramentas, alças para
guarnições para bolsas, gutas galerias ancinhos, brocas, bigornas., baixelas
para cortinas, jarros, laminados plás- bandeias, bacias. bombonieres. baldes.
ticos, lancheiras, mantegueiras. malas, borboletas baterias, bases de naaal, brai
orinóis. pendedores de roupas, puxado- çadeiras. bules, bisagra. buchas bainha
res para móveis. pires. pratos. palitei- Para facas, baterias de cosinha.
ros. pás de cosinha. pedras :)..aeS, arta de pedreiros cadeados. correntes, cabiaos. protetoes para documentos, pu- des, chaves de parafusos. conexões para
xadores de água para uso riumét-tieo encanamentos. caixas de metal para
porta-copos porta-níqueis. aorta-nom& portões, colunas. canos, chaves de fenporta documentos, placas, rebites, rodi- da. chaves inglesas, cabeções canecas.
recir • rntes. suportes mi portvs para copos, cachepots. centro de mesa. CO-

(Seção III)

eten.i.Jr.t. de '19b £1. 3£141

quetelerat caixas para condimento de abas. perneiras, quinamos. regalos,
alimentos, cadeados, caldeirões, casara robe de chambre, roupao, sobretudos,
las. chaleiras, cafeteiras, aonchas. coa- suspensórios, saldas de banho, sandálias'
dores, cuscuseiros. cabides de metal. suetere& shorts. &assoas, tolas, ou Mack;
cabos, caixas de ferro. cruzetas. curvas. tater. toucas, turbantes, ternos, uniformes
cantonerras, chaveiros, tanivetes. chavee vestidos
vaias, cremones, cadinhos, crivos, chata
Classe 35
tradores. zassinetes. cabos, chaves, cuia. Couros e peles preparadas ou não, (AL..
ires para porcas circulares, chaves sor- murças, Couros, vaquetas, pelicas e ar.
quimétrica. correntes para chaves. coa tefatos dos mesmos: Almofadas de couchatas. chaves para porcas. distintivos. ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
dobradiças, descanso para talheres, pra- chicotes de couro, carneiras, capas para
tos e copos, enxadas, esferas, engates, álbuns e para livros, embalagens da
enfeites de metal, estribos, espátulas COUrO, estojos guarnições de couro para
estojos de metal para carimbos, eixos. automóveis, guarnições para porta-ble.
expandidor para tubos, estruturas meta- cos, malas, maletas, porta-notas, porta.
licas. escarraderas, espremedores. espu- chaves, porta-niqueis, pastas, pulseiras
madeiras, formões. foices, ferro para de couro, rédeas, selins, sacos para viaa
cortar capim. ferrolhos, facas, tacões. gem, sacolas, saltos, solas e so/ados,
techaduas, fruteiras, funis. fôrmas para
tirantes para' arreios e valises
doces, bolos. embadas e pudins. flanges
fivela, furadores, ferramentas cortratea
reamo ta° 642.922, de 26-5-1964
e perfurantes para marceneiros, fechos
Antonio Sírrar
Cia. Ltda.
de metal, terraduras, tornai:Mas. fitas
São Pulo
de aço, ganchos. guanições de metal.
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras. grelhas, galheteiros.
gonzos. grossas, garrafas, ilhoses. toaIND. BRASILEIRA,
lhas. jarros, limas. laminas lícoreiros,
latas loas. linuguetas, leiteiras mocha
, Classe ao
(linhas, moias paar portas. martelos Para distinguir; Artigos de vestuáSua
marretas, matrizes, maniatas, maçanetas e roupas feitas em geral: Agasalhos,
morsas, machetes. mantegueiras. malhos. aventais. alparcatas, anáguas. blialas,
navalhas. aiples, puas. pás, picaretas boras, botinas, blusões, boinas. babapregos, ponteiros. parafusos. porcas. douroc, ,bonés, capacetes, cartolas. cara.
pratos, porta-gêlo. poseiras. porta-pão. pinas, casaçao, roletas, capas. chatas,
porta-joias, paliteiros, panelas. puxado- eachecols calçada, chapéus, cintos.
res. placas. pregadoees. Porta-esponjas cintas, combinações, corpinhos, calças,
penetras, pinos, plainas. perturadeiras. de senhoras e de crianças, calções. calp ires, pinças. panelões, porta-copos e ças. camisas, camisolas, camisetas.
garrafas, passadores de roupa. voai- cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
ihas. rastelos, roldanas. ralos, regadores saias, casacos, chinelos, dominós. echar.
rebites, reduções. reci pientes, de metal, pes fantasias, fardas para militares. ai,.
rodizios. roscas de aço inoxidável. re- !acuais, fraldas, galochas, gravatas, gor.
g istros de aço inoxidávek registros ros. jogas de /ingeria, jaquetas, !agua,
serras, serrotes, sifões saleiros sacarr& luvas, ligas, lenços, mantõs. meias.
lhas, torquezes, trilhos, tubos tabula- maiôs. esaatas, mandrião. mantlhas.
abes, tampões. cavadeiras. telas de
Item, palas. penhoar, pulavas, pelerinas,
arame, trincos, taças. travessas, tesouras.
tr ancas, tramelas. talheres, talhadeiras peugas. ponches, polainas, pijamas, pua
tampas para panelas e caldeirões, ter. abo& perneiras, quisnonoa, regalos,
robe de chambre, roupa°, sobretudos.'
emas, tacho& trens de casinha, torradeiras. aorinóls. vasos, vasilhames, ver- suspensórios, saldas de banho, sandálias,
tam. mandril de expansão, luza de sueteres, shorte. sungas. atolas ou slacks,
tuler, ...a sas. turbantes, terno& unichanfrar, guia de freza de chanfrar.
formes ' e vestidos
ventosas, maletas, batas para sacos de
viagem, para pastas. Palsnazes. cantos
Térino n' 642.923, de 26-5-1964
Para estojos. colchetes para malas, craPautificadora Flor de Itacicera
vos, enfeites. fêcho para pastai e para
São Pulo
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, supores
...E.LOR DE ITAOLIERK1
torniquetes e tubos de extensão
*e. BRASILEIRA
Casse 46
Ceras para assoalhos, pasta para polir
Classe 41
calçados, sabão e vela
Alcachofras. aletria, alho, aspargos,
Classe 30
açúcar, alimentos paar animais, amido.
Bengalas e guarda-chuvas e guarda-sol amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
Classe 3
arroz, atum, aveia, avelãs. azeite. azei.
Produtos químicos para fins
tonas, banha, bacalhau, batatas. balas.
farmacêuticos
bis( oitos, bombons, bolachas, baunilha,
Classe 36
cafe em pó e em grão, camarão. canela,
Para distinguir: Artigos de vestuários em pau e em p& cacau. carnes, chá,
e roupa., feitas em geral: Agasalhos. caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas. cereais. cominho. creme de leite, cremes
botas. botinas, blusões boinas baba. alimentícios croquetes, compotas. candouras, bonés, capacetes, cartolas, cara- Oca coalhadas castanha. cebola. condiouças, casacão coletes, capas, chatas mentos para alimentos, aolorantes,
cacrecols, calçados, chapéus. canos. chouriços. dendê doces, doces de frucintas, combinações, corpinhos calças tas, espinafre. essências alimentares, eat•
de senhoras e de crianças, calções, cal- padas, ervilhas, enxovas, extrato de toças, camisas, camisolas, camisetas mate, farinhas ia:lanudas, lavas, fécuecas, ceroulas, colarinhos cueiros culas, flocos, farelo. fermentos. feijão.
saias, casacos, chinelos, dominós, echaa figos. frios, frutas sécas naturais e criapes, ;antas as, fardas para militares co- tatizadas; gricose, goela de mascar. gorgránulos, grão de bico, gelatina.
!asilais, fraldas, galochas, gravatas gor- duras,
goiabada. geléias, herva doce, herva
ros, jogos de /ingeria, jaquetas. laçaès mate, hortaliças. lagostas, 'Inatas. leite
luvas ligas, lenços, mansas, meias condensado, leite em pó, legumes eu
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas, pa- conserva, lentilhas, linguiça, /ouro. mas,..
letós, palas, penhoar, pulover. pelr
allmenticias. Mari scos, manteiga.
peugas. ponches, polainas, pijamas, pv margarina. marmelada. macarrão, mas-

FLORENÇA

3472 Quinta-feira 1D
.•

•r
aa -de tomate, mel e melado, mate,
sus para mingaus, molhos moluscos
m,'-tarda, mortadela, nós moscada, ao. zra_ óleos comestiveis. ostras, ovas.
piaos, prima. pimenta, pós para
pickles, peixes, presuntos, pa,eé,
pstilhas, pizzas, pudim.
ios, rações balanceadas para -atei4.4 ,947 requeijões, sai, sagu, sardinhas
;.,„sercuiches, salsichas, salames, sopas en". ..,,,Jatr:;oas, sorvetes. Sucos de tomates e de
(!taiOs;
torradas, tapioca, tâmaras, talha.
•
•
tremoços, tortas, tortas para alir
mento de animais e aves, torrões,
toucintu. e vinagre
'Termo n.o 642.924, de 26-5-1964
•
Gráfica Santo Inácio Ltda
São Pulo
-

••>s e.sportei.figuràs de-aves- e 'animais,
raguetes, piões, petecas, dominós, tôn.
hal" .zadres, baralhos, damas, luvas
para boa chocalhos: tens de mesa, espingardake revólver de brinquedo, trens
e vagonetes, tornozeletras •elhetras c
caneleiras para esporte
Termci m° 642.927, de 26-5-1964
Plásticos e Alumínios do Belém Ltda.
São Pulo

BE
IncL kResileira

+Ulmo n.° 642:932,' da 26-54964
Poro-Sn:saio lia.to Ltda. ,
Guanabara

FOTO STUDI$-n A R 1(,)
s Classe 8
-ql.:nes
- Termo n.o 642.934, de 26 -5- 1964
turampio Celestino Santana
Guanabara

Classe 11
Bules, canecas, caçarolas, panelas e
talreres

2otuuou41~'

Termo Il.° 642.928, de 26-5-1961
Cerealista Tupassi Limitada
Paraná

Classe 33
Corte e costura e SUS derivados, alta
costura
•

,

TIIPILSSI
Ind. Brasileira

Termo n.9 642.939, de 26-5-1961
Bar e Café "Bernardo" Ltda.
São Paulo_

BERNARDO
.Classe 41
Insígnia comercial
Tartno n.° 642.940, de 26-5-1964
Ildeaonso Vieira
São Paulo-

Tèrmo n.o 642.929, de 26-5-1964
Calçudos Dione Ltda.
São- Pulo

D IAMU Si

ITEM
Ind. Brasileira
Classe

Alpercatas, botas, chinelos, sapatos e
sandálias
termo •n.9 642.930, de 26 -5 - 1964
jamil M. Kassou;
São Pulo

ELESTICOS
N.S. DO wankno
Bre.sileirs
Classe 12
Elásticos em peça
Termo n.°.. 642.931, de - 26-5-1964
bar. Café e - Lanches_Bonanza ,Ltda.
São Pula

BONANZk
Ind. Brasileira
•
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis, bitter, Wrandy, conhaque, cervejan fernet, genebra, gim, kumel, licores. nectar, punch, pimpermint, rhu.n.
sucos de frutas em álcool, .vinhos, vermuth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
• Térmo n.. 642.933, de 264-1964
Roberto LisbOa Walchersberg
Guanabara

OL

BRINICe.—FIAR
Ind. BrP-slieíró,

\

1 BtALIIMEtat

~anu
r.

Urino n.° 642,935, de 26-5-1964
Fábrica de Calçados Tony Ltda.
'
Guanabara

ferro -fundicfn em bruto e em chi,»
pai- galvanizadas ou. não, /erro guta.
terra laminado, dgas de ferro. 'erro
manga:tes. ferro maleável. bilhas à*
'1annres, lisas ou dão. -metal para fuidição de tipos, latão. latão em "tólhaa,
em chapas, em wergalhões liga* da
metais ramaLs era barras. em ' chapas,
cm telhas e em gusas. 'metais toria.sos,
metais estampados, . niguel solda co.'
anum; molibdeno, tungsténio. zinco. oda
co corrugado liso. em chapas em
• fólhas e ligas de atuo

Vsai

,--Classe 41
Correias _

Classe 11
Ferranuntas industriais
— Termo n.9 642.925, de 2G-5-1964
Indústria de Plásticos B-inke-Flor Ltda,
São Pu'o

Classe 19_
•
- Para distinguir: logos. brinquccios, artigos desportivos e passatempos em geral:
Carrinhos. beecinhos aviões. zepellas
..starrodnhas, autormive,s. caminhões. pa:
uns, patinetes bonecas bolas para todos
5-11
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:

'SANTO I N AC1.0'
. IND. BRAS:LEIRA
• Classe 38
Aros para guardanapos de papel-.
aglutinados. álbuns (em branco). álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto para . brinquedos) -.blocos para
blocos para anotações. nobinas brocharas não. impressas cadernos de .escrever. capas par adocumentos. 'carteiras.
caixas de papelão. cadernetas. ' caderDOS, caixas de cartão caixas - para papelaria. cartões de visitas, calões comercias. cartões indices conleti.,. cartolina, caderno., de papei melimetradol
em branco para desenho, - cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina. crapas p lanográficas, cadernos de lembram carretéis de pa.
palão. envelopes envólucrof para charutos . de papel ericadernação de papel
ou . papelão, etiquetas, toalhas indicas,
• /61has de celulose guardanapos. livros
não impressos livros - hscals: livros de
• contabilidade; mata-borrão; ornametitos
de papel transparente; pratos. papelinhos, papais de estanho e de altiminto,
padéis sem impressão papéis em branco
para impressão papeis fantasia - menos
par torrar, paredes papel almaço com
ou sem pauta papel crepon.- papei: de
seda, papel impermeável. papel em- bo:bina para impressâo P ap e l enceram,
pele] higiênico, papei intpermeázet
para copiar papei para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar. nave _nava es-,
crever. papel para imprimir. papel parafina para embrulhos papel celofane,
papel celulose p apar. de ge ia papei
absorvente. papei - para embrulhar tabaco. papelão, recip entes de R apei. rosetas de papel. rótulos le papel rolos
de. papel transparente wicos • de papel.
Serpenti nas: tubos postais, de cartão.
rubores 4e papel
°
n.°
642.9 26 . de 26 - 5 - 1964
til
x
ê
T
Cofersul — Come dal de -Llerramentas
Indust-inis Ltda.
São Pulo
COis
•
Brasiloira.
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. Classe 43
°leo para bronzear a peia

.

Indústria Brasilelra,

,

Classe 9
Para distinguir: Instrumentos musicais e
suas partes integrantes: Acordeão. arcos,
bandolas. bandolins, bombo, bongó, .
bacilos, 'baterias, contrabaixos. cordas
Ternio wo 642.936, de 26-5-1964
para instrumentos musicais, cuicas, calComércio de Redes Nylonpesca Ltda. ira de rufo, clarinetes, cavaquinhos, castanholas, ecravilhas para instrumentos,
_Rio Grande do Sul
cordata. cornetas, clarins, cordas e seri.
cordoamentos para tnstrumentos musia . NYLONP
- ESCA
cais. estojos para instrumentos musicais.
estardarte. tagote. flautas gaitas. guta
tarras,
gonzos. harpas. harmônicas. maa
Classe 50
ceta. maramas. ocarina, órgãos piano,
—Impressos
pandeiros. palheta, pianos, pianolas,
pratos, pistão. raecao. realejos, surdinas.
Termo is.°: 642.937, de ,20-5,1961
saxofones, timbares, tamborins trombo..
João Abrão
nes. tarrafas, tambores, triângulos. trama
São Paulo
bones de varas, -violas, violino- e ,
violoncelo • CON j UNTOS OS
_ Térrno n.° 642.941, 'd 26-5a1964
DIPLOMATAS
João.:Abrão
São Paulo

_ Classe 36
Artigos de vestuáao de teala sorte,
clusive, botas e chinelos

(
Classe 33
Titulo
Termo n.o 642.938, de 26 -54964
Ri. famo-Fundição Ltda. -' São Paulo

R E F A- C O,
Indústria' Brasileira
COM

Classe 5
Aço em bruto. aço preparado, aço doce
aço para tipos. aço' Fundida aço par
cialmente trabalhado, aço polido, aço
aço de vergalhões. oitavados aço extra
doce tundido. aço laminado, aço ni.mel
aço polido, aço em chapas e em%lhas
ligas de aça ligas de alumínio. amai
gamas de metais. metal aritifriccao se
timánio. metal brita. bronze em ver
ferro chapas na zinco, chapasahadas. chapas pretas, metais para cha
staceiras. chumbos em bruto em betras
em bastões • em lençol. .tgas de chum
bo cohre em bama. em chapas e em
fedhas ferro: espelho. ferro estanho
ent trilha au não. -estanho em fálha
vergudhase em papei laminado. ligas
de estanho ferro a carbrx.o. ferro em
.barras, .chapas ern vergalhõea e em 111,

gigko,NBERro
elleale• e ele..
V ee e.* ema_

AO ORCA°

e

Classes: 33:8, 32 e gs
Conjuntos musicais, discos gra vaaus,
discos virgens, programas de rádio, rádio-televisionados, peças teatrais e rine,
matográficás, programas circenses
Termo n.o 642.942, de 26-5-1961
Con.siglio S.A. Indústria e Comércio
de óleos Vegetais
São Paulo
"CON
- SIGLIO S/A. ;INDóSTRIA
l. COMÉRCIO DE OLEOS VEGETAS%ti
,

Nome Comerciai

Termo n.° 642.943, de 26-5-1964
(Prorrogação)
Consiglio S.A. Indústria e Comércio
de Óleos Vegetais
São Paulo

PRORROGAÇÃO
NAVAL
.Industria Brasileira

lã em peças, juta, jersey, Ws°, nylon,
paco-paco, percaline, raml, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos imperrneabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos

manivelas, navios, ônibus. para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantõzs,
rodas para bicicietas, ...aios pa a bicicletas, reboques, radiadores para veiculos
rodas para veículos, selins, Meletes, tirantes para veiculas vagões. velocipe.
des, varetas de controle do afogador e
acelerador, trókas. troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
r

Termo n ° 642.946, de 26-5-1964
Com anhia Brasileira de Petlóleo
Petronosso
São Paulo
a

p

Termo n.° 842.944, de 26-5-1964
Auto Pósto Ponta Grossa Ltda.
São Paulo
PONTA GROSSA

q

Termo n.° 642.945, de 26-5-1964
Indústria de Móveis "A Infantil" Ltda.
São Paulo

A INFANTIL
Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal vidro, de aço ou madeira. esto•
fados ou não. inclusive móveis para es.
tritório. Armários. armarias para ba

nheiros e para roupas usadas, alinuta

das, acolchoados para móveis, bancos
balcões, banquetas. bandeias. domicilia
res. berços. biombos, cadeiras. carrinho:
para chá e café conjuntas para dor
mit6rios, conjuntos para sala de ian
tar e sala de visi`as. conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjustoz de
armários e gabi atas para copa e co
tiriba, camas cabides, cadeiras gira,
ténias. cadeiras ce balanço, caixa de
a

rádio, colchões, colchões de mola.
pensas, divisões cdvans. discotecas de
madeira, espreguiçadeiras) guarda-rou.
pas, estantes mesas, mesinhas mesi.
abas para rádio e mi:visão. tnesinha
para máquinas de escrever, móveis pa.
ievisao. molduras para quadros porta.
etratos. poltronas. poltronas-camas,
orateleiras purtd-chapeus, sotás,
sofás-camas. ravessesrcs: e
a

vitr:nes
—

n- . 642.947, sie 26-5-1964
sj Prorrogação)
Irmãos Merched Abbud
9

SU Paulo
,

PRORROGAÇÃO

ltDASPec%

Termos fls. 642.948 e 642.949, de
26-5-1964
Inpasa S.A. Indústria Nacional dd
Auto Peças
São Paulo

Nome comercial
Termos na. 642.951 c 643.952. de
26-5-64
Union Cirbide Corporation
Estados Unidos da América

I NPASA
11NICastri a Brasileira
1

Irrnõos Mercheõ filabuõ
"

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, te,
'eidos para confecções em geral, para

tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: 'Algodão, alpaca, cânhamo, cetim.
caro& casemiras, fazendas e tecidos de

,

p

r

cabelos, creme evanes(ente, cremes gordurosos e pomadas pi a limpeza da pele e "maguilage", d pilarios, l.'-ó(10.
rantes, vinagre arou-. 'r co. pó de ,...roa
e talco pefumado ou não, lapis para

INVICTA

do e tijolos ara o tratamento dila unhas,
dissolventes e vernizes removedores da
cuticular: glicerina 1vrfutrada para os
cabelos e preparados para dsecolominhas, cílios e p:ntas ou sinais •rtificiais, óleos ara a pele
"ir

p

Térrno n.° 642.957. de 26-5-64
Produtos Rocha Químicos e Farrnas muticos S. .k.

nxtzeD2

p

illtiMaiS

CHLORPHENOR

PHILOTSG1

p

r

s

TELEBOND

q

,fo

los compressores para a agricultura.
sachadeiras. sei/andaras segaderas so-

cadores de terra tosadores de grama.
tratores agrieolas válvulas pare
rnáqunds aç ricotas

Guanabara

ANIMAR

Classe 21
Para distiN;uir Veículos e suas partes
:ntograntes. Aio-p
- ara bibicletas. autortv', ‘: »s. auto-carsinhões, aviões, amor!. alavancas de câmbio, braços,
bree
braços para veículos, bidcletas. carrinhos dor mão 11 carretas. caminhonetes.. c.arras amhuiaptes, caminhua
carros, tratores, aar orauerços. carros¡ores, carros, cartanques, carros-irr
roças, carocertas. eis.. chapas cir-

.5,

r

/1111A\ °4144h

de penteados. petr4 0s, (*.leoa a a Os

Máquinas e utensllios para sereia usa.
Classe 1
dos exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: Arados, abridores Coo,posições de sillcona para uni acade sulcos, adabacleiras. ancinhos maca- bamento resistente ao embaciamento a
artigos feitos dt prata
nicos e empilhadores combinad,,s
Classe 13
arrancadores rnc3nicos par 8qm...uai,
ra. batedeiras Para cereais, bombas Objetos de prata dotados de acabamento
Inatstria
resistente ao embaciameato
para adubar; ceifadeiras. carpideiras
Wasileira
ceifaaos para afim, charruas para agri•
Termo n.° 642.953, de 26-5-64
cultura, cultivadores, debulhadores. Produtos Rochc Químicos" e Farmacêudestocadores. desentegradores, ástraga,
ticos S. A.
dores para a agricultura, escarrificadoGtianabara
Classe 2
res, enchovadeiras, facas ara matara
Lla. produto para exterminar
nas agricolas, ferradeiras gadanhos,
e plantas
garras para arado, grades de discos
Têrtito
n.')
642.95S. de 26-5.64
oudentes, maquinas, batedeiras para
Viterbo T. Philot
agricultura, máquinas insetifugas, máItotASKEMa
quinas vaporizadoras, máquinas de
Guanabara
mungir, máquinas dveladoras de terra
Classe 2
máquinas erfuradoras para a agricul- Um produto para exterminar animais
tura, mquinas de plantar, motochar
e plantas
ruas, máquinas egadeiras, máquinas cie
Termo n.° 642.954, de 26-5-64
roçar. - de semear para sulfatar de
INDUSTRIA BRASILEIRA
Pittsburgh Pinte Glass Company
tosquir de triturar, de esfarelar ter—
E tados Llaidas da América
Classe 8
para !iniciação. para matar formiga,
Para distinguir: Alto falantes. untcaast
outros insetos para burrifar e polveriamplificadores, benjamins, bobinas. chastar desinfetantes, para adubar. para
sis. 'chaves de tomadas, diais, discos graagitar e espalhar palha, para conher
vados, aparelhos de fre uência modulaalgodão' para colher cereais, máquinas
Classe 14
da, kos para eletricidade, fonografom
amassadoras par fins agricolaa de
'mmiii'
para tubos e para apa-elhos de intereomunicacão lampa
cortar árvores, para espalhar, para ca- Vicio
válasuas de televisão
das. microfones, mostradores, de radias
pinar, máquinas combinadas para seplugs, pick-ups. pilhas secas, elétricas,
mear e culturas, de ,desbanar. para co
Termo n.° 642.955, de 26-5-64
silar máquinas e moinhos para forra- Produtos Roche Químicos e Farmacêu- resisténcias, aparelhos receptores seet
sons. rádios, soquetes, transmissores de
gens, máquinas toacadoras. ordenadoticos S. A.
sons, aparelros de televisão toca-discos
rés mecânicos, raladores mecânicos. ro-

a . •

#

para 'os',rb.t. lo.,Oes e totaeos para os.
cabelos e para a Isca,: brilhantina, bandolina. batons, cosmetieos, fixadores

em

Classe 1
Fluidos para freios hidráulicos

lasse

-7 ;" 3

pestana e sobrancelh,:s, preparado., para

Classe 47

Oleos de qualquer espécie para dumanação, a uecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-refinadu o não.
refinado. com ou sem a mistura de
óleos minerais,, animais eu vegetais,
para a iluminação. aquecimento, lubrificação ou combustão, e graxas. Plodutos e óleos combustiveis provenientes de petróleo

-

Termo n.° 642.950, de 26-5-64
embelezar ci;los e olhos, carmim para.
Brasling Fundição Brasileira de Metais o rosto e para os lábios, sabão e • eine
S. A.
para barbear, sabão liquido perla-liado
São Pulo
ou não, sabonetes, dentifricios
pó,
pasta ou liquido; sais perfumados aara
banhos. mies, vaporizaciores de oarfcBRASLING—FUNIIÇÃO
ine: escovas para dent,.s, cabelos, aahas
BRASILEIRA DE
e ellios, rum de louro, saquinho variainado, preparados em pa, pasta, ltruiRETAIS S.A.

PARÈ
Indústria Brasileira

Classe 46
Sabão, vela e detergentes

(14

Selcr,
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Quinta_feira

Industrio

automáticos ou não, aparelhos para coe,a
trole de sons, selecionadores. aparelhai
para telegrafo sem fio, valvubs, tomar
transformadores
Termo n.' 642.959, de 26 - 5 - 64
Atlanta S A. — Balas e Caramelo
Paulo
SirL , )

Cla,se 2
Um produto veterinário
Termo n.° 642.956, de 26-5-64

Helene Crustis Industries, Inc.
Estados Unidos da América

•

culares para veículos cebos de veículos
carrinhos para máquinas de ascrever
corrediços. para veículos, direção desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para pasaageiros e para carga.
engates para 'carro, • eixos de direção.
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas. landhas. ;motociclos, molas
motocicletas. motocaraas, moto furetNe.s.
,

MAGIC SECRET
Classe 48
Para distinguir; ‘ Perfumes, essências, ex.
tratos água de'cólônia,, água de toucador, agua 'de beleza. água de quina,
.

água de rosas água de alfazema, água

Glasse '41
Drops

detembro de 1964

JIÁRIO OFICIAL (Seção fio

cduinta-tetra

Têrmo a.° 642.975, de 26-5-64
Tano n.° 642.968, de 26-5-64
Tênmo n.° 642.964. de 26-5-64
Termo n.° 642.960, de 26-5-64
Atlanta S. A. — -Balas e Caras-caos Adante S. A. — Balas e Caramelos Atlanta S. A. — Balas e Caramelos Retifica Romano S. A. — Indústria (4
Comércio
São Paulo
São Paulo
São Paulo

.Atlainittes

_sts
"BONS PRODIJTOS . GARAN11"
Classe 41
Frase ,de propaganda
Termo m s 642.971, de 26-5-64
Cobesca D:stribuidora de Prodstos
Farmacêuticos iLda.
São Pu'o
Classe 4[
Drops

- Termo n.° 642.965, de 26-5-64
Atlanta S. A. -- Balas e Caramelos
São Paulo

São Paulo*

Nome comercial
Termos na. 642.976 e 642.977, de
26-5-64
DedInl Capellari S. A., — Transforld
criadores
São Paulo

GOE3ESCA

Classe 41
Drops

Termo n. s 642.951, de 26-5-64 .
sitiante S. A. — Balas e Caras-Aos

ittrIFICA ROMANO SIA.-.`
Indústria e Comércio

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 50
Para iuscinguir: Impressos em geral.
bi'hetes. duplicatas. faturas, folhinhas,
notas fiscais, papéis de corresponda. - cia, passagens, recibos. anúncios
impressos
-

Tnatç Rtria Brasileira

•

Termo m° 642.972, de 26-5-64
Classe 8
Cunali — Indústria e Comércio Ltda.
Transformadores de voltagem de cord
São Paulo
rente elétrica e chaves auternátical
• corta circuito tipo /Vfatheus
••
Classe
50
-""NALL • INDIIErTRtA s 001.1gRCIO
Para distinguir: Impressos em geral,
bil hetes, duptdcatas, faturas, folh'nhas,
Classe 41 Nome comercial
netas fiscais, papéis de correspondência.
Drops
passagens, recibos, anúncios impressos
Termo n. s 642.973, de 26-5-64
Termo n.° 642.962, de 26-5-64
Classe 41
Termo n.° 642.978 e 26-5-64
Manchastes Distribnidom ris Produtos
Atlanta S. A. — Balas e Caramelos
Drop:
%mel — Reparos e Manutenção Para:
Farenaceutitcos Ltda.
Elevadores Ltda.
São Paulo
São Paulo
Termo n. s 642.966, á 26-5-64
Guanabara
Atlanta S. A. — Baias e Caramelos
São Paulo

MANCHESTEF?
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral.
bilhetes, duplicatas, faturas, folhinhas.
notas fiscais, papéis ch correspondência,
passa g ens, recibos. anúncios impressos

•

13.E R OLINHA

n•••n••n01

Termo n. 642:953. de 26-5-64
.Arlante S. A. — Balas e Caramelos
São Rabio

%...,taNSc

"3 a

Drops
Termos na. 642.969 e 642.970, de
26-5-64
Rações Ceres Lida
.
São Paulo

Classe 90
Móveis em geral de metal, vidro. de
aço. madeira estofados nu não. Insto
sive móveis para escritrinst• Armários

p

p

para sala 'de tardar. e sala d. eVisitas
Classe: 41
Dr9Ps
Tersa° n.• 642.967, de 26-544
Atlanta S. A. — Balas e Caramelos
São Paulo

L

• BaIat Car34-elas
-

%

•

REMEI.

INDÚSTRIA ORA-SILEIRA

armários para banheiro e ara roupas
nsadas. almofadas. acolchoados oars
móveis bancos. balcões. .1Nanotsetag
andeias. domiciliares berços , biombos
cadeiras, carrinhos ara -chá e café
conluntos para dormitórios. coniuntos

;AVRANTE

Name comercial

Termo n. 9 642,979, de 26-5-64
• Termo n.° ,642.974 de 26-5-64
Companhia Teperman de Estofamentos Remei — Reparos 'e Manutenção de São Paulo
Efevadores tLda.
Guanabara
•

e

Classe 41
Drops

REMEI ilEPAROS
E MANUTENÇÃO DE:
ELEVADORES LTD/G.

ClasSe--50
Impressos Concernentes aos serviçosde
reparos e manutenção da elevadores
Termo n.°642.980, de 26-5-64
Auto Estrela Ltda.
Guanabara

Auto, Estréia Ltd nL
Nome comercial ",

Termo n.° 642.982, de 26-5-69
confuntos paia terraços .iardim e nisata
coniuntos de armários e abinetes pare Distribuidora Guanabara de Lubrifican-

g

copa e_cosisha. camas, cabides. cadeiras
giratárias cadeiras de .balanco. caixa
BRASILEIRA
Iti'DUSTRIA
de rádios colchões..coishões de moia.
dispensas. divisões. Wan g . ' discoteca.
de madeira. Ispreguicaeiras -escrivIr,
Classe 41
Para distinguir: rações balanceadas. e altas. rstantes, guarda -roupas . mess.
mesinhas, mesinha& para rádio e telr.s
soncentradas nara aves e animais
- Classe 50
são. mesinhas para - televisão . moldura
Para distinguir: impressos -em geri, sara 'quadros, porta-retratos poltrona
bilhetes, duplicatas, faturas, folhinhas. ,oltronas-camas. ai-melei/As porta-chk:
notas fiscais, papéis de correspondência, oéus. sofás, sofás-sarnas, travesseiro-'
passagesn,' recibos ? . anúncios; InpressOs
vitrines
'''..
Ffte.

;• •

,

•

;

-

tes e Representações tIsla
. GuanabsC

'Distribuidora Guanabara
d e Lubrificantes
i e'Representaçoes Ltda,
Nome comercial

•

••"

•

utuinta-feira 11

Wrmo n.9 642.981, de 26-5.6,9,
Auto Estrela Ltda.
Guanabara
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• --T,f77

.•etembro de 1V64 :34/5. `.

Têrmo n.* 642.992, de 26-5-64
Bartholomeu Coelho Canaealea
Guanabarr

Termo n.° 643.000. de 26-5-64
tos confeccionados de substâncias tuia
Sonora Aparelhos Eletro-Domesticoa mais e vegetais:. Argolas, açucareiros
Ltda.
armações para óculos, bules, bandeias,
Guanabara
bases para tele iones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas, cabos
para _ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixa, para acondicionamento de
mentos, caixas de material plástico para
Classes: 6, 8, 11, 21 e 39
baterias, coadores. caos, canecas, coTitulo de ..estabelecimento
lheres, conchas,. cestas para pão, casa
indústria Brasileira
abas capas para álbuns e para hsaas
Termo n.9 642.983, de 26-5-64
Classe 8
cálices, cestos, castiçais para vela,
Distribuidora Guanabara de LubrificanArtigos da classe
caixas para guarda de objetos . e sate. e Representações tLda.
chos, coadores para chá. descanso ç"elaanabara
Termo n. 643.001. de 26-5-64
i ndústria Brasileira
copos e sopinhas de plasr .: a,
Alfaiar: (Comércio, Importação o Ex- pratos,
Classe 5
para sorvetes, caixinhas de tdásta
portaçáo)
S.
A.
Artigos da classe
para sorvetes, coffierInhas, pasinhab,
Guanabara
garfinhos de plástico para sorvetes, for-.
Temos ns. 642.993 e 642.994, de
minhas de plástico para sorvetes, discos
26-5-64
embreagem de material pláadco ernba.Dora Wendhausen
n lagens de material plástico para sorva'Indústria Brasileira
Guanabara
te.* estojos para objetos, espumas de
nadou, esteiras, enfeites para automó-,
veis, massas anti-ruidos, escoadorcs de
Classe 47
Indústria Bra-sileir..
pratos, funis, formas para doces, fitas
Artigos da classe
g
Isolantes, filmes, fios de celulose. fechos
Classe 41
1
Termo n.° 642.984, de 26-5-64
Artigos da classe
Para bolsas, facas, uuarnições, guarniS. A. Dobai Importadora e Exporções para chupetas e mamadeiras, guarindústria Brasileira
Termo n. 643.002, de 26-5-64
tadora
nições para porta-blocos, ssuarrliCbcs
Classe 34
Brida Gottschall
Guanabara
para liquidificadores e para àatedeiras
Artigos da classe
Guanabara
de frutas e legumes, guarnis,15es de iraClasse 40
teria] plástico para atem:lios e objetos
Artigos da classe
S".'A.t1)013AL
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminadas, plás00/44
UÁLk'n•
Termo n.° 642.995, de 26-5-64
importadora e Exportaeor
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
Lion Comercio e Importaçâo 8, A.
orinóis, pendedores de roupas, puxado.
C.'3nabar&
Classe 33
NonTe comercia/
res para móveis, pires, pratos palitei-.
Título de estabelecimento
ros, pás de casinha, pedras nomes, adia
•
Ternos xis. 642.985 a 642.988, de
Termo a. 643.003, de 26-5-64
gos, protetoes para documentos, pua
26-5-64
Orma Representações Ltda
xadoree 'de água para uso doméstico
ETnor1. A. Dobai Importadora
Rio Grande do Sul
porta-copos, porta-niqueis, porta-notas,
tadora
Indústria Brasileira
porta-documentos, placas, rebites, radia
Guanabara
abas, recipientes, suportes nwortes para
guardanapos, saleiros tubos, avelas,
Classe 12
tubos ,ara ampolas, tubos para serinArtigos da classe
gas, travessas, tipos de 'material pias.
Classe 24
tico, sacolas, sacos, ,aquinhoa vuslihaa
Artigos da dasse
mes para acondicionamento, vasos, ata
Temo n.9 642.997. de 26-5-64
caras, colas a frio e colas não inckIdas
Indústria Brasileira'
Oppac — Ouro Preto Peças Artisticas
em outras classes, para borracha. para
•
e Confecções Ltda
cortumes, para marcineiroa. para sapaClasse
Guanabara
teiros, para vidros, pasta adesiva para
Artigos da classe
correias, pasta e pedras para afiar
Classe 5
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
Artigos da classe
para ladrilros e adesivos para azulejos,
Classe 11
anéis. carretéis par tecelagem e guara
Artigos da classe
nições de material plástico para indás4
Classe 41
tria geral de taásticos
Artigos da classe
Termo ar. 643.006, de 26-5-64
Trino n.° 642.989, de 26-5-64
Rovema — Rolamentos, Veicules d
Oficina Capoteiro Efa Ltri2
' Classe 17
Máquinas Ltda,
Guanabara
Ind ústria
ustna Brasileira
• Papel carbono
Sáo Paulo
-.a
' Classe 40
Termo n. 643.004, de 26-5-64
nficina Capoteiro EFA Ltda.
Artigos da classe
Carlos Braneante
So Paulo
Termo ° 642.998. kle 26-5-64
Nome comercial
Monecerium do Brasil Ltd.
Rio de Janeiro
ndúst rir
'Termo na 642.990, de 26-5-64
Oficina Capoteiro Efa Ltda.
sBrasileirál
Guanabará
Para distinguir: Motores de qualquer eu
pécie e suas parte.Cla saber: acomplaa
Indústria Brasileira
mentos aa ais, acomplamentos de rodas
livres, alavancas manobradoras de eu.
Classe 50
In d ústria Brasileirs
breagem. almofadas para eixos, amortea
Impressos em geral
cedarya de esferas para rolamentos, ar.
Classe 44
Indústr i a J3rasiteira
Tanino n. 643.005, de 26-5-64
ticulaaões universais. amortecedores Md
Artigos da classe
Carlos Brarkante
dráulicm, aparelhos para reduzir o C01101
Sao Paulo
Clat.Se 21
sumo de combustivel. aparelhos de- ln.
Termo a.9 642.999. de 26-5-64
Artigos da classe
brifIcação, bielas, bobinas para máquI.
Aura Eletrônica tLda.
nas. braçadeiras de embreagem, bombas
• Guanabara.
Termo n.° 642.991, cic 26-5-64
de comb ustiVel..bombas de essencia,
BarthaIomen Coalho. Gooralps
chas, cabeças de cilindros, cadeiras dei
Guanabara
transmis.são caixas de embreagem, cai.
xas de mun'hão; do e xo, caixas de ema
'Indústria Brasrietra.
panque, carter de embreagem, coleto.
erro Velho Alarcon
„, .classe 28
res para motores. correntes
Indústria Brasileara
Para distinguir: Artefatos de mataria: cubos de placa . d embreagem,motrizes.
()asses: 5 e 21
plástico e de nylon: Recipientes fabri- de cilindros, degraus para eixos.culatrai
,Ciasse 8
dina-a
Titulo da estabelecimentc
cados de material plástico, vevestanen. moa, dispositivos para fixar o momento
Artigos da dass

Auto Estréia

Sonora

çuanabara

ROVe11114

FA
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4a alumagem nos motores de combustão,

bilizantes líquidos ou sOb outras formas
Termo n.° 643.017, de 26-5-1964
Termo a. 643.009, de 26-5-64
para' revestimentos e outros como nas Eduardo Lincoln Barbosa' de Sabóli
AtliintIda Cinematográfica S. A.
dispositivos de Ign:ç.ão elétrica, eixos de
cónstruções, persianas, placas para paGuanabara
Guanabara
direçâo, eixos de excêntricos, eixos -ra
vimentação, eças ornamentais de cimanivela, eixos de transmissão, angramento ou gesso ara tetos e paredes.
PRORROGAÇÃO
lanem, einprenagens de parafus soem
Papel para forrar casas, massas antifim, Litros parai impeza; do ar de refrircidos para uso nas construções, pargeração, filtros de pressão, freios, hasqueias, portas, portõis, pisos, soleiras,
tes, magnetos de alumagem, motores de
para portas, tijolos tubos de concreto.
avião, motores de bicicletas, motores de
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanClasse 32.
correntes alternadas, -moto'res - de com‘Ao°
bustão. motores de combustão fixos, mo- Uma produção cinematográfica (filme ques de cimento, vigas, vigamentos a
vitrós
revelado)
tores- de combustão moveis, motores
Massa- motores de dois tempos, mecarernio n. 643.010, de 26-5-64
• Termo n. 643.013, de 26-5-64
nismos de transmissão, mecan smos de
Leonardo Sell
Giuseppe Vanossi
transmissão de força, motores de quatro
Sana Catarina
São Paulo
st,
tempos, motores de essencia, motores a
sgás. motores oscilantes, motores a petróleo, motores térmicos, motores a yapor, placas de embreagem, polias, 'roClasse 8
lamentos de es t-eras, roda; para correnMáquinas fa,antes, discos gravamos
tes rodas dentadas, reguladores, velas
Indústria Brasileira:
coa untos para dissos
de ignição, velas de alumagem
Classe
42
Termo n.° 643.016, de 26-5-1964
Termo n. 643.007, de 26-5-64
Para distinguir: Aguardentes, aperitis
Hélio 1\ncolay
Tecnotox do Brasil Ltda,
RELI.
O
LEONARD
vos. anis, Muer, brandy, conhaque, cerRANOmo
QuEmADO
São Paulo
Rio de Janeiro
vejas feraet, genebra, gim kumel, licas
5.n
k...
res,
nectar,
punch,
pimpsrmint,
chuta.
AZUL ESCURD
AMARELO
sucos de frutas em álcool, vinhos, ver
truth, vinhos espumantes. vinhos quiClasse 43
nados, whisky
Um refrigerante

DUPLA DO BARULHO

(borra'

Terno n. 643.011, de 26-5-64
Leonardo Seul
Santa Catarina
BRANCO
Classe 2
Substâncias e preparações fldifaCã.S usa
das na agricultura, na horticultura. na
veterinária e . para , fins sanitários, a
saber: adubos. ácidos sani taaos águas'
desinfetantes e para Fins fali ,tártos
apanha-mosca e insetos (de goma e
papel ou papelão) álcalis. bactericida&
baraticIclas. carrapaticidam creio,. cresosalina, creosoto. desodorantes demitia
talares. defurnadores, exterminadores de
---- :
pragas e hervaa daninhas esterilizam
AMARELO
LZUL ESCURO
tes. embrocações para animais_ mimartos farinhas de ossos, fertilizantes. tosClasse 43
iates tormicidas. tutnigantes
Refrigerantes (solda limonada)
ailcose para fins veter'nários. atui.
40. aerbicidas. inseticidas Yile•itugos,
Termo n. 643.012, de 26-5-64
Zarmeidas. microbicidas, msdicamentos
para animais, aves e peares óleos de Lene — Consórcio Nacional de Engenharia Lida,
sinfetantes e veterinários. oetrólects sa
altárlos e desinfetantes. papel fumega
Guanabara
tório, pós inseticidas. parasiticidas. tua
alcidal e daainfetaius. preparações e
(dantes e veterinárics. raticidas, ras,né•
dios para fias veterinários. sabões veterinários e desinfetantes sais para fins
,agricolas. hortictilas, sanitários e veterinários. sulfatos, superfustatos. vacinas
Indústria Brasileira
para aves e animais. venenos contra
• s.:lasse 16
Insetos animais e herva daninhas
Para distinguir: Materiais para construTermo n. 643.008, de 26-5-64
ções e decorações: Argamassas. argila
J. A. Chaves
areia, azulejos, gatentes, balaustres,- bics
Guanabara
cos de cimento, bloros para na-salientação calhas, cimento, cal, cré, chapas
tp
isolataes caibros, caixilhos; coianits:
chapas para qpinrturas, caixas agua.
caixas para coberturas, caixas
caixas de descarga para etixos, edificações paemoldadas, estuque, ealulsoo
base asfáltico, estacas. esquadrias. estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lagtai, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestiraentos de paredes, atadeiras para construces, mosaicos, produtos de base as 4altico, produtos para
tornar ampermeabilizantea as argamassas de cimento e cai, hidráulica. pedregulho, produtos betuminosos, impernaeaClasse 48
sabão sa,fumado, era barras, blocos
tabletes, em 'liquido e em ad

• Térmo n. 643.014, de 26-5-64
• GluscPpe Vanossi
São Paulo

KAC

indústria Brasileira

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aparaivos. anis, bitter, brandy, conhaque cervejas fernat, genebra. gira kumel, licores, nectar, punch. pimpermint, Hurra,
sucos de frutas em álcool, vinhos,- ver
muth, vinhos espumantes, vinhos quinados. whisky
Teacno n. 643.015. de 26-5-64
Giusepp e Vanonsi
São Paulo

K-.Clitoíra
Indústria Brasileira
Classe 42'
Para distinguir: Aguardentes, aperta
vos anis, bitter, brandy, conbagt.e, cer-

vejas farnel genebra, gim kumsl. licores nectar, punch. pimpermint, rhum,
sucos de frutas em álcool, vinhos, verwith, vinhos espumantes. vinhos quinados. whisky
Teima ms 643.018, de 26-5-19,54
Eduardo Lncoln Barbosa de Sabóm
Guanabara

Palladium

e

Hotel Hilton
Classes: 41, 42, 43 e 44
, Título
Termo n.9 643.019, de 26-5-1964
Qtyiux S.A.
Comércio e
Importação
São Paulo

CITYLUX S/A:

Comércio eimportaçãci:
Nome Comercial

Tèrmo n.° 643.020, ,de 26-5-1964
EduarSo Lincoln Barbosa de Saída
'Guanabara

Os Monges
Indústria Brasileira
Classe 8
Máquinas ! antes, discos 'gravados e
conjuntos -para discos
Termo n.° 643.021, de 26-5-1964
Eduardo Lincoln Barbosa de Sabóia
Guanabara s

Palia

Mal

Cra`s---se 33
Titulo
Termo n.9 643.023, de 26-5-1964
Grandes Macas Internacionais S.A. —
Indti5tria e Comércio de Bebidas
São Paulo

indústria Brasileira

. -Classe 8

Matai:nas ta:antes, diasoa grava has e
cottjtintos para discos

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Çlt$ 10,00

CYNAR }) O Aperitivo
dos Campeões
.
Cl'
ise -12
Indústria C Comércio de 'DA-m1-4

