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pacho • de deferimento publicado no
Diário Oficial de 25 de agosto de
Cia. de Cigarros Sinimbti — No 1964, para o fim de ser apreciada ,a
recurso interposto ao indeferimento do oposição que deu entrada no prazo
Rirmo a.° 270.366 — Frase de propa- legal. — Republicado.
ganda: Com ponta ou sem ponta sempre na ponta. — Q Senhor Ministro Expediente do Diretor Geral Subetituto
. .
exarpu o seguinte despacho: ConsultoRio, 13 de outubro de 1964
ria Jurídica. — Processo MIC número 2.837-61 (DNPI). — Termo núNotificação:
mero 270.366. — Desempate em Recurso Ordinário (Aplicação do artiUma vez decorrido o prazo de rego 3.° do Decreto-lei a.° 8.935, de 26 curso previsto pelo artigo n.° 14 da
de Janeiro de 1946). — Recorrente: Lei n.° 4.048, de 29 de dezembro de
Cia. de Cigarros Sinimini. — Recor- 1961 e mais DEZ DIAS — para evenrida: Cia. de Cigarros Castellões. — tuais Juntadas de recursos, e do mesmo
Adoto as razões do Parecer de fls. não se tendo valido nenhum interesna . 26-29, desempatando em favor da sado, ficam notificados os requerentes
Recorrida, isto é, negando provimento abaixo mencionados a comparecerem
ao Recurso Ordinário interposto pela a Age Departamento a fim de efetuaCia. de Cigarros Sinimbú. mantida a rem o pagamento da taxa final condecisão denegatõria do registro.
cernente à expedição dos respectivos
Rio de Janeiro, em 16 de outubro de certificados dentro do prazo de SES1961. — As.) [ligues Guimarães — SENTA DIAS — na forma do paraMinistro da Indústria e Comércio.
grafo único do artigo n.o 134 do
Código da Propriedade Inustrial.
Expediente do Diretor Substituto
Marca deferida:
(Retificação)
Têrmo n.° 419.597 — Sussex —
Reconsideração de Despachos
Classe 46 — Requerente: Indústria de
Óleos Sussex Ltda. em face do que
Rio, 13 de outubro de 1964
consta no processo.
Rio, 13 de outubro de 1964

Móveis de Aço Fiel S.A. — No
pedido de reconsideração do têrmo número 119.497, mod810 industrial: Novo
modelo de elo para a construção de
móveis. — Do requerente: Sodem,
Societé D'Equipement de Magasins —
Reconsidero o despacho de deferimen
to publicado no Diário Oficial de 8
de maio de 1964, para o fim de ser
apreciada a oposição que deu entrada
no prazo legal. — Republicado.
Calçados Flausino S.A. — No pedido de reconsideração do despacho de
deferimento do tèrmo n.° 142.903 —
modillo industrial para: Original deseabo de rastro , de solado de sapato. —
Do requerente: Calçados Visá Limitada. — Reconsidero o despacho de deferimento, publicado no Diário Oficial
de 4 de agfisto de 1964, para O fim de
ser apreciada a oposição que deu entrada no prazo legal. — Republicado.
Formetal S.A. Indústria e Comércio — No recurso interposto do deferimento do termo a.° 145.364 — modelo industrial: Nova configuração em
perfilado — De Alumax Indústria e
comércio Ltda. — Reconsidero o des-
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Marca indeferida:
Termo a.° 391.524 — Rosa do Sul
— Classe 41 — De Jaime Chiffer —
Indefiro o pedido, em face do registro
n° 256.7323, referentes à marca. Santa
Rosa de firma estabelecida no Sul do
Pais.
Exigéncias:
Palheta, Indústria e Comércio de
Cafés Finos S.A. — Na impugnação
do termo a.° 366.433 — Cumpra, a
recorrente, a exig&ncia,
Diversos:
Tèrmo n.° 342.536 — Page S.A.
Indústria e Comércio — Aguarde-se
os têrmos apontados.
T8rmo n.o 443.680 — São Paulo
Alpargatas S.A. — Arquive-se o
processo, por falta de cumprimenta da
exigência publicado aos 25 de julho
de 1963, além disso, a marca é irregistravel, conforme pareceres no processo

Café São Luiz de Piedade. — Man.
tenho o despacho de indeferimento, em
da marca São Lula, para café,
1 face
registro n.° 236.291.
•
Sociedade de Madeiras Ltda. —.
Reconsideração de Despachos
Somata — No , pedido de reconsideração do indeferimento do termo 347.522
Frederico Lourenço Machemer — — • Mantenho o despacho de indeferi.
No pedido de reconsideração do des- mento em face da anterioridade impo.
pacho de indeferimento do termo nú- ditiv. Somai, registro 230.913.
mero 338.890 marca Progresso.
Mantenho o despacho denegatório. A I Cia. de Tintas e Vernizes R. Mon.
marca Progresso Paulista, sob registro tesano — No pedido de reconsidera.
vio do despacho de indeferimento do
n.° 245.487 é impeditiva.
têrmo a.° 376.007, marca Standard
Kovosvit, Narodni Podnik (Kovosvit. Wanda. — Mantenho o despacho 'de
National Corporation — Recorrendo indefnrimento em face do registro ne.
do despacho que indeferiu o Rirmo mero 219.052, referentes à marca Sten.
n.° 338.770, marca Mas. — Usando dard concedida sem restrições.
do que me faculta a lei, reconsidero o
despacho publicado aos 6 de agosto
Martini 6 ROSSI - S.P.A. -- No
de 1964, para o fim de ser examinado pedido de reconsideração do despacho
.o Recurso de fls, e encaminhando ao de Deferimento do térmo n.° 514.657,
Exmo. Sr. Secretário da indústria.
frase de propaganda: As grandes marCia. Industrial de Calçados Induscal cas internacionais — Do requerentes
— No pedido de reconsideração do Angelo Dalle Molle. — Reconsidero
despacho de indeferimento o do têrmo o despacho publicado aos 26 de mia.
a.° 344.535, marca Clover Trevo. — bro de 1952, tendo em vista que
Grandes Marcas Internacionais, como
Mantenho o despacho que indeferiu o frase
de propaganda, não está de adir.
pedido. A. figura do trevo com a pata. do com
a definição do artigo 121 do
vra Travo caracteriza o registro núCódigo. o qual exige originalidade e
mero 238.430, impeditivo.
característica. Qualquer titular de mar.
S.A. Indústrias Nunidas F. Ma- cas • notóriamente reconhecidas como
tarazzo -7- No recurso interposto ao marcas internacionais, pode usar ata
indeferimento do têrmo n.° 345.268, ti- expressão. A expressão como se apretulo: Eiffel Boutique. — Mantenho o senta, sem cunho distintivo, é Ineglso
despacho que indeferiu o pedido em trave!, e está enquadrada no art. 121,
face dos registros números 170.547 e na. 1 e 2, combinado com o artigo Na
256.056. O nome comercial de A n.o 16 do Código. .
Torre Eiffel Confecções Ltda. está
amparado pela Convenção da União de EXPEDIENTE DA DIVISÃO DR
PNVILEGIO DE INVENÇÃO
Paris (artigo 8 °) titulo de estabelecimento notóriamente conhecido em todo
Dia 13 de outubro de 1964
Brasil. — Quem quem que use Eiffel,
cometerá ato de concorrência desleal.
Notificação:
' S.A. Indústrias Reunidas F. MatarazZo — No pedido de reconside. Uma vez decorrido o prazo de escurso previsto pelo artigo a.° 14 da
ração do despacho de indeferimento do Lei
n.° 4.048, de 29 de dezembro de
t8rmo n.o 345.289, marca M.B. —
1961 e mais DEZ DIAS —. para even.
Mantenho o despacho de indeferimen- tuais juntadas de recursos, e do mesmo
to. A marca impeditiva Emebe para
fazenda, está registrada sob núme- não se tendo valido nenhum interee.
sacio, ficam notificados os requerentes
ro 197.729.
abaixa . reencionados a comparecerem
Cia. Riograndense de Adubos — a êste Departamento a fim de efetua.
.CRA. — No pedido de reconsidera- rem o pagamento da taxa fina/ coa.
ção do despacho de deferimento do cemente à expedição doa respectivos
têrmo n.° 346.227 marca CraL — De certificados dentro do prazo de SESCell] Reunidos Agro Industrial S.A. SENTA DIAS -- na forma do parl.
CRAI — Mantenho o despacho de grafo único do artigo a.° 134 do
Regists e-se, tendo em vista que a mar- Código da Propriedade Inustrial.:
ca Cra para artigos de classe 2. não
Privilégio de Invenção deferido
se confunde com Cral da classe 42.
Paulo Brand Rosa — No pedido de
em face do laudo técnico:
reconsideração do despacho de indefeN.° 112.753 — Nova tampa paral
rimento do térmo n.° 346.605, marca frascos
non geai — Toro

amo.
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- As Reparticp'e.?, Públicas
deverto remeter '0"..,ápediente
..,,,...t.
destinado à public)çlio nos jorDEPARTAMENTO
DE IMPRENSA NACIONAL
15.boras:
nais, diáriamente:lat às
.
r.N,.. '4,..,,... 5
3760 5egunc1a-teara

È-:,,t:EDIENTE

- Asreciar4aaW. Pç rtitl.e.1i;
tes à' matéria -retlibuida, ,nça 5a.
aos-de erros oh fflissõets,#ciêverão
ser formuladás-jjcirTicilE6;
Seção de Redação; das 9 às 17,30
horas, no máximo até 72 horas
após a salda, dos, órgãos 'oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito,
rasuras e emendas.
Excetuados as para o exterior, que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-elo ,tomar,
em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As 'assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem aviso
prévio.
Para. facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
parte superior do enderêço vão
impressos o número do talão de
•
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&boto do puibEatdoos de . oxpodionta do Dopartarnon. to
leiaolonai do Orcepri
Indimatrial do Ministério
do Indústria Cantarolo
imp6.4646 asa

oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIORS 11 PARTICULARES I

FUNCIONÁRIOS

Capita: e Interlosf
capitai e Interior:
Semestre 6 666 6 Cr$ 600,00 Semestre' .
Cr$ 450,00
Ano .',... ..... Cr$ 1.200.00 Ano o, ..r.
Cr$ 900,00
Exterior:
. '
1Ano ,
Cr$ 1.300,00JAno . ...
Cr$ 1.000.00
k

registro; o mês e o ano em que jornais, devem os assinantes profindará..
videnciar- a respectiva renovação
A fim de evitar solução de com- antecedência mistima de
continu:dade no recebimento dos trinta (301 dias.

N.° 120.684 - Aperfeiçoamentos
em máquina de carimbar sacos Sartori ô Moreto.
N.° 121.247 - Um afiador de lâminas de barbear - Rabolini Lorenzo.
N.° 121.818 - Moinho homogeneiZadot coloidal Felippe Ferucci
Cagno.
N.° 122.015 - Caixa para ovos
- Keyes Fibra Company.
N.o 122.555 - Nova máquina para
fazer café - Ursesciano Pelliciari.
N.° 123.547 -. Aperfeiçoamentos
em saboneteira dt encaixe - .João
Fernandes Gaspar.
N.° 124.916 - Aperfeiçoamento em
bases suporte 6ara grampeadores e ouAros - Novigraf Indústria e Comércio Ce Materiais de Escritórios Ltda.
N.° 146.850
Aparelho calculador
de prazos dias - Reinhold Gustavo
•Schneidewind.
N.°- 131.807 - Recipiente - American Can Company.
N.° 131..808 - Recipiente - AmeN.o 119.335 Nova roldana pro•
tetora para fitas adesivas - Maria rican Can Company.
N.o 133.860 - Distribuidor ide mado Carmo Fadiga Figueiredo_
terial de fõlha - Steiner Company
N.° 119.420 - Carteira aperfeiçoa- Lan3anne S.A.
da porta documentos - Eva Courant.
N.° 134.307 -- Recip:ente - AnN.° 119.447 - Acondicionamento gelo Ralph D'Andrea e William Free distribuição de bebidas concentradas derick Wecker Jr.
- Foz Wiprite Corp. e Cecil WolfN.° 148.593 - Aperfeiçoamentos
SOD
no estofareento de sofás camas e conN.° 119.808 ---- Dispositivo para a géneres - Pereival Lafer.
varição de superfícies de expos'ção N.° 148.750 - Aperfeiçoamentos
em sofás-camas . e .outros - Percival
Pedro Machado Filho.
N.° 120.071 - Aperfeiçoamentos Lafer-.
em caneta; esferográficas - Artur
Mocillo de utilidade deferido:
Eberhardt S.A. Indústria Reunidas.
N.° 97.801 - Panela til-secionada
N.° 120.514 - Nova máquina para
- Clases 7 - Panes S.A. Indústria
fazer café -- Vincenzo Bonfanti.
N. 120.537 Empacotador ame- e Comércio.
X° 113.704 - Um Conjunto ae
ricano - Molins Machine Company
cubos para o ensino das frações Limited.
N.° 120.667 - Novo processo de Manoel Jairo Bezerra.
N.° 116.642 -- Novo moda° de
fabricação de jóias 'em particular puliras, colares e similares - Meta- porta lapis - Trol S.A. Indústria e
Comércio:
•
trgiea Treve4

N9 113.501 -' Aperfeiçoamentos,
em grelhas para assados Jerges
Vaca Diez.
N.° 113.880 - Máquina para fazer
boquilhas para cigarros -- American
Machine 8 Foundry Company.
N.o 116.698 - Novo tipo de bacia
escorredor - Therezinha Beatriz Alves de Andrade Zorowich.
Estante
giratória
N.° 116.953
para discos - Interplan Decorações
Limitada.
.
N.° 117.706 - Original processo
de fixação de etiquetas. dísticos, placas metálicas por simp'es colagem Flavio Letami.
_
N.° 118.336 - Secador p. rimário Raul Cunha Freire.
N.° 118.634 -- Nova disposição em
açucareiros - Giuseppe Rug'ero.
N.° 118.653- Uma nova máquina
lavadora de roupas adaptável ao tanque - João Garc'a Sanchez.

..

N.°117.118 - Extrator para pastas
Karl Mayer. -.
de bisnagas
N.° 117.905 - Novo modelo de
armário para serviço de café, chã ou
similares - Metalúrgica Baader Ltda.
N.° 117.928 - Novo aparelho secador para toalhas - Benedito Komoszinskl Ferreira,
N.° 118.375 - Identificação para
carimbos - José Zapparolla Junior.
N.°119.622 - Presilha para papel
moeda ou documentos - Abraham
Krislavin,
-

- As Repartiçaes Pública*
cingir.se-Ao às assinaturas anuala
renovadas até 29 de fevereiro'
cada ano e às iniciados, em qual*
quer época. pelos órgãos campe.'.
tentes.
- À fim de possibilitar &rd.
:nessa de valáres acompanhados.
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente che4
que ou vale postal, emitidos it
favor do Tesoureiro do D4epartom
mento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edip5es
das órgãos oficiais só se fornece.
rão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público 1 .
era!, para fazer jus AO des--d
conto indicado, deverá • provas
esta condição no ato da assi.
natura.
• O Custo de cada exempta
atrasado dos drgãos oficiais
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por anel
décorrido

N.° 128.880 - Quadro Para adições e subtrações - Luiz Pereira Lei.
te e Paulo Hamilton Siqueira.
N.° 156.636 - Novo modélo de
bobina de ignição - Eduardo Rosa .1
N.° 133.469 - Um original modal
de aparelho para barbear - Lauró
Oberlaender.
N.° 134.550 - Um depósito de fixO
com carrinho - José Palacio Saraiva,
N.° 140.391 - Original modelo de
carta envelope - Arthur Alvaro Ca.
dava: Veiga.
N.° 152.217 - Nova.e original cê.
N.° 120.339 - Novo fixador de deira reclinável de descanso - J. 3.
fõlhas, envelopes ou sacos em mostruá- Santos O Filhos.
rios em forma de livro - Kelson's
Modelo e desenho industrial 'deIndústria e Comércio S.A.
ferido em face do laudo técnico:
N.° 120.777 - Nova disposição
construtiva aplicada a Marmitas - ErN.° 140.091 - Original modelo de •
nst Schwienbacher.
•
cadeira dobradiça - Enrique Sola
N.° 121.079 - Um -novo tipo de Herrera, José Luiz Gonzales Alvarez,
utensílios para introduzir tempéros em Dano Martinez Rodrigues e Sergio
carnes e alimentos congéneres - Edu- Perez Marquez.
N.° 140.956 - Tacos para soalhos
ardo Alvares Machado.
N.° 121.085 - Nova disposição com filetes embutidos -.Parquet Pauconstrutiva em anel para pastas de lista S.A.
fõlhas 'sõhas - Nelson Teixeira de
N.o 140.957 - Tacos para soalhos
Almeida.
filetes 'embutidos - Parquet PauN.° 121.986 Trinturador para com
lista S.A.
carnes - Indústrias Mecânicas HerN.° 140.958 - Tacos para soalhos
mann Ltda.
com filetes embutidõs - Parquet PauN.° 122.169- Um novo tipo de lista S.A.
utensílios para rechear carnes e assaN °'140.959 - Tacos para soalhos
dos em geral -- Eduardo Alvares Ma- coe filetes embutidos - Parquet Pauchado.
lista S.A.
N.o 122.976 - Novo mcv!Slo de
N.° 141.816 - Novo prendedor de
livro de mesa para anotações - Arthur roupas, papéis e outros -..Miguel
Lichtner.
Abulámara.
N.° 123.386 - Suporte descanso
N.° 146.281 - Ilm novo modelo ds
para telefones - Norca Industrial e chapéu de cartolina ou outro material
Comercial Ltda.
equivalente - Companhia Antarctica
N.° 12.3.387 - Vasador e vertedor Paulista Indústria Brasileira de Bebipara líquidos 'enlatados - Norca In- das e Conexos.
• N.° 146.597 - Novo Modêlo de
dustrial e Comercial Ltda.
barbeador elétrico - N. V. Philips'
N.° 122.580 - Original prendedor Gloeilampenfabrieken.
de Japis; canetas e análogos adaptável
N.° 146.598 - Novo modelo de
era superfícies - .Antonio Fortino e barbeador elétrico - N. V. Philips'
Ludovico Hena:e-s.
•r
Gloeilampenfabrieken.

Segunda-feira 19'
N.° 146.792 - Original configuração eia blocos de concreto pré-moldados para construção - Firmino Rodrigues Ferreira.
N.° 147.720 - Original modal* de
babador - Matsuura 6 Cia. Ltda.
N.° 147.721 - Novo ntoddlo de
ganchos para suspenso de cortinas e
&anilara% em trilhos ou corrediças Indústria e Comércio de Acessórios
pa••,1 Cort nas e Decorações Cleni Li•
adiada .
N.° 147.722 - Original modelo de
babador - Matsuura 6 Cia. Ltda.
N° 147.726 - Novo e original modela de mictório - Cerâmica Sanitária Parente S.A.
N.o 148.564 - Novo modelo de
sofá cama - Percival Lafer.
N.° 148.727 - Esponja naxta para
limpeza manual na casinha, banheiro
• outros locais - Indústria e Comércio Templex Ltda.
N.° 148.756 - Novo elemento ceremia° para formação de vigas préfabricadas - Cerainica São Bernardo S.A.
N.° 149.035 - Novo e original
desenho ornamental para tecidos S.A. Indústans P.eunidas P. Mataram.
N. 149.087 - Novo e original
-desenho ornamental para tecidos S.A. Indústrias Reunidas F. Mafarazzo.
N.° 149.090 - Novo e original
descnaa °aumentai para tecidos S.A. Indústrias Reunidas F. Ma•
tara= .
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Anote-se a altateraçao de nome.
ração.
Casa Pecego Fazendas Ltda. Pede para ser anotada ao titulo Caga
Pecego n.° 170.442 a alteraçeo de
nome. - Asote-ae a alteração de
nome.
Indústria e Comércio Guarany S.A.
- Pede para ser anotada na marca
Germánia a.* 194.718 a alteração de
nome. - Anote-se a alteração de
'nome.
Howell Electric Motora Co - Transferência para o seu mane da marca
LE n.° 248.463 - Anote-se a trama
ferència.
Bicicletas Monarck S.A. - Pede'
para ser anotada na marca Motoreta,
térmo a.° 360.297 a alteração de nome. - Anote-es a alteração de nome.
Marcel Arte, Comércio e Indústria
Sociedade Anónima - Pede para ser
anotada nas muda Marcel. termo
n.° 395.107 e no titulo 1Vlarcel Jóias,
térmo n.°., 395.105 as alteraçaes de
nome. - Anotem-se as alterações de
nome.
Papelaria A Pena de Ouro Ltda.
e Indústria Gráfica A Pena de Ouro
Limitada - Transferência para o seu
nome da marca A Pena de Ouro,
termo n..• 398.367. - Anote-se a
transferência.
D.G.R. - Distribuidora Geral de
Rolamentos S.A. - Pede para ser
anotada na marca DGR têrrao 448.220
a alteração de nome. - Anote-se a
alteração.
Wilson da Silva Pereira - TransExigências:
/calada para o seu nome da marca
Na 148 578 - Miguel Morra - O Guanabarino, tèrmo n. • 452857. Cumpra a exigência.
Anote-se a transferência.
N.° 153.815 - Itaplast Indústria de
José Leite Cabra le Raimunda ,GoArtefatos Plásticos Ltda. - Cumpra mas Martins (transferência para o aeu
a exigência.
nome da marca Patativa Urino 459.437)
N.° 154.354 - Ezio de Mello Pran- - Anotem-se as transferências.
dine - Cumpra a exigen.cia.
Atua Pereira da Saara (transferência
N.° 154.487 - Fiação Tecelagem para o seu nome da marca Maestro teta
Tognato S.A. - Cumpra a exigên- mo 464.460) - Anote-se a transferência.
cia.
N.° 154.559 -- Nestlé S.A. •
EXIGÊNCIAS
Cumpra a ' exigência.
N.° 129.441 - Antonio Nunes de
Indústria de Bebidas 1Viilani S.A.
Abreu - Cumpra a exigência. - (junto
a marca a. 169.211) Satisfaça
Republicado.
N.o 129.280 - May es Saber Li- exigência.
Casara Trentini (junto a marca númaed - Cumpra a exigência. - Remero 186.164)
Satisfaça exigência.
publicado.
Profic S.A. Produtos Farmacêuticos
EXPEDIENTE DO DIRETOR
DA DIVISÃO DE MARCAS
Dia 13 de outubro de 1964
Exigências:
N.° 533.792 - Saad 19 Cia. Ltda.
- Satisfaça exigéricia.

Diversos:
N.° 606.661 - Sorbonne S.A. Indústria da Borracha - Prossiga-se
coas exclus.ão de balsas, tapetes, paismadeiras. pol tronas, mangueiras e radiadores.
N.° 606.662 - Borbonite S.A. Indústria da Borracha - Prossiga-se
substituindo a classe 39 pela classe 36.

.
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N. 474.608 - Safé e Bar Societea
Francisca Rocilda de Aguiar °mio
Satisfaça exigência.
ao têrmo 460.729) - Satisfaça sai- Ltda,
geada.
N. 474.609 - Editora Fotográfica
Tourist Ltda. - Satisfaça exigência..
DIVERSOS
N. 474.614 - Quizniofanna Lida«
Satisfaça exigência.
Wyzon Farmacêutica Ltda. (junto - N.
474.617 - taba Hosbon S.A.
ao termo 328.781) - Arquive-se o pedido de anotação de transferência por - Satisfaça exigência.
N. '474.618 - taba Horbon S.A.
falta de cumprimento da exigência.

Agro Moageira 'S.A. (junto ao tara - Satisfaça exigência.
474.619 - taba Hosbon S.A.
mo 425.725) Não..tendq sido cumprida - N.
Satisfaça exigência.
a exigência, arqufWe o pedido de
N. 474.620 - taba Hosbon S.A.
transferência.
•
-• Satisfaça exigência.
N. 474.646 - Labs Hosbon S.A.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Satisfaça exigência.
EXAME FORMAL 'DE MARCAS
N. 474.622 - Cilag Chemie S.A.
- Satisfaça ezlO ocia EXIGÊNCIAS
•
N. 474.623 - Louvre Cabeleireiro
Ltda. - Satisfaça exigência.
Dia 13 de outubro de 1964
N. 474.647 - Ciferro Comércio de
N. 348.509
Restaurante Salada Ferroa e Metais Ltda. - Satisfaça
Paulista S.A. - Satisfaça exigência. exigência.
N. 363.549 - Laboratórios Keto
Na. 474.652 - 474.653 - 474.654
Wemaco Ltda. .- Satisfaça exigência.
Na. 377.384 - 377.585 - Humble - Editora Maya Ltda. - Satisfaça
0116 Refining Co - Satisfaça exigett- exigência.
N. 474.655 - Cid Empreiteira de
da.
N. 396.174 -- Paoli Paoli
Cia. Carpintaria o Instalações Ltda. •-• Satisfaça exigência.
Ltda. •-• Satisfaça exigência. •
N. 474.656 - Eldorado Indústria
N. 396.591. - Pucci S.A. - Artefatos de Borracha - Satisfaça exi- e Comércio de Móveis Ltda. - Satisfaça exigência.
gência.
N. 474,657 - Ft El Rio Represai.
N. 396.692 - Montecaniti SOcieta
Geoerale Per L'Indústria .Mineraria e tações Ltda. - Satisfaça exigência.
476.949 - Bombas Albrizzt S.A.
Chimica - Satisfaça exigência.
N. 402.962 - Cotorcafe Comissaria - Satisfaça exigência.
e Torrefação de Café Ltda. - Satis- Na. 478.847 - 478.848 - Luiz
Serrano Matud - Satisfaça exigência.
faça exigência.
N. 412.974 --. Dabi Indústria BraDIVERSOS
sileira de Aparelhos Dentário S.A. Satisfaça exigência.
N. 412.975 Dabi Indústria Brasi- N. 404.343 Manoel Lopes Vaa
leira de Aparelhos Dentários S.A. - lente - Prossiga-se como indicado
pela seção. Satisfaça exigência.
Na. 419.469 - 419.470 - J QualEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
roga Cordeiro 5 Cia. - Satisfaça exiPIIORROGAÇÃO .
gência.

N.

423.013 - Asaumpção S.A.

Mercantil e Agricola •- Satisfaça exigência.
N. 425.408 - Manoel Alves - Satisfaça exigência,

Exigência.

.

Dia 13 de outubro de 1964
Na. 630.080 - 630.081 - Haia!
S.A. Coméraio • Importação a. Cum.
pra a exigência.
N. 657.916
Companhia Nacional
de Navegação Costeira Autarquia Pe.
deral
Cumpra a exigência.
N, 660.593 - Etam Publicidade Lia
mitada - Oxapra a exigência.
N. 661.210 - Industriai Químicas

N. 425.524 - Chamfica Importação e Participações Industriais Ltda.
- Satisfaça exigência.
N. 428.324 - Rodriguez de Andrade 6 Cia. - Satisfaça exigência.
N. 429.233 - Móveis e Equipamentos Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 431.018 - Turnerschaft de 1890
Indústria e Comércio (junto a marca - Satisfaça exigência.
Anhembi S.A. -• Cumpra a exigia.
número 191.252) - Satisfaça exigênN. 432.237 - José Correia Pimen- da.
cia.
tel - Satisfaça exigência.
Arbarae S.A. Material Elétrico Me- N. 468.382
Supermercado Lev N. 61.243 - Refrescos do Recife
tais e Ferragens (tanto a marca ta/- Pag Produtos Alimenticios Ltda. - S.A. - Cumpra a exigência.
Ns. 661.2e - 661.268 - 661.269
mero 198.136) - Satisfaça exigên- - Satisfaça exigência.
•
•
cia.
N. 42.474 - lamba Tchakma1dan - 61.271 -• Blemco Importadora e
Exportadora Ltda. - Cumpra a azia
Temo Química S.A.. (junto a mar- Satisfaça exigência.
ta n. 250.084) - Satisfaça exigênN. 468-384 - Supermercado Lev géncia.
• Pag Produtos Anneenticias Ltda. - N. 661.645 - Cuidas 6 Fonseca
cia.
Feno Corp (junto a marca número Satisfaça eidgiada.
Ltda. - Cumpra a exigência.
255.014) - 'Satisfaça exigência.
N. 470.380 - Bar e Restaurante
Na 46/.647 - Papelaria Central
Cia. Stasi% de Lajes (junto a mar- Kint Club Ltda. - Satisfaça exigem- Ltda. - Campem a. exigência.
ca a. 256.748) - Satisfaça exigênN. 661.674 - ~sor do Brod
cia.
N. 471.283 -- Lojas Confiança Li- Industrias Farmacêuticas Ltda. •
Cumpra a exigência.
Indústria de Bebidas Bragada Bus- mitada - Satisfaça exigência.
N. 474.352 - Auto Fibra Comércio
quetti Ltda. (junto ao tareio 397.305)
e Indústria Ltda. - Satisfaça exigên- N. 661.725 - Halo %ateiam •
- Satisfaça exigência.
Cumpra etagincia.
Chocolates Didoli S.A. (junto ao cia.
Roger Gity Espinet N. 661.918 - Pão de Açucar S.A.
têrmo 399.930) - Satisfaça exigên- N. 474.354
Indústria e Comércio Cumpra a defr
- ,Satisfaça exigência.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE cia.
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
Dou Tez S.A. Ind Textil (junto ao

N. 474.361 - Aristides o H,oefel
Filho - Satisfaça exigência.
N. 474-.363 - Tipografia Holandesa Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 4,7,.364
•Fermaza Ferro Ma- Satisfaça exigência.
leável
N. 474.600 - Zambon Laboratórios Farraadut-as SÂ. - Satisfaça

tèrmo 402.139) - Satisfaça exignTransferência e alteração de nome cia.
titti! r
procesoss:
Mcuia do Socarro Faltosa (junto ao
tarrno 446.129) - Satisfaça exigênDia 13 L outubro de 1964
cia.
Pergentino Aluarei Pinheiro (junto
Metalúrgica Flex, Comércio e Indústria S.A. -.Pede para ser ano- ao &amo 460.720) Satisfaça exigênexigência.
tada na marca Rex n.° . 123.404 a
cia.

glacia.
N.. 661.925 - Fuadiçiio e Meta!~

gica Oripiranga Ltda. - Cumpra a
exigência.

N. 661.975 - Frederico Mede 8
Cia. Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 661.999 -- Stic-Soaiedade TM.
nica de Indústria e Coaeliook, 8.A. •• n
Cumpra a exigência.
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N. 662.133 - Metalurgica Gazarra'
Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 662.228 - Laboratório Mundo
lslóvo Ltda. - Cumpra a exigência.
Ela Kap'an 6 IrN. 662.239
mãos - Cumpra a exigência.
N. 662.272 - Elgin Fábrica de
Máquinas de Costura S.A. - Cumpra
a exigência.
N. 662.379 - Companhia Metalurgica Estampex - Cumpra a exigência.
N. 662.429 - S.A. Instituto Bioterapico Americano eSaiba» - Cumpra a exigência.
N. 662.485 - Columbia Praia Clube - Cumpra a exigência.
N. 662.702 H. Oliveira Comércio e Indústria - Cumpra a exigência.
Ns. 662.793 - 662.795 - Eugrnio Nast - Cumpra a exigência.
Industrias Macedo
N. 662.909
Serra S.A. - Cumpra a exigência.
N. 662.959 - Editora Modulo Limitada - Cumpra a exigência.
Ns. 663.154 - 663.155 - 663.156
- Irmãos Lamas Móveis - e Madeiras
S.A. - Cumpra as exigências.
N. 663.162 - José Perrone
Cumpra a exigência.
DIVERSOS
N. 651.909 - Plastifon S.A. Piastivos e Derivados - Aguarde-se prazo.
N. 661.211 - Indústrias Químicas
Anhembi S.A. - Aguarde-se solução de transferênc ia.
N. 661.244 - Indústria Metalurgica Forjaço S.A . - Aguarde-se pra20.
N. 661.626 - Moa Reve Cabeiereiro Ltda. - Aguarde-se prazo.
N. 661.698 - Rádio Lopes Ltda.
a- Aguarde-se prazo.
N. 661.772 - Cortume Júlio Hadler
S.A. -- Aguarde-se prazo.
N. 661.973 - Usina Nacional Indústrias Químicas S.A. - Aguardese prazo.
N. 661.977 - Barumirim S.A.
para o desenvolvimento técnico e industrial e comercial - Aguarde-se
prazo.
N. 61.983 .- Suzette Lingeries FiAguarde-se prazo.
nal Ltda.
N. 62.262 - Orlando Schiavon Aguarde-se prazo.
N. 662.428 - Instituto Terapêutico
Activus Ltda. - Aguarde-se prazo.
• N. 662.457 - Banco da Lavoura
de Minas Gerais S.A. - Aguarde-se
prazo.
N. 62.779 - Meias Star S.A. Aguarde-se prazo.
662.782
Ns. 662.780 - 662.781
- 662.783 - lbia Instituto Bioquímico Inter-Americano S.A. - Aguardese prazo.
Ns. 663.068 - 663.069 - Mesbla
S.A. - Aguarde-se prazo.
PRORROGAÇÃO DE MARCAS
Fischer - classe 3
N. 591,414
- Laboratório Inkas Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 603.667 - Ucequine - classe
3 - UCB . (Union Chimique Cheinische Bedrijven) S.A. - Prorrogue-se
o registro.
N. 603.668 - Postafene - classe
3 - UCB (Union Chimique Chemisase Bedrijven S.A.) - Prorrogue-se
•
o registro.
N.. 608.910 - Angiopac - classe
3 - itiCB (Unkra aimique
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Prorrogue-se
che Bedrijven) S.A.
o registro.
N. 636.202 - São Silvestre - classe 42 - Albano Costa - Prorrogue-se
o registro.
N. 637.197 - Bargue - classe 42
-.Voa. H. Undernerg Albrecht 6
Cia. Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 637.358 - Ultramyelin - classe 3 - Laboratório Ducto S.A. Indústria Farmacêutica - Prorrogue-se o
registro.
N. 638.374
Corkisol
classe 16
- Fábrica de Isolamento de Cortiça
S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 639.303 - Furostilbene - classe 3 - UCB (Union Chimique Chemische Bedrijven - Prorrogue-se o registro.
N. 639.500 - eEZ» - classe 11
- Elli Zeboni 6 C. Societa Per Azioni - Prorrogue-se o registro.
N. 643.673 - A Ciência Recomenda para males diferentes remédios diferentes Regulador Xavier no 1 Regulador Xavier n9 2 duas fórmulas diferentes - Laboratório Hepacholan Sociedade Anônima. São Paulo alasse: 3 - Laboratório Hepacholan S.A.
- Prorrogue-se o registro.
N. 647.731 - Prym - classe: 17
- William Prym Werke Kommandit
Gesellschaft - Prorrogue-se o registro.
N. 648.413 - Merloam
classe:
2 - Monsanto Company - Prorrogue-se o registro.
N. 648.684 - Vitagripin - classe
3 - Dansk Flama S.A. Instituto de
Fisiologia Aplicada - Prorrogue-se o
registro. -N. 649.615 - Monsanto Chemical
Company - classe 1 Monsanto
Company - Prorrogue-se o registro
com exclusão de resinas naturaes.
N. 651.830 - Xarope de Jatahy
Marques - classe 3 - Affonso Marques Júnior - Prorrogue-se o registro.
N. 652.642 Gottas Salvadoras
das Parturientes - classe 3 - Edmundo Arthur Lamb 6 Companhia - Prorrogue-se o registro.
N. 653.519 - Futurista - classe
40 - Guilherme Lipovetsky - Prorrogue-se o registro.
N. 653.986 - Edson - classe 36
- Abrahão Procianoy - Prorroguese o registro.
N. 654.305 - Farmasil da Sé classes'l -2-3-4-46 -48
- Drogasil Ltda. - Prorrogue-se o
registro.
N. 657.915 -- Emblematica - classe 21 - A Companhia Nacional de
Navegação Costeira Autarquia Federal
- Prorrogue-se O registro considerando-se as partes comc integrantes dos
veículos descriminados exceto máquinas e motores retificando-se o número
do registro para 168.838.
N. 657.917 Emblemática -- classe 21 - A Companhia Nacional de
Navegação Costeira Autarquia Federal
- Prorrogue-se o registro considerando-se as partes como integrantes dos
veículos descriminados exceto máquinas
e motores. Retificando-se o número de
registro para 168.836.
N. 659.751 - Aurora - classe 23
- D'Olne Companhia de Tecidos Aurora - Prorrogue-se o registro.
N. 659.936 - Fabri - classe 21 Industrias C. Pabrini S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 659.946 - José Gitti - classe
23 - Companhia de Tecidos José
Gitti - Prorrogue-se o registro.

N. 661.215 - Badoni - classe 6
Badoni do Brasil Industrias Metalurgicas S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 661.216 - Badoni - classe 21
Badoni do Brasil Industrias Metalmecânicas S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 661.260 - IBACLIclasse 10 - elbaclia S.A. Indústria
Brasileira de Aparelhos Cientifificos Prorrogue-se o registro.
N. 661.278 - Admirável - classe
42 - União de Vinhos do Rio Grande Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 661.322 - Aderogyil - classe
3 - Les Laboratóries Roussel Prorrogue-se o registro contrato de exploração a favor de Laboratório Silva
Araújo Russel S.A. despacho de 31 de
outubro de 1960.
N. 661.344 - .Sorriento - classe
41 - Cantina Sorrento S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 661.372 - Arscolloid - classe 48 - S. P. A. Laboratório Farmacêutico S. I. T..
Prorrogue-se
o registro.
N. 661.648 - Super Fur - classe
17 - Igne 6 Cie. - Prorrogue-se o
registro.
N. 661.657 - Papelaria Edna classe 17 - 33 - Papelaria Edna
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 661.661 - Cetavitona - classe 3 S.A. Instituto Terapêuticos
Reunidos Labofarma - Prorrogue-se o
registro.
N. 661.662 - Imunocilina - classe
3 S.A. Instituto Terapêuticos Reunidos Labofarma - Prorrogue-se o
'registro retificando-se a data para 22
de dezembro de 1954.
N. 661.687 - tV8ss - classe 21 Ford Motor Company Prorroguese o registro com exclusão de Planges
de roda, diferenciais cambio e painels.
N. 661.726 - Sahmer - classe 5
- S.A. Haegler de Máquinas e Representações - Prorrogue-se o registro.
N. 661.754 - C.harlu - classe 42
- Panificadora Charlu Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 661.770 - « 1 H» - classe 35
- Cortume Julio Hapler S.A. Prorrogue-se o registro.
N. 661.773 - São Carlos - classe 34 - Fábrica de Tapetes São Carlos Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 661.912 - Man-ten - classe 5
- United States Steel Corporation Prorrogue-se o registro.
N. 661.913 Golden Guinea classe 42 - J. R. Parkington Company Limited - Prorrogue-se o registro.
N. 661.919 - Velnac - classe 23
- Cia. Nacional de Veludos - Prorrogue-se o registro.
N. 661.920 - I. L. Ruffino classe 42 - Societa Per Azioni Chianti Ruffino
Prorrogue-se o registro.
N. 661.921 - Escritório Contabil
Anchieta - Jasse 33 - Escritório
Contabil Anchieta Ltda. - Prorrogue-se o registro retificando-se a data
para 23-3-55.
21 de Abril - clasN. 661.923
se 41 - Frigorifico 21 de Abril Ltda.
- Prorrogue-se o registro.
N. 661.924 - Prometia& - classe 23 Lanifício Inglês S A. Prorrogue-se o registro retificando-se a
data para 30-10-54.
N. 661.927 - Ciwal - classe 11 Acessorios Industriais Ciw.11 Ltda. -Prorrogue-se o registro retif.aando-se
data para 27-10-51.
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N. 661.928 -- 1 de Mal)
t sse 36 - Malharia 1" de Maas lada.
- Prorrogue-se o reaktro
se a data para 8-11-54.
N. 661.929 - Retobis - (Las t, 3
- Laboratórios Perfarnia Ltda . Prorrogue-se o registro.
N. 661.930 - Perfumaria San -dar
- classe 48 - Perfumaria San dar
S.A. - Prorrogue-se.
N. 661.945 - E1nstic - classe 10
- Sociedade Industrial de Borracha
Elastic S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 661.949 - Double Face -- classe 23 - Lanifício. Inglez S.A. -Prorrogue-se o registro retificando-se a
data para 30-10-64.
N.661.950 - Double Face - classe
24 - Lanifício Inglez S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 661.951 - Santa Branca -classe 23 Lanificio Santa Branca
S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 661.952 - Tupy - classe 11
- Fábrica de Artefatos de Aço Tupy
S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 661.976 - Marzip - clasc 23
- Marzip Comércio e Indústria S.A.
- Prorrogue-se o registro.
N. 662.169 - V - classe 48 Chesebrough Pond'S Inc. - Prorrogue-se o registro.
N. 662.170 - Unibal - classe 6
The Heim Company - - oaaaale-.
se o registro.
N. 662.182 - Sanita - classe 46
-- Indústrias Albatroz Ltda. - Pr.)rrogue-se o registro.
N. 662.183 - Tirolesa - classe 46
- Indústrias Albatroz Ltda. ---- Prorrogue -se o registro.
N. 662.229 - Café Paes Piava
41 - Manoel da Rocha Paes
rogue-se o registro.
N. 662.232 - Nutria - classe 35
- Peles Nutria Ltda. - Prorrog arse o registro retificando a data para
9-11-54.
N. 662.240 - Kaplan - classe 40
- Ela Kaplan C. Irmãos - Prorroguese o registro.
N. 662.241 - Kaplan - classe 17
Irmãos - Prorro- Ela Kaplan
gue - se o registro.
N. 662.310 - B.S.A. - classe 21
- The Birmingham Small Arma Co.
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 662.397 - Sementes Coraidini
- classe 45 - Casa das semcntes
Carlos Corradini Ltda.
N. 602.403 - Cidap - classe 21
- Auto Peças Puccinelli Ltda. -Prorrogue-se o registro retificando-se a
data para 27-10-54.
N. 662.410 - Nobectit.ine se: 3 - Aktiebolaget Bofors - Prorrogue - se o registro.
classe 3
N. 662.430 - Anabel
- Laboratório Especifarma S.A. Prorrogue-se o registro.
N. 662.431 - Bulgarina - classe
3 - Laboratório Farniaquion Ltda. Prorrogue-se o registro.
N. 662.523 - Pan-Cake classe
48 - Max Factor 8 Co. - Prorrogue-se o registro com averbação de
contrato de exploração a favor de
Max Factor do Brasil S.A. Produtos
Cosmeticos por despacho de 5-6-62.
N. 662.645 - Vigor - classe 41
- S.A. Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor - Prorrogue-se o registro sem o uso (alusivo do formato 18
queijo retificando . se a • data para
de novembro de 1954.
B:tt:cla Paua N. 662.€6

•

?•

-

Pror-

c ri.,;:s:rQ sem direito ao uso

Segunda-feira 19

gaaeltasivo da expreuão eBatida Pata,
tistaa retificando- se a date para 28 de
ietembro de 1954.
' N. 662.663 - Arsa - clame 8
Manufature D'Horlogerie A. Reymond S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 662.664 - Hanro
classe 36
Handschin 8 Ronus Aktiengesellschaft - Prorrogue-se o registro retificando-se a data para 5-10-54.
N. 662.665 - Formicida Formidável - classe 2 - Aliança Comercial
de Anginas S.A. - Prorrogue-se o
registro.
N. 662.666 - Valéria - classe 44
- W. Kaiser ê Co. - Prorrogue-se
o registro.
N. 662.668 - Mercur - classe 17
• Hoelzel S.A. Industrias Reunidas
Mercur - Prorrogue-se o registro.
N. 662.669 - Granumix -- classe
- Eerste Nederkandesche Cooperative Kunstmestfabriek - Prorrogue-se
o registro.
N. 662.670 - Elkocilina - classe
3 - Ciba Société Anonytue - Prorrogue-se o registro.
N. 62.671 - Pyrovatcx - classe 1
- Ciba Société Anonyme - Prorrogue-se o registro.
N. 662.697 - Cordocel - classe 22
- Companhia Nitro Química Brasileira - Prorrogue-se o registro.
N. 662.805 - Losa - classe 16 Indústria e Comércio Luiz Olsen S.A.
- Prorrogue-se o registro.
N. 662.967 - Armário Brasileiro de
Turismo - classe 32 - Joaquim InoJosa de Andrade - Prorrogue-se o registro.
N. 663.041 - Firegas - classe 6
- Comercial e Industrial de Fornos
Werco Ltda. - Prorrogne-se o registro.

N. 663.052 - O Jabaculê - classe
32 - Carlos Lacerda - Prorrogue-se

O registro.
N. 663.081 - Elca - classe 8 Einprésa de Limpeza de Caixas
D'agua Elca Ltda. - Prorrogue-se o
pegistro:
N. 663.090 - Cardiopressin çlasse .3 - Indústria Brasileira de Produtos Químicos S.A. - Prorrogue-se
O registro.
N. 663.091 - Anne Madeleine alasse 3 7- Atina Zickwolff Assis -Prorrogue-se o registro.
N. 663.092 - Pancreofil
classe
3 - Laborterapica Bristol S.A. Instria Quitnica e Farmacêutica Prorrogue-se o registro.
N. 663.150 - Vasco da Gama qlasse 32 - Club de Regatas Vasco
da Gama - Prorrogue-se o registro.
N. 663.151 - Vasco ,-- classe 32
- Club de Regatas Vasco da Gama
- Prorrogue-se o registro.
N. 663.158 - Fig. de Pegaso classe 32 - Salvat Editores S.A. Prorrogue-se o registro.
N. 663.189 - Dialop - classe 45
Dianda Lopez 8 Cia. Ltda.
prorrogue-se o registro retificando-se a
ata para 3-10-54.
Dialop - classe 46
N. 663.190
Dianda Lopez' 8 Cia. Ltda. Prorrogue-se o registro.
N. 663.194 - Pape Noel - classe
- Dianda Lopez 8 Cia. Ltda. Prorrogue-se o registro retificando-se a
data para 12-10-54.
N. 663.195 - Pape Noel --- classe
- Dianda Lopez Es Cia. Ltda. Prorrogue-se o registro.
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coacernentes a expediçào dos respec- TITULO DE ESTABELECIMENTO
tivos certificados dentro do prazo de
DEFERIDOS
sessenta dias - na forma do parágraN. 662.667 - aC B Is. - classes fo único do artigo 134 do Código da
N. 471.473 - Cine Fianmetta
16 - 33 - Companhia Brasileira de Propriedade Industrial.
Emp de Cinemas Callas
Luccas Li.
Investimentos - Prorrogue-se o_ resaltada - classe 33 (art. 117 n. 1).,
gistro.
MARCAS DEFERIDAS
N, 474.143 - Instituto de Beleza
N. 663.191 - Dialop - classe 47
- Dianda Lopez 6 Cia. Ltda. N. 430.239 - . Valinhense - Tele Saltara - Teshima Cl Cia. -- clwse
Prorrogue-se o iegistro.
•
Rafsom Valinhense Ltda. - classe 8. 33 (art. 117 n. 1).
N. 663.193 - Dialop - classe 47
N. 432.669 - Eaka S.A. Metais
N. 473.997 - Frigorifico Saporitl
- Dianda Lopez 6 Cia. Ltda. - e Ligas --- classe 5.
- Ind. e Com. Saporiti Ltda.
Prorrogue-se o registro.
N. 435.980 - D G B Diguimabi classe 41 (art. 117 n. 1).
- Dirceu Guimarães Britto clasPRORROGAÇÃO DE FRASE DE se 41.
TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
PROPAGANDA
N. 443.683 - Toquens - Toquens
DE NOME DE TITULAR DE
Materiais para Construção Ltda. PROCESSOS
N. 654.306 - Um Amigo na Praça classe 16.
- classes 32 - 33 - 50 --- Banco
N. 445.052 - Boanova - Brindes
C H F Muller Gcsellschaft Mit I3es.
Nacional do Norte S:A. - Prorro- Promocionais Boanova Ltda. - clas- chrankter Haftung (pede para ser anogue-se o registro.
se 11.
tada na marca Chem n. 175.524 a al.
N. 461.591 - Rabata - Rabata teração de nome) - Anote-se a altePRORROGAÇÃO DE NOME
em Geral Tintas Materiais Planográfi- ração.
COMERCIAL
Importadora Exportadora e Comércio
Dietricia S.A. Produtos Dietéticos
em Geral Tintas Materiais PlanograflN. 661.970- Cinema Lux S.A. - cos e Eletronicos Ltda. - classe 1. e Nutricionais (pede para ser anotaCinema Lux S.A. - Prorrogue-se o
N. 462.948 - Coiffant - Editôra da nas marcas Nutrosan n. 201.020 registro.
Edman Ltda. e João Bruno Leonardo Dietyl n. 260.807 - Dietan número
296.5.44 - Duleiore n. 302.274 .-..
N. 659.938 - Indústria C. Fabrini - classe 32.
S.A. - Indústrias C. Fabrini S.A.
N. 471.900 - Seltec - Seltec Ser- Dulciore n. 302.804 - Vitamina nú- Prorrogue-se o registro.
viços e Lubrificantes Técnicos Ltda. mero 217.749 - as alterações de
nome) Anotem-se as alterações de
N. 661.217 - Badoni do Brasil In- - classe 47.
dústrias 1Vletalmecânicas S.A. BaN. 471.901 - Casalino - Pavi- nome.
doni do Brasil Indústrias Metalmecá- mentadora e Construções Casalino LiEXIGÊNCIAS
nicas S.A, - Prorrogue-se o registro. mitada .-- classe 16. N. 661.948 -- Cartonificio Valinhos
N. 472.711 Proreva Proreva
Gractz Aktiengesellschaft (junto a
S.A. - Cartonificios Valinhos S.A. Produtora e Revendedora de Peças Limarca n. 64.585) - Satisfaça exigên- Prorrogue-se o registro retificando- mitada - classe 21.
cia.
se a data para 12-3-55.
N. 472.021 -JPS-JP Saucr
N. 427.553 - Joaquim Souza Ro.
Ei Soba GMBH- classe 18.
drigues - Satisfaça exigência.
PRORROGAÇÃO DE TITULO DE
N. 475.263 - Mascosfer N. 429.945 - Manoel Alves - SaESTABELECIMENTO
de Máquinas Marcosfer Ltda. - clas- tisfaça
exigência.
se 6 (com exclusão de bujões).
N.
430.743
- Comercial e ImporN. 662:039 - Casa Rio - classe
N. 475.989 - Vera Cruz - S.A.
36 - Salomão Trachtenberg - Pror- Gordinho Braune Indústrias de Papel tadora Ascot Ltda. - Satisfaça exirogue-se o registro.
- classe 17 (com exclusão de apare- gência.
N. 654.317 - Fartnasil Italiana - lhos suportes para bobinas ou rolos de
DIVERSOS
classes 1 - 2 -- 3- 4 - 46 - 48 papel).
- Drogaria Ltda. - Prorrogue-se o reN Q 468.705 - Cifel Comércio e Ingistro.
N. 476.033 - Cardol - Condoroil dústria
de Ferragens S. A. N. 654.318 - Farmasil 12 de Ou- Tintas S.A. - classe 4.,
Aguarde-se.
N. 476.422 - Beschizza - Beschi- INT9 475.934 - Ododrico M. Montubro - classes 1 - 2 - 3 - 4 teiro S. A. Importadora e Comercial
46 - 48 - Drogasil Ltda. - Pror- zza 6 Cia. Ltda. - classe 11.
N. 476.423 - Beschizza - Bes- - Aguarde-se.
rogue-se' o registra.
1V, 447.939 - Eduardo Abreu Junior
Cia. Ltda.
classe 17.
N. 654.577 - Farmasil Amarante chizza
N. 476.424
Beschizza
Bes- - Arquive-se.
- classes 1 - 2 - 3 4 - 46 48 - Drogasil Ltda. - Prorrogue-se chizza El Cia. Ltda. - classe 14.
N.470.473 - Cooperauto - Coopeo registro.
NOTICIÁRIO
N. 661.277 - Lojas das Novidades rauto Cooperação e Assistência aos
Automobilistas Soc. Civil - classe 8.
- classes 12 - 13 - . 22 - 23
OPOSIÇÕES
N. 470.900 - Pavmar - Pavraar
24 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39
- 48 - Júlio Siqueira Tecidos Ltda. Terraplanagens e Pavimentação Ltda.
- classe 50 (com exclusão de cartas Indústria e Comércio . Trorion S. A.
- Prorrogue-se o registro.
(oposição ao têrmo 634.649, marca:
envelopes cartões comerciais e de vi- Limpa
N. 661.946 - Prédio São Carlos
Tudo).
classe 33 - Companhia Itaque'rê In- sita).
Torres Gomes Decorações LimiN. 473.859 - Baroco - Rosens- tada (oposição ao têrrno 638.270
dustrial e Agrícola - Prorrogue-se o
tiel Ei Cia. - classe 41.
registro..
me rca Decoart).
N. 474.056 - Azteca - Cia. EdiN. 662.470 - Emprêsa de PubliciVolkswagep do Brasil Indústria e
dade Cruzeiro - classe 33 - Empré- Rira Playprint - classe 49.
Comércio de Automóveis S. A. (opoINSIGNIA DEFERIDA
sa de publicidade Cruzeiros Ltda. sição ao têrmo 642.214 marca Can.
N. 473.216 - Teatro Experimental Wagen).
Prorrogue-se o registro.
N. 663.152 - Club de Regatas de Arte - Dinorah Santos Brillanti - Fábrica Nacional de Artefatos do
Vasco da Gama - classe 33 - Club classe 33 (art. 114).
Metais S. A. (oposição ao térmo
de Regatas Vasco da Gama - Prorro6ai.069, marca Papromel).
FRASE DE PROPAGANDA
gue-se o registro.
S. A. Indústrias Reunidas F. Ma.
DEFERIDA
tarazzo (oposição ao têrmo 636.644,
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
marca Família).
N. 429.712 -a- Honestidade e Reti- Palace Hotel Limitada (oposição ao
SEÇÕES REPUBLICADOS
dão a Serviço da População - H R tèrmo 638.662 titulo Palace Hotel).
Imobiliária Ltda. - classes 16 - 3-3
Dia 13 de dezembro de 1964
Rril S. A. Indústria e Comércio
- 50 - (art. 121).
(oposição ao tèrmo 640.358 titulo
Notificação:
Brazfabril)
NOME COMERCIAL DEFERIDOS Melbras Indústria de Tofes e Carameios Limitada (oposição ao têrmo
Uma vez decorrido o prazo de reN. 471.763 - Alcace S.A. Fábri- 640.177, marca Merli).
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
Tufik LUtaif (oposição ao têrmo
n° 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias ca de Aparelhos Elétricos de Baixa
639.846 marca Macuco).
- para eventuais Juntadas de recursos, Alta Tensão AlcaCe S.A. Fábrica
.empreendimentos Comerciais e Ine do mesmo aão se tendo valido ne- aparelhos elétricos de baixa alta ten- dustriais Limitada Escol (oposição ao
são
(art.
109
n.
2).
nhum interessado, ficam notificados os
tèrmo 636.056).
N. 435.422 - Taxi Aéreo Lidar
requerentes abaixo mencionados a comTânia S. A. Comércio de Autoparecer a êste Departamento a fim, de Ltda. - Taxi Aéreo Lidar Ltda. - móveis (oposição ao têrmo 640.672
titule Agência T„nia de Automóveis).
efetuarem • pagamento da taxa final classe 33 (art. 109 n. 3).
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D'Olno Cia. de Tecidos Aurora ao tOrmo 686.888, marca EmbleZoada 8, A. Importação e Comércio
Cia. Comercial e Construtora
Ooposiçáo ao termo 642.948, marca (oposição ao tênno 637.604, mar- mática).
Enarco (oposição ao tênno númea
asa)
•
iiros
D'Olne Cia. de Tecidos Aurora
Marcus Voloch & Cia. Ltda. mero 638.347 (marca Ermaco).
S. A. Shopping News do Brasil
Construtora Piratini Ltda. (oPo•
Itditera (oposição ao Momo 639.666 (oposição ao térmo 637 605, mar- (oposição ao térmo 637.605, marca Bela Aurora).
ca Bela Aurora).
sição ao té'rmo 839.095, marca Pio
titulo Shoppingbras).
D'Olne Cia. de Tecido& Aurora
Marcos Voloch & Cia. Ltda. muni).
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
(oposição ao têrano 637.606, mar- (oposição ao têrmo 637.608, marAlfred Fahrni (oposição ao Sér.
E SEÇÕES
ca Linda Aurora) .
ca Linds Aurora) .
mo 640.605, marca Novoplan).
D'Olne Cia. do Tecidos Aurora
Marcais Voloch & Cia. Ltda.
Sumaré Cia. Paulista de Terre(Republicados)
(oposição ao tênno 637.607, mar- (oposição ao térmo 637.606, mar- nos o Construções (oposição a0
ca Linda Aurora) .
ca Linda Aurora) .
tênia° 603.480) .
Exigências
D'Olne Cia. de Tecidos Aurora
Marcais Voloch & Cia. Ltda.
Sumaré Cia. Paulista de Terre•
(oposição ao têrmo 637.608, mai- (oposição ao têrmo 537.610, mar_ nos e Construções (oposição a0
Dia 13 de outubro de 19n,
ca Linda Aurora) .
têrmo 626.478, marca Sumaré).
r- Companhia Brasileira de Material ca Linda Aurora)
D'Olne Cia. de Tecidos Aurora
João Vieira dos Santos (oposiABC Rádio e Televisão S,A.
Perroviã.rio "Cobrasma" (no processo
cio tkomo 100.642) — Cumpra a exi- (oposição ao tèrrno 657 609, mar- ção a., têrmo 637.804, marca Di- (oposição ao térmo 642.512, tituo
gência. (Retificado por ter saído com ca Linda Aurora) •
tur) .
lo A Clave de Ouro) .
'Ancorreções quanto ao nome do reD'Olne Cia. de Teelcloo Aurora
João Gomes Xavier & Cia. Ltda.
São Paulo Alpargartas S. A.
querente)
(oposição ao tênue 637.610, mar- (oposição ao fêrmo 637.010, man t (oposição ao Unam 639.902, marDIVERSOS
ca Linda Aurora)
ca Rodex) •
Toplexil) .
Pan Produtos Alimenticios NaCia.
Lopes
Sá
Industrial
de
FuSão Paulo Alpargatas B. A. (oPoe.
. IV 380.148 — Nicolau Raix — cionais S.A. (oposição ao têrmo mos (oposição ao têrmo 637.061,
sição ao térmo 939.875, marca Roo
',Arquive-se.
639.138,
marca
Delipan).
marca
Lidera
.
is.o, 390.119 — Venza Produtos Quidex) .
Somalha Malharia e Confecções
talcos e Farmacêuticos LimItada. — Taylor & Ferguson Limited
Cia. de Cigarros Souza Crua
(oposição ao têrmo 633 663, titu- Ltda. (oposição ao télmo 636..822, (oposição
1Arquive-se.
ao têrmo 637.278, marN9 396.918 — Panificadora Bresser lo Bar Ambasuador)
marca Somalia).
ca Flaming) .
Limitada — Arquive-se.
Fábrica Nacional do Artefatos
Automoblie Manufacturers AssoDuncan Fox & Co. Ltda. (opo..
N', 401.431 — Hirbe Comércio e indústria de Artigos Plásticos Linotada. de Metais S.A. (oposição ao têr- ciation Inc. (oposição ao têrmo sição ao tênno 637.527, marca
mo
641.071).
1— Arquive-se.
Vaquinha Mineira).
Bial Farmacutica Ltda. (oposi_ 639.109, marca Carro do Povo).
N9 404.481 — Ismael Aviles S. A.
Brunswick Corp. (oposkao ao
Automobile
Manufacturers
AssoComercial Industrial e Imobiliária — çao ao têrmo 629.304, marca Meti)._
ciation Inc. (oposição ao têrmo têrmo 637.228, marca Brun-swick
¡arquive-se.
melubrina) .
Laboratories) .
J A Chaves (oposição ao tOrmo 639.572, marca Carro Popular)
• Savauto Ltda. (oposição ao-tèr,
Coty Societe Anonyme (opOsaAutomobiie
Manufacturers
Asso641.066, marca Defumador 7 ima;no 638.879, marca Silvauto) .
ciation Inc. (oposição ao têrmo ção ao Urano 641.421, marca Coo
gens)
.
Laboratório Guidotti do Brasil
D'Olne Cia. de Tecidos Aurora 641.189, marca Carro do Povo). tisa).
Ltda. (oposição ao tOrrno 637.006,
Laboratório Torres S.A. (opo(oposição ao ténia) 637.611, mar- • Automobile Manufacturers Asso'marca Vitagota) .
ciation Inc. (oposição ao têrmo sição ao têrmo 637.006, marca Via
ca Nova Aurora) .
Printex Indústria . e ComOrcio
tagota) .
D'Olne Cia. de Tecidos Aurora 641.209, marca Povo Car).
Humble Oil & Refining CO.
Químico S.A. (oposição ao tèrmo (oposição ao têrmo 637 612, marMack Trucks Inc. (oposição ao
(oposição ao têrmo 640.050, ma r
043.622, marca Printec).
têomo 637.724, marca Macan) .
ca Nova Aurora) .
Jacob Sender & Cia. (oposição
-caEoil).
J* úlio Paes de Almeida (oposição
Fábrica de Café e Chocolate ao têrrno 637.939, marca A Gre.
Fundição Tupy S.A. (oposição
'ao têrmo 643.040, marca Arcopit1).
ao têrmo 640.737, marca Tupy) .
' Júlio Paes de Almeida (oposição Moinho de Ouro S.A. (oposição ciava)
Fundição Tupy S.A. (oposição
'ao têrmo 643.041, marca Arcopal).
São Paulo Alpargatas S.A.
ao tèrmo 640.738, marca Tupy).
Fundição Tupy S.A. (oposição
(oposição ao têrmo 639.878, marao têrmo 640.739, marca Tupy)
ca Rodex).
Fundição Tupy S.A. (oposição
t Metalúrgica alatarazzo S.A.
ao têrmo 640.736, marca Tupy).
:(oposição ao térmo 637.717, marCompagnie industrielle Des P1ca MN).
1e
Eiectriques CIPEL (oposição
Sumaré Cia. Paulista de Terreao têrmo 640.297, mana Cipe) .
nos e Construções (oposição ao
Montecatini Societá Gener ile
têrmo 524.226, marca Sumaré) .
Per
L'Inciústria e Chimica (opoManoel Cândido da Silva & Cia.
sição ao trino 63G 770. marca Ro*Ltda. (oposição ao tirmo 642 361.
VOLUME V
gue) .
'nome comercial Carpintaria São
Formaco Fornecedora de Mate,.
Pedro Ltda.).
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
riais de Con:truções Ltda. (opOsiS.A. Moinho Santista Indiasção ao tênno 633.317, marca ErLeis de Julho e seteml,ro
Orlas
Gerais
(oposição
ao
têrrno
maco) .
1
036.973, marca Supervinco) .
Formaco Fornecedora de Mate..
Divulgação ti° 923
S. A. Moinho Santista Indústipis de Coiv-trucLo Ltda . (opositrias Gerais (oposição ao termo
ção ao têrmo 636.643, marca Fa•
Preço : Cr$ 1.200,00
f 036.974, marca Supervinco) .
maco Fornecedora do Materiais d.,
; S A. Mlinho Santista. Indústrias
COnstrução).
G . ;.. a •s (oposição ao têrmo 636.975.
Forrnaco Fornecedora de Mate' n1; ca Supervinco).
riais de Construção Ltda. (opoOVOLUME VI
ção no têrmo 638.348, nome coS. A. Moinho Santista Indús
ATOS DO PODER EXECUTIVO
mercial).
1 trios Gerais (oposição ao Usino
Otto H Weber (oposição ao tèr. 633 976, marca Supervineo) .
Decretos - de Julho a setembro
li VIU ,;ren Irmãos Tecidos S.A.
mo 638.116, marca Sanilax) .
Luitpold Werk Chemisch
(ioro: leão ao têrmo 643.353, marca
Divulgação e 924
mazeutische Flabrik (oposição 14
' Loja Garça).
têrmo 636.724. marca Asenter
Preço : Cr$ 1 . 800,00
i :TOOlne Cia. de Tecidos/ Aurora
Helena Bruochl Magalhães (opoi' ((;,)Jço ao têrM0 637.617, titulo
sição
ao têrmn 643.173, ma r'n
A
VENDA:
' Ai ritaria Aurora).
Artemis) .
! LOOlne Cia. da Tec1do:1 Auroro
Na Guanabara
Hel ena Bruoshi .Olsgslhães oo
(coosição no ténno 637 601, matSeção de Vendas : Av. Rocirigues Alves, 1
sição
ao tanso e343 174. 1110.1 . c a
.--3cla Aurora).
Agência 1: Ministério da Fazenda
Artemis)
.
; n*Olne Cia. cl ,'resido Aurer 1.
Atende-se „a pedidos pelo Serviço de Reembedso Postal
Societa Cementi Armou Centri..
(coosição ao têrmo 637 6u2, marfuEr,all Scac (opa cião ao Won
ca Bela Aurora).
Em Brasília
637.070)
.
D'Olne Cia. de O'scidoe Auroro
Na sede do D. 1. N.
Laboratórios Organon do Ri:
4o:19 .ição ao têrmi l 6O7.603, marLtda. (oposição no térm, 642. U3.
c Esla Aurara).
marca
.

COLEÇÃO DAS LEIS
1964

I

CP

' eeguncla-feira 19

MÁRIO OFICIAL

ficai Rio Indústria e Comércio
Artigos Rurais 8.A. (oposição
o ténno 839.781, marca Avex).
&ai Rio Indústria e Comércio
lhe Artigos Rurais S.A. (oposição
tto têm° 839.749, marca Aves).
Rivinil Indústria e Comércio Lininada (oposição ao têrmo 841.498
marca Extintec).
Sal Rio Indústria e Comércio
de Artigos Rurais S.A. (oposição
ao térmo 640.139, marca Mascai).
Scal Rio Indústria e Comérclo
de Artigos Rurais S.A. (oposição
ao têrmo 639.750, marca Avex).

N.o 125.501 — Moei° de ut111dado: Regulador de altura para
tira-laços — Requerente: Manfre.
do Russo, final do ponto fica retificado para: Externo 4.
N.o 125.529 — Privilégio de id.
vença(); Aperfeiçoamento em cir..
culto para funcionamento de telecomunicadores — Requerente:
Primar Indústria e Comércio de
Peças Ltda. Total de doia pontos reivindica-

Retificaçdes

TERMOS ANTERIORES

Retificações nos pontes publicados em 12 de outubro de 1964.

TERMO N.° .620.095

de

dos.

Os pontos acima mencionados
Construtora Canana S.A. (0p0- foram publicados com incorreções
sição ao têrmo 639.301, marca no Boletim do di a doze de outu•
bro de 1964.
Dow) .
Unibraa'a S.A. Agricultura Indústria e Comércio (oposição ao
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
tormo 639.022, marca Unibra).

Tétanos:

De 4 de dezembro de 1983
José Maria Sanas — Estado da

N. o 91.969 — Para privilégio de Guanabara.
invenção — Processo de preparaClaS.ce 48, artigos na classe.
ílio de derivados do ácido alfa
alta defini] butirico, anologamente
}tivos — Requerente: N. V. Ne• TERMO N.° 643.644

teriandsche Combinatie Voor Che..
ische Industrie e Laboratório . De 1 de junho de 1964
harmacéutica Dr. C. Janssen
r. V.
J. Grosseberg & Cia. Ltda. _—
N. o 96.680 — Modêlc de utill- Estado do Rio Grande do Sul.

.. lade — Tampa dupla para iras03 — Requerente: Cega Comer.
dai Importadora e Exportadora
te gêneros ailimenticios• Ltda.
N. o 109.341 — Privilégio de Iatenção — Processo para a preparação de compostos esteroides da

• Clame 17, para papel carbono.
TERMO N. o 452.522
De 25 de abril de 1980

Inter-Cret
PaVimentadora
térie pregnfiniCa -- Requerente:
São Paulo.
I4erck & Co. Inc. — Houve uma Ltda.
troca de fórmula. A primeira fórClasse 18. artigos na classe. 2
mula ocupa o segundo lugar, e vi..
ce-versa.
N.° 109.907 — Privilégio de In- TERMO 837.118 AO MIJO 637.123
venção — Novos derivados de ace.
De 13 de abril de .1964
lanilidas, para o nome do — Re,.
Inerente Boots Pure Drug ComIndustrial, Metalúrgica da
pany Limite&
Bahia (Cirnba) — Estado da BaN. o 111.616 — Modé/o de utili- hia.
dade — Nôvo modèlo de fecho de
Classes:
segurança para portas e outros —
Requerente: Max Lowenstein
N . 0 50 — Artigos na classe.
Fábrica Aliança de Artefatos de N. o 40 — Artigos na eloesze.

Metais.•
N. o 8 — Artigos na clame.
N. o 7 — 'Artigos na classe.
N. o 112.728 — Privilégio de InN. o 8 — Artigos na classe.
vençãO: Original daposição cm
canetas — Requerente:. Selichi
N. o 10
Artigos ao classe. resTakese, depositada em 21 de ad3-3- pectivamente aos têrmos.
to de 1959.
N.° 124.186 — Privaegia.de In
TERMO N0 108.140
venção: Processo e dispositivo
para fundição em pressão — Reeuerente: Griffin Víheel Company.
Em 17 de dezembro de 1956
N. o 124.441 — Privilégio de In..
Venção — Um sistema de treinai Requerente — Komatentin Otto
Missão de movimento giratório em Christof Botachkowski — Eito Pomba
ventiladores de pé — Requerente: Titulo: Aperfeiçoamento em ou reDavid Coreano, Remo Guie% e Juan lativos a válvula Térmica, — Privilegol de Invenção.
J0256 Bavosi.
1° — "Ap:rfeiçoamentos em ou reTotal para três pontos.
learvos a válvulas térmicas", a chaN. o 125.429 — Privilégio de In- peleta de válvula (8) passa no Deu
venção: Mecanismo intercomuta. movimento' a abertura do pormenor
dor — Requerente para City Co- (14) que lupa dele O gele.
tinell Of The eity Ot Durban.
'Retal de 2 pontos.

(Seção 114
=OCO N9 101.238
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Em 11 de fevereiro de 1980
Abbott Laborateries — Estados Uni.
da América.
Requerente: • MU% Laboratoriee, dos
Titulo:
"Processo para revestir tom
Elkhart, Indiana, Estados Uni- bIetes o outras
fornias de dosagem
dos da América cro Norte.
inataidual e composição fluida para
Em 241 de berço de 1961

Ponto característico — *Processo
aperfeiçoado e composições diagnosticas para determinar a pres ente de
albumina num liquido". — Privilégio
de Invenção.
19 — Procesão aperfeiçoado para
determinar a presença de albumina
num liquido, caracterizado pelo fato
de compreender adsorver a albumina,
contida no liquido em apréêço, em celulose, em presença de Uma substância de reação ácida e um corante indicador, exibindo "erro de proteina",
servindo como o meio determinante, e
separar os constituintes não elbisminados de lieuido na alumina absorvida por meio de lavagem.
Total de 15 pontos.
Prioridade; ntados Unidos da América do Norte, em 2 de ibril de 1957,
sob o n9 650.068.

ésto fim". — Privilégio de Invenção.

P — tJ processo para revestir to.
bletes e semelhantes, caracterizado
por compreeender a aplicação aos di.
tos tabletes de uma película de revestimentos de ima composição de re,

vestimento fisiologicamente aceitável,
consistindo essencialmente de uma
combinação, permeável à água, de
uma cara solúvel ntigua e uni copo%
mero de polinnil-pirrolidana e doe4
teto de mita.
Total de 5 Pontos.
Prioridade: Estados Unidos da Amém •
rica, an 18 de feveriero de 1959, sob
o ri' 793.946.

Tmi.m0 ír•118.053
Em 12 de janeiro de 1959

Requerente: Mário Lascala — São
Paulo.
Titulo: NOTO tipo de chaleira-caia,
TtnivIO No 116.505
— Modelo de Utilidade.
19 — Neivo tipo de chaleira-cafe.
Ern 26 de janeiro de 1960
tetra, caracterizada por ter um eixo
provido de uma base, a qual comprime o p6 an direção ao fundo da peça
Requerente: Compangnie de Sant- processando a filtragem.
Gobain — França.
Total de 3 Pontoe.
Titulo: Estrutura para reforçar a
correia de uma correia transportadora Sem-fim. — Privilégio de lnvenTÈRMO N 9 118.057
40. •
Era 14 de janeiro de " 1960
10 — Um dispositivo para reforçar
uma correia transportadora em transRequerente: Carlos Coffani —
portadores, nos quais duas correias
são colocadas uma diferente da outra, Paulo.
Titulo: Nevo tipo de esteia /goro.
sendo constituidos de modo que corram com velocidade igual, e o produ- termica para fogões elétricos à gila
Privilégio de /menção.
'to. particularmente uma esteira de meais.
fibras minerais, e colocado entre elas
— Nevo tipo de estufa hidroter.
para o transporte através de um for- mica para fogões elétrico, a
no de cozimento, por exemplo, carac- outros, constituindo tuim, estufa,tág
com
terizado pelo fato de que pelo menos
e outros, caracterizado pelo
e, corria transportadora aeuperior (2) depósitos
provida
lateralfato da estufa ser
4 reforçada por tiras transversais (3) mente
de re.servatórlos para iitua
présas a ela as extremidades das ti- terligados
entre ai, por intermédio
ras estendendo-se além de cada bor- de um prolongamento
do mesmo ma.
da da, correia e sendo fitas de modo teria!, o que possibilita
a penetrado
que corram ao longo de suportes la- da caloria pela parte inferior
e eme
terais (5) paraledos ao transportador perlar formando uma cUstribuição
de
da correia e em cada lado deles.
calor em todo o coximartianento.
rala e em cada lado dele.
Total de 2 pontos.
A requerente reivindiee. de *miado
com a Convenção Internaelocal e o
Art. 21 do Decrete-lei 219 1903
. de 27
TERMO Ne 111.2611
ae Recato de 1945, a prioridade do
correseondente pedido, depositado na
EM 30 de março de 1960
Repartido de Patentes da Finlândia.
em 20 de janeiro de 1959, sob o ri° 164. Requerente: Pablo Auge:st
Ado
gentina.
Total de 3 pontos.
Titulo: . Máquina inesciadora
•n••••••n•n••

TERMO 249 116.830 .
Em 9 de fevereiro de 1900
Requereat: Gunnar Ivar Paecilaolin
— Suécia.
Titulo: Diapositivo regulador. —
Privilégio de Invenção.
dispositivo regulador para
a supervisão de certas junções definidas caracterizado pelo fato de que,
um transportador, correndo a uma velocidade constante, e disposto para
apanhar marcas provenientes de um
ou mais membros definidores de tempo gamado percorrendo uma dada extensão.,
Total de 15 pontos.
Prioridade: Seania. em 5 de março
de 1980. sOb n o9 2.125.

portável, de meselegein rápida eig=

rações periódicas ainarcebadas.
Privilégio de Invenção.
. 1° — Maquina meseladara tramou
Uivei, de maselagem rápida • de opa
rações periódicas susceptíveis deu'

reen sincronizadas com ai tverosOl
de carregemesrto e descarga de aet
tambor mesclador, destinada para 4
preparado de mescla de oonorta
asfalto e ous sob adição de
ou outro liquido, ~Irado
estar o referido tambor disposto
iam bastidor e por estar pasema,

5

'leu interior, de dois conjuntos
meios de transporte dispostos oonoen-

isloaraente em tonninto em relação;
entro e substancia/mente sere
o comprimento do tambor, estando
meios de transporte de cada coNitet
to divididos em dois gritPos de indie
Ilação oposta em reina° ao eixo
tambor para um transporte em dtrel
çlio oposta. tanto entre os grupos LIA
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ceda conjunto como também entre um
eruco ee um conjunto e o pertinente
gripo co segundo conjunto, estando
as pcntos de inversão de direção do
transporte dos dois conjuntos de meios
trasporte dos dois conjunta de meios
laço() a outro e estando ê.sses pontos
deslocados em uma certa distância
ae encontro aos lados opostos clo ponto centrel do tambor.
Total de 26 pontos.

as partes se encaixam perfeitamente
quando aqueles entalhes são aplicados, uni invertido ao outro.
Tudo como descrito e ilustraII
do nos desenhos anexos.
TaatIv10 No 120.323
Em 17 de junho de 1960

Requerente: dollen Frederik Deennik e Jacob Albertus Eisses. — HoTERMO No 119.924
landa.
Título: Fixação para trilho com o
Em 6 de junho de 1960
emprêgo de grampos curvos elásticos
feitos de barra de aço, — Privilégio
Requerente: Eduardo Sabino de de
Invenção.
Oliveira — São Paulo.
Título: NU° processo de imper1 0 — Fixação para trilho com o em.
meabilização, especialment em cons- prêgo de grampos elásticos, caracte..
truções. civis. — Privilégio de Inven- rizada pelo fato de compreender
ção.
grampos de barra de aço, curvados
forma de U e apresentado uma
• 1.0 — Nõvo processo de impermea- em
bilização, especialmente em constrit- alça transversal ao trilho e assente
.ções civis, caracterizado por compre- ao chato sôbre uma base e que são
ender a utilização, como agente im- encaixáveis em um suporte ou apoio
permeabilizante. de uma membrana de dimensões correspondentes às da
ou filme de material plástico, com alça; pelo fato de que o referido suboas condições de resistência à ação porte ou apoio — no caso de uma
(necánica, às dilatações térmicas, ao ine`slação direta do trilho sôbre um
tempo, à ação química do produtos mancai de madeira ou concreto — se
em contato e outras. Esta membrana comPõe de doas grampos situados a
que não tem solução de continuidade uma distancia, um do outro, corresem tâcla sua superfície, é extendida pondente à largura da referida alça
Eôbre a área total da laje do piso ou e cujas extremidades superiores são
equivalente, e em seguida coberta por dobradas em ângulo, urna na direção
qualquer tipo adequado de acabamen- da outra, e de uma secção de cantoneira de aço uma de cujas abas —
to
destinada a servir de guia para o trilho — apresenta no seu bordo superior uni recorte de comprimento igual
T}IRMO No 120.012
distância livre entre os referidos
grampos curvos; pelo fato de esta_
Ean 6 de junho de 1960
rem previstos dispositivos para a fiRequerente; Tor-Isteg Steel Corpo- aac5.o dê.sses grampos e da secção de
saiba S. A. H., Luxemburgo, Grão cantoneira ao dormente; e pelo fato
de que as extremidades da referida
Ducado de Luxemburgo:
Ponto carcteristico" "Barra de ez- alça do grampo curvado em U se curmadura para concreto". — Privilégio vam para trás, a partir da alça e na
direção do trilho, de mais de 909 em
cie Invenção.
relação à alça e, ateando da colocação
1.° — Barra de armadura para con- eio suporte ou apoio, têm de ser aprocreto, provida de, pelo menos, uma ximadas para o encaixe no corresnervura longitudinal continua e de pondente recorte previsto na secção
curtas nervuras adicionais, sendo a de cantoneira.
barra torcida a frio e dispondo-se as
Total de 2 pontos.
referidas nervuras adicionais, obliquamente, em relação ao eixo da barra,
de acôrdo com as nervuras longituaiTERMO No 12'0.324
liais helicoidais continuas. discrepando. ainda — com o fim de impedir a
Em 17 de Juni() de 1960
rotação — da inclinação paralela em
relação à; nervuras helicoidais conRequerente; A. P. Green Fire Brick
tinuas a ponto de impedirem a rotação. •caracterizada pelo fato de que Company — Estados Unidos da Améas referiaas nerviaras oblíquas apre- rica.
eentam um ângulo de inclinação de, Título: Tijolo refratário e processo
no máximo, aproximadamente, 50o, de fabricação do mesmo. — Privilégio de Invenção.
em relação ao eixo da barra.
10 — Um processo de fazer um tiTotal de 6 pontos.
Jolo refratário encerrado em metal,
Finalmente, a depositante reivindi- caracterizado
por incluir a fase de
ca, de acôrdo com a Convenção Inter- traeaformar um
molde geométrico
nacional e deconformidade com o ar- metálico,
cheio de refratário, em um
tigo 21 do código d-a, Propriedade In- tijolo refratário,
dustrial, a prioridade do corre.spon. Total
16 ponto.
dente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 10 A requerente reivindica de Retardo
de junho de 1959, sob no T 16.798 com a Convenção Internacional e o
V-37b.
Art. 21 do Decreto-lei n o 7.903 de 27
de agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
TERMO NO 120.228
Unidos da América, era 24 de julho
de 1969, sob o no 829.342.
Em 17 de março de 1,960
n•n••••

ser-

Ft

guarda, a partir do carro principal,
em terra° de uma polia localizada no
carro auxiliar, para a frente ao longo da viga, até um ponto fixo à frente do limite anterior do percurso do
carro auxiliar, dito cabo sendo efetivo para impedir que o cabo de ar.
rastamento fique frouxo se o pês0 de
caçamba é ineficiente para manter O
citado cabo de arrastamento sob teu.
são.
Total de 2 pontos.
TIRO N9 120.8es
Em 24 de junho de 1000

Requerente: Transmecânioa S.
indústria de Máquinas — São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamentos em trama
portadores de esteira e similares. 44
Privilégio de Invenção.
11 — Aperfeiçoamentos em transportadores de esteira e similares, ca.
racterizados pelo fato de a armação
do elemento trnsportador própria.
mente dito, seja êle' esteira, corrente
ou outro, ser articulada, por Uma doa
extremidades, a ura carrinho de base,
com rodízios inferiores, e em Posição
aproximadamente mediana, a um ion.
go-braço com rodas extremas; e sena
do previsto ainda um longo cabo, fixo por uma extremidade ao carrinho
TERMO No 120.486
de base, passando a seguir pelo ebtO
entre as rodas extremas do braço ar221.1 22 de junho de 1960 .
ticulado citado, e terminando enrolado em um sarilho, aplicado lateralRequerente: Dravo Corpoiation — mente à própria armação, entre os
referidos carrinhos de base e barÇO
Estados Unidos da América,
articulado.
—A
Titulo: Aperfeiçoamentos em descarregadores de caçamba. — preta. Total de 2 pontos.
iégio de Invenção.
10 Em una descorregador de ca.
TERMO No 121/.784
çainba tendo: uma viga; um trole
principal, transportador de caçamba
Em 30 de junho de 1960
•
móvel ao longo da viga e que tem
polias nêle localizadas; uma caçamba
de tipo carcaça articulada suspensa
Requerente: Guy Motora Limitad
dos cabos de trole que paasatn sôbre — Inglaterra.
es polias para a caçamtra, por meio
Iltulo: Aperfeiçoamentos em ou ree
dos quais a caçamba é suspensa e letivos a suspensões para veículos. —41
que também se destinam a levantar Privilégio de Invenção.
e abaixar e operar a referida caçam- 10
— Uma suspensão para veículo,
ba; um trole auxilir, mamei ao longo
da citada, e tendo roldanas em do tipo especificado, caracterizada
pela
provisão de dispositivos mestres
tôrno das quais passam os cabos da de contrôle
que impedem normalmencadambaa ditos cabos estendendo-se te o escoamento
fluído sob o connovamente para a frente, a partir do trôle das válvulasdenreeladoras,
quantrole auxiliar, até uma polia localiza- do a posição das unidades de rodes
da além do limite anterior do percur- em relação ao corpo varia da' maneira
so do trole secundário e desta polia p redeterminada em relação à posição
até tambores de operação; um cabo desejada.
de arrastamento. prêso ao trole prin- Total de 9 poiltos,
cipal. estendendo_se para a frente
em tôrno ale uma polia na extremidaPrioridade: Inglaterra, em l o de
Julho de 1959 e 6 de agtisto de mi,
de anterior da viga, dai para a reta- wb
os ries. 22.537 e 26.874.
guarda, ao longo da viga, em tôrno
de um tambor de arrastamento, dito
cabo de arrastamento, a partir co
'humo No 120.854
tambor de arrastamento estendendo-se
sôbre uma roldana, localizada na extremidade posterior da viga, para a
Em 4 de julho de 1960
frente sbbre uma polia do trole auxiRequerente: Valmor Edmundo Fre:
liar e para a extremidade posterior
ga — Rio Grande do Sul.
da viga, onde êle é ancorado, a
posição' sendo tal que o cabo de arras- Titulo: Conjunto hidráulico. — prl
tamento e os cabos operadores da vilégio de Invenção. .
caçamba cooperam no carro auxiliar
10 — Conjunto hidráulico, carecia.
para obrigar dito carro a mover-se na rizado
por unia batfiba • hidráullais
TERMO N9 120.400
mesma direção que o carro principal constituída
por uma cascasse possuporém com metade da velocidade e indo uma tampa
fixada na mesma, eni
Brn 21 de junho de 1960
até metade da distância percorrida cuja parte externa embutido um recitado carro principal, o péso de tentor e um rolamento, assim CO/Ile
Westinghouse Air Brake Company pelo
caçamba exercido sôbre as polias do uma bucha que trabalha embutida
— Estados Unido da América.
Titulo: "Dispositrvo de contróle de carro auxiliar atuando normalmente na theme tampa, sendo que dita
Válvu/a operado m anualmente". — em oposição à tensão aplicada sôbre o. tampa pela parte Interna possui um
p rivilégio de Invenção,
cabo de arrastamento; o aperfeiçoa- rolamento e Urna arruela de bronze,
aqui definido, caracterizado pelo assim cornoai-alheias fIxadas no
lerfm dispositivo de contrôle de to
fato
de compreendei' um cabo com- de comando de indicada bomba.
válvula manualmente o perado. carac- a:nu/dor
estendendo-se para a retal._ Total de 5 pontas.

a

arome: Mias Abdo frahat — São
Paulo.
Endereço: Raia Barão de Itapetininffa, n° 88 — 100 andar — Capital.
Invento: e NtSvo Tipo de Encaixe".
Classificação — Modelo de Util i
-dae.
10 — Nôvo tipo de encaixe caracteadzado por ter lateraknente, em cada
de suas partes, um entalhe em
á t0 de "IP, porém com tua pormenor inclinada, de tal forma que
•

terizado pelo fato de compreender,
em combinação, um invólacro tendo.
nele disposta radiahnente uma pluralidade de perfurações; uma pluralidade de unidades de válvula, cada
uma das guias está montada ene uma
das perfurações, cada unidade de válvula podendo ser operada para uma
posição de fornecimento de fluído sob
pressão ou para uma posição de descarga de fluído sob pressão; um anel
de excéntrico tendo- em seu interior.
uma superfície de comando, dito anel
sendo localizado de modo a circundar as mencionadas unidades de válvula, com a citada superfície de comando cooperando com as referidas
unidades de válvula para controlá-las
simultânearnente, de modo a obrigar
cada- uma das unidades de 'válvula a
ser operada para qualquer uma de
suas posições, em determinada seqüência, em resposta ao movimento
de rotação do mencionado anel de
excêntrico; e Órgaas manualmente
operado conectados ao citado anel
e destinados a moven dito anel para
diferentes posições de operação.
.
Seguem os pontos de 2 a 13.
Prioridade: Estados Unidos da América, em 17 de novembro de 1959, sob
o n9 853.616.

0..Atibro de. '1964
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MARCAS DEPOSITADAS
neeeeeeeirrearer.

Publicação feita de aolsdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começai a
áurea • prazo de 00 dias: para o defernnento do pedido. Durante esse prazo poderio apresentar suas oposioles ao Departaeseabe
Melena da Propdadade Industrial aqueles que se jukareka prejudicados com a concessão do registro Zegvezido
bases para tele irmes, baldes, bacias, boi
Tarnios na. 645.347 e 645.348, de
tas, caixas, carteiras chapas, cabas
11-644
para ferramentas e uteRsilios, cruzetas lameson S. A. Indústria
Comerei(
caixas para acondicionamento de ali.
São Pavio
mentos, caixas de material plástico para
e
baterias, coadores, coos, canecas, coCLARIO
lheres, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para livras
cálices, cestos, castiçais para velas,
amegon
Classe 8
Ind,)rsalleira
caixas para guarda de objetos creuLanternas a carbureto
chos, coadores para chá. descanso para
Classe 22
Termo n. 645.337, de 11-6-64
pratos, copos e copinhos de plástoco Para distinguir: Fios de algodão, ej,
Bar e Restaurante Cajuru Ltda.
para sorvetes, caixinhas de plástico nhamo, celulose, juta, lã, fios plástico(
São Paulo
para sorvetes, eolherinhas, pasinhas, fios de seda natural, rayon para tece
garfinhos de plástico para sorvetes for. lagem, para bordar, para costurar,
minhas de plástico para sorvetea dis.-os cotagem e para crochê, fios e
gAJUILTI
embreagens de material plástico einba• dt Cada à espécie, fios e linhas
lagens de material plástico para sorvepesca
tes estojos para objetos, espumas de
Classe 41
Classe
23'
nylon, esteiras, enfeites ;ara automó.
Para distinguir genericamente substanPara distinguir: Tecidos em geral, teci
vais,
massas
anti-ruidos,
eszoadores
de
cias altmenticias
pratos, funis, fortnas para doces, fitas dos para confecções e para tapeçaria*
isolantes, filmes, tios de celulose, fechos algodão, cânhamo, orok, 'fazendas I
Termo n.° 645.338, de 11-6-64
Classe 33
para bolsas, facas, guarnições, guarni• tecidos de lã em peças, juta, linh4
Curtidora Santo Antonio S. A.
Título
ções para chupetas e mamacicaas. guar- nylon, paco-paco, rung, raion, sedi
São Paulo
natural, tecidos plásticos, tecidos
nições pára porta-blocos, guarnições permeáveis e tecidos pano-couro e
Têitnos as. 645.343 a 645.345, de
para. liquidificadores e para batedeiras
11-6-64
§ATO ANTONIO
de frutas e legumes, guarnições de afi- Tánnas os. 1545.349 e 645.350, de
Plasba
Plásticos
da
Bahia
Indústria
e
•
tncl. oraeileira
tariai plástico para ctensilios e ub;etos
11-6-64
Comércio 5. A.
guarnições para bolsas, garfcrs, galerias jameson S. A. Indústria e Coalérde
Bahia
Classe 35
para cortinas, jarros, laminados plásSão Paulo
São Paulo
Couros e peles preparadas ou não, caticos, lancheiras, mantegueras, malas
murças, couros, vaintetas, pelicas e arorináià, pendedores de roupas, puxado.
tefatos dos mesmos: Almofadas de courei para móveis, pires, pra tos. paliteiros, arreios, bolsas, cendras, caixas
ros, pás de casinha, pedras pomes, artichicotes de couro, carneiras, capas para
gos, protetoes para documentos. puTkrao a.° 645.336, de 11-6-64
José Chuairi
São Paulo

&buas e para livros, embalagens de

couro, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-1,10COO, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-niqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises

Termo n.° 645.342, de 114-64
Liberty School
São Paulo

i;"12‘44ASTUT::3>
/*Ira
1nd Bras 1

Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos,
alarmas elétrica., alto-falantes, amperímetros, amplificadores para rádios,
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para
Termo n.° 645.339, de 11-6-64
edifícios, aparelhos elétricor para baCurtidora Santo Antonio S. A.
nho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para InsSão Paulo
talações telefónicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
soCTIST.1"
pasteurização de leite, aparelhos para
ÁMONIO S/A
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas elétricas, caixas de derivação, campainhas
Nome comercial
elétricas, comutadores, condensadores
Termo tu' 645.340, de 11-644
elétricos, conectores, enceradeiras, esSociedade Industrial e Comercial
tufas de aquecimento, estufai para conEcira Ltda.
.
servar alimentos, estufas para secar roapas, ferros elétricos de engomar • e de
São Pauk
soldar, filtros de 'água, fogareiros elétricos, •'098es, Mornos: galvan6metros,
SClEA.
hidrõmetros, indicadores automáticos de
Bra
si
1
ei
ra
Ind.
nivel de água, instrumentos medidores
de energia elétrica, instrumentos telefôClasse 3
nicos, interruptores, irradiadores. tamSubstancias qUireicas, produtos e pre- padas, liquidificadores, manômetros, miparados para serem usados na medicina crofones, pick-ups, pilhas elétricas, reou na farmácia
ceptores de rádio, refrigeradores, selais,
relógios,
reostatos, telefones, termostaTermo a° 645.341, de 11-6-64
tos tomadas, transformadores, válvulas
"Latino Americana" Comércio, Expor- para rádio, válvclas para aparelhos de
taça° e Importação Ltda.
televisão, ventiladores e voltimetros
São Paulo
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
LATINO AMERICANA
plástico e de nylon: Recipientes fabriInd. Brasileira
cados de material plástico, revestimentos confeccionados de substancias aniClasse 4
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
Madeiras em bruto
armações para óculos, bules, bandejas

xadorea de agua para uso ihxnestico

porta-copos, porta-niqueis, sorta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros rulscs, tigelas,
tubos para ampolas, tubos .sara seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilha.
Cies para acondicionamento vasos, xicaras, colas a frio e colas não incicidas
em outras classes, para borracha, para
costumes, para marcineiros. para I tpatelros. para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
reSolos, adesivos para tazos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos.
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para Indústria geral de plásticos
Cl asse 31
Para distinguir: os seguintes artigos
anéis de vedação para junções, arruelas, bujões, barbantes, buchas, cordoalhas, cordas, correa de transmissão, canaletas, fitilhos, gaxetas, lonas para i
freios, mangueiras, rolhas, tampas, tiras, tampões, tubulações para vadações
e tendas
Termo n.° 645.346, de 11-6-64
Plasba Plásticos da Bahia Indústria e
Comércio S. A.
Bahia

0.1274~1111°
PIAM h Mia leddria diairde
Nome comercial

Classe 22
Para distinguir: Pios de algodão,
nhamo, celulose, juta, Ia, fios

ticos, fios de seda natural, rayon para
tecelagtm, para bordar, para costurar,
trlcotagem e para croch& fios e linhas
de :Oda a espécie, fios e linhas para
pesca
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, teci.
dos para confecções, e para tapeçarias,
algodão, cânhamo, caroá, fazendas e
tecidos de lã em peças, juta, linho,
nylon, paco-paco, ramy, ralou, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos ha.
permeáveis e tecidos pano-couro e filé
Térreo n.*. 645.351, de 11-6-64
jameson d. A. Indústria e Cesnéreki
São Paulo
AKÍSON
VA. INDUCRIA E 00pERCIQ

Nome comercial,
Termo n.° 645.352, de 11-644
Metais e Plásticos "Colomblni" t4e.)
São Paulo
ira ,
siie. ra
t Yl a. lágra —
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de mated
plástico • de Ispion: Recipientes fab
cados de material plástico, revez
tos confeccionados de substancias ia
mais e vegetais: Argolas, acuda

armação para óculos. belo,
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Tleemo a, 645:366, de 11444
Oses para teléones, baldes, bacias, bol- café em pó e em grilo, camarão, canela, tapeçarias e para artigos da cama
Antonio Campanha
4
am, caixas, carteiras chapas, cabos em pau e em pó, cacau, carnes, chá, moia: Algodão, alpaca. c.anhaziso,
São Paulo
para ferramentas e utensílios, cruzetas. caramelos, chocolates, confeitos, cravo, caro& casemiras, fazendas e buam de
caixas para. acondicionamento de ali- cereais, cominho, creme de leite, cremes lã em MON juta, jersey, anho, nylon,
mentos, caixas de material plástico para alimentícios croquetes, compotas, ma- Decapam percaline, ratai, rayon, seda
CAXPletEÁ-e
baterias, coadores, com, canecas, ao- gica, coalhada, castanha, cebola, condi- natural, teclais plásticos, tecidos haCO:PANA E
iberas, conchas, cestas para pão, cesti- mentos para alimentos, coloranter. Petmeabilizantes e tecidos de pano couro
CAWANO
nhas capas para álbuns e para livros chouriços, dendê, doces, doces de fru.
e vestidos
Ind. Brasileiral
cálices, cestos, castiçais para ve'as, tas, espinafre, esaencias alimentares, eln`,têmio n. 645.359, de 11461
caixas para guarda de objetos, cata- padas, ervilhas, ezzovas, extrato de toboi e Lanches Dlogolandia Ltda,
chos, coadores para chá, descanso sara mate, farinhas alimentícias, favas, fé.
• Classe 32
São Paulo
pratos, copos e copinhos de plástoco cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão,
Programas radiofónicos e de televisão
para sarvetes, caixinhas de pláatico figos, frios, frutas secas naturais e cris•nn•nnn••••••
para sorvetes, colherinhas, patinhar, talizadas; gricose. goma de mascar, gor. DIOGOLLNP11
Termo n. 645.367, de 11.6-64
garfinhos de plástico para sorvetes, for. duras, grãnulos, grão de bico, gelatina
Ind. Braatleira
Indústria de Ferramentas Fafge Ltda.
goiabada,
geléias,
herva
doce,
hena
minhas de plástico para sorvetes, ascos
São Paulo
embreieens de material plástico emba- mate, hortaliças, lagostas; línguas, leio
Classe 41
lagens de material plástico para solve- condensado, leite em' pó, legumes em Lanches de queijo, salame, mortadela,
tea estojos* para objetos, espumas de conserva, lentilhas, linguiça, louro, masEIXIS
salsicha, presunto e churrascos
nylon, esteiras, enfeites para automó- sas alimenticias, mariscos, manteiga
Ind. Brasileira.]
margarina,
marmelada,
macarrão,
masIleis, massas anti-ruidos, escoadores de
Termo n. 645,360, de 11-6-64
Jociarna Auto Partes Ltda.
pratos, funis, formas para doces, fitas sa de tomate, mel e melado, mate, masClasse 11
sas para mingaus, molhos, moluscos,
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos mostarda,
São Paulo
Para distinguir ferragens e ferramentas
mortadela,
nós
moscada,
nopara bolsas, facas, guarnições, guarnide hada espécie, artigos de metal
ções para chupetas e mamadeiras, guar- zes; óleos comestivels, ostras, ovas.
artisticamente trabalhados, artefatos
Ina..urasileira
pães.
placa,
prlinés,
pimenta,
pás
para
nições para porta-blocos, guarnições pudins, plckles, peixes, presuntos, pade metal, 'artigos domésticos de
'para liquidificadores e para batedeiras
Classe 50
metal e alumínio, utensílios para uso
petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
' Impressos
de frutas e legumes, guarnições de Ma- tes,
doméstico, cutelaria em geral e outros
queijos,
rações
balanceadas
para
aniterial plástico para ctensilios e objetos
artigos de qualquer- metal não incluidoa
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
Tarmo
n.
.645.361,
de
11-6-64
guarnições para bolsas, garfos, galerias senduiches, salsichas, salames, sopas enem outras classes, acessórios para vela
para cortinas, jarros, laminados, plás- latadas, sorvetes, sucos de tomates e de Hemisfério —• Indústria e Comércio de culos, alicates, alicates cortantes, anciMóveis
Ltda.
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas, frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
nhos, alavancas, arrebites, arruelas, arpencredorés de roupas, puxado- rim, tremoços, tortas, tortas para aliSão Paulo
golas, aldravas, armações de metal,
res para móveis, pires, pratos, paliteiabridores de latas, arames lisas e farpa.
mento de animais &aves, torrões,
SFER.10
ros, pás de cosinha, pedras Nines, artitouainho e vinagre
dos, aparelhos de chã e café, refrescos,
3rasileira
gos, protetoes para documentos, puassadeiras, açucareiros, almotolias, ara
xadores de água para uso doméstico
Termo a.° 645.355, de 11-6-64
Classe 40
- pões, arpões de carregar, arcos de serporta-copos, porta-fiqueis, porta-notas,
• Auto Pasto, "2" Ltda.
Móveis em geral de metal, vidro, de ra, arcos de pda, brocas, baldes para
porta-documentos, placas, rebites, todiaço, madeira, estofados ou não, Incha gelo, bigornas, baixelas, bandejas, baSão Paulo
nhas. recipientes, suportes suportes para
sive móveis para escritórios: Armários, cias, baldes, bombonieres, bridões para
guardanapos. saleiros • iuhos, tigelas,
armários para banheiro e para roupas animais, bules, bebedouros, bolsas de
tubos para ampolas, tubos para serinusadas, almofadas, acolchoados para aço, colheres para pedreiros, baterias,
2
1'
"
2
gas, travessas, tipos de material piasInd.
'Brasileira
móveis, bancos, balcões, bastquetas. caixas de metal para portões, compoteltico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhabandejas, domiciliares, berços, biombos. ras, colheres para, bolos, chaves, mames para acondicionamento, vasos, xíClasse 50
cadeiras, carrinhos para chã e café- monas, chaves de parafusos, calota&
caras, colas a frio e calas não incicidas
Impressos
'conjuntos para dormitórios, conjuntos conexões para encanamentos, caixas de
em outras classes, para borracha, para
para sala de jantar e sala d sotana, metal, chave; de fenda, chaves inglecortumes, para marcineiros, para sapa- • Tarmo n. 645.357, de 11-6-64
Papel Magazine Ltda.
sconjuntos pafa terraços Jardins e praia. sas, cabeções, canecas,' copos, cacheteiros, ,ara vidros, pasta adesiva para
conjuntos de armários e gabinetes para pots, centros de mesa, coqueteleiras,
São Paulo
correias, pasta e pedras para afiar
copa e cosisha, camas, cabides, cadeiras caixas para acondic.ionamento de alirebolos, adesivos para tacos, adesivos
giratórias, cadeiras de baiano, caixa mentos. caldeirões, caçarolas, chaleiras,
para ladrilros e adesivos para aralejoa.
raoileira
de rádios colchões, colahaes de molas, cafeteiras, conchas, cuscuzeiros, coadoanéis, carretéis par tecelagem e guara
n
res, colheres, cavadeiras, canos de
dispensas, divisões. ivans, discotecas.
rações de material plástico para Indúsde madeira, espreguiçaeirm, escrivaniescape de metal, catrac.as e
tria geral de plásticos •
Classe 36
corta-arames
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
Para
distinguir:
Artigos
de
vestuários
Térmo n` 645.353, de 11-6-64
e roupas feitas em geral: Agasalhos. mesinha', mesinhas para radio e televiTemo a. 645.368, de 11-6-64
A Bela da Moóca Móveis Ltda.
atontai& alparcatas. anáguas. blusas. são, mesinhas para televisão, molduras
Confecções Finas Maguy Ltda.
para
quadros,
porta-retratos.
poltronas,
douros, bonés. capacetes. cartolas, cara
São Paulo
São Paulo
paias, casação. coletes, capas. abales, poltronas-cimas,, prateleiras, porta-cha.
botas, botinas, blusões, boinas, baba- péus, soías, sofás-camas, travasse:roa e
DIA5GY
vitrines
caénecols, calçada, chapéus, cintos
" A BELA BA IdOCCA
I nd . urasil eira
I3d. Brasileira
cintas, combinações, carpinhos, calças,
Termo n. 645.363, de 11-6-64
de senhoras e de crianças. calções, 'calr lasse 50
Summer Bar e Restaurante Ltda.
ças, camisas, camisolas, camisetas,
Impressos
São Paulo
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Classe 36
saias,
casacos,
chinelos,
domin6s,
• SUMMER
Termo na 645.351, de 11-6-64
Para
distinguir:
Artigos de vestuários
peo
fantasias,
fardas
para
tagitares.
Co>
Ind. Brasileira
João França a
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
legisla, fraldas, galochas, gravatas, acir'aventais,
alparcatas,
anáguas, blusas,
São Paulo
Classe 50
rou logos de Ungerte. Imputas. laguês,
botas, botinas, blusões, boinas, babaImpressos
luvas, ligas, lenços, manes, meias,
loiros, bonés, capacetes, cartolas, cara•
maiôs, muitas, numeaUkx manilhas, pa- n••n•n••n••:Termo n. 645.364. de 11-6-64 - puças, casação, coletes, capas, chatas,
•Inat.IRCIEEkleira
letós."palas. penhoar, pu/over. pelariam,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
Gani Peruca:ti Klovrza
peugas, ponches, polainas, pilarem pa.
datas, combinações, carpinhos, calças,
São Paulo
nhaa, perneiras, quimonoa, regalos,
Classe 50
de senhoras e de crianças, calções. Calrobe de chambre. roupão, sobretudos,
Impressos
• RtaliESENTACOES
ças, camisas, camisolas, camisetas,
nu pens6rios, saldas de banho, sandálias
cuecas,
cerotaio, colarinhos. cueiros,
Tarmo n." 645. -356, de 11-6-64
suciares, shorts. sungas, atolas ou siados,
saras, casacos, chinelos, dominós, achar.
Cerealista Cursino Ltda.
miei% toucas. turbantes, ternos, uni• pel fantasias, fardas para militares, coSão Paulo
formes e vestidos
Classe 28
leglais. fraldas, galochas, gravatas, gota
Plásticos
,rea.. logos de ninaria, jaquetas, lacmãs,
• Tênno n. 645.358, de 11-6-64
• G MUNO
4
Tecelagem "Parthenon" Ltda.
Tarmo n. 645.365, de 11-6-64 • 1uvas, ligas, lenços, mantõs, meia",
, Ind. Brasileira
tsnaiós, mantas, mandrião, manilhas, paSão Paulo
Joseph Yacoub Sabe
letas. palas, penhoar, palmar. pelerinaa
São
Paulo
Classe 41 .
• Nulos. Obnches, polainas, pijamas, pu.
POZILENON
Alcachofras. aletria, alho, aspargus
nhos, perneira', quimonos, regalos,
Ind. Brasileira'
'INsriTuro
açúcar, alimentos paar animais, acida
robe da chambre, roupão, sobretudos
11CONNEDY
amèndoae, ameixas, amendoim, araruta,
suspensórios. saidas de banho, sandálias
Clame 23
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei.
sueteres. shorts, sungas, stolas ou alada
tocas, banha, bacalhau, batatas, balas Para distinguir: Tecidos es gera/, teClasse
tater, toucas, turbantes, ternos, uni
33
biscoitos, bombons. bolachas. baunilha cidos nom ,nuifiwas. se, ama oani
formes e vestidos
Titulo

InM

•
Termo a. 645.369, de 11-6-64
Manoel Henrique Goaçalvea
Sio Paulo
110
nctr* S lãraei lei rei
1U —

Termo n. 645.377, de 11-6-64
Bebidas Joatnar Lida,
$ao Paulo

Termo n. 645.370, de 11-6-64
A. I. Andrade
São Paulo
,ProrrogaçPN
/ R e me NOL
In.. :raelleira.
Classe 41
ratinhas, de milho, em geral e seus de.
- sitiados, fubá, milho, canjica, farelo,
galreio, farinha de milho e creme de
• milho
Termo, n. 645.371, de 11-6-64
Fabrica de Rações Roller Ltda,
São Paulo

brasi7:7:11

Classe 41
Rações balanceadas para animais
Teimo n. 645.377, de 114-64
"Macni" Comércio e Representações,
Importadora e Exportadora Ltda.
São Paulo

11,11._11 I.
brasileir..
Classe 50
Impressos
Urino n. 645.373, de 11-6-64
Mineart Indústria de Quadros Ltda.
São Paulo

Nome comercial
Temo n.• 645.378, de 11-6-64
Creações Pauli-Neli Ltda.
•
São Paulo

PILU1I—NED1 •
Ind. brasileira
Classe 36
Calçados para senhoras e crianças
Termo n. 645°.379, de 11-6-64
Paraíso Automóveis Ltda.
São Paulo
IP

AR A IS 'O

IND. BRASILEIRA.
í

gffileira
Classe 26
Molduras para quadros

Termos S. 645:374 e 645.375, de
11-6-64
Bebidas Joarna; Lida
c.11o Paulo

"JOAMAR"

Insuatria brasileira
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti
vos anis, bitter, brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra, gin, kurnel. DeoAres. nectar, punch, pirnpermint. rhum
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermuth, vinhos espumantes, vinhos quinados. whisky
Classe 43
Para distinguir e proteger águas minerais, águas asosas, refrescos, suco de
frutas, caldo de cana, uaranás; laranjadas, limonaegs, morangada, cerejada,
refrigerantes de tamarindo e demais
artigos da classe
Termo n. 645:376, de 11-6-64
Bebidas joamar Lida
São Paulo
•

"PRAI57. AZUL"

lnsuatria brasileira

carros, . tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares, para veículos, cebos de veículo.
carrinhos para lsáquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto, furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veículos, selins, tricicles..tirantes para veículos vagões. velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
•Termos ns. 645.381 e 645.382, de
11-6-64
Indústria sle Tecidos Politex Ltda,
São Paulo
•
POLITEX

r.nd.

,

Brasileira

''UNIAUT01.
IND. BRASILEIRA

Classe 21
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti- Para distinguir: Veiculos e suas partes
vos, anis, bater, brandy, conhaque, cer- integrantes: Aros para bibicletas, auto'ajas fernet, genebra, gin, kumel, íleo- móveis, auto-caminhões, aviões, amor-

Termo n.° 645.383, de 11-6-64
O Rei das Portas Ltda.
São Paulo

e vestidos

COIMPER

O REI DÀ ORTAS Ind. Brasileira

Irra)18'1C !J ra

Classe 48
Artigos de perfumaria e toucador
Termo n.° 645.387, de 11 - 6 - .64
Auto Pasto Sacy Ltda
São Paulo
SMY
ilraailaira
Classe _47
Lubrificántes e óleos

Classe 36
Para distinguir; Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chatas,
cacrecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiroll saias, casacos, chinelos, dominós, echar.
pes,. Santas:as, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, manhãs, metei
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pek rima
peugas, pouches, polainas, pijamas, pu.
nhos. perneiras, quimonott, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandáliaá
sueteres, shorts, sungas, tolas, ou slacks,
taier, toucas, turbantes, ternos, uniformes
Termo a.° 645.389, de 11 - 6-64
Coitnper — çornércio e Representaçõss.
de Matérias Primas Ltda.
São Paulo

Classe 16
Classe 21
Artigos da classe
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, autoTermo n.°' 645:384, de 11 - 6 - 64
móveis, auto-caminhões, aviões, amorJaime. Zatz
tecedores, alavancas de câmbio, braço&
São Paulo
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhós de mão e carretas, caminhonetes„ carros ambulantes, caminhões
11ÁGNOLII
carros, tratares, carros-berços, carrosInd. Brasileira
tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, caroccrias, chassis, chapas cirClasse 36
culares para véiculos, cebos de vciculos
Artigos da classe
o
carrinhos para máquinas de escrever
Termo n.• 645.385, de 11-6-64
corrediços,_ para veículos, ciireção, desligadeiras, estribos,, escadas rolantes. e`e- Comércio de Drogas Brasnipo Ltda.
São Paulo .
vadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos. gt .idão
BRA.S.NI pç
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
Ind. brasileira
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
Classe 3
para-lamas; para-brisas, pedais, pantões,
Produtos farmacêuticos
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
Termo ri.• 645.386, de 11 - 644
rodas para veículos, selins, tricicles, ti- Indústria e Comércio de Perfutnes Lyve
rantes para veículos vagões, velocípeParis Ltda.
des. varetas de controle do afogador e
São Paulo
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros. toletes para 'carros
Termo "a.• 645.380, de 11-6-64
UnIauto — Acessórios e Peças para
Autos Ltda.São Paulo

773

jINAL
ind. Bra.sileiral

•

Classe 23
Artios da classe
Classe 36
Artigos da classe

964

Termo n.9 645.388: de 11-6-61
Tanal — rangeria Ltda.,.
São Paulo
•

ris, nectar, puncb, pimpermint, ?hum, tecedores, alavancas de cambio, braços,
sucos de fruiu em álcool, vinhos, ver- breques, braços para veículos, biC:is.
mutb, vinhos espumantes, vinhos qui- tas, carrinhos de mão e carretas,
nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
nados, whisky

Classe 36
Calçados

ROZI311
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IND. BRASILEIRA
Classe 50
Impressos em geral
Termo a.° 645.390, de 11-6-64
Malharia Silva Pinto Ltda.
- São Paula

DER1GAL
I ND.

BRASILEIRA

,
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários.
e roupas feitas em geral: Agasalho!,
/ventais. alparcatas, anáguas, Mutat
botas. botinas, blusões boinas ' babei.
douros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
Ouças. casacão. coletes. -capas, chalet,
eacrecols. calçados, chapéus, cIntol,
cintas combinações. corpinhos calçu
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camiselos,
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiro.'
salas, casacos, chinelos, dominas, acharpes, antas'as, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros,, jogos de !Ingeria, jaquetas, laqués,
luvas ligas, lenços. mantas, mela.
malas, mantas. mandrião, mantilhas, pa-mós, palas, penkcar, pulover pelariam,
peugas, pouches, polainas. Pijama s- Pu
perneiras, quimonos, regalos,-nhos,
robe de chambre, roupão, sobretudo*,
suspensórios, saídas de banho, sandálias

3776 Seegunda-feira 19
austeras, shorts, sungas, tolas, ou alada,
•fs'ier. toucas, turbantes, ternos, uniórmes
e vestidos
•
Termo n.• 645.391, de 11-6.64
Salvador Gines Ruis
São Paulo

DIARIO OFICIAL itSeçãp III)
Termo n." 645.395, de 11-6-64
Luis Antonio Rodriguez Pereira
São Paulo

C.LFE CLPPA,RELLI'
Ind. Brasileira

Classe 8
Para . distinguir luminosos e aparelhos
para iluminação; aparelhos para anilo
cios mecnicos, "displays"
Tenno n. 645.392, de 11 -6 -64
Auto Mecânica Ivan Ltda.
São Pa.,i!o

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para velculos, bicicletas, carrinhos de mão' e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões
Garros, tratores, carros-berços, corrastanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas cirCulares para veículos, cebos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção. desligadeiras, estribos, escadas rolantes, eleadores para passageiros e para carga,
gagates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
Motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, paatõrs,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculos.
todas para 'veiculos, selins, tricicles, anées para veículos vagões, velociperi:is,
s varetas de controle do afogador e
&radar, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para *carros

lInno a! 646.4" de 11444
Fundição Nipo-Braa Ltda.
São Paulo

Ine,ng.ffleira

Classe 41
Para distinguir: Café em grão, torrado

'BAIRES
IND. BRASILEIRA

Termo n.' 645.399, de 11464
Raul Erasmo Capparelii
São Paulo' .

Outubro de 1964_

Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suam parles
integrantes: Aros para bibicletas, autoTermo a.° 645.400, de 11-6-61
móveis, auto-caminhões, aviões, amorlinde Saci Lanches Ltda,
tecedores, alavancas de cambio. braço&
São Paulo
breques, braços para veículos, Unida-,
tas, carrinhos de mão e carretas, catai.
nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
..InUtiCifaMfeire
carros, tratores, carros-berços, carros,
tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, caroceri as, chassis, chapas cirClasse 41
para veículos, cebos de veiculo'
Para distinguir: Pratos rápidos varia- culares
dos, lanches de tôdas as espécies, pizzas, carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veiculo % direção, &d.
petisqueiras
gadeiras. estribos, escadas rolantes, ele,,
vedores para passageiros e para carga,
rirmo n.° 645.401, de 11-6-64
engates para carros, eixos de direção,
linde Saiu Lanches Ltda,
freios, fronteiras para veículos, guidão
São Paulo
locomotivas, lanchas, motociclos, moias,
P023
motocicletas, motocargaz, moto furgõe*,

e moldo

4\s '

cio PAULO

" Classe 36
Para distmguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões boinas babadouros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cacrecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções..cal:as. camisas. Camisolas, camisetas
euecas, ceroulas, colarinhos cueiros
Ind.. Brasileira
-aias casacos, chinelos, dominós, ecbars
'
ses, tentad.as, fardas para militares coClasse 41
l egiais, fraldas, galochas, gravatas. gor.
Pára distinguir: Pratos rápidos variar os, jogos de litigaria, jaquetas, laques. dos, lanches de tõdas as espécies,
l uvas. ligas, lenços. mantéis, meias
pizzas, petisqueiras
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas, pa.
l etós, palas, penhoar, pulover. pelerinas
Termo- n.` •645.402, de 11-6-64
oeugas, pouches, polaiaas. Pijamas, puFundi-Terminal Ltda.
nhos, perneiras, quimonos regalos.
São Paulo
-obe de chambre. roupão, • so6retudea,
FUN III.TERNIII41,1,
ruspensórios, saídas de banho sandálias
Ind. Braerileire
suciares. shorts, sungas, tolas, ou slacks
ier toucas, turbantes. ternos, uniforme
e vestidos
Classe 5
.•
Aço em -bruto, • aço preparado, aço
• -Termo n.° 645.396, de • 11-6-64
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
Luiz- Antonio Rodrigues Pereira
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
São Paulo
refinado, bronze, bronze em bruto ou

manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pante"

rodas para bicicletas, raios para biciclo.
tas, reboques, radiadores para veiculo",
rodas para velcuros, selins, triciclos, tirantes para veiculos vagões, velocipedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Termo n.° 645.406, de 11-6-61
Herifi — Artefatos de Madeira Ltda.
São Paulo

• HERIFI.ARTEFÁTOS IS •
MADEIRA

parcialmente trabalhado. • bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
Casse 40
barra, em fio, chumbo em bruto ou Para distinguir: Móveis e artefatos de
Ind. Sraslleire
parcialmente preparado. cimento me- madeira em geral, especialmente caixas
tálico. cobalto, bruto ou parcialmente
para rádios e televisores
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuarios trabalhado couraças, estanho bruto ou tqe
it I oz,Jea ,
FADI NUA

e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. alpercatas, anáguas, blusas
botas. botinas, biusões, boinas babadouros. bonés. capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes. capas, chalra.
cachecols, calçados. chaéups. datas.
cintas,. combinações. corpinhos, calças
de seakeras e de crianças, calções, calçaa. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas. ceroulas. colarinhos. • cueiros.
saias, casacos, chinelos dominós. acatarpes. Untadas, fardas para maitarea, aolegada, fraldas. galochas. gravatas. 'or.
ros. logos de lingerie, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços. mantas, - amime

parcialmente trabalhado, ferro em bruto
Termo n.° 645.407. de 11-6.64
bruto ou parciaktiente tabalhado, ferro
em barra, ferro mangan¼ ferro velho, Herifi — Artefatos de Madeira Ltda.
São Paulo
gusa em bruto ou parcialmente traÉalixado, gusa temperado, gusa maleável.
lâminas de metal. lata em fala latão
BERIF1
em Rilha, latão em chapas, latão em
Ind. Bras3.1eira

vergalhões, liga metélica, limalha&
magnésio, manganês, metais não traba1.1asse 40
lhados ou parcialmente trabalhado, miais em massa, metais estampados, Para distinguir: Móveis em geral, da
metais para solda, níquel, ouro. Ignc0 metal, vidro, de aço ou madeira. estofados ou não, inclusive móveis para escorrugado e zinco liso em %lhas
critório. Armários.' armaárioe para baTermo n.° 645.393, de 11 -6 - 64
Termo n.° 645.403, de 11-6-64
nheiros e para roupas usadas, almofaLangel Propaganda Ltda.
das. acolchoados para móveis, bancos,
maiô., mantas, mandrião, mantilha., pa. Mestria de Calçados KlIfor Ltda.
São Paulo •
São Paulo
balcões, banquetas, bandejas, domicilialetós, ¡laias, penhoar, palover, pelarias&
rei, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
peugas, pouckes, polainas,, pijamas. pit.
para chá e café, conjuntos para dor.
*kis perimiras, quietamos, regalos,
KLIFOR
mitórios. Conjuntos para sala da janrobe de chambre, roupão, sobretudo&
t Ind. Brasileira
tar e sala de obras, conjunto" pari
suspensórios, saldas de banho, ~látea
terraços, jardim • praia combatas de
&mudem, aborta sungas, atolai, souClasse 36
tiens. ducha, tater, toucas, turbaidet. Para distinguir: Calçados de , tódas as armários e gabinetes para copa e cozinha, camas, cabides, cadeiras giraternos, uniformes e vestidos
espécies para homens, senhoras e
tórias, cadeiras de balanço, caixa da
crianças
Ta!~ n. 645.398, de 11-6-64
deo, colchões. colchões de mola, disDepósito "Prata" Ltda.
Teimo n.• 645.404, de 11-6-64
pensas, divisões, divans. discotecas de
São Paulo
Antonio Augusto Pereira de Magalhães madeira, espreguiçadeirazi guarda-rou•
São Paulo
pai, estantes, mesas, mezinha& iam&
Glasse 3i
PA
libas para rádio e televisão, madaba
mana ues, a:Mário& álbum impresbrasileira
para máquinas de escrever, rdniels
les; cáVrOgõs, 'orneis riaãoDiÀ194PE
eu e estrangeiros, publicações biques.
levita°, molduras para quadros portaInd.. rasit"2.14.
retratos, poltronas, poltronas-camas,
sas, revista. Propaganda em rádio,
•
Classe 16
. televisa°, Jornais, programas radiofôni- para distinuir: Materiais para construprateleiras. porta-chapéus, sofás,
Classe 41
cos. peças teatrais e cinematogtáficas ç go e adórno de prédios e de estradas Para distinguir: Café em grão, torrado
sofás-camas, travesseiros e
e revistas impressas
vitrines
em geral
e moido

::- -uncla-íeira•
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Trino n.° 645:408, de 11-6-64
Cleto — joalheiros Ltda.
São Paulo
•

CLETO
.Ind.. Brasileira
Classe 13
Alfinetes de gravatas, anéis, brincos,
correntes, pendentes, porta-n,quela, pisl‘
seiras, pérolas naturais ou artificiais,
pedras preciosas, semi-predosas, solidárias, artigos esses contituidos de joias
de fantasia e metal precioso ou não
Termo n.° 645.409, de 114-64
George Valeastou
São Paulo

Classe 6
Titulo de estabelecimento
Termo a* 645.410, de 11464
Padaria e Confeitaria Cabeçais Leda,
São Paulo

Classe 42
Aguardente, gim, licores, vinhos
Termo is.• 645.411, de 11-6-64
Famiácia Denise Ltda.
São Paulo

fe ra
Classe 3
Substancias químicas, produtos e preparados para serem usados na medi.
tina ou na farmácia
Termo n.° 645.412, de 11464
Paulicéa Turismo Ltda.
São Paulo

rInd..
4ITLIçgA
Braaiieira
Classe 50
Impressos em geral
Termo a.* 645.413, de 114-64
Plásticos São Bento Limitada
São Paulo

SIO BENTO
Ind. Brasileira
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substAnclas animais- e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas.
bases para teléones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensillos, cruzetas,
caixas para acondicionamento 'de alimentos, caixas de material Plástico --ara
baterias, coadores, coas, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para gelas.
caixas para guarda de objetos criachos, coadores para chá, descanso pa,.a
pratos, copos e copinhos de alástoco
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes. colherinhas, pasiniu.s
garfinhos de plástico para sorvates forminhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material plásr.:o embajOJW ç málterlal plástico para sorve-

tas estojos para objetos, espuma, de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnicoes
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para ctenailios e objetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
orinóis, pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratas. paliteiros, pás de casinha, pedras pomes, artigos. protetoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rodiMas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material pisatico, sacolas,mcos, saquinhos, vasilha.
mis para acondicionamento, vasos, sicaras, colas a frio e colas não inckidas
em outra, classes, para borracha, para
~umes, para marcineiros. para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
corretas, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilsos • adesivoa para 'azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e 'guarnições de material plástico para Indústria geral de plásticos
Termos as. 645.414 a 645.41 , de
11-6-64
Toe:idos Irmãos Abad S. A.
São Paulo

Tênno n:" 615.417, de 11-6-64
Tecidos Irmãos Abad S. A.

São Paulo

J'S.A AS VA/W.3101!
Classes: 23, 3 6e 37
Título de estabelecimento
Termo n.° 645.418, de 11-6-64
Fábrica de Frisos Para Autos Paulicéia
Ltda.
São Paulo

015A.MLICÈIA"

Outubro de 1964 3777
Termo n.9 645.422, de 11-6-64
Tele Tijuca Aparelhos Eletro-Dontésti
cos Ltda.
Guanabara

Teie

o aí

indústria Brasileira
Classe 8
Artigos da classe
Termo n.° 645.423, cle 11-664
Atlante S. A. — Balas e Caramelos
São Paulo

Indarasileirs

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bibiclçtas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancàs de câmbio, braços,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrosClasse 41
tanques, carros-irrigadores, carros, carCaramelos
roças,' carocerias, chassis, shapas circulares para vekulos, ccbos de veículos
Têrmo n.° 645.424, de 11-6-64
carrinhos para máquinas de escrever Atlanta S. A. — Balas e Caramelos
corrediços, para veiculas. direção desiiSão Paulo
gadeiras, estribos, escadas rolante:, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques
E
X
II para-lamas, para-brisas, pedais, pant&s,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores pala velcuk.4,
IndoBrasileira
rodas para veículos, selins, triecles, tirantes para veículos vagões, velocípeClasse 23
Para distinguir: Tecidos em geral, te- des, !areias de controle do afogador e
cidos para confecções em geral, para acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
Classe 41
carros, toletes para carros
tapeçarias e para artigos de cama e
Caramelos
mesa: Algodão, alpaca, cãnhamo, cetim,
Termo n.° 643.419. de 11-6-64
caro& casemiras, fazendas e teddos de
• Ternio n.° 645.425, de 11-6-64
Cooperativa
de Trabalho UnilalTor
juta,
jersey,
linho,,
nylon,
lã em peças,
Atlanta S. A. — Balas e Caramelos
peco-peco, pexaline, reuni, rayon, seda
São Paulo
São Paulo
natural, tecidos plásticos,' tecidos Impermeabilizantes e tecidos de pano couro
COOPZRATIVA DZ TRABALHO
e vestidos
UNILABOR "
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Nome comercial
aventais,- alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babaTennio n.° 645.4/0.. de 11-6-64
douras, bonés, capacetes, cartolas, caraOrganizações da Banha Ltda.
puças, casaçáo, coletes, capas, abales
Rio de Janeiro
a
cacbecols, calçados. chapéus, cintos
cintas, combinações, carpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, cal
ças, camisas, camisolas, camisetas. j
Classe 41
cuecas, ceroulai, colarinhos, cueiros.
Caramelos
saias, casacos, chinelos, dominós, acharTenno n.° 645.426, de 11-6-64
pes. fantasias, fardas para militares, coAlvize Mondini
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de !ingeria, jaquetas, laqaes,
São Paulo
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
Nome comercial
maiôs, mantas, mandrião, manilhas. paTermo n.° 645.421, de 11-6-64
letós, palas, penhoar, pulover. pelerinas,
Organizações da Banha Lati.
peugas, ponches, polainas, pijamas. puRio de Janeiro
nhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão; sobretudo&
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
INDUSTRIA BRASILEIRA
suciares, shorts. sungas, atolas ou guies,
ttfier. toucas, turbantes, ternos, uni.
Classe 41
formes e vestidos
Alrachakis, aletria, alho, aspargos,
Classe 37
açúcar, alimentos paar animais, mulata,
Para distinguir: Acolchoados para
amêndoas. ameixas, amendoim, araruta,
camas, colchas, cobertores, esfregões,
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azeifronhas, guardanapos, lençóis, panos
tonas. banha, bacalhau, batatas. balas,
para cozL-la, panos de pratos, toalhas
biscoitos, bomiais, bolachas, baun
Jgag.
. 4reilU
llialt eira
18
de rosto e de. banho, toalhas de mesa
eln Pé e. an gmo, coarão, ca-TM,

v a

J

o

.rganizações

da Banha-Ltda:.
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de junção, lages, lageotas, material iso- Substâncias 4uirnicas, produtos e pre•
lante contra frio e calor, manilhas, mas: parados . para serem* usados na mede
cina e na farmácia
sai para revestimentos de paredes, maClasse 4
deiras para construções, mosaicos, produtos de base asSáltico, produtos para Substancias' e produtos de origem ante
tornar impermeabilizanteii as argamas- mal; vegetal ou mineral, eat bruto ou
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- parcialmente preparados: Abrasivos em
gulho, produtos betuminosos, impermea- bruto, argila retrataria, tonina() em
bilizaste. líquidos ou sob outras formas auto, algodãa em bruto, borracha em
para revestimentos e outros como nas oruto, benxita. benioun, breu, cantora,
construções, persianas., placas para pa- caolim, chifres, ceras de plantas, ceras
vimentação, aças ornamentai" de ci- vegetai' de curnauba e animai., crina
mento ou gesso ara tetos e paredes, ee cavalo. crina cal geral, cortiça em
papel para forrar casas, massas ante- bruto, cascas vegetais, es patea ervas
rcidos para uso nas construções, par- medicinais, extratos oleoso& eatopas,
quetas, portas. portões, pisoe, soleiras, enxofre, feehas abras vegetais, flores
Termo n.° 645.430, de -114-64
para portas, tijolos tubos de concreto. secas, grafites,. wema em bruto, granito
Super Parque Balneário Comércio e telhas, tacos, tubos de ventilação, Mn- em bruto, kieselghut, ligados de plass- •
Indústria de Produtos Alimenticios
lues de cimento, vigas, vigamentos e tas, latem em bruto ou parcialmente
•
Ltda.
vitrôs
preparados, uneriosmetálicos madeiSão Paulo
ras em bruto ou pa'rcialmente taba.
Termos ns, 645.446 a 645.494, de
lhadas, em toras. serradas e at;lainadas,
11-6-64
'SUPER PARQUE BALNEARIO
mangasses,
óleos de cascas vegetais,
Companhia de Desenvolvimento Ecomica, èaaraiores em bruto, óxido de
Indústria Brasileiro
nómico do Paraná — Codepar
pzes solidificadores. gelatina, giz, h1.
Paraná
,ados, plurnhaaala em bruto, pó de
Classe 41
moldagem para fundições; pedras breAlcach)fras, aletria, alho. aspargos
tadas, piche em bruto, pedra calcaria,
açúcar, alimentos paar animais." atni(lc.
plantas medicinais, pedras em bruto,
amêndoas, ameixas, amendoim araruta,
quebracho, raizes vegetais, resinas, rearroz. atum, aveia, avelãs, azeite. azei
sinas naturais, msiduos, texteis,
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
selvas, talco em. bruto, xisto, xisto
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
betuminoso e silicato
café em pó e em grão, camarão, canela
Classe 5
em pau e em p6. cacau, carnes, chá
Aço em . bruto, aço preparado, aça
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
Termo n.° 645.427, de 11-6-64
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
cereais, cominho, creme de leite, creme:
apapa Comercial e Importadora de alunenticios croquetes, compotas, canparcialmente trabalhado, aço pálio, aça
C.Jasse 1
Produtos Agrícolas, Pecuários e
gica. coalhada, castanha, cebola, condi Azul da prérsia, azul ultramar, alumi parcialirrante preparado, cimento meAvícolas Ltda.
mentos para alimentos, colorantes aio em pó para pintura, fiai& nitrico, tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
• Sea Paulo
chouriços, dendê, doces, doces de fru alumen. água oxigenada. água raz, ál- trabalhado, couraças, estanho bruto ou
tas, tspinafre, essências alba...atares,. em cool para fins industriais, alvaiade, parcialmente trabalhado, ferro em bruto .
'
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to anti-corrosivos, ácido arsénico. brilhan- bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
prorrogagaO
mate, farinhas alimentícias, lavas, fé- tes a óleo. Ur:cloreto de amônia bicro- refinado, bronze, bronze em 'bruto ou
culas, flocos, farelo, fermentos; feijão matos. cloreto de .sódio, cloreto de pardalmente trabalhado, bronze de
figos, frios: frutas secas naturais e cias: amónia cloreto de potássio, carbonato manganês, bronze em pó, bronze em
talizadas; gricose, goma de mascar, gos de sódio, corantes para uso na indústria barra, em fio, chumbo em bruto oa
fllUSfliIA
duras, grânulos, grão de bico, gelatina, mineral. ciammto para iadéssaia, cuba em barra, ferro manganês, ferro velho,
goidisada, geléias, herva coa, herva nato de magnésia. cloreto de ataca: gusa em bruto ou parcialmente trabaBRASILtriu
mate, balanças, lagostas, lingims. leite cloreto de cálcio, esmaltes. goma-laca lhado. gusa temperado, gusa maleável.
condensado, leite em pó. legumes em preparada, glicerina para uso na in- Laminas de metal, lata em falha, latão
Classe 41
Para distinguir: Carnes salgadas, frescas conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas dústria. hiposolfito de sódio iodureto em falha, latira em chapa& baio ene
e em conservas, salames, salsichas, ba- sai alimentícias, mariscos, manteiga de ambulo, idrosolfito, laca, massa
vergalhões, liga metálica, limalha&
calhaus, mortadelas, linguase, presun- margarina, marmelada, macarrão, mas base de óleo para correção de pinturas, magnésio, manganes, metais tilo traba.
sa
de
tomate,
mel
e
melado,
mate,
mas
nitrato, óleos, potássio de sódio po- Usados ou parcialmente trabalhado,
tos, linguiças, paios, banha, manteiga,
meconservas alimentícias, toucenhos, aves sus para mingaus, molhos. moluscos tássio para uso roi Indústria. secantes
mostarda,
mortadela,
nós
Moscada,
coabatidas, peixes, mariscos, extrato de
para tintas, sais de arsénico usados tais em massa, metais estampados,
carne, gorduras, lombos, cerebelo, pés, zes, óleos comestíveis, ostras, ovas, na • indústria, sulfatos. tintas, tintas a metais para solda, niquel, ouro, zinco
corruga& e zinco Uso em Milhas
álcool, vernizes a álcool
sangue, patês, bacon, copas, toucinhos na" piaos, prlinés, pimenta. pós para
pudins. picides. peixes. presuntos, PaClasse 6
Clame 2
defumados
tês, petit-pois, astilhas, pizzas, pudias; Substâncias e preparações químicas ala- Para distinguir: Motores de qualquer esqual," rações balanceadas para ani- das na agricultura, ai horticultura na pécie e suas partes, a saber: acomplaTênmo n.° 645.429, de 11-6.64
Metalúrgica Plex Comércio e Indústria mais, requeeões, sal, ragu, sardinhas. veterinária e para fins sanitária", a mentos axiais, acomplamentos de rodas
sanduiches, salsichas, salames, sopas en- saber: adubos. ácidos sanitários. águas livres, alavancas manobradoras de emS. A.
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de desinfetantes .e para au sanitários breagem, almofadas para eixos, amorteSão Paulo
tratas; torradas, tapioca, tâmaras, talha. apanha-mosca e inseto' (de goma e cedores de esferas para rolamentos, arrim, tremoços, tortas, torta para ad- papel ou papelão). álcalis, bactericidas, ticulações universais, amortecedores hiPRORROGAÇÁO
oento de animais e aves, torrões.
baratiddas, carrapaticidaa mama i. crua- dráulicos,•aparelhos para reduzir o con-' toucinho e vinagre
taifas. cremoso. desodorante.. desinte• sumo de combusovel, aparelhos de lutante& defumadorea exterminadores de brificação, bielas, bobinas para maquiTamma a.' 645.431, de 11-6-64
Hapla — Habitação Planejada — 1m6- pragas e turvas daninhas, esterilizasse nas, braçadeiras de embreagem. bombas
tes, embrommões para ~mata enxerveia e Comércio Ltda.
de combustivel, bombas de emenda, butos. farinhas de ossos. fertilizantes, fos- chas, cabeças de cilindros, cadeiras da
%Usais, gamapea
São Paulo
fato*. formiddas, fumegantea fungick
transmissão. caixas de embreagem. (miClasse
das. glicose para fins veterinários. miai
as de munhao. do e:xo„ caixas de emE APL.&
distingui:
Acendedores
elétricos,
ao,
herbicidaa
inseticida,,
tasettfugos.
a
Par
alarmas elétricos, alto-falantes, =pepara animais. aves e peixes. óleos de- panque, carter de embreagem, coletotimetre)", amplificadores para rádio",
sinfetantes e veterinários, petróleos ia res para motores, correntes motrizes
Classe 16 .
atido* e desinfetantes. Pa pel fumega- cubos de placa d eembreagem, culatra
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos da ventilação para Para distinguir: Materiais para constru- *ice pós inaticida,, parasitieldaa lua de cilindros, degraus para eixos, dínaa decorações: Argematelaaa,
giddas • desinfetantes, preparações e mos, dispositivos para fixar o momenta
adindo., aparelhos elétricos para ke ções
alio, aparelhos eletroadinamicas, apa- areia, azalajos, gatentes, balaustras, blo- produtos Inseticida,, fermicidas, desta da alumagem nos motores de combustão.
allsos para barbear, aparelhos para ins- cos de cimento. bloros para pavimenta- fetantes • veterinários, raticidas, remé- dispositivos de ign ção elétrica, eixos de
talações telefônicas. aparelhos para on- ção. calhas, cimento, cal, cré, chapas dios para fins veterinário,, sabões vete direção, eixos de excêntricos, eixos de
dular ou secar cabelos. aparelhos Para isolantes, caibros, caixilhos: colunas: ri:sírios • desinfetantes, sais para fins manivela, eixos de transmissão, engrepastauização de leite, aparelhos para chapas para coberturas caixas dilgua, agrícolas, bordada& sanitários e vete nagens. emprenagens de parafus soem
torrar pilo, aquecedora elétricos. Baleie caixas para coberturas, caixas dágua. rinárlos. sulfatos, superfosfatos vacinas fim, f.ltros parai impeza do ar de refricalva de danam" ema atlas*. edifica- para IlVel e animais, venenos contra geração, filtros de pressão, freios, hasradares de Pd, benjamim& bobinas elé- ções premoldadas. estuque, emtalsoo de
Insetos, anbmais e herva daninha' tes, magnetos de alumagem. motores de
tricas, caixas de derivação, campainhas base adáltico, estacas, esquadrias, estruClasse 3
avião, motores de bicicletas, motores de
elétricas, comutadoras, condensadores turas metálicas para construções, lutePara assinalar e distinguir genérica- correntes aliem das, motores de comelétricos, conectara, enceradeiras.
Ias de metal, ladrilho', lambris, luvas mente os artigos da classe, a saber:
bustão, motoras de combustão fixos, motaças de arpredraerNa, ~das para Co'-

irar pau e em pó, cacau. carnes, chá.
r. meios, chocolates, confeitos, cravo,
ceais, cominho, creme de leite, cremes
nraaenticios croquetes, compotas, cana
eè.1 coalhada, castanha, cebola, conditaaetos para alimentos, colorantes.
chouriços. dendê, doces, doces de frutas espinafre. essências alimeptares, em
ervilhat, esmoeras, extrato de ta
in:ite, farinhas alimeeticias, favas, féu!as, flocos, farelo, fermentos, feigo
figos, frios, frutas secas naturais e criataezadas; gricoáe, goma de mascar, gorduras. grânulos. grao de bico, gelatina
gelyabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite
toridensado, leite em pó, legumes els
corserva, lentilhas, linguiça, louro, malsus alimentícias, mariscos, manteiga
margarina. marmelada, enacarrao, massa ide tomate, mel e melado, mate. massas para mingaus, molhos, nsolusCo s
mo,ktarda, mortadela, nós moscada, aozeii óleos contestareis,' ostras, ovas.
pees, piaos, prlinés, pimenta, 'pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês petit-pois, astilhas, pizzas, pudias,
qvaijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, esagu, sardinhas.
saneuiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha.
• rim tremoços, tortas, tortas para alicnento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

"CIPA Fm'

ELS' EL

seroar alimentos, estufas para secar toupas, faros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiro' elétricos, !anões, Lemos, galvanómetros.
hidrametros, indicadores automáticos de
nivel de agua, instrumentos medidores
de energia elétrica, instrumentos telefônicos, interruptores, irradiadores, lâmpadas, liquidificadores, manõmetnes, microfones, pick-ups, pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores, retais,
relógios, reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores,- válvulas
para rádio, válvclas para apar:'hos de
televisão, ventiladores e voltitnetros
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rol, attcsearainliões, alavancas, davan isnlantes,. saibros, caixilhos: colunost
Casse 9
torta de combustáo *moveis, motores
Diessel, motores de dois tempos, meca- Para distinguir: Abatedores de ZOOU cal de cambio, alavancas de freios, aros chapas para coberturas, caixas dáguid
nismos de transmissão, mecanismos de acordavas, altos, arcos de violinos, as. automóveis, breques, /muras de freio eaPkas, para coberturas, caixas dágu4
transmissão de força, motores de quatro sovios, bandolins, banjos, baterias, bi- braçadeiras de mola, buchas, barcos, ba caixas de descarga para etlxos, edifica."
tempos, motores de essencia, motores a himbaus, bombos, bombordinos, boqui- latistes, barras de tração, barras de dl ções 'premoldadas, estuque, emulsoo
gás, motores oscilantes, motores a pe- lhas, caries, clarones, concertina*, cla- ferros para cortar capim, ferrolhos, fa base asfáltico, estacas, esquadrias, agida
tróleo, motores térmicos, motores a va- rinetes, contra-baixos, cornetões, cor- tribos, formões, espumadeiras, foices. turas metálicas para construções, lamepor, placas de embreagem, polias, ro- netas, cornetins, corneta, cuicas, faãotes, cas, facões, frigideiras, cilindros para las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
lamentos de eskras, rodas para corren- flautas flautins, guitarras, pandeiro& laminaçao, ganchos, guarnições de me de junção, 'ages, lageotas, material iso-.
tes, rodas dentadas, reguladores, velas harmônicas, harpas, liras, órgaos,p pia- tal, garfos, ganchos para quhdro lante contra frio e calor, manilhas, masnos, pianolas, violinos, pifarias,. rabe. gramas para emendas de correias, limas sas para revestimentos de paredes, made ignição, velas de alumagem
tantaes, timpanos, trombones, trom- Laminas, licoreiros, latas de lixo, jarras, deiras para construções, mosaicos, proClasse 7
machadinhas. molas para portas de cor dutos de base aéáltico, produtos para
pas, violas, violoncelos e violões
Máquinas e utensilios para serem usarer, martelos, marretas, matrizes, mar tornar impenneabilizantes as argamasdos exclusivamente na agricultura e
Classe 10
horticultura a saber: arados, abridora* Para distinguir: Abaixa-linguas, abre- saltas, navalhas, pua.s, pás, picaretas sas de cimento e cal, hidráulica, P edre
-gulho,prdtsbemin prdde sulcos, adubadeiras, ancinhos me- bocas, adentatomos, afastadores, agrafos, pregos, picões, ponteiras, parafusos,
cânicos e empilhadores combinados. agrafos para ossos, agulhas para inje- porcas, pratos, porta-gelo, porta-pão bilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
. ;sacadores mecânicos para agricul- ção, algodão hidrófilo, alicates, amalga- porta-jóias, paliteiros, pandas, rasteio&
arr
tura, batedeiras para cereais, bombas mas, aparadores, aparadores para fins roldanas, ralos para pias, regadores construções, persianas, placas para papaar adubar, ceifadeiras, carpideiras, 'médico-cirúrgicos, aparelhos para mas- serras, serrotes, sachos, sacarrolhaa, te- vimentação, eças ornamentais de ciceifados para arroz, charruas vara agia- sagens, aparelhos de pressão arterial, souras, talhadeiras, torquesas, trilhos. mento ou gesso ara tetos e paredes,
cultuam, cultivadores, debulhadores, aparelhos de diatermia, aparelhos de trilhos para elevadores, tenazes, Cava- papel para forrar casas, massas antia
destocadores, desentegradores, esmaga. raios ultra-violeta. aparelhos de raio X, dores, telas de arame, tuboa para enca- rddos para uso nas construções, pardores para a agricultura, escarrificado- aparelhos de infra-vermelho, aparelhoe namentos, trincos, trilhos para portar queia', portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
enchovadeiras, facas para máqui•
de correr, taças, molas para portas,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tannas agrícolas, ferradeiras, gadanho', de surdez, assentos para enfermos, atavasos,
vasilhames
e
verrumas
ques de cimento, vigas, vi g amentos a
garras para arado, grades de discos duras; bisturis, cadeiras para clinica
Classe
12
vitras
ou dentes, máquinas batedeiras para médica, cambraia hidróAlla, muda& ca Para distinguir: Alfinetes comuns, aguClasse 17
agricultura, máquinas inseticidas, má- nulas, cataplasmas de feltro, catgut, ci. lhas agulhas para máquinas de cosquinas vaporizadoras, máquinas de ra laminada, cera para incrustações e tura, agulhas para tricot, agulhas para Artigos -para escritÓrio, almofadas para
mungir. máquinas niveladoraa de terra, articulações, cera colante, datas para croc.het, agulhas para bordr, botões, carimbos, almofadas para tintas, abria
máquinas perfuradoras para a agricul- fins diziam cintas =bancais, colhe. dedais, barbatanas para colrinhos, fe- dores de cartas, arquivos, borrachas,
tura, máquinas de plantar, motochar- res cortantes, compressas de tecidos, chos corrediços, fivelas grifas para en- berços para mataborrão, borrachas para
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de costótomos, curetas; dentes artificiais
colas, brochas para desenhos, cofres,
feites de vestidos, presilhas
roçar, de semear, para sulfatar, de dentaduras; depressores, dilatadores, ducanetas, canetas tinteiro, canetas para
Classe 13
torquir, de triturar, de esfarelar, terra, chas, drenos, duchas vaginais; elevado- Para assinalar e distinguir aenéricamen- desenho, cortadores de papel, carbonos,
para irrigação, para matar formigas e res, espartilhos, espéculos vaginais, es. te os artigos da classe, a saber: Joa- carimbos, cztrimbadores, cola para papel,
outros insetos, para burrifar e pulveri- ponja,s clinicas, estufas, espátulas, es. lheria e artigos de metais preciosos, coladores, compassos, cestos para cor*
zar desinfetantes, para adubar, para capelos, escopros, extratores, escavado
respondência, desenhadores, duplicado-,
-preciosos e suas imitações, usados res, datadores, estojos
agitar • espalhar palha, para comer reg; fios de linho para feridas, facas. seml
para desenhos,
oacno adornos e não incluídos em outras estojos
algodão, para colher cereais, máquinas ganchos para músculos celafômetros. classes; pedras preciosas trabalhadas e
para canetas, estojos com minas,
amassadoras para fins agrícolas, de gazes, godivas, goivas, gesso, grampos
esquadros, estojos para lápis, espetos,
' suas imitações
cortar árvores, para espalhar, para ca- para soturna, guta-percha; histerdpme.
estiletes para papéis, furadores, fitas
pinar, máquinas combinadas para se- troa; lrrigadores, instrumentos cirúrgiClasse 14
para máquinas de escrever, grafites
mear e cultivar, de desbanar, para an- cos para operações; ligaduras de ci. Ampólas 'de vidro, bacias de vidro. ou para lapiseiras, goma arábica, grampea.
cilar, máquinas e moinhos para forra- aharno. liquido: e pós para limpeza e de cristal, balões de vidro, bastões de dores, lápis em geral, lapiseiras, magens, máquinas toscadocas, ordenadovidro, bicos de vidro, buretas de vidro, quinas para apontar lápis, minas para
ras mecânicos, raladores mecanicos, ro- polimento ara fins odontológicos, lixa, cainhos e viro, caixas de vidro ou de grafites, minas para penas, máquinas dé
luvas
e
dedeiras
de
borracha,
limas
palos compressores para a agricultura,
crstal, cálices de vidro ou de cristal, escrever, máquinas de calcular, maquisachadeiras, semeadeiras, secadeiras, ta ossos, lancetas; massas plásticas para cadinhos de vidro, caixas de vidro ou nas de somar, máquinas de multiplicar,
ma, tratores • agrIcolas, válvulas para fins odontológicos, mascaras para anes- lheres de vidro ou de cristal, conta -go- mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimsecadores de terra, tosadores de gra- tesia, mesas de operações, mesas para tas de vidro, copos de vidro ou de cris- bos, porta-lápis, porta-canetas, porta
curativos, martelos artificiais; perfuramáquinas agrícolas
dores, pia e braços artificiais. placas tal, cristalizadores de vidro, destilado- cartas, prensas, prendedores de papéfs,
Classe 8
reg de vidro, esferas de vidro, espátu- percevejos para papéis, perfuradora!,
Par adistinguin Alambiques, aparelho' para obturações de canais, porcelanas. las
de vidro, frascos de vidro ou de réguas, raspadeiras de borrões, atendi);
aquecedores a vapór, aparelhos para protetores para selos, pincéis para gar- cristal, funil de vidro, garrafas de vi- para mimeógrafos,
tintas e tinteiroa
aquecer edificios, aparelhos registrado- ganta, pinças anatómicas, protetores: dro ou de cristal, laminas de vidro, laClasse 18
rolos
cirúrgicos
de
lã
da
pau,
ruge
e
res e medidodes de distancias, aparevadores de- vidro ou de cristal, mama- Para assinafar e distinuir genéricamenlhos para purificar aguas, aparelhos de rodas para desgaste dentálo, retorcó. deiras de vidro, moldes de vidro, pipetas te os artigos da classe, a saber: Armas
galyanoplastia— aparelhos para matar pio bugia, rugirias; sarjaddras, sanda. de vidro, passeias de vidro, provetas de munições de guerra e caça, explosivos,
formigas, aspiradores maçaricos, balan- raca, seda e crina para souturas, sacos vidro, retortas de vidro, torneiras de
fogos de artifícios
ças, bitolas, cacheadores elétricos de ca. para gelo e bolsas pari água quente, vidro, trompas de vidro, tubos de viClasse 19
lajee
belo caixas de descarga, cámaras friao- sondas, seringas para lavagens
Para. assinalar e distinguir genérica.
dro,
vidro
comum,
vidro
com
composirificas, chaminés de aquecimento, chas- Vias, serras, serras para niquiotomis: ções especiais, vidro com telas de me- mente os artigos da classe, a sabeis
sis de rádio, cloradorea para agua. con. tampões higiênicas Preservativo& &a- tal, vidro cristal, vidro industrial, vi- Animais vivos inclusive aves, ovos e7M
formador para chapéus, aparelhos cor- leite, termômetros, tesouras, trepanos,
geral, inclusive do bicho da seda
dro laminado, vidro trabalhado
tadores, estufas para aquecimento, ea- toalhas higiênicas; ~tosa& verniz isoClasse 20
Classe
15
lante para fins odontológicos
tudas para plantas, ferro de aquecer.
Para assinalar e distinguir genéricaman'.
Para
distinguir:
Artefatos
de
louça,
bar.
Classe 11
ferro de engomar e plissar, ferro para
ro e terracota, artektos de porcelana. te a: artigos da classe, a saber: Pe.
calafetar, filtros e aparelhos filtrantes, Ferragens e ferramentas de tesda espé- louças sanitarion alguidares, almofari- trechos navais e aeronáuticos (salva.
fogões em geral. .fornalhas para óleo, cie, cutelaria em geral e outros artigos zes, assadeiras, bidets, bebedouros, ba- vidas, âncoras, cinto de natação, boina,
para-quedas, etc.)
gazogênlo, gasômetros, geradores de de metal não incluídos em outras das- cias, bandejas, blacolteiras, bomba:deCasse 21
gaz, de vapor, hidrometros, incubadeiras blies, argolas, armações de metal, abri- re& bules, banheiros, copos, caldeinad,
Para distinguir: Amortecedores, Babaram
para chocar ovos, maçaricos para sol- bitu, argolas. armações de metal, abri- cadinho, cachepots, castiçais, canecas. radio
braçaddru, e suportes do cano
dar, máquinas de pesar, medidores, pul- dores de latas, arrames lisos ou farpa- caçarolas, comedores para aves, cofres, de
cubos de veiculo& ahal•
verizadores, queimadores de óleo, para dos. aparelhos de chã e café, assadei- cubas, compoteiras descansa-talheres, et- pasescapamento,
circulares, carre garias, chassis, cara
raios, medidores de gaz, pendulas, pe- ras, açucareiros, brocas, bigornas, bai- carradeiras, filtro., formas, gruiu. 111sos para balanças, registros de caixas, xelas, bandejas, bacias, baldes, bombo- gideiras, formas. glocos, jarras, licorel- cassas, caixas para amaça, cotoveros,
apaerlhos de aquecimentos para instala- :deres, bules, colherei para pedreiros. ros lavatorioa, leiteiras, mantegueiras, carburadores, correntes de distribuiçãO,
ções em ediSclos, tubos acusticos, vai. camisas para cilindros e trilhos, cadea- moringas, pires, panehis, pipos, potes, coroas, capcian caixa; d imanado, cavalas para descarga automática, venti- do', correntes, cabides, caixas de metal pratos para ornatos, pilões pias, porta- bo.. caminhes, caminhonetes, earroall
de escapamento, direçao,
ladores, verniers, aparelhos, geladeiras, para ortões. colunas, chaves, cremonea, joias, sopeiras, saladeiras, serviços pa- coajas:lota
agadeiros,
dorsais, engates para veliiim
e
chave. elétricas, chaves reversiveis, cha. chaves de aréusos, conexões para en- ra refrescos, serviços para frios, dia
loa,
estribos,
eig os aiagrenageas, *Ui%
vez estrela, triângulo chaves de co- canamentos, canoa de metal, chaves de jantar, travessas, talhas, Ws., vimos,
breagem, freios para veículos, froateivasos sanitários, atearas
=andá à distância, compensadores de fenda, chaves inglesas, cabeções. caneras para ~4:14,, feixes de mola, guarartida e auto-transformadores, encera- cas, copos, cachepots, centro de mesa,
Classe 16
deiras, aspiradores de pó, espallsadores coqueteleiras, caixas para acoadiciona- Para distinguir: Materiais para constru- nições para maçanetas, gonzos, grades
de cera para enceradeiras, liquidifica. mento de alimentos, caldeirões, caçaro- ções e decorações: Argamassas, argila. ponteiras, hélices, hastes, iadicadoret
de direção, juntas universais,
dores, panelas de pressão, batedeiras las. craleiras, cafeteiras, dobradiças, areia, azulejos, gatentes, balaustres,
de bolo, máquina de lavar roupa, tor- enxadas esferas, engates, enfeites para os de cimento, bloros para pavimenta- moles, manivelas, motocicletas, 11.0e04
liail•Ja 1. Vn101$108, 111000Aidy
radeiras. ventoinhas e tostadores
arreios, de metal para autoraóveis, es- çâo, calliak cimento, cal, crê, chapas
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xícaras, colas a frio, (e colas não-,in- puças, casação, coletes, capas, chatas, borracha para automóveis, lancheiras cluidas era outras classes) capas plás- çashecols, calçados, chapéus, cintos, para escoladas, lâminas de borracha páticas, carteira de plástico. bolsas de, cintas, combinações, carpinhos, calças, ra degraus listas de borracha para paplástico, sacolas de plástico, pastas de de senhoras e de crianças, calções, cal- nelas, Monoplas, maçanetas, protetores,
plást:cos, capas para livros ae plástico, ças, camisas, camisolas, camisetas, para para-lamas, projetores de para-chocapas para discos de plásticos, armações cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, ques, pedal ara acelerador e partida. pesalas, casacos, chinelos, dominas. achar- ras para businas, pratinhos, pneumátipara óculos e resinas
pes, fantasias, fardas para militares, co- cos, pontas de borracha para bengalas Classe 29
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorPara assinalar e distinguir genérica- ros. jogos de lingerie, jaquetas, laqi.es, e muletas, borracha ara aros, rodas
mente os artigos da classe, a saber: luvas, ligas, lenços, manhas. meias, maciças, rodizios, revestimentos de borEsc.:3\7as comuns (não incluídas nas maiôs, mantas, mandrião, manilhas, pa- racha, rodas de borracha para móveis.
Classe 22
classes
6, 11, 17 e 48) espanadores e letós. palas, penhoar, pulóver. pelerinas, sanfonas de vácuo, supoates. semi-pneuFios de algodão, cânhamo, celulose.
vassouras
()cagas, ponches, polainas, pijamas, pus máticos, suportes de câmbio, saltos, sojuta, linho, lã. fios plásticos, fios de
nhos, perneiras, quimonos, regalos, las e solados de borracha. surdinas de
seda natural ou raion para tecelagem,
Classe 30
para bordar, paar costura, tricotagem Para distinguir: Armações de guarda- rcbe de chambre, roupão, sobretudos. borracha para aplicação sos fios telee para crochê, fios e linhas de taala chuvas, armações de guard-sóes, bar- suspensórios, saídas de banho, sandálias, fónicos e telegráficos, tampas de borracha para conta-matas, e tinas de oor- •
espécie
btanas para guarda-chuvas, cabos de suateres, shorts, sungas, stolas ou slacks, racha para elaboração de substâncias'
tuier,
toucas,
turbantes,
ternos,
uni,
chapéus de sol, capas de algodão para
Classe 23
quimicas
formes e vestidos
Para distinguir: Tecidos em geral, te- chapéus de sol, capa de seda para cha•
Classe
Classe
37
40 péus
de
sol,
castões
de
madrepesola
pacidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de ,cama e ra bengalas, castões de marfim para Roupas brancas, para cama e mesa: Para distinguir: Móveis em geral, de
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim guarda-chuvas, castões de osso, castões AColchoados para camas, colchas, co- metal. vidro, de aço ou madeira, estocaroá, casemiras, fazendas e tec das de de metal, comum, castões de tartaruga. bertores; esfregões, fronhas, guardana- fados ou não, inclusive móveis para eslã em peças, juta, jersey, linho, nylon, garfos para guarda chuvas, guarda- pos, jogos bordados, jogos de toalhas, critório. Armados, armaários para ba-,
paco-paco, percaline, raml, rayon, seda chuvas, guarda-sóes ponteira, para lençóis, mantas para camas, panos para nheiros e para roupas usadas, almofanatural, tecidos plásticos, tecidos im- bengalas e guarda-ihuvas de metal co- casinha e panos de pratos, toalhas de das. • acolchoados para móveis, bancos,
permeabilizantes e tecidos de pano couro mum, ponteiras para bengalas e guarda- rosto e banho,, toalhas de mesa, toa- balcões, banquetas, bandejas, domiciliae vestidos
chuvas de chifre, sombrinhas, varetas lhas para jantar, toalhas ,para chá e res, berços, biombos, cadeiras, carrintim
para
guarda chuvas e viroias de guarda- café, toalhas para banquetas, guarni- para chã e café, conjuntos para dorClasse 24
ções para cama e mesa, toalhinhas mitórios, conjuntos para sala de Intchuvas
Alamares. •atacadoées para espartilhes
tar e sala de . visitas, conjuntos para •
(cobre pão)
e calçados, ataduras de algodão para
Classe 31
terraços, jardim e praia, conjuátos de
Classe 38
diversos fins, exceto para fins medica Adesivos de vedação, anéis para veda.
armários e gabinetes para copa e' conal& bandeiras, bordados, braçadeiras, ção, argolas para vedação, arruelas Para distinguir: Aros para guardanapos zinha, camas, cabides, cadeiras giraborlas, cadeados, capas para móveis e para vedação; barracas d ecampanha, de papel aglutinado, blocos para corpianos, carapuças para cavalos, cor- betumes para vedação, buchas para ve- respondência, blocos para cálculos, blo- tórias, cadeiras de balanço, caixa de dões, debruns, i, fitas, forros. franjas. dação. bujão (rõlha para tarraxa); ca- cos para anotações, calços de tipogra- rádio, colchões.' colchões de mola, dis• festão, feltro para Osga°, !Mos. galar- bos, canaletas, cimento refratário para fia de papel ou papelão, cáplulas de pensas. divisões, divans. discotecas de
dates, lamparinas, mochilas, mosquetei. revestimento de caldeiras, cordas, cor- papel, caixas de papelão, acdernetas, ca- madeira, espreguiçadeirasl guarda-rouas)S, nesgas, Ombreiras e enchimentos déis,' cordões, correias de transmissão dernetas, cadernos, caixas de cartão. paz, estantes, mesas, mesinhas, mesipara roupas de homens e senhoras, de . tôda espécie; enxárcias, esferas para caixas para papelaria, cartões de visi- nhas para rádio e televisão, mesinha
panos para en r•eites de móveis, não yeação; fitilhos para amarradios; for- tas ou comerciais, cartões índices, coa- para máquinas de escrever, móveis pafazendo parte dos mesmos, palmilhas, ros para vedação; lonas, lonas para fet., envéducros para charutos de papei, levisão, molduras para quadros portapassamares, pavios, rédeas, rendas, re- fteios de veículos; manguieras, massas envelopes, etiquetas, folhas índices, fo- retratos, poltronas, poltronas camas,
prateleiras, porta-chapéus, sofás,
des, sacas, sinhaninhas para vestidos. para vedação, molas para vedação; ro- lhas de celulose, livros com molas, lisofás-camas. travesseims e
telas, tampos para almofadas, não fa- lhas, tamções para vedação (fim não vros fiscais, mataborrão, ornamentos de
vitrines
zendo parte de móveis, artigos estes medicinal), tesdas, tira para vedação papel transparente, papeis sem imprestubos
para
vedação.
tubulações
para
são, papelinos, papeis em branco para
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta,
Classe 41
vedação; válvulas para vedação
seda, raion, lã, pêlo e fibras não
.mpressão, papeis fantasia, menos para Alcachofras, aletria, *alho, aspargos,
Classe 32
hacluidos em outras classes
'urrar paredes, papel almaço com ou açúcar, -alimentos paar animais, amido.
Almanaques, anuários. álbuns impres- sem pautaapapel crepon, papel de seda. amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.
Classe 25
Para assinalar e distinguir genérica- sos, cartazes, catálogos, jornais naco- papeL em bobina para impressão, papel arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeimeate os artigos da classe, a saber: anis e estrangeiros, publicações impres- encerado, apel higiênico, papel imper- tonas, banha, bacalhau, batatas, baba,
fmagens, ravuras, estátuas, estatuetas, sas, revista. Propaganda em rádio, meável para copiar, papel para dese- biscoitos,- bombons, bolachas, baunilha,
estampas, manequins e análoos, quais- televisão, jornais, programas radiofôni- nhos, papel para embrulho impermeabi- café em pó e em grão, camarão, canela.
quer obras de pintura e escultura não cos, peças teatrais e cinematográficas lizado, papel para encadernar, papel pa- em pau e em pó, cacau, carnes,, chá,
ra imprimir, papel arafinado para em caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
incluídas em outras classes
e revistas impressas
brulhos, papelão, radiantes de papel. cereais, cominho, creme de leite, cremes
•
Classe 26
Classe 34
Para assinalar e distinguir, genérica- Para assinalar é distinguir genérica- rosetas de papel, rótulos de papel, tu- aamenticios croquetes, compotas, cangica, coalhada, castanha, cebola, condibos postais de cartão
mente os artigos da classe, a saber: mente os artigos da classe, a saber:
mentos
para alimentos, colorantes,
Artefatos de madeira, osso ou marfim, Tapetes, cortinas e paons para assoalhas
chouriços, dendê, doces, doces de fruClasse 39
não Incluídos em outras classes
e paredes. Linóleos, oleados e enceratas, espinafre, essências alimentares, emdos, inclusive para instalações hospi- Para distinguir: Artefatos de borracha panas, ervilhas, enxovas, extrato de tos
Classe. 27
e latex: arruelas. argolas, amortecedotalares
Para assinalar e distinguir genéricares, assentos para cadeiras, borrachas mate, farinhas alimentícias, favas, fémente os artigos da classe, a saber:
para aros, batentes de cofres, buchas de culas, flocos, farelo, fermentos; feijão,
Classe
35
figos, frios, frutas secas naturais e crisArtefatos de palha, ou fibra, não incluiCouros e peles preparadas ou não, ca- estabillzador, batentes de portas, batendos em outras classes
ta!izadas: gricose, goma de mascar, gortes
de
chassis,
bicos
para
mamadeiras,
murças, couros, vaquetas, pelicas e arbraladeiras. bocais, bases para telefo- duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
tefatos
dos
mesmos:
Almofadas
de
couClasse 28
nes, borracha para carrinhos, indus- goiabada, geléias, herva doce, herva
Para distinguir: recipientes fabricados ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas triais, borracha para amortecedores, bai- mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
chicoss
de
couro,
carneiras,
capas
para
le material plástico, caoos de material
nhas de borra era para rédeas, cochim condensado, leite em pó. legumes ein
plástico, revestimento confeccionados de álbuns e para livros, embalagens de
de motores, câmaras de ar, chupetas, conserva, lentilhas, linguiça, louro, masaibstâncias animais, vegetais e minerais, couro, estojos guarnições de couro para
automóveis,
guarnições
para
porta-blocordões maciços de borracha, cabos sas alimentícias, mariscos, manteiga.
argolas, açucareiros, bandejas, bacias, cos, males, maletas, porta-notas, porta- para
ferramestas, chuveiros. calços de margarina, marmelada, macarrão, mas•
Zaixas, cabos para ferramentas e uten- chaves, porta-niquels, pastas, pulseiras
borracha, chapas e centros de mesa, sa de tomate, mel e melado, mate, mas:.illos, cruzetas, caixas para acondicio- de couro, rédeas, selins, sacos para via- corras de borracha, capsulas de borra- sas para mingaus, molhos, moluscos,
namento de alimentos e de objetos, cai- gem, sacolas, saltos, solas e solados, cha, calços .de borracha para raáquMas. mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
xas de material plástico para bateria,
tirantes para arreios e valises
copos de borracha para !Teias, dedeiras. pães, piaos, 'prIlnés, pimenta, pós para
coadores, copos, canecas, colheres, candesentupideiras, discos de mesa, desClasse 36
chas, cesta de pão, cestinha, descanso Para distinguir: Artigos de vestuários canso para talheres, encostos, embolos, pudins, pickles,peixes, presuntos, papara pratos, estojos, esteiras, enfeite pa- e roupas feitas em geral: Agasalhos, esguichos, estrados, esponjas de bor- tês, petit-pois, p.stilhas, pizzas, pudins;
lormas de doces, guarnições de material aventais, alparcatas, anáguas, blusas, racha, quebra-jacto de torneiras, fios queijos, rações balanceadas para anirequeijões. sal, sagu, sardinhas.
plástico, garfos, jarros, manteve/ma, botas, botinas, blusões, boinas, baba- de borracha lisos, formas de borracha. mais,
sesatuiches, salsichas, salames, sopas enorinós, prendedores de roupas, puxado- douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- guarnições para móveis, guarnições de latadas. sorvetes, Sucos de
s tomates e de
res de móveis, pratos, paliteiros, pás,
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhaporta-pão, pulseiras para relógios. rebirim tremoços, tortas, tortas para alitas, manhas, recip:entes, suportes, samento de animais e aves, torrões,
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
leiros, tubos, tigelas, vasilhames, vasos,
toucinho e vinagre
paineis, parachoques, pistões, pedestais,
¡sedais, paralamas, partidas: porta, laterais, pinhões, porta rodas, parabrisas,
reles para businas. reles para faróis, rodas, retentores, rebaques, saqueies para
veiculas, serpentinas, tambores de freios, tirantes, terminais para cabos de
baterias, tuchos, varetas de veiculas, varaLs de veiculas, varetas de controle de
afogador e velocipedes e volantes

