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ANO XXII - N.' 190
.DEPARTAMENY0 NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente da Seção cie Recursos

Rio, 30 de setembro de 1964
Exigência:
Manufatura de Brinquedos Estrêla B.A. - No pedido de reconsideração do despacho de deferimento do têrmo $7.940, modêlo de
Utilidade. - Preste esclarecimentos sôbre a qualidade de procuradores.

Laboratório Capivarol Ltda. No pedido de reconsideração do
despacho de deferimento do talam
482.225. - Cumpra a exigência,
prestando esclarecimentos quanto
a procuração.
Recurso:
Bisol & Cia. - Recorrendo do
despacho que indeferiu o têrmo
389.912, marca: Colarinho.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE PATENTES
Rio, 30 de setembro de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo ce
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n.0 4.048, de 29 de dezembro
de 1981 e mais dez dias, para
eventuais juntadas de recurso, e
do mesmo não se tendo valido nenhum interessad o, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a êste Departamento a fim, de efetuarem o
pagamento da taxa final 'concernentes a expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de
sessenta dias, na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
Privilégio de invenção deferido:
N. o 118.655 - Aperfeiçoamentos em máquina arremata.dora de
telas metálicas - Alcides Ru
gani.
N. 0 142.289 - Plataforma acio.
nada a ar comprimido para o cor.
te .do animais em matadouros e
similares - Indústrias Mecânicas
Hermann Ltda.
N.o 142.418 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a engate ou
suspensão do bovinos em matadoutos - indústrias Mecânicas
11 'mann Ltda .

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 1984

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Merck o Co. Inc., estabelecida
em: Estados Unidos da América.
- Pontos publicados em 28 de se.
tembro de 1ee12. -- Fica retifL
ande o titulo.

N. 0 142.452 - Aperfeiçoamen- N. o 131.800 - Sandoz S.A. Exigência,:
tos em ou relativo a cortadores Cumpra a exigência.
N.o 128.393 - Alcides Sant'An- N. o 18.533 - Giullo Dickmann
para carnes - Indústrias Mecâni- Cumpra a exigência.
na. - Cumpra exigência.
cas Hermann Ltda.
N. o 137.338 - The Muephy N. o 104.715 L. Laurance Jaj
Exigências:
Chemicai Company Limited. - Berkaley. - Cumpra a exigência.
N. o 112.649 - Ie 1,1 C Corporaa exigência.
N. o 108.307 - Dr. A. Wander Cumpra
N. o 112.392 - Ferenc Erdely1. tion. - Cumpra a exigência.
A. G. - Cumpra a exigência.
N. o 119.908 - Castrol Limite&
N. o 109.787 - American Cyana- - Cumpra a exigência.
Curapm a exigência.
mid Company. - Cumpra a exi- N. o 120.939 - Companhia Hen
rique Wossidlo Indústria e Co- N. o 119 914 - Indústria de Te.
gência. •
N. o 110.969 - Nopco Chem!~ mércio. - Cumpra a exigência. nis b Artefatos da Borracha Iria
Company. - Cumpra a exigên- N.° 127.404 - Silvio Bodê. - Ltda. - Cumpra a exigência. •
N. o 122.969 - Confederação
Cumpra a exigência.
cia.
N.
o
Brasileira
de Vela e Motor. 129.400
José
Lopes
da
N. o 111.894 - Roussel Ucláf. - Silva e Benedito. Lopes da Silva. Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
N. o 122.988 - Euelides César
N. o 112.928 - Merck & CO. Inc. - Cumpra a exigência.
N. o 129.494 - Francisco CUM- Saraiva Passos. - Cumpra a exa.
- Cumpra a exigência.
No . 113.239 - Chenne Grunen- n- Ribeiro e Renato Cunha de Vi- gência.
N. o 125.269 - Shell Internatiothal G. M. B. H. - Cumpra a veiros. - Cumpra a exigência.
N. o 129.599 - Wesl-rn Slectrk nal Research Maatschappij N. V.
exigência.
N. 0 114.291 - Bristol Myers Company Incorporated. - Cum- - Cumpra a exigência.
Company. - Cumpra a exiên- pra a exigência.
N. o 128.026 - The Metoy Comcia.
N.
pany
Limited. - Cumpra a ext.
o
129.861
-Miguel
Jumenez
N. o 116.471 - The Cherastrand
- Cumpra a exigência gência.
Corporation. - Cumpra a exigên- Cabrera.
N. 0 129.955 - Jiri G
* eorge Li. N. o 130.204 - Ronald Hirsch
cia.
nhart.
Cumpra
a
exigência.
N. o 113.179 - Sandoz S.A. - N. 0 129.956 - Jiri George Li. Marks. - Cumpra a exigência.
N. o 130.438 - The Dayton SteCumpra a exigência.
- Cumpra a exigência. el Foundry Company.
- Cumpra
N. o 120.834 - Roussel Calai. nhart'.
N. o 130.249 - N. V. Philips' a exigência.
- Cumpra a exigência.
Gioenarapenfabrieken.
CumN. o 121.146 - The Nationat
N. o 134.017 - Antônio José
a exigência.
Cash Rgister Company. - Cum- pra
Cheloti e Nelson Albino Phnentel.
N.
o
130.421
Releu
Wills
pra a exigência.
Strong. - Cumpra a exigência. - Cumpra a exigência.
N. o 121.147 - The National N. o 130.428 - General El( ctric N.° 148.652- The Budd ComCash Register Company. - Cum_ Campany. - Cumpra a erigên- pany, - raumpra a exigência. cia.
pra a exigência.
N. 0 150.296 - Hélio Pranqa
NP 121.571 - E. Merck AUL- N. o 130.448 - Gebruder Suhler Gentijo. - Cumpra a exigência.
engesenchaft. - Cumpra a exi- - Cumpra a exigência.
N. o 150.810 - Altair Ferraz
gência.
Junqueira.
- Cumpra a exigênN.
o
130.464.
José
Lopes
da
N.° 121.897 - Sandoz 51.A.
cia.
Silva
e
Benedito
Lopes
da
Silva.
çumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N. 0151.6'97 - Rimundo Llorea
N, 0 130.485 - José 'topes da Navarro.
N.° 122.809 - Chaa Maar &
- Cumpra a exigênéia.
Co. Inc. - Cumpra a exigência. Silva e Benedito da Silve - Cum- N. o 153.019
- Autoestereo Mun.
pra
a
123.003
Farbenfabriken
exigência.
N.o
tz de México B.A. Cumpra a
Bayer Aktiengesenschaft. - Cum- N. o 130.528 - José Lopes da exigência.
Silva e Benedito Lopes da Silva.
pra a exigência.
N.o 153.038 - Richter (ladeai
N. 0 123.119 - Loveru3 Keirdske - Cumpra a exigência.
Fabrik Ved A. Kongsted - Cum
N.° 130.530 - José Lopes da Vegyeazeti gart. - Cumpra a
Silva e Benedito Lopes da Silva. exigência.
Pra a exigência.
Cumpra a exigência.
N. o 153.075 - Gerhart George'
Hoffmann-LaN.° 123.263 - F.
Petiot.
- Cumpra a exigência.
Rocha & Me. Societe Anonyme
Retifirnção
N. o 153.085 - The Cincinnatt
- Cumpra a exigência.
Milling Machine Co. - Cumpra
N. o 123.420 - Sandoz S.A. Têrmo:
a exigência.
Cumpra a exigência.
N. o 123.488 - Farbwerke Hoe- N. o 109.901 - Privilégio de in- -N.° 153.221 - Fred
erico Meyer.
ahst Aktienaesellschaft Vorm venção para processo para prepa- - Cumpra a exigência
iidarrox11-611A.1m2,101-_3prilelpf..ailn107diAolnfaa-s13,1-Hdie..,nyN. o 153.249 - Ko
Me isterLu
ppers CompaCumpra aexcliguêsnc&iaB.runing.
Inc. - Cumpra a e3dgência.
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— As Repartições Publicas
deverão remetei' o exp.s.heniel
destinado à publicação nos jor•
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
nais, diàriamente. até às-1 5 horas
DE TO
Ft4h•
As reclamações perta:en.,
t
LBERTO
.
DE.
BRITO
PEREIRA
.
'
tes à matéria retribuida. nos raf.
maca.°t.0fgeos,00V1•;" OVE PU131 ICAÇ El!
co.miès
sos de erros ou missões. ckverão
'MURILO' FERREIRA' ALVES
FLORIANO GUIMARÃES
ser formuladas potescrzto.
• Seção de Redação, cas 9 a 730
•
DIÁRIO
OFICIAL
horas. • no máximo até 72 horas
•
após a salda dos órgãos
‘cclo •t.

— As • Repartições PúblicSa
cingir-se-ão às assinaturas, anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e as iniciadas, em qualquer enoda pelos Órgãos empe-,
•
•tentes.
— A fim de possibilitar a remessa de valeres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os in;
teressatios prefcrencialmente che.:
que ou vale postal. emitidos a
d a p wedidod dly • da a•p•cdade• cc Ow de • t••••••n ••
P. ,oprm. daca. 1.4~We~• Munt•td.M• • .
favor do Tesourcho do Dzparta."
do Irrd .U•trlo • C••••n••n •00
mento de Imprensa Nacional.
Inpeit rudi te.lileb do Deuertemantv Sti tri.yr‘gba* Naclor,a;
— Os suplementos às edições
doS orgãos oficiazi só se forneceASSINATURAS
rão aos assinantes que os
tareni no ato da assinatura.
IZEPARTIOES E PAR11CULAKL5 i
FUNCIONÂR103
-- O funcionário público fé• - Capital e Interior:
Capitai e Interior:
deral. para fazer jus ao deiSernestiè • • •
Cr$ . 600.00 Semestre .
. Cr$ , 450_00 conto indicado. deverá provai
AnO-.
Cr$. 1 200.00 Ano .
. Cr$
900.00 2sta condição no ato da assi-.
1
A•
,txterior: Y
Exterior:
custo de Cada rexemplar'
Ano .`
Úria 1.300.00 Ano .
Cr$ 1 000.00
atrasado - dos órgãos oficiais
;•'egistro. o mês e asno em que jornais, devem os assinantes pio . será, na rvenda , avulsa. acresci'indará.
vidmciar a respectiva renovação do de Cr$ 0.50. se do mrsmo,
A fim de evitar solução de cora anteeedéncia rni .,ima de ano. e de Cr$ 1.00. por ano
,ontinu.dade no 'recebimento dos trinta (301 dias.
decorrido
•

EXPEDIENTE

— Os originais "deverão ser

dactilografados e auterwr ados,
ressalvadas, por quem de ducito.
rasuras e emendas.
— Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as

assinaturas poe...'er-se-ão tomar.
em qualquer época,. por seis meses ou um ano.
•
— As assinaturas veru-xlas
poderão ser suspensa,: sz'm aviso
¡prévio.

•

Para 'facilitar aos , assinantes
;a verificação • clo prazo de , vali
dade de suas assinaturas, na
parte superior do endereço vári,
:impressos o número do talão de
•

_ N.o 154.199 - Radiajur Ltda.
Indústria e Comércio. - Cumpra
a exigência.
N.° 154.277 - João Silir.stre.
- Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
JUR1DICA
Rio, 30 de setembro de 1934
Exigências:
•
•
N. o 134.249 - João Alves Brilo
- Cumpra a exigência.
Diversos:
Minnesota Mining And Manufacturing Co. - No pedido de
prorrogação da Patente n.° 767‘
Prorrogue-se de ao:5rd° com u
artigo 42 do adiu.
Guilherme Barbieila - No pedido de prorrogação da Patente
n.° '1.192. - Prorrogue-se de acórdo com o art. 42 do Código.
• Guilherme Barbieri. - No pe•
tildo de prorrogação da Pacenta
nal 1.210. -- ProN-ogue-se de
acôrdo com o art. 42 do Código.
Indústrias Romi S.A. - No pe
dido de prorrogação da Patente
n.o 2.297; - Prorrogue-se de acôr
do com o art. 42 do Código.
Metro Indústria Wallta S.A.
No pedido de prorrogação da. Pa
tente n o 2.207. - Prorrogue-se
de acórdo com o art. 42 do Codigo.
Masl & Cia. Ltda. -N 0 . pedi'do de prorrogação da Patente nft:mero 2.310. - Prorrogue-se de
acôrd0 com o artigo 42 do Cadigo.Inter American Orance . Crush
Company. - No pedido de pror,
rogação da Patente n.o 2.323. Prorrogue-se de acôrdo com o ar
go 42 do Código.
Angelo Rabin. .- No pedido de
prorrogação da Patente número

• -

2.190. - Prorrogue-se 40 ac5rda
cora o ' art. 41 do Código.
Ernesto Rothschild S.A. Indús.
tria e Comércio. - N 0 pedido de
prorrogação da Patente n.o 3.625.
- Prorrogue-se de acórd0 com o
art. 41 do Código.
Mantifatura de Brinquc43os
trêla S.A. - No pedido de res.
tauração da Patente n.o 3657. COT/Ce d o a restauranaâo de: acái.do
com o art. 206 do Código..
Ernesto Rothschil S.A. andásiria e Comércio. - No pedido de
prorrogação. da Patente n.o 3.67G
- Concedo a prnrrogacão de
adi:o com o art. 42 do Código.
Indústria e Comércio Irmãos.
Cestari S.A.. - 'No pedida de
prorrogação da Patente n. o 3.733.
- Prorrogue-se o registro de acôt:
do com so art. 41 do Código:
Ernesto Rothschild S.A. Indústria e Comércio. - No pedido de
prorrogação ala Patente n.o ,3.743.
- Prorrogue-se de acôrrIo com o
ar!. 41 do Código •Tribrasil Ltda.
- No pedido de restauração - da
Patente n.o 4.011. - Concedo a
restauracãa' de acôrdo com Ó art.
206 do Código.'
Celso Pedreira Cavalcante. e
Dr. Ary Movis e Ulysses 'Parisot
Esberard. - No pedido de restauração da Patente n. o 37.599
- Arquive-se o pedido de fls. 18,
por falta de cumprimento de exigência.
United Statês Rubber 'COmpany.
- No pedido de restiauração da
Patente n.o 49.637: Face a In.
formação . retro nada h. referir
sobre a efluo n. o 55.769.63.
Ronalo o R. no;v0 es .
No
necilan de traisfer ancia
termo
12-. 140, l de
lo
Arquive-Se a laall aa
por fPlta dd
eência. .

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
AVERBAÇÃO DE CONTRAIO Di
EXPLORAÇAO DE PATENTES

n. 221.020 - Panam n. 244.564
- Panam n. 254.237 - PanaM
a.' 254.238 - Panam ri, 292 433 as
alterações de nome - Anotem-si
as alterações de nome.
doira e Relógios
Dia 30 de setembro de 1961 • S.A.H-a.Scarpini
Transferência para o seu
Republic S.A. Indústria e Co- nome da marca Mundial n 169.949
Meei() — Pede para ser anotada
- titub Scarpini O Jnalheir0 da
nas patentes:
Metrópole ri. 169.650 -a- Artejólas
n.
293.543 - Anotem-se as trans• Privilégio de Invenção. núniero:
ferências.
54.295.
Invenção niimeío: • Spessota S.A. Calçacks e Cor.
"
turno - Pede para ser anatada
55 092
na marca Spessoto ri. 169 944 a
Anote-so
• Privilégio de Invenção número: altraçã.o de nome
alteração de nome.
55.373.
Sociedade do Expansão FarmaPrivUgio do Invenção número: cêutica Ltda. - Transferência pa55.312. _ _
n. 172.567 - Anote-se a transferência.
Averbem-se os contratos de sua
exploração.
Panoptica Óculos e Instrumentos Científicos Ltda. a- TransfeTRA.NSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO rência para o seu nome do MUI(
DE NOME DE TITULAR DE
Panoptica n. 173.758 - Anote-se
PROCESSOS
á transferência.Ludovina Surreira Marques SanLaboratório Dueto Indústria • Farmacêutica -- Transferên- ches Transferência para o seu
cia para o seu nome da marca Ui- nome da marca Sacha Visagista
traion n. 165.284 - Anote-se a n. 201.493 - Anote-se a transfa_
rêncla.
transferência.
Ludovina Surreira MarquespanEmprêsa Gerin de Bebidas S.A.
- Pede para ser anotada-nas mar- ches Transferência para a-seu
cas Zina n. 167.014 - Inger .... nome da marca Artistic n. 213.752
n. 167.015 - Inger n. 107.016 -- - Anote-se a transferência.
J.M. Marcos Bebidas Ltda --Vila n, 167,017, as alterações de
Transferência para o sou mina da
do nome.
marca Paloma n. 234,348 - Aná,
Consiglio S.A. Indústria e C-o te-se a transferência.
mérci) de Oleas-Vegetals - Pede
J.M. Marcos Belel.das Ltda. para ser anotada na marca Naval Transfe:éncia
para o seu nume da
n. 167.791 a alteração de numa marca Eniblemática n. 237.824 Anote-se a alteração de nome.
Anote-se a transferência
Indústria Perlam S.A. cl(, MateS.A. PirÂntide Industrial e Ad
rial Elétrico - Pede para ser ano- ministradora - Transferaneia patada nas marras: n.. 169 r 84 - ra o seu n o me de Merca MCV .
Pene atomat P. 174.928 - Panau- ri. 248.621 - Anot a-se a transfekm.: n. 173.906 - Panam
rência.
"b,.-'de

•

._

_
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•
Organização Contábil e Assistenci al Orca Ltda. - Transferência para o seu nome do titulo Or
ganizção Revisora Contábil Assistencial Orca n. 284.483 - Anotese a transferência.
J.M. Marcos Bebidas Ltda. Transferência para o seu nome da
marca Cartolinha n. 277.857 Anote-se a transferência.,
Teixeira Lucas & Cia. Ltda. Transferência para o seu nome da
marca A Colmeia ri. 278.115 Arrote-se a transferência.
Calçados Catleia S.A. Indústria
e Comércio - Pede para ser anotada nas marcas C,atleia n. 174.282
Catleia n. 198.810 a alteração
de nome - Anotem-se asalteracões.
Heial S.A. Comércio o Importação - Pede para ser anotada na
frase de propaganda Balcão das
13acatelas n. 246.375 - Lembrete
do Dia - n. 248.813 as alterações
de nome - Anotem-se as alterações.
Axios S.A. Indústria Mecânica
- Transferência, para o seu nome
da marca Flexibloc n. 298.954
Anote-se a transferência.
Soutiens e Cintas Darling S.A.
- Pede para ser anotada na marca Adolescente n. 300.478 a alteração de nome - Anote-se a alteração.
Aghazarian Indústria e Comércio de Calçados Ltda. - Transferência para o seu nome da marca
Leme tarmo 219.610 - Anote-se a
transferência.Fred Figner & Cia. Ltda. - Pode para ser anotada na marca
Fignerdex termo n. 238.232 a alteração de nome - Anote-se a alteração de-nome.
Ancora indústria e comércio.
Ltda. - Pede • para ser anotada
na marca Ancora tararei 471.981 a
alteração de nome - Anote-se a
reiteração de nome.
L' Oreal - Pede para ser anotada na marca Rege Match têrmo
410.620 a alteração de nome Anote-se a alteração de nome.
L' Orca! - Pede para ser anotada na marca Rege Tress têrmo
410.622 a alteração de nome - Anote-se a alteração de nome.
José Evangelista da Si lva Transferência para o seu nome da
marca Capuchu termo 456.098 . Anote-se a transferência,.
Krupp Metalúrgica Campo Limpo S.A. - Transferência para o
seu nome da marca Campa Limpo
tênue 470.231 - Anote-se q transferência,
Fenac Ferramentas Nacionais
S.A. - Transferência para o seu
nome das marcas Vidifer tarrno
473.245 - Fenac têrino 473 246 Anatem-se as transferências.
Abdias Pereira da Silva - Trans
ferência para o seu nome da marca Quibebe Urra° 473.236 - Anote-se a transferência.
Laboratório Pariri! Ltda. Transferência para o seu nome da
marca Laboratório Perini
n.. 229.566 - Anote-se a transfe
rência. Quanto • aos pedidos requeridas à tIs. 9 e 11 de Petroquímica Indústria e Comércio Ltda. e
Laboratório Perlai Ltda. - Arquivem-se os pedido.
S.A. Hotel Tobira - Pede para
eer anotada na marca Toriba
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Hoechst do Brasil Quimica e
Farmacêutica S.A. - Junto a
marca n. 299.529 - Satisfaça.
exigência. •
John Harvey & Dans Limited -Junto a marca ri. 238.631 - Satisfaça exigência.
Svenska Diamentbergbormings
Aktiebolaget - Junto 4a marca
n. 257.880 - Satisfaça exigência.
SOCID, Sociedade Importadora
e Distribuidora Ltda. - Junto a
insignia.tarma 364.968 - Satisfaça exigência
Mendes S.A. Comércio de Ferras - Junto a marca tèrmo
n. 386.657 - Satisfaça exigêne,la.
Amido Domelles - Junto ao
têrmo 419.577 - Satisfaça exigência.
- José Carlos Randal Pompeu Junto ao térmo 450.342 - Satisfaça exigência.
José Moreira do Nascimento Junto ao térmo 450.342 - Satlsfaça exigência.
Eletro Metalúrgica Republic
S.A. - Junto a Patente 53.926
c- Satisfaça exigência.
Carlos Mauricio Levacov Junto a Patente n. 55.415 --- Satisfaça exigência.
Walter Gerdau S.A. Comercial
e Industrial --a Junto a Patente
n. 69.191 - Satisfaça exigência.
Tintas Hering S.A. Indústria
o Comércio Junto a marca • .•
ri. 168,949 -- Satisfaça exigência.
S.A. Indagraf Indústria de Artes Gráficas - Junto a masca
n. 186.269 - -Satisfaça exigência.
Irmãos Mendonça Indústria e
Comércio S.A. - Junto a marca
n. 190.132 - Satisfaça exigên.
da. •
Laboratórios Silva Araújo Rousse]. S.A. - Junto a marca ...
n. 253.765 - Satisfaça exigência.
Roberto Luiz da Cruz Debize e
Luiz Debize Netto - Junto a mar
ca ri. 25'7.312 - Satisfaça exigência.
Cantina e Pizzaria deram de
Napoli Ltda. - Junto ,a marca
n., 258.196 - Satisfaça exigência.
Carlos de Oliveira - "Junto a
marca ri. 264.909 - Satisfaça
exigência:
Comércio e Importação Glória
Ltda. - Junto a • marca 270.462
- Satisfaça exigência.
Purex Corp. Limited - Junto
a marca n. 271.782 - Satisfaça
exigência. .
Cia. Anônima Toddy Venezolana - Junto a marta n. 270.618
- Satisfaça exigência..
Xervitt Indústria e Comércio
de Máquinas Ltda. - Junto a
marca n.° 299.639 - Staisfaaa
exigência.
L. Agostinho Ltda. - Junto a
marca n.° 301.363. - Satisfaça
exigência.
José Cavalcante S.A. - Junto
a merca n. 301.440 - Satisfaça
EXIGÊNCIAS •
exigência.
Cachoelrinha Agrícola
Indus- Mara.ssa & Cia. Ltda. - Junto a
tarrna 404.473 - Satisfaça exitriai Ltda. - Junto a marca
o 176,563 -, Satisfaça exigência.
vêm&

Cafés Unidos do Paraná S.A.: - Junto ao tèrma 406.801 - Sa.
tisfaça exigência.
M. Figueiredo & Cia. - Junto
Satisfaça
ao
exi gência.
g têênrni
cia.
° 409.089
Cia. Antártica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos - Junto ao têrmo 464.128
- Satisfaça exigência.
,
DIVERSOS

ri. 279.900 a alteração de nome Anote-se a alteração de ~e.
S.A. Hotel Toriba - Pede para
ser anotada nas marcas Toriba
n. 279.901 - Toriba n. 279.902 - Toriba n. 279.903 - Toriba
ri. 280.362 - Toriba n. 282.609 Toriba n. 292.450 - Toriba.
n. 297.570 -- Anotem-se az alterações de nome.
•
Textil Cyrus S.A. - Pede para
ser anotada na marca Cyrus
ri. 291.264 a alteração de nome Anote-se a alteração de nome.
Knorr Nahrmittel Aktiengesel.
lschaft - Pede para ser anotada
nas marcas Emblemática
n. 397.317 - Emblemática
ri. 297.318 - Emblemát(ca
n. 298.645 - as alterações de nome - Anotem-se as alterações.
Quanto ao pedido de averbação de
contrato requerido por Refinações
de Milho Brazil nas marcas mencionada, apresente os respectivos
clichés.
Johnson & Johnson do Brasil,
Produtos Cirúrgicos Ltda. - Pede
para ser anotada na marca Hidax
Johnaan n. 300.285 as alterações
de nome - Anote-se a alteração
de nome.
Fazenda Dais Córregos Comercial e Agrícola S.A. - Pede para
ser anotada na marca Dois Córregos tèrmo 406.103 a alteração de
nome - Anote-se a alteração de
nome..
- Fazenda Dois Córregos Comercial e Agrícola S.A. - Pede para
ser anotada na marca Dois Corre.
gos tênno 406.113 a alteração de
nome - Anote-se a. alteração de
nome. Ormranoterápica Richter. do Brasil S.A. - Pede para ser anotada
na marca OK. têrmo 424 859 a alteração de nome - Anote-se a alteração de nome.
Buis Tjacoum & Cia. Ltda. Transferência para o seu nome da
marca Britania têrmo 433.413 Anote-se a transferência.
Gráfica Editóra Lord S. A. Transferência para o seu nome
das marcas Encantamento tênue
448.123 - Segredos de Mulher
tés rmo 448.124 - Anotem-se as
transferências.
•
Thomas Hunter Limited Transferência para o seu nome
da marca Orania têrmo 456.223 Anote-se a transferência.
Les Laboratoires Roussel Transferência para o seu nome da
marca Soludectancil têrmo 468.949
- Anote-se a transferência.
Moura & Cia. - Transferência
para o seu nome da marca Queiroz têrmo 469.534 - Anot o-se a
transferência.
•
' Krupp Metalúrgica Caanpo Limpo S.A. - (Pede para sei anotada na marca Campo Limpo têrmo 470.227 - Campo Limpo tèrmo 470.228 - Campa Limpo têm() 470.229 - Campa Limpo
tênue 470.210 ftX alterações de
n ome). Anotem-se as aiteracões
de • nome.,

Francisco Emilsoir Campos
Junto ao tèrmo 458.321 - Arguii
ve-se o pedido por falta de cura,
primento de exigência.
De Milius Comércio o Indústria
de Roupas S.A. - Junto ao tèra
mo 337.684 - Arquive-se o pedia
do 'de transferência em face da,
petição de fls. 38.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
DAS SEÇÕES REPUBLICADO
POR TEREM SAIDO COM
INCORREÇÕES

Dia. 30 do setembro de 1964.
Notificaçtto:
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da;
Lei n. 4.048 de 29-12-61 • mala
Dez Dias - para eventuais jund
tadas de recursos, e do mesma
não se tendo valido nenhum lata
ressado, ficam notificados os rea
querentes abaixo mencionados a,
comparecerem a Cste Deputaram.
to, -a fim do efetuarem pagaal
mento da taxa final concemena!
te a expedição dos respectivos
certificados dentro da prazo da
Sessenta Dias - na forma 133 Paa
rágrafo único do artigo 134 do
Código da Propriedade Industrial.
Cn

MARCAS DEFERIDAS
N. 412.888 - Metilon - clas.
se 3 - Laboratório Londrinfarma
Ltda.
N. 418.422 - Anturidia clame 3 - J.R. Geigy S.A.
N..428.364 - OK. - classe 471
- Comercial Importadora Rever
Ltda. - Com exclusão de óleos
para descarbonizaçtio.
N. 441.290 - Tom AC - classe
10 - American Hospital Supply,
Corporation Com exclusão de
microscópio; slides e tubos do ena
saios.
N. 472.284 - Coldex - classe
7 - Coldex Indústria e Coméri
cio
N. 473.039 - Sonksert - classe 41 - Sonksen Chocolates S.A.,
N. 473.070 - Hellar - classe
32 Saturnia S.A. Acumulada
res Elétricos - Com exclusão de
órgãos de publicidade.
N. 474.468 - Golden-Rod !
claase O - Comercial e Industrial
Col Ltda. - Com exclusão de
ventiladores.
N. 473.290 - Boheraia -- classe 32 - Editôra Bohemla Libre
Internacional S. A.
FRASE DE PROPAGANDA
. DEFERIDA
a,
N. 438.768-- Tudo Para o Lar
no Mesmo Lugar - classes 8
11 - 14 - 15-! 28 - 38 -- 41
- 42 - 43 - 46 - 48 - Consórcio Nacional de Suaermercadoa
R.A. - art. 121,

.

•
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dINAL DE PROPAGANDA
DEFERIDA
N. 431.912 - Harmonia do Vinho Em o Bei» Comer Evite As
Notas Falsas - classes 41 - 42
- 13 - P.L, FemaLJez art. 121.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
DEFERIDO
N. 416.766 - Editôra Musical
Aralribóia - classes 33 e 50 Edgar MJcateiro Ferreira - artigo 117 n. 1 - Considerando-se
substituída a classe 32 pela classe 50.
N. 463.544 - Monumento. de
Caxias - classe 33 - Expresso
Manumento de Cxxias Ltda. art. 117 n. 1.
MARCAS INDEFERIDAS
classe
N. 362.898 - Colafix
/ - Pigmentos Nóvo Hamburgo
S.A. Indústria e Comércio.
N. 413.122 - Cadeira da Vovó
- classe 40 - Indústria de Móveis Estofados e Colchões de Mola
Ben Statr Ltda.
N. 415.431 - Vinho Quinado
Menicucci - classe 42 - Menicucci & Cia. Ltda.
DIVERSOS
N. 418.451 - Mário C. Vieira
- Arquive-se o processo.
N. 499.786 - Banco Internacional S.A. - Procede o alegado
à fls. 10 e assim sendo, torno
sem efeito o despacho de fls. 7
(verso), que arquivou o processo
para o efeito de se prosseguir em
seu andamento, ficando contudo,
mantida a exigência de fls. 7-v.
N. 454.729 - Alimentos Sele,
cionados Amaral S.A. - Arquive-se o processo.
N. 409.705 - Lanifício Damalux Ltda. - Arquive-se o processo.
N. 453.431 - Representações
Disfanac Ltda. - Arquive-se o
processo.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
E DAS SEÇÕES
(Republicado Por conter Incorreções)
Rio, 30 de setembro de 1964
Notiticaçao:
Uma vez decorrido o prazo de recursos previsto pelo artigo n.° 14 da
Lei n.° 4.048, de '29 de dezembro de
1961 e mais DEZ DIAS - para eventoadas juntadas de recursos e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer
a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa fnal concernentes à expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de SESSENTA DIAS - na forma do parágrafo
único do artigo n.° 134 do Código da
Propriedade Industrial.
Marcas deferidas:
N.° 354.843 - Solerte - Classe
.°n36 - Lojas Reunidas Solerte. Limitada - Com exclusão de calçados
1 meles.

ORM OFICIAL (Seção III)
N. /04.068 - Seleções Trabahistas - Classe 32 - Aarão Steinbruch.
N.° 417.490 - Somtll - Classe 8
- Soc. de Materiais Técn'cos de Isolamentos Ltda. - Para os artigos
discriminados.
N. U7.642 - Gordchard - Classe
n.° 41 - Produtos Químicos Farmacêuticos e Dietéticos Lochard Ltda.
N.° 417.741 - Coleções Editormex
Celebridades - Classe 32 - Gráfica
Ed:terra Editormex do Brasil Ltda.
N.° 418.067 - Jorna - Classe 6
- Ind. e Com. Toma Ltda. - Apená para os artigos discriminados.
' N.° 418.077 - Sadesulam - Cl
11 - Sade Sul Americana de Eletrificação S.A. - Excluindo-se ferro
comum a carvão.
N.° 418.114 - Belotex - Classe
46 - Confederai Conservadora Federa! S.A. - Exceto para cê ra para
remendões e tinta e verniz para calçados.
N.° 418.184 - Camponas - Classe
41 - Luz 5 Oliveira L tda. - Para
café.
N.° 418.210 - Café Minuano Classe 41 - Vva. Sétimo Nocchi p
Filho - Para café.
N.° 418.219 - Café Silva - Cl.
41 - Silva & Filho Ltda. - Para
café.
N.° 418.223 - Café Rondon Classe 41 - Miro Michaelsen P Irmãos - Para café.
N.° 418.235 - Lanosterina - Cl.
48 - Turolla
B .ambilla Ltda. •
N.° 418.258 - Caspevícin Classe
48 - Miguel Carlos Mendes Chacaxiro.
N.° 418.264 - Top - Casse .32
- Haroldo Gonçalves Damasio.
N.° 418.383 - Metalfuso - Classe
11
Metalfuso Ltda., Inclústr"a Metalúrgica e Fundição. - Com exclusão de cinzeiro (d. 44) e dedais (12).
N° 418.403 - Classe 11 - Mecânica Alfredo Lippi
Sociedade Anónima - Exceto para
cordoalha.
N.° 418.412 - Cabomar - Classe
11 - Cabomar S.A. Distribuição,
Comércio e Indústria de Metais Cague
e Produtos Siderúrgicos em Geral Exceto para bateria da cl. 8.
N.° 441.436 - Porfia - Classe 8
- Montres Fortis S.A.
N.° 455.019 - Maior - Classe 8
- Mathlas Bernhart
Filho.
N.° 461.088 - Orly - Classe 36
- Companhia Nacional de Tecidos
- Com exclusão de calçados e Galochas.
Nome comercial deferido:
N.° 353.849 - Ropal Indústria e
Comércio Ltda. - Ropal Indústria e
Comércio Ltda. - Art. 109, n.° 3.
N.° 354.518 - Adrima Equipamentos e Máquinas Agracolas S.A. Agrima Equipamentos e Máquinas
Adecolas S.A. - Art. 109, n.° 2.
N.° 377.123 - Brasil Cereais SÃ.
- Brasil Cereais S.A. - Art. 109:
n.° 2.
N.° 413.506 - Guanhembu Comercial e Agecola Ltda. - Giranhembu
Comercial e Agecola Ltda. - Artigo 109, n.° 3.
Titulo de estabelecimento deferido:
, N.° 418.306 - Lojas Riachuelo Classes: 12 - 22 -- 23 - 24 -- 31
- 34 - 36 e 37 - Companhia 1)1*.
tribuidora de Tecidos Riachuelo
Art. 117.
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N.° 418.313 - Edifício Nossa Se- • Termo:
nhora de Lourdes - C!asse 33- - OrN° 105.123 -. Privilégio de In.
ganização Construtora. e Incorporadara
venção
- Equipamentos em freio a
Andraus Ltda. -- Art. 117
fluido comprimido dotados de dispositivos reletivos de alívio gradual e
Marcas Indeferidas
reto. - Requerente: Westinghouse Aia
N.° 411.729 - Ruboca'na - vasse Brake Company.
3 - Labs. Nitrafarm S.A.
N.° 113.876 - Modelo de Utilidade
N.° 411.743 - Leda - Classe 48 - I;Tova dispos:N em salto para
Cia. Cestari Indústrias (12 Óleos tamancos e calçados de uso feminio Vegetais.
Requerentes. : Carlos"Verzellesi e FreN.°. 412.602 - Casa Guarani - derico !lobato.
Classe 35 - Mário Baccini.
N.o 116.373 - Privilégio de InN° 412.682 - Otto Halben - venção - Novo cabide para gravatas
Classe 9 - S.A. Pianos Otto U. - Requerente: Dan Boghiu.
Soehne.
N.° 116.394 - Privi'égio de Invenção - Metal est*rado, próprio CU parTransferência e alteração de nome ticular, para os electrodios de pilhas
de titular de vocessos:
elétricas e processo para sua fabricaIndarbras Industrial Exportadora e ção - Requerente: Varta AktiengeImportadora Ltda. - Transferancia nellscha ft .
N.° 116.956 - Privilégio de Invenpara seu nome da marca Zama número 216.247 - Ante-se a transfeten- ção - Nova armação expositora de
mercadoria-. em geral - Requerente:
cia.
Interplan Decorações Ltda. - Data
Indetex S.A. Produtos Químicos - irra 11 de fevereiro de 1960.
Transferência para seu nome da marN° 113.307 - Priv:légio de Inven;
ca: Indetex n.° 259.650. - Anote-se çâo - Ape-feiçoamentos em válvulas
a transferência.
de contrôle terrnostáticas - RequerenCompanhia de Canetas ComPactor te: Robertshavo Fulton Controls Com- Transferência para seu nome da pany.
N.° 113.364 - Privilégio de Invenmarca: Impe rial o° 378-.810. - Anoção - Um dispositivo de montagem
te-r e a transferência.
Companhia de Canetas Compactar para segmentos de máquinas polidoras
Transferência para seu nome da de superfícies, do tipo normalmente
ma - ca Record n.° 379.811. - Anote- tirizado para o tratamento de super.
Nies planas em geral - Requerente:
se a tranrferenc:a.
Dum Argentina - S.R.L.
N:0 118.958 - Privilégio de invenDiversos:
de -produtos - Requerente: Luiz ComN.° 414 965 - TEL - Técnica ção - Novo suporte para exposição
Eletrôn'ca Ltda. - Aguarde-se
pagno - Para total de oito pontos
reivindicados.
N.o 123.145 - Priv.légio de Invenção - Mesa de desenho - Regue.
• NOTICIÁRIO
te: Maria E/se Meyer - Total: sete
Oposições:
pontos re'vindicados.
N.° 123.589 - Privilégio de Inven- •
Orniex S. A. Organização Nacional ção - Dispositivo para separar made Importação e Exportação Opo- terial de granulação com o auxilio de
sição ao têrmo 110.696.
uma corrente de "ar" ou "gás" S.A. Moinho Santista Indústrias Requerente: Standard Filterbau GeselGerais - Oposição ao termo 113.043 lschaft Mit Beschrankter Haftung.
N° 175.124 - Privilégio de InvenJohnson Johnson do Bras'l Produtos Cirúrgicos Ltda. - Opos • ção ao ção - Composições à prova de insetos - Requerente: Cooper Mc Dottd
termo n.° 113.117.
gall
Robertson Limited.
•
AVM Auto Equipamentos S.A. Os pontos acima .mencionados foram
Oposição ao têrmo 116.510.
Publicados em 25 de setembro de 1964,
Lambreta do Brasil S.A. Indústrias com incorrecões.
Mecânicas - Oposição ao têrmo núN.° 121.493 - Privilégio de Lorena
mero 119.089.
ção - Instrumentos de corte - ReWalita S.A. Eletro Indústria - querente: Gillette Industries Limited
Pcnton publicados em 28 de setemOposição ao teimo 122.226.
Sind'cato da Indústr'a de Vidros e bro da 1964.
Privilégio de Invenção:
Cristais Planos e õcos no Estado de
São Paulo - Oposição ao tèrmo número 123.273.
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
Plásticos Ravina S.A. - Oposição ao termo 123.349.
TeRMO N.° 128.782
•
Controles Automáticos Sermar Ltda.
-- ()posição ao tatuo 124.038.
De 27 de abril de 1961
Controles Automáticos Sermar Ltda.
•
- Oposição ao termo 124.039.
Crosara Implementos Agficolas S.A.
Herbert Alberts e Ernst Walter Indústria e Comércio - Estado de
Bernt - Oposição ao têrmo 124.732. Minas Gerais.
Aperfeiãoamentos em arados de disDuracour S.A. Indústria e Comércio' - Oposição ao armo 131.360. cos, mecânicos e rebocáveis - Priv!.
Forma S.A. Móveis e Objetos de légio de Invenção.
- Aperfeiçoamentorn em arados
Arte - Oposição ao termo 148.525.
S.A. Fábricas Orion - Oposição de discos, mecânicos e rebocáveis,. objetivando o cabanbo sustentador do
ao termo 146.573.
disco, caracterizado por ser o braço
de suporte seccionado e reunido por
Retiiicaçdes
encaixes plainadds com dois orifícios
Arcam retificados os pontos publica- de penetração de pinos com cabeça e
dos em 25 de setembro de 1964, com contra-porca. - Seguem-se mais trell
pontos.
incorreções:
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_ Publicação feita de açõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de GO dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departameola
liar-tonal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro resaierido
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Termo no 644.216, de 4-6-1964
sermo n° 644.208, de 4-6-1964
Secretaria Geral do Trabalho Masculino Companhia Mercantil e Industrial Ingá
Estado da Guanabara
da Igreja Presbiteriana do Brasil
Estado da Guanabara

ZM21

I

rg

Classe 32
Revistas e jornais
Termo n° 644.209, de 4-6-1964
Termo no 644.210, de 4-6-1964
Cia. Limitada
Evora, Neves
Estado da Guanabara

MOTORZ1NHO

CHAVE

•
Classe 21
Veículos e suas partes integrantes em
Geral, exceto máquinas e motores
Têrmo no 644.212, de 4-6-1964
Termo n° 6-4-4.213, de 461964
Termo IP 644.214, de 4-6-1964
Companhia Mercantil e Industrial Ingá
Estado da .Guanabara

OLD FISHERMAN
É Mais Whisky
Classe 12
Expressão de propaganda
Termo n.° 644.219, de 4-6-64
Irmãos Salton Ltda.
Rio Grande do Sul

VELHO PRESIDENTE
E Mais Conhaque

Classe 42
expressão de propaganda
Claise 21
Veiculos e suas partes integrantes em
Termo n.° 644.220, de 4-6-64
geral, exceto máquinas e motores
(Prorrogação)
The
Bendix
Corporation
Classe 40
Estados Unidos da América
Móveis de metal, vidro ou madeira, estofados ou não, colerões, travesseiros e
acolchoados para móveis
Classe 17
Máquinas e instalações para escritórios
Classe e
e desenhos, não inchados nas classes
Conjuntos de freios para veículos ia•
38 e 40
aluindo freios acionados a motor. do
tipo diferencial, de . ar comprimido. váiTermo n° 644.215, de 4-6-1964
Comanhia Mercantil e Indcstrial Inge vulas para contrOle de freios, cilindros
de ar comprimido diferencial, e conEstado da Guanabara
juntos de freios -hidráulicos incluinao
intensificadores ou avaliadores
PRORROGAÇÃO
Termo n.° 644.221, de 4-6-64
Legetjsfabrikken Lego, Enlute, AIS.
Dinamarca

,HYDROVAC

ETERNA

Guanabara

TUYÉFIE KOBT

Classe 21
Veículos e suas partes integrantes, exClasse 21
ceto máquinas 2 motores, a saber: Quadros, freios, rodas, braços de direção, Construçoes navais, em particular de
e de tubulações para navios,
para-lamas, pedais, etc, para bicicletas hélices
embarcações de qualquer espécie e
submarinos
Termo n.° 644.217, de 4-6-64
Companhia Mercantil e Industrial Inga
Termo n.° 644.223, de 4-6-61
Guanabara
Cussons (International) Limited
Inglaterra
PRORROGAÇÃO

JATO

INDOSTRIA BRASILEIFtA

Termo n.o 844.226, de 4-6-1964
Rigoberto Martinez Martina

PRORROGAÇÃO

Classe 21
Veiculo., e suas partes integrantes em
geral, exceto máquinas e motores
Classe 17
Classe 21
Máquinas e suas partes integrantes em Veículos e suas partes °integrantes,
mal, não incluídas nas classes 7, 10 e exceto máquinas e motores, a saber;
quadros, freios, rodas, braços de dire17
ção, para-lamas, pedais, etc., para biciTermo n° 644.211, cie 46-1964
cletas
Companhia Mercantil e Industrial Ingá
Termo
n.°
644.218,
de 4-6-64
Estado da Guanabara
Irmãos Salton Ltda.
Rio Grande do Sul

WIND

Terei° n.° 644.222 de 4-6-64
1,e Grand Freres S. A.
França

LEGO

Classe 21
Veiai-tos e suas partes Integrantes, exceto máquinas e motores, a saber: freiClasse 49
os, rodas, braços de direção, para-la- Brinquedos partes dos mesmos e ar,s_
mas, pedais, • etc., para bicicletas
&Silos para os mesmos

Criss-Tmã

Classe h.
Programa de televisa()
Termo n.° 644.228, de 4-6-1964
Jean Albert Ruopp
Guanabara

Classe 48
Persumes, preparados de touceuor não
medicamentosos, preparados cosméticos,
dentifricios. preparados depilatórios, artigos de toucador (não incluídos em
°,40:
,51.2
,42
/NOUS ,9
outras classes), sacheis para uso na
ondulação dos cabelos, xampus, sabões
Classe 41
e óleos essenciais
Requeijão
Termo n.° 644.224, de 4-6-64
Termo n.° 644.227, de 4-6-1964
Stanax Internatiorl Limited
Indústria Eletrotécnica Maninha Ltda.
Inglaterra
São Paulo

SOLIDO"'
nii010 PAULISTA
Classe 23
Tecidos em peças, de materiais texteis
naturais ou sintéticos; e tecidos em
peças, feitos de plásticos da espécie
usada para fazer artigos feitos coammente de texteis fibrosos; todos revestidos total ou parcialmente com resinas
termoplásticas, predominando os tecidos, e sendo artigos para uso por
iaminaçáo para endurecimento e refôrço
Termo n.° 644.225, de 4-6-1964
(Prorrogação) .
Mackay Radio And Telegraph
Corapany, Inc.
Estados Unidos da América

LIR,

Classe 6
Abanadores de cereais, acendecanes jn,
ra máquina de explosão, aerocondensai
dores, afiadores, alargadores, alavancas,
amoladores, amassadores de concreto,
=assadeiras de barro amortecedores hidráulicos, anéis, aros, barramento da
tornos, batedeiras de argamassas, beto.
neiraa, bombas centricogas, bombas
para água, bombas para ar, bombas
para fins industriais, braçadeiras, broa
cas elétricas, bruniciores de cereais, bui,m
rinnos, cabrestantes, caixas de buchas,
cardas de tecelão, cavilhas centradores
de tórnos, chumaseeiras, compressores,
cortadeiras, crivos, cubos debulhadores,
desacopladores descaroçadores, desfibra.
deiras, dragas, eixos, êmbolos, empa.
cotadores, engraxadores centrífugos,
engraxadores de espiral, engrenagens,
entalhacleiras. esticadeiras de couro, ex.
cavadores, exaustores, fieiras de maquie
nas, filtros ara máquinas, fusos, gazeie
ficadores, geradores de vapor, gruas,
guinchos, guindastes, hastes, insuflado.
res, ¡untas, laminadores, laminas, laes
çadeiras, lixadores, lubrificadores, ma.
cacos máquinas de ar comprimido. maquinas de cortar, máquinas de costura,
máquinas de escatclar, máquinas de es•
tampar, máquinas de enfardar, máqui+
na ' elesMoras, máquinas de rebitar,
máquirsas de serrar, máquinas de lava*
,slasse 8
•
roupa, de passar, magnetos, rnandr14 .
i,parelhos de eáiVo e interruptores Ou
matrizes, motores elétricos, perfuratrta
comutadores
ze,s, pistões, p relos, prensas. purgada
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rei, polias, retificadores, odas, rolamentos sarilhos, secadeiras, sapepas,
tambores, teares, tornos, turbinas válvulas, ventiladores e volantes para
máquinas
Teimo n.° 644.229. de 4-64964
Rádio Paulista Ltda.
Pernambuco

• RÁDIO RELÓGIO
MUSICAL

DIARIO OFICIAL (beçRo III)
Termo n.* 644.238, de 4-6-1964
- Vicente Gonçalves da Silva
Ceará

IO 'FY
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Café torrado, moído e em gruo
Tèrmo n .o 644.239, de 4-6-1964
Sigel Indústria e Corne, cio Ltda.
Paraná

Nome Comercial
Têrmo n.° 644.231, de 4-6-1964
Rádio Paulista Ltda.
Pernambuco
.

RÁDIO ,REPORTER
00 RECIFE
Classes: 32 e 33
Titulo
Termo n. 9 644.232, de 4-6-1964
Rádio Paulista Ltda.
Pernambuco
".Y.?

TV-RELÓGIO
CANAL

PRORROGACZO

SIGEL
INDUSTRIA BRASIL EIRA
•
Classe 8
Transformadores de corrente e de teu
são; reatores paralampadas guoresceates; ralais para contrôle de temperatura, tensão e corrente; capacitores -condensadores) elétricos
Termo n.o 644.240, de 4-6-1964
S. Aller Engenharia de Construções
Limitada
Guanabara

111

lasses: 32 e 33
Titulo
Termo n.o 644.233, de 4-6-1964
Pedreira Itaguaçit Ltda.
Paraná

PEDREIRA ITAGiiiiCU.
Classes: 4 e 33
Titulo
Termo n.o 644.234, de 4-6-1964
Cerâmico Carcavel Ltda.
L'araná

CERÂMICA CASCAVEL.
Classe 16
Tirato
' Termo n.° 644.235, de 1.5 1964
Ped-eira Cascavel L,cla.
Paraná
•

• PEDREIRA CASCAVEL
rad.
Termo n.° 644.236, de 4-6-1961.
Saint' Sil Ltda.
Paraná

Classe 16
Engenharia e materiais de construção
em geral
Têrmo n.0 644.241, de 4-6-1964
Mobiliaria Confiança Ltda .
Guanabara

CAPITAL
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 4_
" Café torrado, moído e colorau

1964

- Têrmo n. 644.24.5. de 4-6-64
Classe 42 •
Dália S. A.'
Indústria e Ca:lerdo Para distinguir aguardente, anis, ape.
Goiás
raivo, bagaceira, batidas. brandy, bater,' cachaça, cervejas, cidra, conhaque,
extrato de malte fermentado, fernet,
genebra. Ventlibirra, gin, gingar, Itirsclu
kuirrnel, licôres, marasquinhos, nectar,
pipermint, ponches, rum, suco de frutas
com álcool, vinhos, vodka e whisky
In,
citistria Brasileira
Classe 43
Para d stinguir refrigerantes e refresClasse 16
Materiais -para construção e tiscoração cos em geral, notadamente guaraná,
Argamassas, argila, areia, azulelos, ba- laranjada. soda limonada, água mineral
e natural
tentes, blocos de cimento, balaustres,
—
blocos para pavimentação, calhas,
Terrio n.° 644.252. de 4-6-64
mento. cal, chapas isolantes, caibros
Antonio Afonso de Oliveira •
caixilhos. colunas, chapas para cober, Minas gerais
turas, caixas d'água, caixas de descarga para lixo, edificações pre-moldadas,
estuque, emulsão de base asfáltica, estacas, esquadrias, forros, frisos, gêsso,
c.,
grades, janelas, estruturas metálkas
para con.vruções, ladrilhos, lambris,
luvas de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, 111311Ilhas, masas de revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltica, produtos para tornar imperrneabilizantes as
argamasses de cimento e cal hidráulico..
pedregulho, produtos betuminosos. imClasses: .33, 41, 42, 43 e 50
permeabilizantes líquidos ou .sob outras
Titulo
formas para revestimentos e outros
Termo n.° 644.253, de 4-6-64
usos nas construções, persianas, placas
Móveis Presidente Ltda. "
para pavimentação, peças 'ornamentais
de cimento ou gesso para tetos e pare• Minas.
des, papel para forrar casas, massas
anti-ruídos para uso nas construções
parqueies, portas, 'portões, pisos, solei- M Av eiS Presiden-te Ltda..
ras para . portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos, tubos de ventilaNome comercial
ção, tanques de cimento, vigas, vigamentos. vitrôs e venezianas Termo - n.9 644.254, de 4-6-64
Helvécio Spindola do Amaral
• Tercuo n.° 644.246, de 4-6-69
Etwa4aa Brasil Central de Engenharia
- Minas Gerais
Ltda. — Embrace
Goiás

k,,,vottAscAili

MOQUENN_

EMBRACE- Empr5sa Brasil Central
Engenharia lida
Classe 40
Móveis em geral
Têrmo n.° 644.242, de 4-6-1964
A Cruzeiro Modas S.A.
Goiás

A Cruzeiro
Monas S/A.
Nome Comercial
Termo n.° 644.143, de 4-6-1964
Cidrak Xavier
Ceará

Loja A Paranaense

SAINT'SIL
Ciasses: 8 e 33
Titulo
Termo n.o 644.237. de 4-15-1901
113aimundo Oliveira Com
Ceará

Outubro de

Classes:. 1. 4, 8. 11. 12, 22, 23 e 16
Titulo
Termo n.9 644.244. de 4-6-1964
Dalin S.A. — Indústria e C.ornércio
Goiás

[Mia 51A. - Indústria
e Comércio •
Nome Comercial

Nome comercial
Termo ri.• 644.247. de 4-6-69
Casa das Novidades Ltda .
Goiás

Casa das Novidades

Indústria Brasileira
Classe 43 •
Refrescos e refrigerantes, águas nana.
raiz e artificiais
•
Termo n.° 644.2 5. de5 4-6-64
Vaidemir ' Rebouças dos Reis
Ceará

Classes: 12, 11, 22, 23, 24, 56, 48 e 49
Título
PaISSandú
Termo n:" 644.248, de 4-6-64
" Casa das Novidade,' 1.4"
Goiás
Classes: 12, 14, 22, 41, 42. 43 e 46
Sinal de propaganda
Tèrrno n.' 644.256. de 4-6.64
Casa
Enéas Botelho
Ceará

das Novidades Ltda.

Notnt comercial
Termos as. 644.249 a 644.251. de

•

4-6-64

José Fidelis Soares
Goiás

405fflo

.1

Indústria Brasileira
•
Classe 41
SubFtâncias alimenticias e seu s prepararioN Ingred'entes - de alimentos. Essendas alimentícias. Vin agre

ico
Escritório
Técn
de Arquitetiiia's'- ESTAR
Classes: 33 e 50
Titulo
Termo n.9 644.257, de 4-6-64
A Cruzeiro Modas S. A.
Ceará

Lojas A Cruzeirõ,
Classes: 23, 36 e 37
Titulo
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24
carburador, anais de ,pistão, aneis de
3 A.:relatas de algu1ão.
oleoi anais para facilit ar.anque dos Para (list
motores, anais obturadores, anais de eareá,. cã:lin-mu, juta, linho, 12, pacosegmento, autolubrificantes, arietas, apa- paco, rasai; raion seda natural e outras
relhos para mistura de combustíveis de fibras: alamares, atacadores, bicos, bormotores a explosào, máquinas amassa- dados, borlas, bandeiras cordões, cadardeiras, máquinas amassadeiras para con- ços, coadores de café, cobertas para racreto e barro, máquinas para abrir cha- quetes,- coberturas para cavalos, deClasse 33
vetas, máquinas ;diadema para ferra, bruns, enfeites, etiquetas, entremeio, enTitulo
mantas de corte, máquinas para arquea- tretelas, flâmulas, filtros de ca*, fitas,
Termo n.° 644.264, de 4-6-1964
ção de embalagens, máquinas de akar, franjas galões laços de chapéus, ma
Classes: 12, 13, 14, 22, 23, 24, 36 e 48 Cia. Metálica Industrial de Goiás — máquinas para ajustar, máquinas de ardas, máscaras, mantas, nesgas, omTitulo
CIMIG
atarrachar, batedeiras, bielas, braços. breiras, passamanaries, palmilhas, paGoiás
burrinhos, blocos le motores, bronzinas, vioS, passamanes. pompons, pingentes,
Termo n.• 644.259, de 4-6-64
Luiz Gonzaga Gondint de Lima
blocos, barras, bombas de ar comprim i rendas, rédeas, svcos de tiras. Pias para
bordas e xergas
Ceará
-do,bmasluriScntobde
Cia. Metálica Industrial
circd-açao, bombas de combuttiveis pa•
Classe 23
ra motores, bombas -fe óleo e outras
Para distinguir: Teúdos. em gerai,
de Goiás -CIM1G
•
tecidos para confecções em geral para
Clave 5
Para
distinguir:
Aço,
alumiai°,
alpaca,
tapeçarias e para artigos de cama e
Nome Comercial
bronze, chumbo, cobre, e.stnaho, ferre. mesa: Algodão, cânhamo, caro& faTêrmo, :IP' 644.265, de 4-6-1964
gaza, latão, níquel, zinco, metais para zendas e tecidos de II, em peças, juta,
Classes: 12, 13, 14, 22, 23, 24. 36
Consórcio Goiano de Imóveis Ltda.
ligas, todos os metais acima são em linho, nylon, paco-paco, ratai, raiou,
48 e 49
Goiásló plásticos, tecidos.
bruto ou parciarnente preparados, usa- seda natural, teci fdios
Titulo
dos nas indústeas podendo ser em bar- impermeáveis, tecidos de pano-couro
Termo n.• 644.260. de 4-6-64
ra, em crapas, em folhas, em massa, em •
Consórcio
Construtora Jaguar Ltda.
lingotes, em Ur e vergas; astampas forClasse 22
Ceará
jadas, asodeladas e to:neadas
Para distinguir: Fios de algodão, cá- .
abam°, celulose, juta, lã, fios plásticos,
--de Imóveis Ltda.
Classe 4
Para dsitir guie: Substâncias minerais e fios de seda natural e rabo para teco,
Nome Comercial'
vegetais einbruto ou parcialmente pre- 'agem para bordar, para costurar, ti.
paradas para serem usadas nas indus- colagem e para crochê, fios e linhas de
Termo n• 644.266, de 4-6-1964
• irias:
Valdemir Rebouças dos Reis
Argila, refrataria, algodão em tôda espécie, fica e linhas de pesca
Jaguar
•aaaa
Classe 20
bruto, asfa.to em bruto, borracha em
bnito, bauxite, benjoim, breu, coalim, Para distinguir: petrechos navais, e
.
Nane comercial
cascas vegetais, chistos, chifres, ceras aeronáuticos: Ancoras, bóias, cinta de
Termo n.° 644.261. de 44.64
de plantas, cortiça em bruto, orvas me- • natação, fateixa, p ara-queda., e
Empresa Brasileira de
vsas-vidas
Embraco
salva-vidas
l9
dicinais, extratos oleosos, extratos de
Construções Ltda.
plantas, enxofre, folhas, Uras vegetais,
Classes:
12,
14,
22,
41,
42,
43
e
46
Goiás
grafites, goma em bruto, liquidos de Para distinguir: Aves e ovos em geral.
Titulo
plantas, madeiras se, radas, oleos de cas- Indcsive do bicho da seda, animais viTêrmo a.* 644.267, 'de 4.6-1964
cas vegetais, oleos em bruto, ou parcial- vos, bovinos, caprinos, galináceos
Emlíraco - cni.a Brasileira
Italdiesel Ltda.
csausios
sne18
mente preparados, pise em bruto, pedra
calcária, plantas mediaarals, quebracho,
• de Construções Ltda.
Ceará
Para distinguir:, armas e munições de
resinas ea
arasisse
e3
8 vegetais
Nome comercia/
•
guerra, e caça: airangas, balas, canhões,
Termo n.a 644.262, de 4-6-I964
Para distinguir produtos farmacêuticos carabinas, chumbos para caça, crtuchos,
espoletas, explosivos, espingardas, fiCarlos Cezar Emery de Souza
em geral (Remédios)
tas, fogos de artificio, pistolas,
Goiás
Classe
2
Nome Comercial
pólvora e revólver
Para distingui.: Substâncias químicas
Termo n.a 644.268, de 4-6-1964
Classe 17
usadas na agricuãura, veterinária e para
Italdlesel Ltda.
fins sanitários, adubos, baraticidas, car- Pura distinguir: Máquinas e instalaçoes
Ceará
rapaticidas, desinfetantes, • defumadores para escritórios em geral: Arquivos,
...I
fertilizantes do solo, Singicidas, formi- para correspondência, almofadas para
cidas, germicidas, herbicdas, nseticidas, carimbos e para tinta, abridores de carIndústria Brasileira
microbicidas, óleos para fins veteriná- tas, arquivos, berços para mataborrões,
rios, raticidas, remédios, sabão, desinfe borrachas para desenho, cortadores de
Classe 16
papel, carimbado:as, coladores, cestos
tantas, vacinas e unguentos
Classe 6
Para distinguir materiais para construpara papéis e correspondência, canetas,
Para
distinguir
maquinas,
motores
e
argamassas,
argila,
e
decorações:
ções
Classe 1
compasso, cores, desenhadores, datasuas partes integrantes
areia, azulejos, batentes, blocos de ciPara distinguir: Substâncias químicas dores com mina, descansos para lapis e
mento. balaustres, blocos para pavimenusadas em geral nas indústrias: Anili- caneta, esquadros, espátu:as, furadores,
Têrcno nai 644.269, de 4-6-1964
tação. c.11ias, cimento, cal, chapas isonas, absorventes, alcatrão, água-raz, fusins, fichários, fitas para máquinas de
Enéas Botelho
kuites, caibros caixilhos, colunas, chaálcool, aluminio em pó, alvaiade, anti- escrever, fichas para arquivos, gomaCeará
pas para coberturas, caixas dágua, caidetonantes, anti-incrustantes e desincrus- dores, grampeadores, grampos e ganxas de descarga para lixo, edificações
tantas para caldeiras, arsênico, acetona, chos, para escritório, godets, instrumenpré-moidadas, estuque, emulsão de base Sala de Exposição e Recepção
acetato de chumbo, acetato de cobre, tos de 'escrever e de desenhos, Japis, laasfáltica, estacas, esquadrias, forros.
acetato de amónio, acetato de potácio, piseiras, malhadores, máquinas de escrefrisos, gésso, grades, janelas, estruturas
-SER (Galena de Arte )
acetato de zinco, ácido bórico, ácido ver, calculas e somar, máquinas para
metálicas paraconstruções, ladrilhos
acético, ácido o:tático, ácido nitrico, grampear, mapotecas, papel carbono,
•
Classes: 33 e 50
lambris, luvas de junção lagés, lageoádd ofenico, ácido dtrico, ácido saii- perfurado:es, pastas para escritório, com
Titulo
tu, material isolante contra frio e 'cadlico, ácido beazóko, cauta agua oxi- fechos de metal, porta-tinteiros, portaTermos ns..644.270 a 644.309, de
lor, manilhas, massa de revestimentos de
genada, albagina, aluminato de -ferro, lapis, porta-canetas, porta-carimbos e
4-6-64
paredes, madeiras para construções, mo
outros
•
talcos, produtos de base asfalties, pro- Expresso Mauá Transpcatea Limitada argirol, arsenato de ferro, arseniato de
potássio, arseniato de sódio, antimônio
Classe 16
alutos ara tornar impermeabilizantes as
Estado da Guanabara
metálico, aristol, acotanilkla, acetato de Para distinguir: materiais para construargamassa, de cimento e cal hitiránliCo.
chumbo, bálsamo de Perd, bicloreto de ções: Argila, areia; azuleijos, argamaspedregulho, produtos betuminosos, im
mercúrio, bicloreto, benzina, betume, sas, batentes, balaustres, calhas, cimento,
permeabilizantes líquidos ou sob outra, MAUX
bi-iodureto de mercúrio, bifosfato de cal cré caixas de descarga, chapas isoformas, para revestimentos e outros casos
nas construções, persianas, placas para INDI1STRIA BRASILEIRA cálcio, bicarbonato de sódio, bolus, alba lantes, caibros, caixilhos, colunas, chaboricina,
bobistumoso,
bicarbonato. pas para coberturas, caixas dágua, edjPavimentação, peças ornamentais de ci
composições quvmicas e outras
&ações premoldadas, estuque, estacas,
mento ou gêsso para tetos e paredes
Classe 6
•
substâncias
esquadrias, forros, frisos, gesso, grades,
papel para forrar casas, massas , anti
Para
d'st:aguir:
Macitinas
para
indúsClasse 25
saldos para uso nas construçõrs, par
Janelas, laminas de metal, ladrilhos,
quctes, portas, • portões, pisos, scaeiras; tria textil em geral. maganas e suas Para distinguir: Bibelos, estátuas esta. lambda, luvas de junção, lages, lagetopara portas, tijolos, tubos de coar eia part.-8 integrantes, paia fins indzoii ials. turtas, frutas de vidro, figuras de' orna- tas, material isolante contra frio e calor,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan máquinas de pressão, znoto:es e suas te.. g avu-as, imagens, obras artísticas, manilhas, madeira para construções,
qttes de cimento, vigas, vigamentos. partes, acessorlos para automóveis; ala
obras de pintura, suportes arnaticos mozalco, produtos de base tubi/ticoo,
vancas, alternridores, al:mentador para
vitrõs e venezianas •
pora vitrines
produtos para tornar imperzneabilizantes

Termo a.° 644.258. de 4-6-64
M. P. Silveira
Ceará

Termo a* 644.263, de 4-6-1964
Wady Faria Merheb Goiás

Casa das Linhas

(PU.n.cife Uatee

Papai ao Céu

Armarinho

O Gondim

Goiano

Construtora

Ltda.

Casa Paissanclú

9.tae~ cada.

• 3C44 Térça-falra
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raliolas, camisetas, cuecas, ceroulas, colica, pedregulhos, placas para pavimea- larinhos, ca1ras de senroras e de critação, peças ornamentais de cimento ou anças, cueiro a casacão, dominó achargesso 'para tetos e paredes, parquetes. pes, faaldas, aalochas, gravatas, gorros,
portas, portões, .persianas, pisos, papel jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques,
para forrar casas, saladeiras para por- manta, malas, pe ahoar, peugas, pulover,
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas. ponchca, pelerinas, polainas, pijamas,
tacos, tubos de • ventilação, tanques de punhos, quaaonos, robe de chambre, sobretudos, suspensórios, soutiens, meter,
cimentos, vigamentos, venezianas 'e
.
taillers, toucas e vestidos
varas
Classe 35
Classe .15
Para distinguir: Couros e peles preparaPara distinguir: Artefatos de porcelana das ou nao, camurças, cromos, vaquebarro e ter:a cota, louças vidradas, para as, pelica: e artefatos elos mesmos.
uso caseiro, adorno, fins artísticos e Almofadas de couros, arreios, bolsas,
instalações sanitárias; artefatos de ce- ca.teirasa caixas, chicotes de couro, arrâmica, para uso casairo, adornos para reios, balsas, carneiras, capas para álzes, assadeiras, bides, bacias, bebedou- buns e livros, estojos, guarnições de
ros, bandejas, biscoltel. as, bombonieres couro para automóveis, malas, maletas,
bules, barros, banheiros, copos, caldei- norta-notas, porta-chaves porta-blocos,
rões, cântaros, cadinhos cofres, cuba., porta -fiqueis, pastas, rédeas, sanas sacompoteiras descansa-ta.heres, escaria- cos para viagem, sacolas, saltos, solas
deiras, filtros, formas, graus, globos, ja,.- e solados, tintantes para arreios e
ras, licarei os, lavatórios, mantegueira.
valises
.moringas, nicho, pires, pratos, pilasia
Classe 34
pratos para ornamentos, pias, porta. Para distingiak os seguintes artigos:
Jóias, sopeiras; saladeiras, serviço para Coranados, cortinas, capachos, encerafrios, chá e jantar, travessas, talhai, dos, linóleos, oleados, passadeiras, patijelas, vasos, vasos sanitários e
Térrno na 644.293, de 4-6-1964
xícaras
nos para assoalhos e paredes e tapetes
Classe 14
Expresso Ivlauá Transpoetes Limitada
Para diatinguir: .Vidro comum, laminaEstado da Guanabara
du, trabalhado em batias as formas a
Classe 32
preparados, vidro cristal para todos
Para diatinguir: Almaaatales, anuários
fins, vidro industrial com telas de meta, albuns impiessos, boletins, catalogas,
ou composições especiais: Ampolas xolhatos, jo.nais, livros impressos, papeis
aquários, assadeiras, almofarizes, banda- impressos publicações impressas e re") jas, cubetas, cadinros, cântaros, cáacea,
vistas
centro de mesa cápsulas, copo. escarra•
Classe 31
;feiras, frascos, formas para doces, for Para distinguir os seguintes artigos:
ma para forno, fios de vidro, garrafas 4-‘ne.s de 'vedação para junções, arruegraus, globos, haste jarros, jardineira., las, bujões, barbantes, buchas, cordoavr licoreiros, mamadeiras, mantegueiras, lhas, co.das, co. relas de transmissão,
pratos, pires, porta-jaMs, palitei:os, po. canaletas, tltiihqs,, gaahatas, lonas, lotas, pendentes, pedes.: \, saladeiras. ser • I nas para freios, nian,gueiras, rolhas tamviços para ref vesgos saleiros, tubos, ti pas, tiras, tampões, tubulações para vejelas, travessas, vasos, vasilhames, viduaões e tendas
draças, vidros para relógios, varetas,
Classe 30
'acaras, vidros para contra-cõtas
Para distinguir: Guarda-chuvas, guarClasse 13
da sul, bengalas e suas partes integranPara distinguir: joalherias, e artigos de
tes
metais preciosos, semipreciosos, e seus
Classe 29
imitações, usadas como adornos, pedras Para distingu:r: Espanadores, escovas
comuns,* lambaus e vassouras
preciosas trabalhadas e suas imitações:
Anéis, abotoaduras, alfinetes de grava- •
Classe 28
tas, argolas, brincos, broches, braceletea. Para distinguir: laceipientes fabricados
berloques, colares, correntes, fios de ata material plástico, revestimentos canOuro e 4io de prata. meda l has e
a:acionados de substância animais e vepulseiras
getais: Argolas, açucareiros, bandeijas,
Classe 38
aacias, caixas, cabos para ferramentas
Para distinguir: Papéis e seus artefatta,, e utencilios, cruzetas, caixas para acopapel de escrever, de impressão, de Gicionamento de alimentos e objetos,
encadernação e , para embrulho, papel caixas de material plástico para baterias,
de tôda espécie, para desenho: blocos coadores, copos, canecas, colheres, coade papel para cartas e outros fins, bro- eras, costas para pilo, cestinhas, deschuras não impressas, cartão, cartolinas. canso para pratos, estojos para óculos,
cadernos de papel melimetrado, e em funis, fitas isolantes, Sarmas de doces,
branco para desenho, cadernos escola guarnições de material plástico:' para
res, cartões em branco, cadernetas em automóveis, garfos, jarros, raantegueibranco, caixas de papelão, cartuchos de ras, orinóis, predendores de roupas, pucartolina, envelopes', livros em branco xadores de móveis, pires, pratos, palimata-borrão, papelão, papel almasso. teiros, pás, porta-pão, pulseira para repapel crepon; papel impermeável, pa- lógios, rebites, rodinhas, recipientes,
péis e envelopes em caixinhas, papel suportes, saleiros; tubos, tijelas, vasihigiénico, papel celulose, papel de seda lhames, vasos, xicaras, colas a frio .e
e sacos de papel
colas não hicluidas em outras classes.
plásticas, sacolas de plásticos, pastas
Classe 37
Para distinguir: Roupas brancas para plásticas, capas para livros de plásticos, capas para discos de plásticos
cama e mesa: Acolchoados para camas,
Classe 27
colcha cobertores, esfregões, fronhas,
guardanapos, lençóis, panos para co- Para distinguir: artefatos de palha ou
lanha e panos de pratos, toalhas de fibra, não incicidos em outras classes:
Cestess, cessas. cabos para utencilios,
rosto e banho, toalhas de mesa
cestos para auatcras, cestos para pães
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blcsas, blu- caixas le acondicionamento, caixas para
Iões, boinas, botas, babadouros, casa- enceltes, esteiras, embornais, estojos.
cos, coletes, capas, chales, cachecols,
calçados , chapéus, cintas combinações.
PREÇO DO NÚMERO
caminhos calças, calçliest canelai, ell"

as argamassas de cimento e cal" hiddai

guarnições para utensilios, malas, peneiras redes, redeas, suportes para filtros, sacolas, &actos, telas para assentos
de cadeiras
Classe 26
de madeira, osso ou marfim, baldes,
bandejas, barris, cabos para ferramentas, colheres, cestos pata pão, cubas,
caixas, cantoneiras, caixões, caçamba,
cepos para casinha, cavaletes, cruzetas,
cunhas caixotes, expremedeiras, escadas,
estojos, esteirinhas, engradados, formas,
guarnições de madeira, monogramas,
pedestais, pratos, prendedores de roupa,
pinos, pipas, puxadores, palitos, para
dentes, rosarios, rodirris, rolos, tampas, taboas para passar'' roupas, tambores, toneis, torneiras e vascas
Classe 48
Para distinguir: Almiicar, água de coionia, água de quina, água de rosas,
água de alfazemas, amonia erfunaada,
baton, brilhantina, bandolins, .cremes
para pele, cosmeticos, craions, carmim
cheiros em pastilhas, depiladores, deaodoorantes, dissolventes, estojos de perlumes, asseridas, extratos, enfeites para o cabelo, esmaltes para unhas, 'escovas para o cabelo, dentes, alhos e
unhas, fixadores para o cabelo, fivelas
para o toucador, grampos para o cabelo, lapis para maquilagem, lança-perfamas, loções, liquidas dentrifficlos, lixas para unhas, oleos perfumados, óleos
para cabelo, papeis perfumados, porta
pó de arroz, porta per!uraes, petroleios,
pentes, pomadas para peles, pon-pons,
pó de azroz, pastas- dentifricias, rouge,
redes para cabelo, sabões e sabonetes
perfumados, tinturas para cabelo, tijolos para unhas, vernizes para unhas.
vinagre aromático, vaporizadores
Classe 47
Para distinguir: -Combustíveis, lubrificantes, substancias e produtos destinados à iluminação e ao aquecimento; Alcool motor, carvão a gás hidrocarboretos, gás metano, butano e propano, gás
engarrafado, gás liquifeitos, gasolina,
graxas, lubrificantes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes,' óleos destinados à
iluminação e ao aquecimento, petroleos
e querosene
Classe 46
Para distinguir: Amido, água, anil, lavandeira, cêra para soalhos, detergentes, esponjas de aço, palha de aço, pomada para calçados, preparados Para
polir e conservar: madeira; vidros, metais, e objetos, sabão comum, saponaceias e velas
Classe 45
Para distinguir: Plantas, sementes e
mudas para a agricultura, a horticultura e a floricultura. Flores naturais
Classe 44
Para distinguir: Artigos para 1umantes; cigarreiras, cinzeiros, cachimbos,
carteiras para fumos, chatutos, cigarros,
cigarrilhos, filtros para piteiras, fumo
em falha ou em corda,, isqueiro, piteiras tubos de cachimbos e rapé
Classe 43
Para distinguir: Aguas gasosas artifidias, bebidas, espumantes sem alcool,
gazcisa, refrescos, soda, suco de Sagas
e xaropes
Classe 42
•
Para distinguir: Aguardente, anis, bitter, brandy, conhaque, cervejas, fernet,
genebra, gana kumel, licores, nectar,
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'punc.h, pipemint, rum, sucos de fruta'
em alcool, vinhos, vermoutes, vinhos
espumantes, vinhos quinados, whisk
Classe 41
Para distinguir: Amido, alimentação de
aves e animais, bonbons, balas, biscoitos, bolachas, banhas, caramelos, chocolates, cacau, confeitos, condimentos para
alimentos e coloração, canela, conservas,
cravo, carnes, chouriço, café, chá, cereais, doces, chupa, doCes de leite simples e compoto, doces de frutas em conserva preparadas cal massa, em caldas, era compostas e em geléias, essências vegetais para condimentos e preparação de alimentos, farinhas, alimencias de cereais composta' ou não, frios,.
feculas, flocos, fermentos, frutas sêcas,
passadas e cristalizadas, gorduras, granulos, herva doce legumes em conservas, linguiça, leite, lingujças, molhos,
massas de tomate, mel, manteiga, óleos
comestíveis, p:alinés, pastilhas, pickles,
pães, peixes em conserva em salmora,
em pasta, em calda e em geléia, presuntos, paios, pimenta, queijos, requeijões,
rações balanceadas para animais, salsichas, suco de tomate e de frutas para
fina alimentares, sal, salmãos, torrões
e vinagre
Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, a saber: armários para
banheiros e para roupas usadas, almofadas,' acolchoados para móveis, bancos, balcões, banquetas, bandejas domiciliares, berços, biombos, cadeiras, carrinhos para chá ou café conjuntos para
dormitórios, conjuntos para salas de
jantar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjuntos de
armários e gabinetes para copa e cozinhas, camas, cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixas Rara
rádio e rádio-vitrolas, colchões, colchões de molas, dispensas, divisões, clivam,. discotecas de madeira, espreguiçadeiras, guarda-roupas, estantes, mesas, mesinhas, mesinhas para rádio e
televisão, mesinha para máquinas de escrever, móveis para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofas-camas, prateleiras, portachapéus, solas, sofás-camas, travesselrOS
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
não incluídos em outras classes, argolas, assentos para cadeiras, borrachas
para aros e para carimbo, carrinhos
Industriais, borracha para amortecedores, bocais, bicos de mamadeiras,
ilhas de borracha para rédeas, bases para telefones, bacias, braçadeiras, chupetas, cordões massiços de borracha, cabos para ferramentas, chuveiros, chapas
e centeos de mesa„ cabos para ferramentas, chuveiros, chapas e centros de
mesa, capsula de borracha para centro
de mesa, calçados de borracha para máquinas, cordas de borracha, cfmara de
ar, dedeiras. desentupideiras, discos para mesa, esponjas de borracha, encrebajacto para torneiras, encostos, esféras.
esguichos, estrados, formas de borracha, fios de borracha lisos, guarnições
para móveis, lanheiras para escolares.
lenções de borracha, maçanetas, manoplas, pontas de borracha para muletas
e bengalas, perras de businas, pratinhos,
pneumáticos, rodiztos, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móveis, saltos e solas de borracha, semipneumáticos, surdinas de borracha para
aplicação aos fios telefonicos e teleg-áficos, tinas de borracha para contasgota', copos de 'borracha para freios

