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despacho, que deferiu o tênao 118.006„
privilégio de Invenção de Alumiem
Company of Amedca.
Raimundo José Saboia Pessoa -a,
No pedido de reconsideração do dam
firma Indústria e Comércio Pizza pacho de Indeferimento do tarmo não
Sociedade Anónima, deverá pedir a mero 139.417, modal° de utilidade.
anotação da desistência do processei
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
31.° 420.264. A cláusula IX, diante do
DE PATENTES
contexto do documento, é defeituosa, e
sem conteúdo juridico no Direito Mar.
Exigências
cario. O Legislador Brasileiro segue
o preceito de que uma marca alio
Dia 22 de outubro de 1964
pode ser alienada indeaendentemente do
género de indústria ou de comércio a
N. 83.807 — Casa Soaras S.A.0
que esteja ligada. — Republicado no- Indústria e Comércio — Satisfaça edo
vamente, retificação do dia 7 e 20 de gãncia.
outubro de 1964.
N.° 120.282 — Andre Kiss — Sds•
tisfaça exiglincia.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N.° 122.424 — Roldeth de Sousa
DE RECURSOS
Rocha — Satisfaça exigência.

REVISTA DA PROPRIEDADE
. INDUSTRIAL

despacho que concedeu o registro. —
Jansen, faz parte do nome comercial.
, Não há titulo de concorrência desleal,
eis que os artigos são diferentes e de
Notificação:
classes diferentes. As marcas não são
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo número 14 idénticas.
Laboratoires Santa — Recorrendo
da Lei número 4.048, de 29 de dezembro de 1961 e. mais DEZ DIAS — do despacho ,que deferiu o termo núpara eventuais juntadas de recursos. mero 359.111, marca Apiomnia —
e do mesmo não se tendo valido ne- Do requerente: 0a.. de Coagrcio e
nhum interessado, ficam notificados os Indústria Apiomnia S.A. — Reconsirequerentes abaixo mencionados a com- dero o despacho que concedeu o reparecerem a este Departamento a fim gistro para o fim de aguardar a solude efetuarem o pagamento da taxa Lo do termo 273.441.
final concernente a expedição dos res'aniseis,. Inc — No pedido de repectivos certificados dentro do prazo consideração do despacho de deferide SESSENTA DIAS — na forma do mento do termo 299.460. marca JanExigências
parágrafo único do artigo número 134 sen -,- Do requerente: Jansen S.A.
do Código da Propriedade Industrial. Decoraciones y Muebles. — ManteRio, 22 de outubro de 1964
nho o despacho que concedeu o regiaMarca deferida:
Tecidos M.M. Ltda. — No pedido
iro da marca Jansen. Este elemento
de reconsideração-do despacho de defefaz
parte
do
nome
comercial
da
regueg ° 232.575 — Bosch — Classe b rente e se diferencia de Jantzsen. Não rimento do termo a.° 415.372, marca
Do requerente : Rohert Basch houve propósito de concoribncia des- M.M. — Declare o número de marca
— Registre-se. A marca leal, els que os artigos são completa- citada no pedido de reconsideração.
0066 é notbriamente conhecida e é mente diferentes, em dosei diferentes.
Iracy Silva t, Cia. Ltda. — No
- um Patronimico. — /3 titular a reque- As marcas não são. Mandem.
pedido
de reconsideração do despacho
rente do registro n.° 241.834, de 7
indeferimento do termo 416.328.
so Moysés Weltman — No pedido de de
"de novembro de 1960. — No proces
Preste esclarecimentos sabre a sua Inacosta uma apostila: A prioridade do recons'deração do desPnelici de indefe- terferencia
nos autos.
354.258,
marca
rimento
do
termo
n.°
pedido
depositado
presente tiirmo, é o
Jerenimo
—
O
Heroi
do
Sertão.
—
Laboratório Wander do Brasil S.A.
na Alemanha, a 19 de abril de 1941.
Sob o n.° 544.529, O registro apon- Estando o registro n.° 23..97 em nome — No pedido de reconsideração do
tado como impeditivo n.° 277.369, re- de Riografica e Editara Ltda., refe- despacho de deferimento do termo núfere-se à marca "AB" dentro de um rente a marca Jertanimo — O Herói- mero 465.315 — Preste esclarecimencirculo, tendo acima a palavra Ameri- do Sertão tornada famosa e notoria- tos quanto ao número da petição.
can, e abaixo a palavra Bosch, ambas mente conhecida através do rádio, reCeramica Sanitária Porcelite S A.
elementos de nome comercial — Ame- considero o despacho de indeferimento — No pedido de reconsideração do
publicado a 1.0 de março de 1962, despacho de deferimento do tirão núrican Bosch American.
Para que o requerente Moisés Weltman mero 471.426. — Declare os números
preste esclarecimentos e a presente do dos registros citados.
Reconsideração de Despachos
-cumentohábilcmproatidequ
Societé Anonyme des Laboratoires
"Republicados)
é legitimo, possuidor da- expressais.
du Ducteur Debbi — No pediéo de
Eliezer
Laszlo
Barsali
—
No
pedido
Walita S.A. Eletro Indústria —
reconsideração do despacho de defecancelamento da transferência e E. rimento
No -pedido de reconsideração do des- de
do termo a.° 500.691 — Pres&urdi Carrocerias, Indústria e te esclarecimentos.
pacho de deferimento do termo núme- L.
Comércio
Ltda.
—
No
pedido
de
trensro 78.982, privilégio de invençao — feranda da marca Capotas E. L. Bar- Astra do Brasil Produtos ParmacéuAperfeiçoamento em ferro de engomar
ticos Ltda. — No pedido de recon— Do requerente: Maicolm Peter Ad- sal', termo a.° 420.264 — Do regue- sideração do despacho de deferimento
kin Baker.. — Mantenho o despacho rente Indústria e Comércio Pissolli S.A do termo n.° 500.691 — Preste esclapublicado ao priine'ro de -setembro de — Mantenho o despacho que mandou recimentos.
para. o nome da
1964. visto que o pedido está sem sustar a transferindo
e Comércio Pissolli S. A.,
Recursos
fundamento, e, por isso é arquivado de Indústria
mediante
o
documento
de
fls.
11-15.
acórdo com t. art:go 196, anises' "b"
Cia. Antartica Paulista Indústria
E sabido por todos — O acessório
do Código.
acompanha o principal. De pleno ac6r- Brasileira de Bebidas e Conexos —
'Jdntzen, Ine — No pedido de reton- do com os pareceres de fls. 80 e 97 Recorrendo do 'despacho que deferiu o
sideração do despacho de deferimento do Diretor da Divisão Jurídica, Subs- pedido de privilégio de invenção do
do térmn n.° 299.459. marca Jansen, tituto Chefe da Seção Legal. E' óbvio termo n.° 85.391 de Bruno Kaiser.
— Do requerente: Jansen S.A. Deco- que, tratando-se de Patronímico, que Cornelio Pertica, Campa S.A. Inraciones y Muebles. — Mantenho o não aproveitará, de modo algum, a dústria e Comércio — Recorrendo do
Rio, 22 de outubro de 1964

N.° 122.536 — Paul A/hert Otto
Hohne — Stdrifaça exigência.

N.° 123.398 — Ideal Standard S.A.
Indústria e Comércio — Satisfaça mek
onda.
N.° 123.880 — Olin iVlathieson Chia
Corp
Satisfaça exigénem.
N.° 124.024 — Ace Pastener Corp
— Satisfaça exigência.
.
N.° 124.129 — Ernesto da Fonseca
— Satisfaça exigência.
N.° 124.116 — Morria Albert Schee.
arte e Robert John Schaefer — Sea
tisfaço. exigência.
N.° 124.278 — A Kimball Co
Satisfaça exigéncia.
N.° 124.336 — Svenska Maskinake
tiebolaget Preiff — Satisfaça exigéna
cia.
Na 124.347 — Theodor Kokeis1
Satigikna exigência.
14.° 124.419 — Guy Prederic Ria
gondaud — Satisfaça exigência.
N.° 124.425 — Molins Machine Co
Lanited — Satisfaça exigancia.
14 0 124.555 — Molins Machine Co
L'mited -- Satisfaça exigência.
N° 124.576 — Satrametal S.A. —
Satisfaça exigência. .
N.° 124.729 — Paul T. Selgin --•
Satisfaça exigência
14 0 124.767 — ChicagO Bridge
troa Co — Satisfaça exigência.
N.° 124.781 — Àllied Menden!
Corp — Satisfaça exigancia.
N.° 124.797 — Montecatini &data
Generale Per LInchistria Mineraria e
Chimica — Satisfaça exigência.
N.° 129.542 Frederico Franldin
da Silva Filho — Cumpra- a exigência.
N.o 124.837 — Olaae Patent Co
Satisfaça exigência
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As Repartições, )3).1bhcas
deverão remeter
reme:. er "o," ekpediente
destinado à publiiepçffo nos jor.
DEPARTAÃNTO- DE IMPRENSA NACIONAL
nais. diariamente,.."até'às 15 horas,
-, •
OIRETOR • ~At
- As reclamações pertinen- ...,
,._,.......... ALBERTO DE BRITO PEREIRA
•
tas _ à matéria' rétribigdartps ca;
1 àflata c);:: einviço
aos de erros ou oPmissões,déveià o
. DE PUEILICAçõe9
CF1E1.6 oe maça.° ao NE
. caça°
ser formuladas por - escrito, ,à- MURILO FERREIRA ALVE§
FLORIANO GUIMARÃES
Seção de Redação. das 9 as 17,30
horas. no máximo até 72 horas
'DIÁRIO OFICIAL
após a saida dos orgãos oficiais.
•açio
•
/
Ilaçáo da pmalaalaaon do ..... lenta do Dapartan~
- Os originais deverão ser
Ildaalonal da Propriodado Induatrial do altraatarla
dactilografados e autenticados.
da IndOatela a ClaanaroSa
ressalvadas, por quem de direito.
Impresso nu oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
rasuras e emendas.
ASSINATURAS*
- Excetuadas as 'para o exte•
. siar. que serão sempre anuais. 'as
REPARTIÇÕES E PARTICULARÚS I
FUNCIONÁRIOS
assinaturas- poder-se-ão tomar.
em qualquer época. por, seis meCapital e Interior: Capita/ e Interior:
ses . 011 um ano.
Semestre • .4, • Cr$ 600.00 Semestre .
Cr$ 450,00
- As assinaturas vencidas Ano .
" Cr$ 1.200.00 Ano •.....
Cr$ • 900,00
poderão ser suspensas .sem aviso
Exterior;
•;
Exterior:
•
prévio. Ano..
Cr$ 1.300,00,Ano .
Cr$ 1.000.00
Para facilitar aos assinantes
á verificação do prazo de vali- r egistro.. o mês e o 4no em que jornais, devem os assinantes prodade de suas nssinaturas. na findará.
videnciar a respectiva -renovação
parte- superior do enderêço vão A fim de evitar solução de com antecedência inixima de
impressos o número do talão de continuklade no recebimento dos trinta (301, dias.
-
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•

1

N.° 124.859 - Mission Industriei
- Satisfaça exigência.
N.° 124.888 - Zavody -V. 1. Leiana Pizen - Satisfaça exigência. .•
N.° 125.171 - S. C. Johnson IS
Soa Fnc - Satisfaça exigência.
Williarn Jacques
N° 125.258
Herter - Satisfaça exigência.
Arenco Alctiebolag
N.° 125.-931
- Satisfaça exigência.
- ---,N.° 126.355 - W. R. Grace
Co - Satisfaça exigência.
N.° 126.690 - Tay Pak Corp Satisfaça exigência.
N.° 127.006 . - Officine Cimbali
Giuseppe S.P.A. -- Satisfaça exigência.
.
N.° 127.671 - The. Mettoy Co Litnited - Satisfaça exigência.
N.° 128.108 - Alladin Plasticos
Inc - Satisfaça exigência.
N.° 128.131 - Dexion Limited
Satisfaça exigência.
N.° 128 234 - Anton Lorenz Satisfaça exigência.
N.° 128.418 - Ronald e Weger ----Satisfaça exigência.
•
'The Nacional Cash
N.° 128.457
Register Co - Satisfaça exigência.
N.° 128.473 - .Minnesota 1V1ining
and Manufacturing -Co - Satisfaça
•
exigência.
•Societé Rhodiaceta
' N.° 129.752
Satisfaça exigência.
N.° 129.988 -- Whirlpool Corp '-Satisfaça exigência.
N.° 130.072 - A. G. A. Articoli
Pomma Affi •i S.P.A. - Satisfaça
exigência.
N. 130.231 - Letraset Limited •
Satisfaça exigência.
N. o 130.702 - Me.rck Co Co Inc
Satisfaça exigência.
N.° 131.142 - Laboratoires Agir
Satisfaça exigência.
N.° 131.180 - The Forgrove MaCfflinery Co Limited - Satisfaça exi•

N.° • 131.229 - American Can Co
- Satisfaça exigência.
Gillette Indqustries
N.° 131.255
L)mited -- Satisfaça exigencia.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE PRIVILEGIO, '
(R ep. por ter saído com incorreções)
Alteração ' de .nome de titular de
processo:
Rio; 22 de outubro de 1964
Monsanto Campa.
- Pede para
° 151.552,
ser anotada no têrm
alteração de
vil'égio de invenção
ote-se a alte-.
nome da titular. ração de nome.
Exigências:
Citylux S.A. Comércio e Importação - Na transferência do têrmo
n.° 136.121, modelo industrial - Cumpra a exigência.
Diversos:
José Paioletti •- No pedido de prorrogação., da patente de' número 3.146,
modêlo industrial. - Prorrogue-se de
acê,..-'o com o• •artigci 42 do, Código.
•
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PESQUISAS
Dia 22 de outubro de 1964
Notificaçãf):
Um á vez decorrido o prazo de re-

curso previsto pelo artigo número 14
da Lei número 4.048, de 29 de dezembro de 1961 e mais DEZ DIAS para eventuais juntadas de recursos,
e do me-sino não se tendo valido neGum interessado, ficam notificados os
requerentes abaixo menc:onados a comparecerem a éste Departamento a fim
de efetuarem o pagamento da taxa
final concernente
expedição dos res.

1964

- As Repartições Pública
cingir-se-lio às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em qual,
quer ,época pelos órgãos compe,
,
•
'tentes.
- A fim de possibilitar a te.
massa de valdres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos-usem os interessados preferencialmente che4
que ou vale postal, emitidos a
favor 'do .Tesoureito do Departamento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os sone!.
tarem no ato da assinatura.
- O funcionário público' tederal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assi.
nalura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acresci,.
do de Cr$ 0,50. se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00. por ano
decorrido
'

•

pectivos . certificados dentro do prazo
N.° 447.618 - Carbocloro Cl.f
de SESSENTA DIAS - na forma do número 2 - Carbocloro S.A. Ladds.
parágrafo único do artigo número 134 irias Químicas'.
do Código da Propriedade Industrial. " N.° 447.619 - Carbocloro - Cl.
número 46 --- C,arbocloro S.A. Inas.
Marcas deferidas:
irias Químicas.
N.° 448.017 - Losca - Classe 11.
N.° 364.201 - Gema Dustking Classe 8
Gema S.A. Equipamen- - Auto Eletrica Losca Ltda.
N.° 451.514 - "K R" -- Classe 47
tos Industriais. Ary da Rocha e Antonio Assaa
N.° 298.975 - Henrique Schenk - Muss!
Koury.
Classe .21 - Auto Peças Henrique
Schenk Indústria e Comércio.
N.° 451317, - Veraneio - Classe
N.° 402.358 - Luzalite
Classe 24 - Leides Braggio.
7 - Luzalite Comércio e Indústria LiN.o 451.676 - Adea - Classe 41
mitada.
•
- Importação e Exportação Prem UmN.9 416.389 - Reino Encantado - mitada.
Classe 32 - Editóra La Selva S.A.
N.° 451.851 -.Damouta Classe
N.o '416.397 - Varinha Mágica - 36 - Indústria de Calçados Damouta
Classe 32 - Editara La Selva S.A. Limitada.
•
N.° 416.398 - Gatilho - Classe
N.°
452.538
- Casas Pernambuca32 - Editóra La', Selva S.A.
N.° 416.407 - Seleções de Amor nas - Classe 34 -- Arthur Lundgrea
Classe 32 - Editõra La Selva Tecidos S.A.
N.° 453.542 - Céu Filmes - Classe
Sociedade Anônima.
N.° 423.876 - Ancorense - Cl. 8 - Ind. , Com. e Representações
número 41. - Bar- e Lanches Anco- Cedro Ltda.
N.° 453.561 Terremoto - Cl.
rense Ltda.
N.° 427.055 - Inglezinha - Classe 16 - Terremoto Transportes e Terrap!anagern Lida.
32 -,.. Cervejaria Mogiana Ltda.
N° 430.651 - Brandi - Classe 36
N.° 453. t.'.14 -- Palácio das Roupas
Confecções e Alfaiataria Brandi -- Classe 36 - Zelmiro Verri.
Limitada.
N.° 453.951 - Combusterrao N.o 431.175 - Adele - Classe 36 Classe 16 - Francisco Miguel.
- Adele Modas Ltda.
N.° 453.970 - Belfast - Classe 17
N.° 431.443 -- Cinaba - Classe - Representações Belfast Ltda.
50 - Cinaba Comércio, Indústria e
- N.° 454.190 - Dorsay - Classe 17
Navegação Bandeirantes S.A.
- Bpfar Comercial e Industrial Ltda.
N.° 432 661 - Bem Estar - Cl.
N.° 454.839 - Trèvos - Classe
número 21 - Auto Acessórios , Bem.
50
- Trevos' Serviços de Publicidade;
Estar. Ltda.
N.° 433.191 - Colonhezi - Classe e Relações Publicas Ltda.
N.° 455.026.- Eu Sou o Espetá40 - Tapeçaria e Colchoaria Colo.
nhezi Ltda.
culo - Classe 32 - José Thomaz da
N.° 439.358 - Velnyl
Classe 36 Cunha Vasconceios Netto.
- Cia. Brasileira Rhodiaceta Fábrica
N.° 455.237 - Col:seu - Classe 3
Farmácia Coliseu Ltda.
de Raion.
•
'N.° 455:304 - Aristocrata N.° 447.077 - TiotIlisan - Classe
3 - Late Laboratórios Reunidos S.A. 35 - Cortume Progresso S.A.
N.° 447.344 - Deninho - Classe
N.° 455.316 - C,ravela --. Classe
41
Dermeval Teixeira. Reis.
35 - Cortume Progresso S.A.-

a.
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N.° 455.453 -o "N 8 N" - Classe
36 "N O N" Artefatos de Couro
Limitada.
N.° 455.579 - Hagadrin Hhdn Classe 2 -- Buschle O Lepper Ltda.
- Sem direito ao uso exciusivo das.
letras HFIDN.
. N.° 457.239 - Dallas - Classe 23
Tecidos Dallas Ltda. .
N. 457.576 - Mesam - Classe 8
- ales= Metalairçaca Santo Amaro
Limitada - Com exclusão de normógrafos e tecnografos.
N.° 459.595 - NoMar - Classe
16 - Norolár Comercial. • Imobiliária
aa e Construtora Noroeste Ltda.
N.° 957.933 - Larnbr:pan - Classe
27 - Eucatex S.A. Indústria e Comércio.
N.° 457.987 - Croplife - Classe
2 - C'oplife Indústria e Comércio de
Inseticidas Ltda.
N.° 459.506 - Varamel - Classe
3 - Recordati Laboratório Farmacológico S.P.A.
N,° 462:562 - Emblemática - Cl.
41 - Mario Ceratti.
N.° 463.414 - Promana& - Classe
41 - Chocolates D:zioli S.A.
N° 471.338 - Laredo - Classe
21 - Laredo S.A. Engenharia, Comércio 'e Indústria - Com exclusão
de alavancas de cambio e carrinhos
para máquina de escrever.
N.° 471.508 - Imperatriz Brasília
- Classe 41 - Panificadora Impera: triz Brasília Ltda.
N.° 471.526 - Lassie - Classe 49
- Renato Pons.
N.° 471.661 - T.V. Greenwich
- Classe 8 - T.V. Greenwich Ind.
e Com. Ltda.
N.° 472.058 - Escorial - Classe
13 - jóias Escoriai Ltda.
N.° 472.063 - Remoporea - Cl.
40 - MCI. e Cora, de Móveis Remo/orca Ltda.

N.° 472.064 - Seran - Classe 8
Seran Artigos Domésticos Ltda.
N9 472.077 - Tratorleste - Cl. 6
- Tratorleste Ltda.
N.° 472.427
Pudboy - Classe 32
- Raul Podboy.
N.° 473.464 - Esquilo - Classe
42 - Sociedade Agrícola Conceiçâo
Limitada.
N.° 472.465 - Modelaria I/- Cl.
.25 -' Modelarta Decorações Ltda.
N.° 472.933 - Tipco - Classe 28
- Técnica, Ind. de Plásticos Tipco
Limitada.
N. o 472.934
Su'aica - 'Classe
49 - Sulaica Adm. e Com Ltda.
N.o 472.944 - Pr:mor - Classe
29 - Armazém Primos Ltda.
N.° 472.947 - Italrnoda - Classe
23 - NicolPn Zarif.
N° 473.066
Heliar - Classe 26
- Saturnia S.A. Acumuladores Elétricos.
N.° 473.096 - Vipana - Classe 21
- Vipana Viação Panamericana Limitada - Com exclusão de alavancas
de cambio e de carrinhos para maquinas de escrever.
N.° 473.979 - Jamba l aia - Cl.
38
Fábrica de Papel Ponte Nova
•Sociedade 9Anónima:
N.* 474.389 - Café Ca pital 41 .7- Torrefação Capital-Ltda.
N.° 474.561 - Urutuha - Classe
21 - Transpor`adora Urutuba Ltda.
N.° 474.566 Antilope - Classe
23 - Cia. Nacional de Veludos
N.° 474.633 - I.R.P.M. - Cl.
15 - S.A. Indústrias Reunidas F.
Matarazzo.
-
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N.° 474.635 - I.R.F.M.
15 - S.A. Indústrias Reunidas F.
Matarazzo.
•
N.° 474.787 - Monferrato - Cl.
43 - Vinícola Monferrato Ltda.
N.o 475.119 - Garden's Book Classe 32 -'Alberto Pereira de Caia
•valho.
N.° 476.034 - Cardoil - Classe 4
- Condoroil Tintas S.A.
N.° 472.312 - Vemaguet - Cl. 11
Vemág S.A. Veículos . e Máquinas
Agrícolas
Frase 'de propaganda deferida:

N.° 432.265 - Encontro com a
saudade - Classe 32 - Manoel Lopes .Alarcon - Art. 121.
N.° 432.266 - Dedos mágicos num.
violão - Classe 32 - Manoel Lopes Alarcon - Art. 121.
N.° 447.452 - A orupa funcional
do Brasil - Classe 36 - Salm Caitais Filhos Ltda. -a Art. 121.
N.° 447.454 - Veste os trabalhadores do Brasil - Cases 36 - Salim
Cattan e Filhos Ltda. - Art.` 121.
N.° 474.397 -SÓ Esso da ao seu
carro o máximo Cases 47 --a Humble Oul G Refining Company - Artigo .121.
Nome civil deferido:
N.° 454.494 - Seminário Teológico
Batista do Sul do Brasil - Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil
- Art. 109, n.° 4.
Insígnia comercial deferida:
N.° 413.434 - Panpico - Classe
33 - Pampico Soc. Panamericana de
Desenvolvimento Pioneiro, Comércio e
Indústria Ltda. -o Art. 114.
N.° 472.098 - Fig. martelo mão
pedra - Classes: 33 - 1 e 4 Indústrias Luiz Carlos de Faria Lemos
- Art. 114, nas clases: 1 - 4 e 33.
N.° 472.878 - Urgec - Classe 33
- Urgáncia CardiológIca .Pronto Socorro Ltda. - Art. 114. • -N.° 474.390 - Café Capital 41 - Torrefação Sapital Ltda. Art. 114.
Expressão de propaganda deferida:
N.° 432.251 - Oásis Turismo e
Verane:o - Classe 33 - Associação
Beneficente Oásis Turismo e Veraneio
- Art. 121.
Nome comercial defarida:

N.° 461.979 - Edifício Belacap Classe 33 - Condominio do Edifício
Belacap - Art. 117. n.° 4..
N.° 472.057 - Vulcanização Catarinense - Ciases: 33 e 39 - João
Souza - Art. )17, n.* 1.
N° 472.146'- Pronto Socorro Celia - Classe 33 - Prpnto Socorro
Cielia Sociedade Civil - Art 117.
n.° 1.
N.° 472.454 - Edifício Vila Bela
- Classe 33 - Dr. Lua'ano Werthein
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N. 460.528 - Saving Tec. • Soc.
Técnica e Gani. Ltda. - Apresente
N.° 471.549 - Ed:çõas Caravela
Limitara - Cumpra a exigência. •

N.° 472,110 - Yalerio Mora Apresente clichê.
N.e 472.111 - Imataro•Murasse
Filhos - Aaresente clichê. •
N.° 472.115 - Soc. 135ndeirante
'anatada
Apresente clichê. •
N.° 474.791 - Vinícola Monferra.
e Dr. Jajme Furi*- Art. 117.
to Ltda. - Apresente clichê.
N.° 472.838 - Edifício Itabaiana
N.° 474.802. - Adelino .da Coo- Classe 33 -- Condomínio do Edi- ceiçáo' Pereira e Antonio Pereira fício Itabaiana - Art. 117, n.° 4.
Cumpra a exigência.
N.° 474.399 - Tesouro Loteria)
No 474.807 - Importadora Indus.
--a Casse 50 - AdoIpho Lopes - trial Vasco do Brasil Ltda. - Apro
Art. 117, n.° 4.
sente clichê.
N.° 473.212 - Vassoura da Sorte
N9 474.848 - Andlovis5.o Técnica'.
- Classe 33 - Editóra Lar Falis Eletrtinica Ltda. - Apresente cluchê
N9 474.851 - Alice Jacthan Nuss
Sociedade Anónima -- Art. 121.
- Cumpra a exigência.
N 9 474.855 - 474.356 - Evans Ira.
Exigências
N.° 431.079 - Johnson Bronze do
Brasil Auto Peças Ltda. - Cumpra a
exigência.
N.° 431.814 - Ersa Agro Pecuária S.A. - Cumpra a exigência.
N.° 432.636 - Manufatura de Brinquedos Aretusa Ltda. Cumpra a
exigência.
N.o 451.515 - Ary da Rocha e
Antonio Assad Mussi Koury Cumpra a exigencia.
N.° 451.794 - Teto Decorações e
Utilidades Ltda. - Cumpra a exigências.
Ns. 452.289 - 452.290 - Sorvetes Tabom Ltda. - Cumpra as exlgancias.
N.° 452.583 - Ordem Organizadora de Empreendimentos Ltda. Cumpra a exigência.
•
N.° 452.959 - Importadora e Ex.:
portadora Closi/ Ltda. - Cumpra a
exigência.
N. 453.601 - Eletrônica Industrial
de Máquinas Ltda. - Cumpra a exigência.
•
N.° 454.108 - Super Mercado Iputinga Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 454.763 Indústria e Comércio S.A. Mincon - Cumpra a exigência.
N.° 454.957 - Comissaria de Despachos, Representações e Conta Própria Parbosa Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 454.973 - Comércio e Indústria Royal Ltda. - Cumpra a ex;gen-

portadora S. A. -- Cumpra az exi
gências.
N9 474.861 - Absalão Pereira de
Araújo - Cumpra a exigência.
N9 474.865 - Universidade Católica
de São Paulo - Cumpra a exigência
N9 474.866 - Bailas Dona.Ltda.
- Cumpra a exigência.
N9 474.867 - Arcangelo Napolita.
no - Cumpra a exigência.
NO 474.870 - Tatsuji Nakal -

Cumpra a exigência.

N9 474.880 - 474.883 - Fábrica
de Colchas Mourad Ltda. - Cumpre
as exigência.
• N 9 474.888 - 474.887 - 474.894 Plásticos "VM" Embalagens Ltda. -

Cumpra as exigências.
N9 474.893 - Cabreuoa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Cum4eri
u g. r
neia. Edit,Ors Plêiade Sopra
ciedade Anônima - cumpra a eartgenci.t.
N9 474.899 -O 13elvor Instituto Internacional de Auditecnica 5. A. Cumpra a exigência.
DIV121508:

N9 447.080 - RACZ - Construton
S. A. - Aguarde-se thrmo anterior.
N9 470.536 - Alvorada Papéis pare
Embalag ens Ltda. - Prossiga-se co
mo sinal de propaganda.
No 473.972 - Moias Chacur S. A
- Aguarde - se tarmos anteriores.

R1rri.P1CAÇAO:

Têrmo 474.871
marca Viremaco
- classe 16 - de Vila Ré Materiais
de Construcees Varemaco Ltda. cliché publicado em 23-2-1961.
da.
Ténno 474.371 - para Frase de
Propaganda: Tudo para Transformar
N.° 455.031 - "Irgam" Indústria Luz
Beleza - classe 8 - de Fáe Comércio de Metais Ltda. - Cum- brica em
Metaiurgica de Lustres Ltda. pra a exigência.
Cluohe publicado em 18-2-1861.
Na. 455.526 - 455 527 - 455.528
Termo 474.789 - marca Mariferra- 455.530 - 455.531 - 458.987 - to - classe 41 - de Vinicolg, Man458.488 - Companhia Nacional de ferratn Ltda. - Clichê publicado em

N.g 457.585 - Setag S.A. Serviços • Técnicos e Agricolas - Setag
Sociedade Anónima, Serviços Técnicos
e Agrícolas - Art. 109. n.° 2.
N.° 466.501 - Elevadores Sair Limitada - Elevadores Silr Ltda. Art. 109, n.o 3.
Alumínio - Cumpra a exigência.
N.° 455.449 - Nilo Nagarato N.° 472.900 - Sociedade Rádio
Cultura Cacequiense Ltda. - Socie- Cumpra a exigência.
dade Rádio Cultura Cacequiense Ltda.
N.° 455.843 - Cafeeira Sta. MariArt. 109, n.° 3.
na Ltda. - Cumpra a exigência.
N.o 456.210 - "Cocam" Cia. CamTítulo de estabelecimento deferido: pineira
de Café Solúvel e Derivados
N.° 432 658 - Nippon Teien - - Cumpra a exigência.
N.° 457.253 - Hussein Ganha -Classes: 33 e 45 -- lliroshi Matuda
Cumpra a exigência.
- Art. 117, n.° 1.
N.° 458.630 - Hermann AssistênN.° , 453.546 - Céu Fi'Mes Producia Técnica Industrial Ltda. - Cumtora e Distribu'dora - Classes: 8
28 - 32 - 33 e 50 - Ind. Com . pra a exigência •
° 459.986 - Comércio' e Imitise Representações Ltda. - Art. 117.
iria Lux S.A. - Cumpra a exigén•
n.0 1.
•
N.° 457.565 - Argonautns -- Cl. cia.
N.°' 461.71a - Gerson Holanda. Fi33 - Argonautas Viagens. Tutaarno e
lho - Cumpra a exig;ia.ia.
Cambio S.A. - Art, 117, a.° 1.

23 de fevereiro de 1961.
Têrmo 475.986 - para marca Zappa

- classe 1 - de Mentoguirn1c43 Zappa
S. A. - Clichê publicado em 14-1
de 1951.
Expediente da seado do trauteando
e licença
Transferéneia e Aitergdo de nome de
titular de Processos
Rio 22 de outubi,o de 1984
Ernesto Ftothschild S. A. Indústria

e Comércio - transferência para sem
nome da patente de modelo de utilidade número 5.559 - Anotem-se as
tranaferènolaa - 19 de Abrahars
Itrislavin - para Ernesto Rothschil$
e finalmente, dee% pay* o requerente
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Companhia- !taquara Industrial •

A. - pede para ser anotada na pa- Agrícola - oposição ao têrmo Mime-

tente 62.546, privilégio de ira enção
a alterçaão do nome da' titular Anote-se a alteração. da nome
Perfect C ircle Corporation - pede
para ser anotada na patente de númeio 67.794 - privilégio de invenção
a alteração de nome e a tran•ferènela
- Anotem-Se a alteração e a tarnslerêncla.
Access Equipment Limitei - trs.n g
-Ierência,pseunomdapten
de número 68 038 - privilégio de In'feição - Anote-se a transferência.
Jóias Estratila Indústria e Comércio Ltda. - transferência para seu
nome da marca, - Estréia - número
214.240 - Anote-se a transferência.
Roemmera S.' A. Industrial, Comercial y Financiara - pede para
ser anotada na marca - Rexirol número 289.076 - a alteração do
nome da titular - Anote-se a altaD. Bosco - Ferros e Materiais tara Construção Ltda. - tranaferéncia
para seu nome da marca - D. Rosco
- número 299.911U - Anote-se a
transferência.
Kibon S:
(Industrrias
marca; Jajá-l-abon - número ....
facies) - pala para ser anotada na
299.118 ,- a alteração do nome da
titular - Anote-se a.alteração de flama.
Onnoterapia Richter do Brasil EL
A. - pede para ser anotada na marAdergin - número tèrrno
239.491 - a alteração de nome da titular - Atote-se a alteração de- nome.
Matalurgica * Volta Redonda El. A.'
- pede para ser anotada na marca
Dower - número 142.443 - a altemia de nome titular Anote-se
a literação de nome,
• Aron Sapir dr Filho Ltda. - traias.
ferência para seu nome aa Marca
- número 110 333 - Anote-se
a transferência.
Oswaldo Amorcen & Cia. Ltda. pede para ser anatada na marca &ala - número 174.528 - a alteração do nome da titular - Anotem a alteraçã, de reme,
Bonimex S. A. Iraittstria'e Co aérea) - pede para ser anotada na marca Bonimex - número 409.155 a alteração do I' • nat
Júlio Roderbourg transferancia
para seu nome de titulo - Jardim
Umuarama - tonna 450.995 - Anote-se a transferana.a.
Fábrica Nacional de Acessórios rasa

•-

ro 642.596 , - marca; 'taquara classe 50.
Coelho Parisi S. A. Comercial Importadora de Auto Pe4as - oposição
ao termo 641,800 - titulo; Auto
Peças 'piranga - classes 8 - 21
- 39.
Multividro S. A. - oposição ao
têrmo: 640.954 -- marca: Multividoo - classe 8.
Distilaria Vencedora Ltda..- oposição ao têrmo 641.037 - titulo:
Chave de Ouro - crassas 41 - 42 43 - 46.
Spumar Espuma de Nylon S. A. Indústria e Comércio - oposição ao Urmo 641.518 - marca: Spumanyl
classe 23.
Martin Marietta Corporatiun
oposição ao taram 638.988 - merca:
Impeco
case 16.
Suddeutsche Chernielaser Aktieragesellschaft - oposição ao termo número 639.439 - marca: Dolim - dasao 23.
Herta Systam Inc. - oposição ao
termo 639.709 - .marca: Hertx-Driver-Ur-Self - el. 21.
Perfumes Coty S.A.B.
oposição
ao tirano; 640.119 .- marca: Twist
- classe 48.
Companhia de Cigarros Souza Crus
- oposição ao târasca 639.698 - marca: Gola Band - el. 44.
Metalúrgica Triângulo S. A. - oposição ao têrmo 638.804 - título: In-

dustrial Triângulo.
Nestié S. A. - oposição ao térino
641.156 - marca; Nesereal - classes 3 e 41.
Mesbla S. A. - oposição ao Cairmo
644.163 - marca: Dyna Man - el. 2.
Mesbla S. A. - oposição ao têrtno

644.164 - marca: Dyna-Zinc - el. 2.
Mesbla S. A. - oposição ao tirrao
644.165 - marcar Dyna-Cobro classe 2.
Armazene São Domingos S. A. Importação e Comércio - oposição ao
termo 643.521 - marca: Sio Domingos - el. 41.
Agostinho Setti S. A. Comércio Exportação e Importação - oposição ao
armo 638.758 -- nume: Meta-Sete
- classe 2.
Profal Produtos Farinado, Ltda. oposição ao tênno 639.054 - nome
comercial. • .
Johnson la Johnson do Brasil Pra- '
dutos cirúrgicos Ltda. - oposição ao
termo 638.190 - marca: Ortho Com-

lub - número termo 473.481 - Anote-se a transferência.
Sebo Exploratioh Company Limited - transferência para seu nome
do térmo' 127.636 - privilégio de inadelo - Anote-se a transferência.
o:et.
Laboratórios Organon do Brasil Limitada - oposição ao *mo 640.424
NOTICIÁRIO
- marca: Vityl - cl. 3.
Nobre S. A. Comércio e Indústria
Oposição
- oposição ao têrmo: 640.785 marca: Nobre - cl. 16.
Ernest Heib - oposiOu"s ao tãrmo
311cQuay-N'orris Manufacturing Co.
638.791 - título: Perfil - classes - oposição ao tênis° 639.396 - mar13 - 35 - 36 - 37.
Mcquay - cl. 8.
Vencsdora Ltda. - opo- ca:
Ford Motor Company - oposição

Indústrias Tildeis Tamer S. A. -

oposição ao.têrmo: 641.513 - marco

Elastiss
ci. 23:
Laboratório oftalmológico rara°
Ltda. - oposição ao taram 635.555 marca: Liso-Cloranfenicol - cl, 3.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
DAS SEÇÕES REPUBLICADO
POR TEREM SAÍDO COM

INCORREÇÕES

Dia 22 de outubro de 1984
Notificação:
•
Uma vez decorrido o prazo de
recuno previsto pelo artigo 14 da
Lei n. 0 4.043, de 29 de dekmbro
de '1961 e mais dez dias para
eventuais juntadas dê recursos, e
de mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notifica..
dos os requerentes abaixo manei:
nados a comparecer a êste Dopartamanha a UI, de efetuarem o
pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do"prazo
de sessenta dias, na forma do Pa
único do artigo 134 do-rágafo
Código da Propriedade Industrial.
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Coloque-a na ponta da lingua,
empurre-a contra os dentes e aopra lentamente, fazendo linda
bola, classe 41 - Cimpanhia Brasileir de novidade doceiras -

Art. 121.

Título de Estabelecimento De-

ferido:

N. 0 419.490 - Serviço de Lotàções Comerciais Pan-Americana,
classe 33 - 50 - Serviço de LOtaçõeh Comerciais Pan-Amerle
S.A. - Art . 117.
N. 0 419.370 - Cine Alvorada,
elaa-se 33 - Emprèsa,. Paulista de
Cinemas Ltda. - Art. 117.
N. 0 478.051 - Indústria Manul
al de Calçados Rogélia, classe 3ã
- Sorvando Alonso Dominguez Art. 117 n. 0 1.
No° 476.399 - Pronto Socurrc, Pio

XII - classe 33 - Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Sagrado
Coração Ltda. - Art 117 n.0 1.
Marcas Zndeleridas

NP 462.419 - Uberaba - classe
36 - Mobarnad 'Abbas ah Filho
N.° 470.553 - Retilimeo dast. 40 - Estofamentos Badding Ltda.
Marcas Deferidas:
de Estabelecimento Indeferido
N. 0 423.419 - Fortuna Sanear.. Titulo
N.o 415.409 - Cantina Dipinto-Di.
'vasa, classe 41 - Panificadora 131u
- classes: 41 - 42 - 43 Fortuna Sancaetanense Ltda.
D'Eugenio Cusimano
Cia. Ltda.
N. 0 426.255 - Lusitana, classe
41 - Panificadora Lusitana Ltda.
Exigências
N. 0 453.415 - Mecadam; classe
50 - Mecadam 8.A. Organiação
N.° 123.348 - Companhia Ultrae Administração. ..
g*: S. A. - Cumpra a exigência.
N.0 454.058 - Vinalegre, classe
NP 472.913 - N. C. 13, Repiesentaçcles e Com. Ltda. - Cumpra a exi43 - Licores Mitjans S.A.
N.0 457.154 - Ratilim, classe gência.
N.° 472.973 - Laboratórios liosbon
36 - Moacyr dos Santos.
W. 0 457.198 - Coretron, classe S. A. - Cumpra a exigência.
• DTP 474.385 - 1'.A. P. Castro 8 - Coretron Eletrônica Ltda.
N. 0 458.825 - Aldun 8.A. Ad- Cumpra a exigência.
NP 474.388 - Raimundo Pooncarre
ministração e Comércio.
,
N. 0 462.309 - Luccazorie, claa. Mesquita - Cumpra a exigência.
ze 42 - Luccazine Inrústria e CO.
N.0 474.558 - Farmácia Ideal
anéralo de Bebida.s Ltda.
Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 0 482.311 - Luccazone, clasNP 474.560 - Zilknha S. A Cose 42 - Luccazone Indústria e mércio • Indústria - Cumpra a exigência.
Comércio de Bebidas Ltda.
N.° 474.571 - O Futebol IlustraN. 0 462.312 - Luccazone dasCumpra • exigência.
se 42 - Luecazone Indústria e do Ltda.
NP 474.403 - Padaria Zeni Ltda.
Comércio de Bebidas Ltda,
N. 0 473.978 - Giolelii, classe 17 .- Cumpra a exigência.
14, 0 474.394 - Indústria Elini &uiva
- Indústria de Estendi Gioelli
liknard Ltda. - Cumpra a exigência.
Ltda.
N.° 474.393 - Importadora LouiN.0 478.807 - Adrassogel, clas- dana Ltda. - Cumpra a exigência
17 - Novigraf Ind. e Com. de
NP 474.379 - Biochemie G.M.B.H.
Materiais de Escritório Ltda. - - Cumpra e exigência.
Com exclusão de aparelhos de foNP 474.378 - Blensco S. A. Importadora • Exportadora - Cumpra
tocópia e mimlografos.'
N. o 478.885 - Ricotipn, classe a exigência.
NP 474.380 - Blemco S. A Im41 - Indústria de CorikerVas
portadora • Exportadora - Cumpra
quarense Ltda.
• exigência.

N.° 474.377 - Biochemie G.M.B.H. •
Nome Civil Deferido:
Cumpra a exigindo.
N. o 447.448 - Jaraguá Clube
NP 474.599 - Stabivolt S. A. Prosição ao armo 641.039 - marca: ao tiirmo 643.147 - nome comercial. Campestre - Jaraguá Clube cam- dutos
Elétricos - Cumpra a exigênChave de Ouro - el. 43.
Société Nouvelle Pathé Cinema - pestre - Art. 109 n. 04.
cia.

C.E.S.A. Comercial Engenharia saposiçá-o ao termo: 639.947 - marca:
1. A. - oposição ao termo 643-209 Pathe Scop Cine 35 mm.'
- marca: Casal - cl. 16.
Luta Ferrando ótica e Ineuumental
Metalúrgica Mar S. A. - OPoskio Científico S. A. - oposição ao termo
ao têrtno 641.456 - marca: Mar Lar 639.661 - marca: Aluferco - elas- clame 11.
se l6.
Triumph Werke Numbarg A G Toras° Okanaoto d. A. Chá Ribeira
oposição ao timo 451.643 - mar- oposição ao têrmo: 641.174 - marfa: Ribeirinha - el. 41.
ca: Triunfo - cl. 6.
Proclame Publicidade Ltda. -. opo
CELA. Comercial • Eng.rIj
A. - oposição' ao timos oleio ao termo 642.447 Prorade - ri. 32.
-- nome comercial.

NP 474.575 - Ferramentas Collins

Insígnia Comercial Deferida: S. A. - Cumpra a exigência.
Laboratório MediN. 0 458.053 - Mateca, classe 41 • N.° 474.556
- M. Teixeira de Carvalho Re- cal Ltda. - Cumpra • exigência.
presentações Ltda. - Art. 114.
Taxa Final

• Sinal de Propaganda DefeSão convidados os requerentes abairida:
xo mencionados e compareceram • êt4'e efetua:irem
N.° 412.727 - Pedido atendido te r.epartamen', a
P:ng Pong Goma Bnla Masti- o
e, • ratai lós
•' • hl? "4.11
gue bem a goma até amolecer.
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N.• 460.464
marca: Mirante - poisa% de invenção - Cumpra • exiRotificação
no poll-oxi-alcollenico caracterizada
itedsniptor Osweldo Canralhido.
gência.
pela reação de 1,0 moi de uma tardoN° 460.465 - marca: Três Poémres
rirmo:
carbinamina tendo a fórmula estrUtik•
Produtos Alimentícios Qualker S. A.
Redemptor Osvaldo Carvalhido.
- na exploração de contrato da pa- NP 117.902 - privilégio da inven- ral gama
tente 69.645 - Cumpra a exigência. ção - para; Dispositivo para fabriRziginciaa
Calçados Titia Ltda. - na altera- cação contínua de uma Ilimina alonN.° 405.953 - Indústria de Laticí- ção de nome da patente n/tmare 2.682 gado de matéria sintética micro poroso
nios Yacry 8. A. - Cumpra a *M- --- moda% industriai ..... compra a - doi Verta Aktiengesellschaft
estabelecido
alacia.
Alemanha - Fica reexigência.
N.° 420.160 - Dieta S. A. Produtos Société Anonyme pour l'Exploita- tificado o 1.0 Ponto:
Alimentícios - Cumpra a swirência. tion
1) Dispositivo para fabricação conProcèdés Chimiques et PhysiNP 474.420 - Administrad'xii Pi- que.dei
tínua
de uma lindria alongado da mana
transferência
da
patente
retini Ltda. -- Cumpra a exigência. de número 58.58$ - privilégio de ia- téria sintética
micro-porosa, por meio
N.° 427.219 - Estúdio Gráfico Gade concreção de uma camada do marimar O. A.' - Cumpra • exigência. vença° - Cumpra a exigência.
téria sintética em pé, em que éste é
N.° 427.220 - Estúdio Gráfico GaOrtho Pharmaceutical Corporation ridistribuído na zona do vértic a. de um
. rimar S. À. - Cumpra a exigência. _ na transferência para seu nome do tambor aquecido, que gira em toamo
N.° 427.221 - EstEdio Gráfico termo 102.092
privilégio de
de um eixo horizontal e que tem a
Gania' S. A. - Cumpra • exigên- venção - Cumpra a exigência.
forma de um colar cilíndrico, sem na qual R1, R2 e R3 são radicais ai..
cia.
Metal Forty S. A. - na a:rondo- raios, sendo conduzido por rolos de collicos cujo conteúdo total de átomos
N.° 427.222 - Estúdio Gráfico Gaou de guia, caracterizado por de carbono é de ordem de 'I a 23, prL
rimar S. A. - Cumpra a exigência. :incl. da marco n.° 204.795 - suporte
ser
o
colar
suspenso em pelo menos melro com um total de 15 a 45 mole
Cumpra
a
exigência.
NP 427.223 - Estúdio Gráfico Gaóxido de atilem, seguido de reação
um ralo sustentador, que o Mai na de
rimar El. A. - Cumpra a exigência.
Geraldo Martins Gomes - na zona do vértice do aro no lado inter- do produto de reação intermediário
moa
um total de 15 a 67,5 mols de óxitransferência do registro 261.508 - no do mesmo. Um total de 8 pontos.
Prorrogação do Marcar
do
de
prõpileno na presença de uma
Cumpra a exigência.
Retificação dos pontos publicados em quantidade
catalitica de uma base for5-3-63.
Cardoso Costa Tecidos e Confecte, e isolamento do produto de reação
N.° 660.276 -- Multilak - cl. 47
final que ou é urna poll-ord-alcollenoProrrogue-ae o ra- ções Ltda. - na alteração da nome
Toamo Inc.
do registro 275.535 - Cumpra a exiamina tendo ufna cadeia mono-linear
sistro.
de unidades de oxi-alcolleno represengência.
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
tada pela formula
Laboratório Oririórilimel Ltda. TERMO N° 124.214
-na transferência do registro 148476
NP 643.396 - Jame - classe 3 - - Cumpra a exigência.
Hm 16 de novembro de 1980
3natituto Latino Americano de Radon
Richter do Brasil Requerente: Societã Parmaceurici ftetZlINNCV5860311
8. A. - Prossiga-se como registro na- S.Ormonoterapia
A.
no
processo
do tarnro
Itália - Itália.. •
oo passando a contar o prazo de 'opo- mero 394.104 - Cumpra
a exigên- Titulo: DM procesos para a' prodit.
sição a partir da data da publicação cia.
010 de compostos 6-metil 3-coto-de!em diante. Clichê publicado em 21-9
tu 4,6 asteróides. - Privilégio de EnValdemar
Virgilio
de
Azevedo
de 1964.
venção.
na transferência do termo 427%281
le - Um procesos para a produção
uma poll-oxi-aloolleno-amlna ten.
Oposição
- Cumpra a exigência.
de compostos 6-metil 3-coto-deita 4,8 ou
do cadeias di-lineares de unidades dá
Oscar de Carvalho Filho - na asteróides, caracterizado por compre. oxt-alcolleno
representadas nela forUnibrazil O. A. Agricultura Indús- transferência do termo 477.902 - ender o tratamento do 4alfa-5- e ou mula
4-beta-C-ap6xMo correspondente com
tria e Comércio - oposição ao Mimo Cumpra a exigência.
sulfúrico concentrado em ácido
d39.022 - marcai Unibra - ci. 11. • Silotec Engenharia, Indústria e Co- ácido
Construtora Canadá S. A. - °pod- mércio S. A. - na transferência da acético.
de 12 pontos.
marco: Dow patente 37.158 - privilégio do in- Total
ei° ao tarmo 639.305
ast
i1/4N(21140"11800
Prioridade: Inala, em 20 de no.
classe 50.
vembro de 1959, sob o n° 13.333.
venção
Cumpra
a
exigência.
E. I. du Pont de Nemours and Com-,
oaa40)1(cols0)di
pany oposição ao termo 636.664 Diverso&
Marcai Botada - cl. 2.
~MO N9 121.711
D'Olne Companhia de Tecidos Au- Eletro Boll Represantaçõea Ltde.
3 de agasto de 1980
tora - oposição ao têrmo 637.604 - - na transferência de patenta
ou . u'a mistura de compostos das
marcai Bela Aurora - cl. 37.
Rolam
& Ilaas Company. - Esta- fórmulas (5) e (55) supra, tendo Ri.
mero 4.734 - moda% de utilidade
R2 e R3 nelas as mesmas significados Unidos da América.
Rip:oração da Contratos de Patentes - Arquivo-se o pedido, por falta de
Titulo: Agentes tensio-ativos tercio- c6es supracitadas e sendo a e b da
cumprimefito da exigência.
oarbinamino-poll-oxi-alcoilenicas. - fórmula E respectivamente, um inteiro de 15 a 45 e um número de 15 a
Pirelli S. A. -'Cia. Industrial Bra- Johnson & Johnson - na transfe- Privilégio de Invenção.
- Um procuras &tara Preparar 67,5 com a condição que a relação
sileira - pede para ser anotada nas rência de patente 61.504 -b:a seja de 1:1 até 1,5:1 e a soma
patentes da invenção - Arquive-se o po- um travo composto terciacarbinami- de
dea+ceatomadeb+dna
N.o 68.385 - privilégio de invenção dido por falta de cumprimento da
fórmula II sendo, respectivamente um
NP 69.148 - yirivingio de %vença() exigência.
Inteiro de 15 a 45 e um número da
NP 4.360 - modulo industrial
15 a 87,5, com a condição que a reJohnson
&
Johnson
na
trinetoNP 4.410 - modal° industrial • riinoia da patente de Mamo 63.787
ladio de (b d) : (a +c) seja de
N.° 7.098 •-• privilégio de Invenção
1:1 até 1,5:1. (Prioridade: FE.UU.
Privilégio de invenção - A:goi(BRASIL1:4.)
da América, em 10-8-59, sob número
- os contratos de sua exploração - -vo-9e
por
falta
de
cumprimento
da
882.505).
Averbenme cio contratos de explora- exigência.
LEGISLAÇÃO
Seguem-se os pontoe de na. 2 a I.
#o.
Alvaro de Aula %babão - ao
Zaigínoiaa
pedido de alteração da nome do térino
• DIVULGA0k0 Knel
TOMO N9 124.876
123.250 - modelo de utilidade Stanley Works (Great Britain)
Arquive-ea por falta de cumprimento
Ern 12 de dezembro de 1980
mima - na transferireia da patente da exigência.
Pompa s 04 10 00
8.381 - modelo de utllidad. - Cum21erente:
Vehicules Et 'Travaux
pra. a exigência.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
6' e Florimond Douchet Metalúrgica Oriento S. A. - na RECEPÇÃO DE INFORMAÇÃO
4 . VENDA s
averbação de contrato da patente nú"
t •. Aperfeiçoamentos relativos
EXPEDIÇÃO
mero 63.097 - privilégio de invena irderruptOree de corrente elétrica.
Seção de Vendes.
Privilégio de Invenção.
ção - Cumpra a exigéncik
.Xxidêndsw
Av.
Rodopie Neta 1
le 3 Um interruptor para corrente
Pfizer Corporation - na transferiaDia 22 de Outubro de 1964
elétrica ccarprendendo, principalmen.
eia da patente 6$.199 - Cumpra a
te, pelo menos um polo fixo e pele
Aviada
1
a
mcigfincia.
menos um polo móvel, caracterizado
N.° 144.037 - Indústria do Plás- 1
Madetedo,
da
Poen&
porque o polo móvel e levado por um
FMC Corporation - na alteração ticos e Tecidos Limatex Ltda. conjunto montado de madeira Imóvel
de nome da patente 68.413 Mantenho a exigência quanto ao cliAtende-ee
a
pedidos
pele
&Moi
sôbre o batente do interruptor.
de invenção - Cumpra a exi- ché.
•
gência.
da Ratinhais. Pedal
Total de 4 pontoe.
N.° 150.345 - Antonio Perca SaOlivio Macules Veronazzi a Albor- bia - Mantenho a exigência quanto
Prioridade: França, em 14 de deLminskas
na transferência da ao clichê.
zembro de 1959, sob no 813.986.

DISTRITO-FEDERAL

41

4.11.11n111.~.~.1111.~.111=0.1•1~Mianilll

agi da Isiunrcaaretra [59
TiaM

•

•

N° 126.544

Em 16 de novembro de 1960

DIÁRIO OPtÇIAL. (Socjio

— TERMO N° 10.608
Em 9 de fevereiro de 1981

"Requerente: Institut Français Du
Petrole, Des Carburantes Et, Lubri.
,
!lentes. — ?rança.
Titulo: Modulador de Amplitude de
alta sensibilidade insensível às ver:seca de temperatura. r- Ialvilégio de
Invenção.
19 — Um procasos aperfeiçoado para a preparaçao de polimetileno tereftal:atos altamente polimeros formadores de fibras e filmes que campreeude
a etapa de policondensar um bishidrotereftalato, caraoterizado
pelo fato de usar como catalisador
da reação de policondensação um
composto de gerraânio que é facialmente solúvel ou que facilmente forTellatIO N9 124.004
ma uma solução no glicol, a qual e
mi.sclvel com a mistura de reação de
Em 9 de fevereiro de 1981.
policonden.saçAo.
Requerente: Moais Machine Com- Total de 11 pontos.
pany Limited — Inglaterra.
Titulo: Aperfeiçoamntce em ou re- • requenate reivindica de acemlo
lativos a aparelhos maniatiladoreas de com a Convenção Internacional e o
tabaco. — Privilégio de Invenção,
Art. 21 do Decreto-lei n9 7:903, de 27
19 — Um aparelho manipuiador de de ageasto de 1945, as prioridadesdos
tabaco (por exemplo, uma máquina correspondentes pedidos depositados
confeMlonadora de cigarro de haste na Inglaterra, em 11 de fevereiro de
continua) compreendendo meios para 1980 sob o n9 4..883 a 20 de janeiro de
formarem um enchedor de tabacO 1981.
continuo, meios transportadores perMeáveis ao ar para transportarem, o
techedor de tabaco longitudinalmenTERMO N° 126.689
te, meios para passarem as através
de enchedor e as meios transportado'Em 10 de fevereiro de 1981
res para manterem o enchedor
Meios para extra= peó d tabaco do Requerntee General Preciaion, Inc.
ar depois de ter passado através do
enchedor, e meios para transportarem — Estados Unidos da América.
Aperfiçoamentos em sisteo pro para a região de /carnação de •
enchedor e para o introduzirem no mas de sinalização. — Priviléga) de
Invenção,
erichedor na dita região.
19 — Dispositivo passivo de resposTotal de 7 pontos.
uso eia sistema desinatua
A requerent reivindica de meado ta para o
Com a Convenção Internacional, e o dia de intercomunicação, caracterizaArt. 21 do Decreto-lea no '1.903, de 27 do pelo fato que é equipado com uma
de agosto' de 1945, aprioridade do cor- unidade de interrogador para trans-.
respondeste pedido depositado na Re- missão de um sinal de portadora de
partição de Patentes da Inglaterra, rádio-freqüência e uma multiplicidaem 9 de feveriro de 1980, sob o nú- de de sinala associados fie faixa latemero 4.687.
ral de rádo-freqüência, ando. a unida.
d do dispositivo de resposta e interrogador capaz de movimento relatvo e
mamo 149 128.808 •
o nterroge.dor operatóro para iduzir
!torça de operação no dispositivo de
11 de fevereiro . de 1981
resposta, quando os dois se encontram
Requerente: N. V. Philips' Gime. e uma distancia certa um do outro,
sendo o dispositivo de reeposta provilampenfabrieken — Holanda.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou re- do de um ereta° sintonizado, sintonizado para receber os sinais de rádiolativos a limpadas 'elétricas. —
freqüência da portadora e faixa late.
vilégio de Invenção.
— Ma !empada elétrica na qual rol para produzir uma voltagem mixuma ceia metálica de parada; finas ed- ta com companentes da portadora e
locada transversalmente ao eixo da faixa lateral, com dispositivos de fillitnipada é arranjada Mire o espigara tração de rádio-freqüência ligados
ip. de preferencia, em irra corte exis- com o dito circeilto sintonizado e sintente fiêle, a dita tela prendendo-se tonizado para eliminar no mínimo
ao lado exterior do espigão pelos
uma das componentes de faixa lateral
doa interiores Opostos de um recesso da dita voltagem Micta, com disPoei,
alongado xistente na tela, caracteri- tiros de desmodulação para r degolozado porque do lado de pelo menos
da voitakera minta, a fim de
tuna das bordas longitudinais do re- dulaVão
urna outra voltagem murta,
Cesso alongado, e a unia pequedaras- produzir
am
, deasa borda longitudinal, a tela que tem uma componente direta e
tem um segundo recesso, inteiramente componente de baixa frequência deriirireundad:d material da tela. cu- vadas daquelas componentes da faixa
ro limite ente ao primeiro reces- lateral, que não foram eliminadas peso se estendo pelo menta substancial- los dispositivos de filtração, e com um
Mente paralelo a borda longitudinal °senador de resposta ' acionada poraadjacente ao primeiro recama
quela outra voltagem milita, a fim ch
Total de 4 ventos.
gerar um sinal da portadora de resposta, que é
pelas ditas
A requerente reivindica de acareio componentes demodulado
baixa freqüência.
ema a Convenção Internacional o o • querente reivindica
a prioridade
ai do Decreto-lei n9 7.903 de 27 de ldeertico pedida depositado na Reo - araste de 1.145, a prioridade do partição
de Patente norte-americana.
e.atespondenas pedido depositado na
de 15 de feveriro de .1980, sob o núRrpartiçáo de Patentes da Holanda, mero
. 8.723.
em 12 de fevereiro de 1950, sob o miar- a 248.389
Total de 14 pontos

Requerente: Ali! Jorg e alma° Kfouri — São Paulo.
Titulo: Nevo tipo de antena de TV.
a longa distância. Modélo de Utilidade.
— 19 Nevo tipo de antena de
T. V. à lonça distancia, caracterizada por balão de material conveniente
cheio de gás adequado sabre o qual
ee acha inatalada antena para T. V.,
envolvido por tirantes seml-flexivels
ligados inferiormente a um cabo fle.
itivel adequado de conjugação cem
os aparemos transraissóres ou reeep.
hora.

T112a10 Na 129.293

•
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metal da polimerisação de uma em
*do aquosa de monemeroa
borracha contendo ao 0,2 a menos
que 1 parte de um eletrólito de sal
alcali-metal ptr 100 partas de mo;
nãmeros formando borracha, coroo.,
terizado pelo fato que éle compreende
adcionar ao látex 0.01% a 1% de étan
de polivinilo metilo com base nos Sol
/idos do látex.

Em 15 de junho de 1980
Requerente: Mercúrio Imobiliária
Ltda. — Estado da Guanabara. Título: Uma esponja abrasiva.
Modélo de Utilidade.
19 — Uma esponja abrasiva, caracterizada por compreender um corpo
poroso essencialmente elástico, de
forma to quadráng ular ou qualquer
outro, que tem pelo menos uma das
'r£1,21v110 N 9 122.739
suas faces recestidas com uma camada de material abasia° pulverizado,
Em
19 de julho de 1960
como por exemplo o carburundum ou
Requemte: Jun Sato — São Pratcp,
areia Mucoso., sendo dito material fixado, na forma de uma camada sim- •Ttulo: Nava mode° de cinta data
ples, à referida face do corpo por tica.
Modélo de Utilidade.
1° — NU° modelo de cinta elástimeio de uma cola insolúvel adequaca em que a cinta é caractedizada por
da.
séries de furos passantes dispostos ell1
qualquer número, sentido ou direção
a0 longo da mesma, tendo a cinta,
TERMO N9 120.401
além disso, de ura e de outro lado,
dispostas convenientemente entre Cal
Em 21 de junho de 1960
furos, pequenas saliências, com altua
Requerente: À altirgica °Permear- ra sempre inferior a dois milimetroa,
ça" Ltda. — São Pau/o,
de conformação preferivelmente ele
Titulo: Nevo suporte para coador ltuddica e com os topos arredondado.
de café e outros. — Modelo de Uti- — tudo como substancialmente doei
lidade.
evito nos relatórios, graficamente
1° — Ramo suporte para coador de mostrado nos desenhos anexos e reás
café e outros_caracteriaado por ser vindicado neste único ponto eirado.
oonstituido por unia placa alongada
plana horizontal, provida ern uma de
suas extremidades, de um prolonga.
mento anelar, sendo a extremidade
TÉR.110 N9 128.099
de orifferns de fixação à parede, plaEm 24 de janeiro de 1901
ca esta provida ainda de outras abas,
Indo é articulada uma outra placa Requerente: N. V. Philips' Gloeilaravertical, disposta verticalmente na fa- penfabrieken — Holanda,
ce infrior da citada placa adamada. Titulo: Aperfeiçoamenetos em eu
erotal d 2 pontos.
relativas a dispositivos de controle pa,
ra uso em sistemas de solda a reaistencia. — Privilégio de Invenção.
=MO NO 122.082
10 — Aperfeiçoamentos em ou leia.
tivos a dispositivos de controle para
Em 18 de agasto de 1980
uso em sistemas de solda a resistên.
Requerente Paulo Mario Mala — da, nas quais válvulas principais de
descarga a gás, ligadas em anti-pa.
Estado da Guanabara.
Titulo: Aperfeiçoamntos em apa- raleio para alimentar o transformade solda., são controladas por 1m..
relhos riscadores para fina diversos. dor
pulsos emitidos por duas válvulas de
— Privjlégio de Invenção.
10 — Aperfiçoameentos na apare- descarga auxiliares a 1013 ou eaPoe•
também controladas por impulsos,
lhos riscadores para fins diversos, ca- que
são superimpostoa a uma tensão
racterizados pelo fato de que a adap- continua
variável que determina O
tação de mais de uma haste, de modo
tempo do soldagem, caracterizado
a permitir a montagem de vários ris- peio
de serem alimentados Imcadores. possibilitando um serviço pulsosrato
ao circuito de contreae de pelo
mais rápido e mais eficiente
menos uma das gálvulas auxiliares de
Traal de 2 pontos.
descarga que controlam a válvula
principal de descarga que Primeiro
funciona, impulsos asses que são atra=MO No 122.091
sados em relação nos impulsos de
contróle
primeiramente mencionado&
Em 22 de agasto de 1980 • para a dita
válvula auxiliar de dea
Requerente: Dr. Walter Fuchs — carga, ao mesmo tempo que, tie
Estado da Guanabara.
cio do período de soldagem, apenas e
Titulo: Filtro de água Potável. — primeiro doa impulsos de contrede Por
último mencionados é derivado litraPrivilégio de Invenção.
19 — Filtro de água potável carac- rés de unia terceira válvula auxiliar,
terizado por uma ou mala placas as- de sorte que apenas o impulso atrarerillaantes (5, 12), em posição hora zado é capaz de provocar a ignição da
zontal ou vertical, com tnn sé /Mexe- válvula de descarga interessada.
ta mesmo para o agrupamento múlti- Total de 4 pontos.
plo das placas esterilizaantes. em sé- A requerente reivindica de aceado
rie ou em paralelo, com ou sem ante- com a Convenção Intemacioal e O
filtro (3) desclorificante e separador Art, 21 do Decreto-lei 0 7.903, de 27
(2) de precipitados da, agua.
de atesto de 1045, a prioridade do
Total de 4 pontos.
correspondente pedido depositado lia
Repartição de Patente na, Holanda,
•
em 27 de janeiro de 1980, sob o número
247.797.
TERMO No 121.703
Em '2 .de avisto de 1980
Requerente: United States Rubber
Company — Estados Unidos da América.
Titulo: Processo para o aumento
do tamanho da particula de borrachas sintéticas. — Privilégio de Invenção.
Processo para aumentar o tamanho
das partículas dispersas de polimero
num polímero de látex de borracha
sintética de butadieno ou copolimero
de butadieno e estireno contendo o
eletralito residual de sal de alcali-

TERMO No 124.921
Em 12 de setembro de 1980
Requerente: Yoshiharu 'Fada —
São Paulo.
Titulo: Ntsvo tipo de prendedor' para papéis.
Modelo de Utilidade.
lo — NU° tipo de prendedor para
Papéis. formado por um prendedor fixado em um suporte por meio de pa.
refugos ou rebites e, caracterizado por
ter mola e peça inferior do aludido
prendedor a qual é acionada mela
simples mamilo do dedo

DIÁRIO OFICIAL "(Seção

Quinta-feira 29

m)'

OUubro de 1964 3915

M ARC AS D E POSI TADAS,
.

Á

Publicação feita de acardo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de GO dias para o deferimento do pedido. Durante ésse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.° 647.176, de 22-6-1964
Ariano Indústria e Comércio da Metais
Limitada
Guanabara -

Ariano Indústria e Comércio
de Metais Ltda.
Nome Comercial

Termo n.° 617.184, de 22-6-1964
1. Cartolano S. A. Alumínio
Empress
São Paulo

I.

torquezes. trilhos, tubos, tubulações, tampões, travadeiras, telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras,
trancas, tramelas, talheres, talbadeiras,
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachas, trens de casinha, torradeiras. orinóis, vasos, vasilhames, vermas, mandril de expansão, freza de
chanfrar, guia de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, ba—us para sacos de
alagam, para pastas, balmazes. cantos
1 para estojo¼ colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pasta, e para
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de extensão
Termo n.° 647.185 a 647.187, de
22-6-1964
Jorge MT. Stepniak .
São Paula

Indústria Braseira
Termo n.° 647.177, de 22-6-1964
Arjano Indústria e Comércio de Metais
Limitada
Classe 11
Guanabara
Para disunguir ferragens e ferramentas:
Alicates, alavancas. arruelas, arrebites,
argolas, aldraves, armações de metal,
abridores de latas. arame, aparelhos de
chá e café, assadeiras, açucareiros. apa.
relhos para lavatórios, arandelas, arestas. aros, alindadarises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
Indústria Brasileira
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas.
bandejas, bacias, bombonieres. baldes,
borboletas baterias, bases de onerai, braClasse 5
çadeiras. bules, bisagra, buchas, bainha
Artigos da classe
pára facas, baterias de cosinha, calhada pedreiros. cadeados, correntes, cabiTermo n.° 847.181, de 22-6-1964
des, chaves de parafusos, conexões para
Exército de Salvação
encanamentos. caixas de metal para
Guanabara
portões, colunas, canos, chaves de fenda chaves inglesas, cabeções. canecas,
copos, cachepots, centro de mesa, coqueteletras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas. chaleiras, cafeteiras conchas, coaClasse 2
dores, cuscuseiros, cabides de metal, Substâncias e reparações químicas
cabos, caixas de ferro, cruzetas, curva& na veterinária e para fins sanitários
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chave. a saber: adubos, ácidos sanitários.
venas, cremarias, cadinhos. crivos, chan- Aguas desinfetantes e para fins
unifradores. cassinetas, cabos, chaves, caa.
ves para porcas circulares, chaves toa- tárfos, apanha-moscas e insetos (de
quimétrica. correntes para chaves. col goma e plapel ou papeláo), álcalis
-chets,avproditns, bactericidas, baraticidas. carrapaticidas
dobradiças, descanso para talheres, pra- cresol, creosotalina, creosoto. desodotos e copos, enxadas, esferas, engate& rante, desinfetantes, defumadores, ex.
PRORROGACÃO
enfeites de metal, estribos, espátulas termiaadores de pragas e berras danaestojos de metal ,para carimbos, eixos, Mas, esterilizantes, embrocações para
Classe 33
expandidor para tubos, estruturas metá- animais, enxertos, farinhas de ossos
Insígnia
licas, escarradeiras, espremedores, espu- fertilizantes. fosfato& 4ormicidas, ftunimadeiras, formões, foices, ferro para ganias, fungicidas, glicose para fins
Termo n.• 647.182, de 22-6-1964
cortar capim, ferrolhos, facas, facões, veterinários, guano, herbicidas, inseticiSyntex Corporation
fechaduas, fruteiras, funis, fôrmas para das, insetifugos., larvicidas, microbialdoces, bolos, embadas e pudim. flangea, das. medicamentos para animais. aves
Panamá •
fivela, furadores, ferramentas cortantes e peixes, óleos desinfetante, e veterie perfurantes para marceneiros, fechos nários, petróleos sanitários e desinfede metal, ferraduras, forminhas, fitas tantes, papel fumegatório, pós inseria'.
de aço. ganchos,. guanições de metal. das, paraticidas, fungicidas e desinfegarfos, ganchos para quadros, grampos tantes, preparações e produtos insetipara emendas de correias, grades para cidas, germicidas . desinfetantes e vetefogões e geladeiras,, grelhas, galheteiros. rinários, raticidas, remédios para fins
Classe 3
Um produto farmacêutico anti-in çlama- gonzos, grossas, garrafas, ilhoses, joe- veterinários, sabões veterinários e de.
tório à base de hormónio esteroldes lhos, jarros, limas, lâminas licoreiros, sinfetantes, sais para fins agrícolas
latas ivas. linuguetas, leiteiras macha- horticulas, sanitários e veterinários,
Termo n.• 647.183, de 22-6-1961
dinhas, molas paar portas, martelos sulfatos, superfosfatos, vacinas para
L S Bearing Company
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas aves e animais, venenos contra insetos.
morsas, machetes, enantegueiras. malhos,
Oulahonia
'animais e hervas dadinhas
navalhas. niples, puas, pás, picaretas
• Classe 46
pregos, ponteiros, parafusos, porcas,
aves e animais. venenos contra insetos
pratos_ porta-gelo, poseiras, porta-pao. Alvejantes
amido
s, anil, água de lavaporta-joial, paliteiros, panelas. puxadores, placas. pregadores, porta-esponjas deira, água sanitária, cera para soalhos,
peneiras, pinos, plainas. periuradeiras. detergentes, esponja de aço, fósforos.
Pires. pinças, papelões. porta-copos e lixivia, lã de aço, pomadas para calg arrafas, passadores de roupa. presi- çados, palha de aço, preparados para
lhas, rasteias, roldanas, ralos. regadores polir e limpar madeiras vidros, metais
rebites, reduçóes, recipielites de metal, e objetos, panos para polir e para lira
rodízios. macas de aço inoxidável, re- peva panos de esmeril e material abraClasse 6
gistros de aço inoxidável. registros g ivc empregado na limpeza `de metais r
Mancais e rolamento,
serras, serrotes, sifões sale raos, sacis:ré,' abjetos, g aluaes em aeral e ,.aponaceos.

ARJANO

velas • velas a bala de estearfaik
sabates em pó, m flocos, esponjas dá
limpeza
Classe 48 •
Para distinguir: Perfumes, essências, and
tratos água de colónia, água de touca*
dor, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para cot
cabelos e para a pele, brilhantina, bani
dolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gora
durosos e pomadas para limpeza da pe4
le e "magsdlage", depilarias, desodo.
cantes, vinagre aromático, pó de arras
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cibos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e crema
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em Pó.
pasta ou liquido; mis perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perita
me; escovas para dentes, cabelos, unhai
e cuias, rum de louro, saquinho pariu,
mado, preparados em pó. pasta, Nula
do e tijolos ara o tratamento das unha;
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo•
rir unhas, cílios e pintas ou sinais arda
ficiais, óleos para a pele
Termos . ns. 647.188 a 647 .190, de
224-1964
larg a W. Stepnink
' São Patdo

•

Indústria Brasileira

Classe 2
Substâncias e preparações químicas usadas na agricultura, na horticulsura,
veterinária • e para fins sanitários, 11
saber: adubos, ácidos sanitários. águas
desinfetantes e para fins sanitário&
apinha-mosca e insetos (de goma •
papel ou papelão), álcalis. bactericida&
baraticidas, carrapaticidas, cre,u*. creia
Latina, creosoto, desodorantes. desinfetantes, defumadores, exterminadores de
pragas e hervas daninhas. esterilizamo
tes, embrocaçèes para animais. eaxer• •
tos. farinhas de ossos, fertilizantas (osfatos. formicidas, fumigantes, fungicia
das, glicose para fins veteri nários. gua•
no, herbicidas. inseticidas, insetifugo&
larvicidas, mizrobicidas, medicamentos
para animais, aves e peixes, óleos de•
sinfetantea e veterinários. oetróleos ta,.
Ditarias e desinfetantes, papel fumega.».
tório, pós inseticidas. parasiticidas. funa
gicidas e desinfetantes, preparações e
produtos inseticidas. fermicidas, desasa
fetantes e veterinários, raticidas, reme•
dias para fins veterinários, gabões vete+
rinários e desinfetantes, sais para fina
agricolas. horticulaa, sanitários e veta.
tinirias. sulfatos, superfosfatos. vacinai
para aves e animais, venenos contra
insetos antinata e berva daninha. ,

Sr, :5

Cuirita-feira
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Classe 46
Punido, alvej,mtes', au:l. água de lava-

deira agua sarutásia, cesa para assJa•
lhos, detergentes. esponjas de aço. tsforos. lixivoa. lixas, Ia de aço, pomadas para calçados, palha de aça pre
parados para polir . e limpar madeiras.
vidros, rnetzis e objetos panos para
- polir e para limpeza, panos de esmeril
e material abrasivo empregado na link
peza de metais e objetos. sabões eia
geral. sabões em pó, em flocos, sapona,
caos. velas e velas a* bawe
estearina
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essencias, ex.
trates água de colónia, água de toucador, água de beleza. água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e Creras para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos .para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas plra limpeza da pele e "maquilage", - depilarlisê, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não. lapis -para
pestana e sobrancelhas, Preparados para
embelezar aos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrIcios em pó,
pasta ou liquido sais perfumados para
banhos,. pentes, vaporizadores de pertame: escovas para dentes, cabelos, unhas
e aios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
scuticular; glicerina perfumada para os
'cabelos e preparados para dsecolo' rir unhas, cilios e . pintas ou sinais artifidals, óleos para a pele

copos, cachepots, centros de . mesa, co.
auete!eiras caixas para acondicionamento de almentos. calcleirbra. caçara.
!as, chaleiras. cafeteiras. :anchas, coadores d:stintivoa. dobrada,as: enxadas,
enxadões, esferas, engatPs, ,sguichas.en.
para arreios. espumade:raa: formões,
feites para arreios, estribos esferas
faces. ferro para cortar :nas% ferrolhos facas, facões. fechadurss. ferro ca.
musa . a cluivão. fruteiras, tttnis. fôrmas
para doces. ‘re:os para' estradas de
zelas. bandejas, bacias, baldes, bomboturres, bules; cadinhos, can:e ados, cas..
s o . frangans metais cão tra,:lhaJnr
ata parda:men-e trabathados. metais em
massa metais estampados, meta, para
soas. nique), anu paladio. .3a e1 e
estante, platina poeira de zinez. pra
ta, sucata, soldas, ligas para soldar,
barras para soldar, zinco corragado
tungstenio e zinco liso em fõlhaa
Classe 6
Máquinas e suas partes 'atenrar:tez para
fins industriais; máquinas de precisão.
máquinas operatrizes, motores e suas
partea, peças para automóveis ligo iacluidas em outras classes: Alavancas,
alternadores, máquinas amassadeiras.
máquinas amassadeiras de barro e concreto, máquinas de abrir chavetas, maquinas afiadoras para ferramentas, máquinas para arqueação de embalagens.
anéis de esferas para rolamentos, anéis
de óleos, anéis para facilitar o arranco
foz motores. autolubrificadores, anéis
abturadores, aparelhos para mistura de
ané is de segmentos. bielas, bombas de
• rcomprimida nombas lubrificantes.
solina para automóveis, blocos de mobombas de drculação, bombas de cemburilada para motores, bombas para
óleo. burrinhos. bombas de água e gacombustiveis de Motores e e:passa°.
manteiga. engrenagens, engrenagens

Termos as. 647.191"a 647.195, de ganhos de cana, espremedeiras para
22-8-1964
fores, bombas hidráulicas, bombas cenEL-CON Indústria e Comércio de
Materiais Elétricos lada
São Paulo

oposto, a~li
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, to dme
aço para tipos e para molas. aço tua

•linunental e rápido, aço fundido. aço
parcialmente trabalhado, broare. mangases. bronze em p6, bronze em barra,
lhe fio, chapas de metal, chumbo em
bruta, ou parcialmente trabeihada, ' Cobre em bruto ou parcialmente Cabiam& couraças. eletrodos, C :talho em
bruto ou parcialmente trabalhado, ferra
Pai barra e tas chapa, ferra fundido,

fero maleável, feri °mangam% ima
bruto ou pardalmeat strabaihado.
Dura temperada, gura maleável. lima
atas de metal, lata em Rolhe lato em
51!lsas
e e em chapa; talão em verga.
1 a ligas arrancas, lima/has, mané.
Wala colheres para pedreiros, 'correlata& cabides, chaves, amima chaves
iate parafusos, coamões pari uma.
Senta colunas, caixas da metal para
portões, canoa de metal, chaves de emth, chave baga" Cabeças& asneais.

trifugas, rotativas, de deslocamentos e

• pistilo, blocos centrifugadores, induzCiais para liquidai e pós. desnatadea
eu, Isemogenizadores, máquinas brunidorm, caldeiras, compressores, cilindros.
cambiais, cabeçotes raliqtdinas adapta.
das na coa:tração e conservação de
estrada, máquinas de costura, máquinas
centrifugas, máquinas para clarear. da.
riflem. refinar, misturar e puriflear
liu1A011 • pós maquinas compressora&
máquinas classificadoras, máquinas ca!adoras, máquinas de centrar, máquinas
para cortar, corburadares, cariar de em-

breagem, cariar de motor. cuboa de
placas da embrea gem, caixas de !abriftraçâo, diferencial, distribuidores ide
gasolina, dispositivos de arrannue, máquinas_ desempalhadoras. máquinas da.
bulhadora& descascadorasa espumadea
rua, embreagem, engraxadores,, centrífugos, máquinas assacadoras, elevadoras, esmeris exaustores para kali& capara mancais, engrenagens para creme.
leira, engrenagens de comando das
válvulas eixos de traisszeissão, direçao.
elevadoras hidráulicos, engrenagens
multiplicadoras, „guindastes, guindaria

para mansinha°. frema, máquinas para
furar, geradores, guinchos de rosca
sem fim, guinchos de segurança. guincho. de transporte aéreo. gazdficadores
de liquidas combustiveis, geradores de
eletricidade. juntas universais para condutos digua de motores e máquinas.
a frio e a quente para aço e outroa
metais, lançadeiras, máquinas de lavar
roupa e pratos, máquinas, batedeira*,
mancais para brocas, motores elétricos.
maquinas operatrizes. maquina. mistaradares de barro it de com-aeto, máquinas borracheiras e deiteis, maqui.

nas frigorificas, moinhões para cereais, freios para estrada de ferro, gancho%
máquinas para malharia, suadeiras, má- grelhas, garfos, limai, laminas, latas d¡Í
quinas para movimento de terra, máquinas de 'rotular, martelos a vapor,
motores de combustão, interna, elétricos
e a gás, motores para bicicletas e motociCletas, multiplicadores, molas para
máquinas, molas para válvulas, macacot hidráulicos, magnetos de ignição,
mandris, pedais de, alavancas de embreagens, planetárias de paratusos sem
fim e de rodas. pente* guarde parte
de máquinas, rolos para estiladas e impressão, pistões de motores' pinhões.
guasca, máquinas pulverizadoraa piainas d. mesa, placa para corna& polias.
redutores, rolamentos, sileamosos, seg.
maXos de pista°, serras mecinicas, serras hidráulicas, serras de fita. máquina secadoras. máquinas para erra, máquinas salgadeiras para manteiga, teares, turbinas, tercedeiras, má quinas Para
tecidos' e tapeçarias. maquiam para'
indústria dt tecidos, tesouras rotativas.
máquinas para soldar, marnos mecânicas,
tóraos de revólver, máquinas urdideiras, tacho* de válvulas, válvulas de
motores. vibraquins. veias cie ignição
para motores. ventoinhas, máquinas
malhadoras e ventiladores coma parte
de máquinas
Classe 7
Máquinas e utensilios para serem usadas exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecánicos e empilhadores combinados.
arrancadores mecânicos para agriculrura, batedeiras para cereais. bombas
IJaar adubar, ceifadeiras, carpideiras,
-rifados para arroz, charruas para agra
cultura. cultivadores, debulhadores..
destocadores. desentegradores, esmagadores para a agricultura, escarrificsaa
res. enchovadeiras, facas para máqus
nas agricolas. ferraddras, gadanhos.
darras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para'
agricultura, maquinas inseticidas. máquinas vaporizadoras, máquinas de
cuungia máquinas niveladoras de .terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura, máquinas de plantar, anotocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para sulfatar. de
:orquir. de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar: para
agitar e espalhar palha, -para colner
açodão, para colher cereais. máquinas
amassadoras para fins agricolas, de
cortar Árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbastar. para eu.
alar, máquinas e moinhos para forragens. máquinas toscadoras, ordenadores mecânicas, raladores etiecanicos. rolos compressores para a agricultura,
sachaddras. semeadeiras, secadeiraa
secadores de terra. tosadores de grama. tratores agrícolas. válx alas para
máquinas agricolas
•
aasse 11
Ferragens e ferramentas de ta& espécie, cutelaria em geral e outros artigos
de metal, a saber: alicates, alavancas
arruelas, argolas. aldravas,' armações de
metal, abridores de lata, arame liso ou
farpado, madeiras, bodiões. brocas, bigornas. baixelas, bandejas, bacia& -baldes, bUlea, cadinhos, cadeados, castiçais
colheres para pedreiros, correntes, cabides, chaves, cremonea, chaves de pa
rafam& conexões para encanamento
colunas, canos de metal, chaves de fen
da, chaves inglesa, canecas, copos cal
deirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras
dobradiças, enxadas, enxadões, esferas
engates estribos, formões, foices, ferrolhos, facas, facões, fechaduras. funis.

lixo, machadinhas, molas, martelos, mata
retas, navalhas, puas. O& Pregos, Ps*
remos, pandas, roldana; rebites, seira
rua, serrotes, tesouras, talhadeiras, lota
quem torneiras, trinco& urinóis, tubo;

vasos C IPCITUmas
Classe 21
Para distinguir: Veiculo' e suai param
integrantes: Aros para bibidetaz, auto.
móveis, auto-caminhões, aviões, amor.
tecedores, alavancas de cambio, braços,
breques, braços para veiculos,
tas, carrinhos de mão e carretas, cango
nhonetesa carros ambulantes, caminhões;
carros, tratores, carros-berços, carros»
tanques, carros-irrigadores, carros, cate
roças, carocerias, chataia, chapas drcalares para veículos, ccbos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veiculo& direção, desli.
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ela
vadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
tratos, fronteiras para veículos. guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, moias,
motocicletas, motocargas, moto furgõess
manivelas, navios, ónibus, para-choque;
para-lamas, para-brisas, pedais, pautem,
rodas para bicicletas, raios para bicicle.
tas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veiculos, relias, trictcles,
mates para veiculos vagões, velocipe•

dez, varetas de controle do afogador
acelerador, tróleis, troleibus, varam da
carros, toletes para carros

Termo n.° 647.196, de 22-6-1964
EL-CON Indústria e Comércio de
Materiais Elétricos Ltda.
•- São Paulo

.

•
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Nome Comercial
Têm°

n.° 647.197, de 224-1964'
Escritório Técnico "'Ramos de Azava
do" Engenharia, Arquitetura, Consenti
•ões Severo e Vilares S. A.
São Paulo

COEMOMINIO
EDIFICIO 23 DE MAIO'
Classe 33
Titulo
Têrmo n.• 647.198, de 22-6-1964
Sonhar Comercial de Artefatos
Têxteis Ltda,

São Paulo
Classe 37

SP.

4Z)

'SP
e>

•

o

4NP'

.

k.01"
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para carias, colchas. co.

Giuinta-feire 29
bertores, esfregões, fronhas, guardanapos. jogos bordados, jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos para
cozinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Termos na. 647.199 a 647.202, de
22-6-1964
(Prorrogação)
Lanifício Sulriograndense S. A.
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO

•lESUR KORRIGAN
Indústria Brasileira
Classe 36
Pare ell e'inguir: Artigos de vet.aários
Seitas em geral: Agasalhos,
• ron
avents.à Jparcatas, anáguas,
botas, botinas, blusões boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
poças, casacão. coletes, capas, chales,
cacrecols, calçados, chapéus. cintos,
cintas, combinações, corpinhos calças
de senhoras ,e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
saiaa, casacos, chinelos, dominós, acharpez, Santas:as, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de !ingeria, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços. mantós, meias
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas. penhoar, pulover, pelerinas
peugas, ponches, polainas, pijamas, pa.
nhos, perneiras, quimonoe, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts, sungas, tolas, ou alada,
Mim toucas, turbantes, ternos, uniforme,
e vestidos
Classe 22
•Pios para tricotagern, bordar e
Classe 23
Tecidos em geral
Classe 24
Mamares, atacadores para espartilho:
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fina medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, capas para móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cordões. debruns, lã, fitas, forros, franjas,
festão, feltro para órgão, fõfos.
Iates, lamparinas, mochilas, mosquetei
tos, nesgas, ombreiras e enchimento:
para roupas de homens e senhoras
panos para eiseites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamares, pavios, rédeas, rendas, redes, sacas, sinhaninhas para vestidos,
telas, tampos para almofadas, não fazendo parte de móveis, artigos estr.•
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta
seda, raion, là, pelo e fibras são
incluídos em outras classes
Termo n.° 647.203, de 22-6-1a44
Casa Bovendorp Ltd.
Minas Gerais

~RIO OFICIAL (Seção IH)
Termo n.° 647.204, de 22-6-1964
Piwa — Cirurgia e Comércio Ltda.
São Paulo

Termos as, 647.215 e 647,214 de
22-6-1964
Sidney de Andrade
Guanabara

FIWA
Ind.-Brasileira
Classe 10
Artigos na classe
Termo n.° 647.205, de 22-6-1964
Progresso das Miudezas Ltda.
São Paulo

PROGRESS O_
T nd, Brasileira
Classe 44
Artigos da classe
Termo n.° 647.206, de 22-6-1964
A. M. Almeida
São Paulo

tREAÇõES GARDÊNIA
*,nd. Brasileirl
Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças

BEM-BOM
•

Classe 43
Para distinguir: Refrescos, refrigerantes, gilaraná, gasosa, água tônica, aguas
artificiais, aropes para refrescos, bexbidas espumantes sucos e sumos de frutas
part. bebidas não alcoólicas, sifões e.
soda limonada
Classe 41
Para distinguir arroz, açúcar, feijão,
manteiga, massas alimentícias, conservas, ameixas, azeites, chã, cammelos
chocolates, balas, dôces biscoitos pas-

tilha mel, melado, forduras, leite -em
pó, farinhas alimentícias, geléia, macarrão, óleos comestíveis, mate, queijos requeijões, sal, sorvetes, essências
'artificiais e bomboni
Termos as. 647.217 e 647.218, de
22 de junho de 1964 .
. N. Barbosa '6 Cia. Ltda
Estado da Guanabara

GRAFARTF

Termos as- 647.207 a 647.209, de
22-6-1964
Pimparei .Vieira
. São Paulo

Classe 32:1
Indústria de artes gráfica:
Classe. 38
Indústria de artes gráficas

FEIRA DAS VILAS
Ind. Brasileira
Classe 41
Artigos da classe
Têrmo n.0 647.210, de 22-6-1964
Alberto Galbiati
São Paulo

SOLAR
Ind.Brasile.ira
Classe 46
Para distinguir: Velas

Termo n.' '647.211, de 22-6-1964
Alberto Galb!ati
São Paulo

Ànlústria Brasileira

Termos ns. 647.219 e 647.220, de
22 de junho de 1964
Barbosa El Cia. Ltda
•

Estado da Gdanabara .

GEBE
Classe 38
Indústria de Artes gráficas
Classe 38
Indústria de artes gráficas
Termos ns. 647.221 e 647.223, de
22 de junhà de 1064
Metalúrgica "Bellerno" LM.
SN) Pauk

SDPBR-LU
tnd. Brasileir P .
Classe 46
Para distinguir: Velas
Termo n. 0 647.212, de 22-6-1964
- Alberto Galbiati
São Paulo

IND. BRASILEIRA
Classe s
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lhados ou parcialmente trabalhados. me;
tais em massa, metais estampados,
metais para solda, p iquei. zinco
Classe 21
Para distinguir Amortecedores, antepa-,
ração, braçadeiras, e suportes do cano
de escapamento, cubos de veiculos cher
pas circulares, carroserias, chassis, carcassas, caixas para armaçes, cotovelos,
carburadores, correntes de distribuição,
cordas, capotas. caixas d ecamblo. ca.
bos, caminhes, caminhonetes, carros,
coajunots de escapamento, direção, desligadeiras, dorsais, engates para veiculos, estribos, eixos ,eagrenagens, embreagem, freios para veiculos, fronteiras para velculos, feixes de mola, guarnições para maçanetas, gonzos, grades
ponteiras, hélices, hastes, indicadores
de direção, juntas universais, lanchas,
molas, manivelas, motocicletas, motocide veiculo', motoneta,
clos. , parachoques, pistões, pedestais,
paines
pedais. paralamas, partidas, portas late.
rais, pinhões, porta rodas, parabrisas,
reles para businas, reles para faróis, rodas, retentores, reboques, soquetes para
veiculos, serpentinas, tambores de freios. tirantes, terminais para cabos de
baterias. tuchos, varetas de veiculos, varais de veículos, varetas de controle de
afogador e velocipedes e volantes
Termo n° 647.222, de 22-6-1964
Metalúrgica “Selletno" Ltda.
São Paulo

'13 ELLEMO"
ND. BRASILEIRA
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido', aço
; parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
trefinado, bronze, bronze em bruto ou
;parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze tal
barra, eia fio, chumbo em bruto Oa
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro co, bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata co, Rilha, latão
em falha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, limalha,,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, • metais estampado.,
metais para solda. níquel, zinco
Termo n, 647.224, de 22-6-1961
Cromagem Tarumá Ltda.
•
Paraná

Metalúrgica TartimP
Classes 5 — 11 — 21 —
Titulo •
.
Tèrnios ns. 647.225 a 647.251, de
22 de junho 'de 1964
Cooperativa de Consumo dos Bancário
do Rio Grande do Sul Ltda. "
Rio Grande do Sul

Aço em bruto. aço pleparado. aço
doce, aço para tipos. aço fundido aço
parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
p arcialmente trabalhado., bronze de
manganês bronze ca. pó. brot te em
Classe 46
barra. etn fio, chumbo em bruto ou
Para distinguir: Velas
parcialmente preparado, cimento metálico. cobalto, bruto ov parcialmente
Termo n.° 647.214, de 22-6-1964
Turismo e Passagens Nascimento Ltda. trabalhado. couraças. estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto.
São Paulc
. em barra. ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente taba.
!liado, gusa temperado. gusa maleável,
riddetria Brasileira
Minas de metal, lata em Rilha, latão
etn fõlha, latão em chapas. latão em
Classe 16
Classe 33
vergalhões, ligas metálicas, lin:talhas, Para distinguir: Materiais para camtnát
Agência de turismo e passagens
magnésio, manganês. metais cão traba- cões e decorações: Argacaàssas. etotille

BAGDAL
Ind.Brasilein
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Classe 32
'
Classe- 27
areia. azulejos, gatentes,- balaustres, bio- nhonetess cartas ambulantes, caminhões
cos de cimento, bloros para pavimenta- carros, tratores, carros-berços, carros- Para distinguir artefatos de palha ou Almanaques. anuários, álbuns impreas,
ção -calhas, cimento, cal, cré, chapas tanques carros-irrigadores, carros, car- fibra: cestas, cestos, cabos de uten- aos, cartazes, catálogos,. jornais nacid
ismantes caibros.„ caixilhos; colunas; roças, carocerias, chassis, chapas cir- sílios, cestos para costura e para pães, nais e estrangeiros, publicações insiram
chanaa' para coberturas, caixas clágua, culares para veículos, ccbos de veículos caixas de acondièionamentos e para en- sas. revistas. ' Propaganda em rádio.
caixas para coberturas, caixas agua. carrinhos para máquinas de escrever feites, esteiras, enbornais, estojos, guar- televisão. jornais, programas radiofónicaixas de descarga para etixos, edifica- corrediços, para veiculos, direção desli-' nições para utensílios, malas, pecheiras. cos. peças teatrais e cinematograticat
ções premoldadas, estuque, ernulsoo cle gadeiras. estribos, escadas rolantes, ele- redes, rédeas, suportes para filtros, sa=
e revistas impressas
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- vadores para passageiros e para carga, colas, sacos, telas para, assento de caClasse 34.
deiras e bolsas
turas metálicas para coo itruções, lame- engates para carros, eixos de direção,
Tapetes,- cortinas -e panos para assoalas 'de metal, ladrilhos. lambris. luvas
freios, fronteiras para veículos. guidão
lhos e paredes. Linóleos, oleados e
.
Classe 28
locomotivas, lanchas, motociclos, molas. Para distinguir: Artefatos de material encerados. Inclusive
para instalações •
de junção, lages, lageotas, material -iso
as, moto furgões, plástico e de nylon: Recipientes fabri•
hospitalares
lante contra frio e calor, manilhas, Mas- motocicletas, motocaig
Classe 35
.
sas para revestimentos de paredes, asa- manivelas, navios, ônibus, para-choques cadoà de material plástico, revestimencleiras para construções, mosaicos, pro- para-lamas, para-brisas, pedais, pantões tos confeccionados de substântias ani- Alpaca. aparas de couro, arções de
(tatos de base asáltico, produtos para rodas para bicicletas, raios para Weide mais e vegetaSs: Argolas, açucareiros, selim, bainhas de couro, biqueiras, boltornar impermeabilizantes as argamas- Ias, reboques, radiadores para veículos armações para óculos, bula,, bandejas sas de couro; chapeleiras de couro.
diversos, entresolas,
sas de cimento e cal, hidráulica; pedra- rodas para veículos, sélhis, tricicles, ti- bases para tele f-ones, baldes, bacias, bol- coleiras, couros
equipamentos de couro estojos, estribos,
milho, produtos betuminosos. impermea- rantes para veicuirss vagões, velocípesas, caixas, carteiras chapas, cabos
bilizantes l íquidos ou sob outras fdsmas des, varetas de controle do afogador e para ferramentas e utensílios, cruzetas, garupas. guarnições de couro, peles, palmilhas, pastas de couro, pelicas, rabipara revestimentos e outros como nas acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
caixas para acondicionamento de ali- chos, rédeas, retalhos sacos, selas, secarros, toletes para carros
construções, persianas. placas para pamentos, caixas de material plástico para lins, solados, solas, viras de calçado*
Classe 22
vimentação, eças ornamentais de cie zibelina
Mento ou gesso ara tetos e paredes. Para distinguir: Fios, d ealgodão, unha- baterias, coadores, coos, canecas, coClasse 38
papel para forrar casas, massas and- mo,' juta. lã nylon, fios plásticos, fios lheres, conchas, cestas para pão, cesta
saldos para uso nas construções, par- de si da natural e rayon. para tecela- abas capas para álbuns e para livros Papel e seus artefatos, livros não 'ra•
quetas, portas, portões, pisos, soleiras gem e para crochê; fios e linhas de toda cálices, cestos, castiçais para veías pressos, etc., não inchados nas classes
16, 44 e 49
para portas, tijolos tubos de' concreto. especie, fios e linhas para pesca, linha- caixas Para guarda de objetos :nuchos, coadores para chá, descanso para
Classe 39 --telhas, tacos, tubos de ventilação. tandas de aço -para pesca
pratos, copos e. copinhos de piasssco Artefatos de borracha e de guta percha,
qUes de cimento, vigas, vigamentos e
Classe 23
para sorvetes, caixinhas de plástico " não incluídos em outras classes
vItrós
Para distinguir: Tecidos em geral, teci- para \ sorvetes, colherinhas, pasinbas,
Classe 40
Classe 17
dos para confecções- ens geral, para ta- garfinhos de plástico para sorvetes ror- Móveis em geral de metal, vidro, de ,
Artigos . para escritório," almofadas para peçaria e para artigos de cama e masa minhas de plástico para sorvetes, discss as o, madeira, estofados ou não, Inclucarimbos, 'almofadas para tintai, abri- algodão, alpaca, canhamo, &Lm, caroá, embreagens de material plástico emba- sive móveis ara escritórios: Armários,
dores de cartas, arquivos, borrachas, casimiras, fazendas e tecidos de lã em lagens de material plástico para sorve- armários para banheiro e para roupas
berços pari mataborrão, borrachas para peças, juta, jersey, nabo, nylon, paco- tes estojos para objetos, •espumas de usadas, almo 4adas, acolchoados para
colas, brochas para desenhos, cofres, paco, percaliná, rami, rayon, seda na- nylon, esteiras, enfeites para automó- móveis, bancos, balcões, banquetas,
canetas, canetas tinteiro, canetas para tural, tecidos plásticos, tecidos. imper- veis, massas antisruidos, essoadores de bandejas, domiciliares, berços, biombos,
doenho, cortadores de papel, carbonos,
pratas, funis, formas para doces, fitas cadeiras, carrrinhos para chá e café
meáveis e tec.dos de pano t ouro,
carimbos, carimbadores, cola para papel,
isolantes, filmes, fios de celulose, feches conjuntos para dormitórios, conjuntos
veludos
colacfores, compassos, cestos para corpára bolsas, facas, guarnições, ' guarni- para sala de jantar e sala de visitas,.
'Classe 24
respondência, desenhadores, duplicadoções para chupetas e mamadeiras, guar- conjuntos para terraços, jardim e praia,
Artefatos
de
algodão,
cânhamo,
linho,
res, Oatadores, estojos para desenhos,
conjuntos de armários e gabinetes para
estojos para canetas, estojos com minas, juta, seda, lã e outras fibras, não •In- nições para porta-blocos, guarnições copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
duídos
nas
demais
classes
para liquidificadores ' e para batedeiras
esquadros, estojos para lápis, espetos,
de frutas e legumes, gusrnições de -ma- giratórias, cadeiras de balanço, caixa
Classe 25
estiletes para papéis, furadores, fitas
de rádios, -colchões, colchões -de molas
para máquinas de escrever, grafites Para distinguir: Arvores de natal, bi- terial plástico para ctensilios e ojjetos dispensas, divisões, divans, discotecas,
guarnições
para
bolsas,
garfos,
galerias
para lapiseiras, goma arábica, grampeas belots, bolas para enfe.tes de arvores
de madeira, espreguiçadeiras, escrivanidores, lápis em geral, lapiseiras. ma- de natal, cartas geográficas, cartões pos para cortinas, jarros, lansinaios, plás- nhas, estantes, guarda-roupas,, mesas,
(Sinas para apontar lápis, minas para aia cartazes, displeys, desenhos. artís- ticos, lancheiraà, mantegueiras, malas, mezinhas, mesInhas parà rádio e televi%afites, minas para penas, máquinas de ticos, desenhos, decalcomania para te- orinóiss pendedores de roupas, puxado- são, mesinha., para televisão, molduras
• cassavas, máquinas de calcular, maqui- cidos, estatuas, estatuetas, estampas, rei para móveis, pires,. pratos, palitei- para quadros, porta-retratos, poltronas,
nas de somar, máquinas de multiplicar, gravuras, frutas de vidro, figuras de ros, pás de cosinha, pedras pomes, artis poltronas-camas, prateleiras, porta-chas
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carim- ornatos. Sestões. fotograf.as, frutas de gos, protetoes para documentos, pu- péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
bas, porta-lápis porta-canetas, porta- louça, figuras para enfeitar bolos de xadores de agua para uso doméstico
vitrines
cartas. prensas,' prendedores de ,papéis, anlversarlos, batizados, casamentos e Porta-copos, porta-niqueis, porta-notas,
p
Classe
42
percevejos para papéis, perfuradores, outras quaisquer comemorações, gravu- orta-documentos, placas, rebites, rodi• réguas, raspadeiras de borrões, stencils ras, imagens, letreiros, manequins, ma• nhas, recipientes, suportes s.uporms para Para distinguir: Aguardentes, aperitl- vos, anis, bitter, brandy, conhaque, cerRara mimeógrafos,- tintas e tinteiros
quetes, obras artísticas, obras de_ pin- guardanapos, saleiros tubos,- tigelas, vejas fernet, genebra, gila, kumel, UcaClasse 18
tubos para ampolas, tubos para serintura,
ainéis
e
cartazes
para
decorações
Acdo picricat azotato de chumbo, argas, travessas, tipos de material plás- vejas fernet, genebra, gin, kumel, licomas. balas de aço, bambas, busca-pés. e 'para exposição, projetos, mostruarios tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha- res, nectar, punch, pimpermint, rhum.
canhões, cápsulas para armas de fogo, de mercadorias diversas e para propa- mes para acondicionamento, vasos, xí- sucos de frutas em álcool, vinhos, vercartuchos de munições, chumbo para gandas, suportes artísticos para vitri. caras, colas a frio e colas não incicidas math. vinhos espumantes, vinhos quis
nados, whisky s
caça, clavinas, dinamites, espoletas co- nes, estatuetas para acleirnos, e para em outras classes, para borracha, para
Classe 43
f ns artisticoa taboletaa •
Muna espoletas elétricas, espoletas de
costumes, para marcineiros.' para sapa- Para distalguir: águas minerais natupércussão. explosivos, fogos de artiClasse 26 ,
teiros,
paia
vidras,
pasta
adesiva
para
(s4los. fogos de bengala, foguetes, fós- Artefatosde - madeira em geral: Argo- correias, pasta e pedras ,para afiar rais ou artificiais, sifão, soda, íaus
foros de cós, gelatina fulminhnte, gra- las, algudares, armações para balcões rebolos, adesivos para tacos, adesivos tônica. refrescos gasosos ou não, as;
RA•das, materiais explosivos, morteiros, e para vitrines. artefatos de madeira para ladrilros e adesivos Para azulejos, planantes ou não, naturais' ou artifimunições de caçador, nitroglicerina, ai- para caixas, tppume, bandejas, barris, anéis, -carretéis par . tecelagem e guar. ciais. xaropes sem álcool para refrtstrocelulose. petardos, projetis. pipocas, baldes, batedores de carne, caixas, cai- nições. de material plástico para' radio- c-is, 'de • frutas, flores e raizes, sementes, plantas. Ou de essências, suco ou
• pistolões, pólvora, rodinhas, substâncias xões, caixotes, cavaletes, cunhas, crutria geral de plásticosextrair das mesmas naturais ou artifiexplosivas, tanque de guerra, torpedos zetas, cabas, caçamba, colheres, cestos
'
ciais, Iefrescos ' de limão, laranja taClasse 29
tracs
para pães, cepos para cosinha, cabos Esc.:ovas comuna • (nãc; incluídas nas marindo, guaraná, hortelã, abacaxt,
Classe 19
Como marca genérica para distinguir e para ferramentas, cantoneiras, engra- classes 6, 11, 17 e 48) espanadores e o'i enanaz, groselha, caju e de outras
plantas ou frutas e guaraná espuma:4e
•-vassoiwas
assinalar animais vivos inclusive aves, dados, estrados, amarinhas, estojos, exaasse
ovos, em geral, Inclusive do bicho da premedeiras, embalagens de madeira,
Classe'
30
escada, formas, _gaiolas, guarnições
Para distinguir: Bolsas, caixas, carieis
seda
Armações
de
guarda-chuvas,
e
'guardapara poste-b ' -cos, guarnições para corras e estiSjos para acondicionamento de
•
Classe 20
Para distinguir petrechos navais e asso( tinas, guarnisões de madeiras para sóis, capas, cabos e castões, de guarda cachimbos, charutos, cigarros e cigarris
náuticos, âncoras, bolas, cintas de nal utensílio') dom4stisos, grfos, malas de sóis, guarda chuvas, guarda-sóis, pon- lhas, fósforos ou fumo, charuteiras,
taÇão, fateixa, paraquedas e salvavidas madeira, paliara pratos pipas, pinos, teiras de guarda chuvas, guarda-siós, gari-eiras, fosSareira se tabaqueiras, capuxadores, prendedores de roupas, pe- bengalas, sombrinhas, varetas de guard chimbos, piteiras, boquilhas e ponteiras.
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes destais monogramas, palitos, pasInhas, da' chuvas, virolas e guarda-chuvas filtros, Isqueiros e suas partes integrais.
integrantes: . Aros para bibicletas, auto- garSinhos e colheres para sorvam pates (inclusive pedras), instrumentos • pis.
Classe 31
•
,
móveis, auto-caminhões, aviões, amor- litos para dentes, táboas de passar rou- Tendas losas, correias de tôda .espécie ra cortar charutos e limpadores para
? - tecedores, alavancas de câmbio, braços, pas. táboas de carne, tonéis, torneiras, cordoalha e barbante, * barbante de cachimbo, charutos, cigarrillsos, cigarros,
breques, braços para veIculos, bicicle- tambores, tampas, suportes de madeira, amianto e de algodão, cordas de algo- rapé, fumo em 'fardos, em fõlhas, dess
nadinha, rolos, rosários e arma
tas, carrinhos de mãe e :arretas, canddão,, cabos; calabres. Cordoalhas
\ fiado e em corda

3.

dultita-felra 29
Classe 45
Votas naturais, plantas, sementes e mudas para agricultura e floricultura a
horticultura
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil. agua de lavadeira. agua tanitaria, cera para sbalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos.
lixivia, li de aço, pomadas para caiaados. palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
• objetos, panos para polir e para lina
pesa, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral • saponaceos.
veias e velas a base de estearias,
sabem sei p6, co flocos, esponjas de
limpeza
Classe 47
õleos n de qualquer espécie para Guina
naçao, aquecimento e lubrificação. Petrole° refinado, semi-refinado e nãorefinado, com ou sem a mistura de
óleos minerais,, amimais ou vegetais,
para a iluintnaçáo, aquecimento, [abrificaçao ou coa:bastias, e graxas. Produtos e óleos combustiveis provenientes de petróleo
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos agua de colônia, agua de toucador, agua de beleza, água de quina,
água de rosas, agua de alfazema, água
para barba, loções • tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pela e "maquilage, depilados, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cilios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumadas para
banhos, pentes, vaporizadoaes de parkme; escovas para dentes, cabelos, unhas
e dias, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
tuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas. cílios e pintas ou sinais are-.
/Mais, óleos para a pele
Classe 49
jogos, brinquedos, artigos desportivo, e
passatempos. a saber: álbuns para tecortar e armar aviões, •utomáseis
aros, argolas, bercinhos, konecas, bonecos, baralhos de cartas, bolas para
iodos os emaces, brinquedos em forma
fe animais, balões de brinquedo, bilhares. brinquedos meciinicos, brinquedos
em forma de instrumentos musicais.
brinquedos em forma de armar, brinquedos de borracha com ou sem assoaio. carrinhos, carrocinhas, caminhões,
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
para esporte, cartões para lato Cala
abas de brinquedo, casinhas de armar
eadeiraa de brinquedo, carteiras e analisam com falas para recortar e
armar, calçados para bonecas, cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo
copos de dados, caixinhas de música
dados, dardos, discos. dominas est:dr]
pretas de brptaquedo, espingardas de
Vento, ntaquinhas para jogar, enigmas
engenhos de guerra de brinquedo, terzinho: de engomar. ferramentas para
lanças, figuras de aves e animais.
para lago de xadrez, fogrez e
fogaaranros de brinquedos, fogo' de
futebol de mesa, joelheiras para esporte.
"ambos Rara pesca, guiso' para crian-

DIARIO OFICIAL (Seção IN

Outubro do 19A'

Classe 27
Artefat-s d. na/ha on fibra não incluidos em tutías classes, a saber: —
capachos de trica ou fibra, esteiras de
palha. esteiras • de fibra vegetal, fio
de pita, joeiras de fibra, malas de cáabano, obras de palha obras de fibra,
'Nclitistria Brasileira
rédeas de corda, resfriadores de fibra
anatai para água, utensilius de fibra
vegetal, xerga de coco e esparto
Classe 41
Classe 28
Café em grão, torrado e em po
Para distinguir: Artefatos de material
Ténnos as. 647.262 a 647.283, de
plástico e de nylon: Recipientes fabri22 de junho de 1964
cados de material plartico, revestimenLojas Evereu S.A
tos confeccionados de suFstânclas aniSão Paulo
mais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para tele fones, baldes, bacias, bola
saa caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensillos, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alicaixas de material plástico r-ara
Indústria Brasileira mentos,
baterias, Coadores, caos, canecas, et»
[heras, conchas, cestas para pão, ceada
ahas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para vela%
Ténno n° 647.255, de 22-6-1964
Classe 23
caixas para guarda de objetos, crias
Indupar Ltda. Indústria, Comércio e
Tecidos
chos, coadores para chá, descanso para
Clame 24
Representações
Alamares, atacadores para espartilhos pratos, copos e capinha, de plastoco
Paraná
e calçados, ataduras de algodão para para' sorvetes, caixinhas de plástico
'diversos fins, exceto para fins medict• para sorvetes, colherinhaa pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, for.
nata, bandeiras, bordados, braçadeiras, minhas de plástico para sorvetes, discos
barlas cadeados, capas para móveis e embreagens de Material plástico embae
planos. carapuças para cavalos, cor. lagens de material plástico para sorve.
dões, debruns, la, fitas, forros, franjas, tu estojos para objetos, espumas --de
Classes 8, 11, 14, 15; 28, 49
festão, feltro para órgão, ifgos, gaiar- nyion, esteiras, enfeites para batom&
Tareao ra 647.256, de 224-1964
dates. lamparinas. mochilas, mosquetei- veia, massas anil-ri:ides, escoadores de
Lojas Queréncia Ltda.
ros, nesgas. ombreiras e enchimentos pratos; funis, formas para doces, fita*
para roupas de homens e senhoras isolantes, filmes, fios de 'celulose, fechos
Paraná
panos para enSeites de móveis, rito para bolsas, facas, guarnições, guarnia
fazendo parte dos mesmos, palmilhas, ções para chupetas e mamadeiras, girara
passamares, pavios, rédeas, rendas, re- :lições para porta-blocos, guarnip5ei
des, sacas, sinhaninhas para vestidos. para liquidificadores e para batedeiras
telas, tampos para almofadas, naco fa- de frutas e legumes, guarnições de maTitulo
— zendo parte de móveta, artigos estes teria! plástico para ctensilios e objetos
feitos de algodão, cánhamo, linho, juta g uarnições para bolsas, garfos, galerias
Ténia° n° 647.257, de 2244964
para cortinas, jarros, lamiaados, plásseda, taba, lã, pêlo e fibras não
Indústria Madeireira Cerro Azul
ticos, lancheiras, mantegu eirds, mal”
incluidos em outras classes
Limitada
arinbis, pendedores de rouphs, puxadoa.
Classe 25
Paraná
res para móveis. a
pratos, Paliteis
Para distinguir: Arvores de aatal, bi- ros, pás de casinha, fies.
pedras pomes, artibe lota bolas para enfeites de arvores gos, protetoes para documentos, pude natal, cartas geograficas. cartões xadores de agua para uso doméstico
Indústria Madeireii
postai., cartazes, dIsplays. estatuetas, porta-copos, porta-niquels, porta-notas,
estampas, gravuras, frutas de vidro, fi- p orta-documentos, placas, rebites, roaCerto Azul,
gura sde ornatos, festões, fotografias nhas, recipientes, suportes suporta para
frutas de louça, figuras para enfeitar guardanapos, saleiros tubos, %elas,
alasses 16 e 40
bolos de anil/ciarias, batizados, casa- tubos pare ampolas, tabus para serinTitulo
mentos e outras quaisquer comemora- gas, travessas, tipos de material plais
Termo a, 647.258, de 22-6-1964
ções, gravuras, imagens, letreiros, ma- tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhaCerámica Industrial Agrícola Ltda. nequins, maquetas, obras artísticas, obras. mes para acondicionamento, vás" 4.
de pintura. paineis e cartazes para de- caras, colas a frio e colas não bei
Paraná
corações e par aexposição, projetos, em outras classes, para borracha, pa
mostruários de mercadorias diversas e cortumes, para marcineiros, para sapa.
Cerâmica Industrial
para propagandas. suportes artísticos teiros, para vidros, posta adesiva pata
para vitrines. estatuetas para adornos correias, austa e pedras para afiai'
Agrícola
e para fins artísticos. taboletas
rebolos, adesivos para facas, adesivos
para ladraras e adesivos • para azulejos,
Classe 26
Alforges de vime, argolas de made
anéis, carretéis par tecelagem • guarClasses 15 e 16
Titã)
de marifm ou de osso, argolas de ma- !ações de material plástico para iodas/
tria geral de plásticas
deira de marfim ou de osso para guars,
Termo n° 647.259, de 22-6-1964
Classe 29
danapos, armações de marfim ou madeiCasa do Chefe Lalra para leques, artefatos de madeira
EseCnas comuns, espanadores e
para casinha, cabides de madeira, caiPernambuco
VaSSOUtas
•
xas de madeira, copos de cosinha, cesClasse 30
tas de salgueiro, cestos de madeira ou
vime para pão, colheres de pau, dentes Armações de guarda-chuvas • guardaCasa do Chefe Lida.
de madeira para rodas. dormentes de sóis. capas. cabos e castões de guardamadeira, envólucros de madeira para chuvas e auarda-sóis, guarda-chuvas.
garrafas, escadas de madeira, estribos guarda-sóis. ponteiras de guarda-chtia
de
madeira, figuras de madeira, fivelas vas. guarda-sóis e bengalas, sombria
Nome Camercial
de osso ou marfim, forquilhas de ma- abas. anseias de guarda-chuvas, atrelas de guarda-chuvas
1;1,mo n9 647.260, de 22-6-1964
deira, forros de madeira, grades de
Classe 32
Casa Moreno fade
madeira, letras de madeira, mastros de
nlmanaques. anuários, álbans impreas
madeira,
molduras
de
madeira
para
quaPernambuco
dros, monogramas de marfim, penéla aos cartazes, catálogos, jornais nado
de biombo, painéis de madeira, tábuas nela e estrangeiroz, publicações impera.
de costura, tábuas para cortar carnes,
▪ revistas. Propaganda em rádio,
tambores de madeira, tampas de madei- televisara jornais, programas radiofónira, tonéis de madeira e torneiras de ca', peças teatrais e cinematográficas
revista liblprtuas
Nome CoMercia:
madeira

balteres, enzôls, bicas artificiais
para pesca, jogos de damas, iogos de
dominó, jogos de raquete, nh„ para
pesca, luvas para box, para esgrima,
para jogador de soco, mascaras carnavalescas, mesas de bilhar, de campista,
de roleta, de xadrez. mobílias de brinquedo, miniaturai de utensilioa domésticos, patins, patinetes piões, petecas,
plarquetas para ginástica, peças de
jogos de damas, dominó e xadrez, pelo123, pianos e outros instrumentos musa
cais , de brinquedo, pistolas de atirar
Rezas, papagaios de papel, panelinhas.
quebra-cabeças , em forma de armar,
raquetes, redes de pesca, redes para
10903. rodas de roletas, revólver de
arinquedo, soldadinhos de chumbo, ta!Acarai para jogos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, tamburéus,
tamboretes, tênis de mesa, trans e viasférreas para brinquedos, varas para
pesca, vagonetes e zepelim

!rirmo a° 647,261, de 22-6-1964
Jorge Bebei
Paraná

CAFÉ FLORES

INDL/PAR

Quirêncià

Casa Moreno Ltda.
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Classe 34
para ,ferramestas, chuveiros. calços de mais, requeijões, sal, saga, sardinhas. flama, papagaios de papel, panelinhas,
Cortinas, capachos, encerados, inclusive borracha, chapas e centros de mesa; sanduiches, salsichas, salames, sopas en- quebra-cabeças em forma de armar,
rara instalaçõei hospitalares. estrados. corras de borracha, capsulas de borra- latadas, sorvetes, sucos de tanates-e
raquetes, redes de pesca, redes para
Linóleos, tapetes em geral para assoalhos cha, calços de borracha para máquinas, tratas: torradas, tapioca, tamaras, talha., jogos. rodas de roletas, revólver de
• paredes e artigos de pele para os copos de borracha para fatias dedeiras. rim. tremoços.' tortas, tortas para ali- brinquedo. soldadinhoa de chumbo, tamesmos fins, passadeiras
mento de animais e aves. torrões.
deáentupideiras, discos de mesa, desbleiros para jogos, tacos de bilhar,
- toucinho e vinagre
canso para talheres, encostos, embolas,
tambores para crianças, tambtuémi,
Classe 36
Classe
42
tamboretes, tênis de mesa, trans e viasPara distinguir: Artigos de vestuários esguichos, estrados. esponjas de borAguardente,
sus.
aperitivos,
bagaceiférreas para brinquedos, varas para
e roupas feitas em geral: Agasalhos, racha, quebra-jacto de torneiras., fios
aventais, alparcatas. anáguas, blusas de borracha lisos, formas de borracha. ra. batidas, brandi, bitter, cachaça, cerpesca, vagOnetes e repelias
botas, botinas, blusões, boinas, baSa- guarnições para móveis, guarnições de vejas, cidra, conhaque, extraí() de malClasse 50
te
permentado,
fernet;
genebra,
gengidowros.• bonés, capacetes, cartolas, cara- borracha para automóveis, lancheiras
Para distinguir impressos: eia, papéis de
puças. casaçao, coletes, capas. chatas para escoladas, lâminas de borracha pa- birra. gin. gingar, idrsch; kummel
carta, papéis de oficio, cartões tomer.
marasquinhos, nectar, p.perment ciais e de visitas, envelopes de qualquer
.carhecols, calçados, chapéus, cinto*. ra -degraus listas de borracha para pacitas. combinações; carpinhos. calçai nelas, monopiaa, maçanetas, protetores ponches, rum, sucos de frutas com
tipo, faturas, duplicatas, letras de camálcool, Jizahos, vodka
whisky
de senhoras e de crianças, calções. cal- para para-lamas, projetores de para-chobio, cheques, notas promissórias, debenClasse 43
ças. camisas, camisolas, camisetas. ques. pedal ara acelerador e partida, petures, apólices, ações, folhinhas passocuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros. ras para busina.s, pratinhos, pneumáti- Aguas gasosas, naturais ou artificiais; gana aéreas. ferroviárias, rodoviárias,
amas, casacos, chinelos, dominós, echar- cos, pontas de borracha para bengalas caldo de cana, caldos de frutas; gua- marítimas, bem como bilhetes de sorteio
per fantasias, fardas para militares, co- e muletas, borracha aia aros, rodas raná; refrescos, refrigerantes; soda; xae impressos em geral
ropes" para refrescos
legiais, fraldas, galochas, gravatas. gar- maciças, rodizios. revestimentos de borTermo n.° 647.284, de 22-6-1964
luva s, ligas, lenços, mantas. meias, :acha, rodas de borracha para móveis
Classe 45
(Prorrogação)
car..:6s, mantas, mandrião, itentlhas, pa- 3anfoias de vácuo, suportes, semi-pneu- Para distinguir: Plantas, sementes e
Empresa
Gráfica
"O Cruzeiros" S.A.
rus logos de !ingeria. jaquetas, laques,
mulas para a agricultura e horticultura
Guanabara
let6s. palas, penhoar, pulover, pelerinas, máticos, suportes de câmbio, saltos, soe' a floricultura, flores naturais
peugas, ponches, polainas, pijamas. pu. 'as e -solados de borracha. surdinas de
Classe 46
nhos, perneiras, quimonos, regalo", borracha para aplicação soa fios tele- Amido, alvejantes, anil, água de lavarobe de chambre, roupão, sobretudos. fônicos e telegráficos, tampas de bor- deira, água sanitásia, cem para assoasuspensórios, sairias de banho, sandálias, racha para conta-gõtas, e tinas de oor- lho', detergentes, esponjas de aço, fóssuciares, shorts, sungas, atolas ou slacks. racha para elaboração de 'substancias
foros. lixivoa, lixas, lã de aço, pomaquimicas
tilar, toucas, turbantes, ternos, unidas para calçados, palha de aço, preClasse 40
formes e vestidos
Classe 32
(sáveis em geral de metal, vidro, de parados para polir e limpar madeiras, Almanaques. anuários. álbuns impres•
Classe 38
aço, madeira, estofados ou não, Inclu- vidros, metais e objetos, panos para
Aros para guardanapos de pape. sive móveis ara escritórios: Armários, polir e para limpeza, panos de esmeril sos, cartazes, catálogos, jornais nado
aglutinados: álbuns (em branco). álbum, armários para banheiro e para roupas • material abrasivo empregado na lim- anis e estrangeiros, publicações ~rupara retratos e autógrafos. balões (ex- usadas, . almo'aciaa, acolchoados para peza de metais e objetos, sabões em gas, revistas. Propaganda em rádio,
ceto para brinquedos) blocos para móveis, bancos, balcões, banquetas, geral, sabões em pó, em flocos, saponL televisão, jornais, programas radiofónicos, peças teatrais e cinematoortificati
correspondência, blocos para cálculos. bandejas, domiciliares. berços, biombos,
caos, velas e velas a base de
e revistas impressas
blocos para anotações, bobinas brochu. cadeiras. carrrinhos para chá e café
Classe 47
ras não impressas, cadernos de escre- conjuntos para dormitórios, conjuntos Óleos de qualquer espécie para ilumiTêrmo a.° 647.285, de 22-6-1964
ver, capas par adocumentos, carteiras para..sala de jantar e sala de visitas, nação. aquecimento e lubrificação. Pe(Prorrogação)
caixas de papelão, cadernetas, cader conjuntos para' terraços, jardim e praia, tróleo refinado, semi-refinado e não- Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S.A.
nos, caixas de cang o, caixas para pa. conjuntos de armários e gabinetes para refinado, com ou sem a mistura de
Guanabara
•
pelaria, cartões de visitas, cartões co copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras óleos minerais„ animais ou -vegetais,
marciais, cartões indicas confeti. car gama:irias, cadeiras de balanço, caixa para a iluminação, aquecimento lubritolina, cadernos de papel melimetrada de rádios, colchões, 'colchões de molas ficação ou combustão, e graxas. Pro• em branco para desenho, cadernos dispensas, divisões, divads. discotecas. dutos e óleos combustíveis proveniescolares. cartões em branco, cartuchos. de madeira, espreguiçadeiras, escrivanientes de petróleo
1.4.2 cartolina. crapas planográficas, ca nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
Classe 49 •si:lhas. mesinhas para rádio e televi- Jogos, brinquedos, artigos desportivos e
Jamas de lembrança, carretéis de papelào, envelopes, envóiticros para cha- são, mezinhas para televisão, molduras passatempos, a saber: álbuns para rerutos de papel, encadernação de papei para quadros, porta-retratos, poltronas, cortar e armar aviões, automóveis,
ou papelão, etiquetas. Milhas indicas. poltronas-camas, prateleiras, porta-cha- aros, argolas, bercinhos, bonecas, boneClasse 32
Rilhas de celulose. guardanapos, Borco péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e cos, baralhos le cartas, bolas para Almanaques, anuários, álbum' impusvitrines
não impressos, livros fiscais; livros de
todos os esportes, brinquedos em forma soa, cartazes, catálogos, jornais nade
Classe 41
contabilidade; mata-borrão; ornamento:
de animais, balões de brinquedo, bilha- sais e estrangeiros, publicações impresde papel transparente; pratos, papeli Alcaahofras, aletria, alho,' aspargas. res, brinquedos mecânicos, brinquedos sas. revistas. Propaganda em rádio,
nhos, papéis de estanho e de aluminio açúcar,' alimentos paar animais. -amido. em forma de instrumentos musicais, televisão, jornais, programas radiofôni• papéis sem impressão papéis em brancc amêndoas. ameixas, amendoim, araruta brinquedos em forma de armar. brin- cos, peças teatrais e cinematográfico
para impressão, papéis fantasia. menca arroz, atum, aveia. avelãs, azeite. azei. quedos de borracha com ou sem assoe revistas Impressas
par %liar, paredes, papel almaço com tonas, banha, bacalhau, batatas, balas ido, carrinhos, carrocinhas, caminhões
TO'rmo n.° 647.286, de 22-6-1964 •
os sem pauta papel crepon, papel de 'aiscoltos, bombons. bolachas, baunilha cadeira de brinquedo, carteiras e eia
eas pó e em grão, camarão. canela
Taberna Atlántica Ltda.
seda. papel Impermeável. papel em bo
cartas
de
jogar,
chocalhos,,
caneleira
pau e em pó. cacau, carnes, chá
Guanabara
bina para impressão, papel encerado .:an
velem
com
Milhas
para
recortar
chocolates. confeitos. .cravo.
pelei higiénico. papel impar:acalcai. caramelos,
armar,
calçados
para
bonecas,
cordas
cereais. CC011iki10. creme de leite, cremes
para copiar papel para desenhos. Pa- alitnenticios croquetes, compotas, cari- para _pular, clavinas para tiro ao rdvo
pel dpara embrulha impermeabilizada lie& coalhada, castanha, cebola, condi. copos de dados, caixinhas de música.
papel para encadernar. papel vara es- mentos para alimentos, colorantes, dados, dardos, discos, dominós,
crever, papél para imprimir. papel Pa- chouriços, dendê. doces, doces de fru- ganias de brpinquedo, espingardas de
rafina para embrulhos. papel ceio,. ane. as. espinafre, essências alimentares, em- vento, estaquinhas para jogar, enigmas
papel celnlose. papel de linho, papel nadas, ervilhas, enxovas, extrato de to- engenhos de guerra de brinquedo, ferabaorvente, papel para embrulhar ta- mate, farinhas alimentícias, favas, fé- rinhos de engomar, ferramentas para
Classe 41
baco, papelão, recipientes de papel. ro- culas. flocos, farelo, fermentos, feijão, crianças, figuras de aves e animais, Alcachofras, aletria, alho, aspargos
setas de papeL rótulos le papel. rolos figos, frios, frutas secas naturais e cris- figuras para 'No de xadrez, fogões e açúcar, alimentos paar animais, amidta
de papel transparente. sacos de papel.' talizadas; gri cose, goma de mascar, goramêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
serpentinas; tubos -postais, de cartão. duras, grânulos, grão de bico, gelatina foglozinrcei de brinquedos, jogos de arroz, atum, aveia, avelas, azeite, anal'
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
tubetes de' papel
goiabada. geléias, herva doce, herva ganchos para pesca, guisas para crina- tonas, banha, bacalhau, batatas, bale*
Classe 39
mate, hortaliças, lagostas, lingta.s, leite para pesca. jogos 'de damas, jogos' de biscoitos, bombon& bolachas, baunilha
Para distinguir: Artefatos de borracha condensado, leite em pó, legumes em
café em pó e em grão, camarão. canela, .
e lata: arruelas, argolas, amortecedo- conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- dominó, jogos de raquete, linhas para em pau e em p6, cacau, carnes, ché,
pesca,
luvas
tiara
boa,
para
esgrima,
res, assentos para cadeiras, borrachas sas alimentícias, mariscos, manteiga,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
para aros, batentes de cofres, buchas de margarina, marmelada, macarrão, mas- para jogador de soco, máscaras carna- cereais, cominho, creme de leite, cremes
valescas,
mesas
de
bilhar,
de
campista
estabilizador, batentes de portas. baten- sa de tomate, mel e melado, mate, masalimentidos croquetes, ~pata, cars
tes de chassis, bicos para mamadeiras, sas para mingaus, molhos, moluscos. de roleta, de xadrez, mobilias de . brin- glca, coalhada, castanha, cebola, coe&
quedo.
miniaturas
de
utensillos
domésmentos para alimentosa'colorantes,
braladelras, bocais, bases para telefo- mostarda. murtadela. nós moscada, nones, borracha para carrinhos, Indus- zes; óleos comestíveis, ostras, ovas, ticos, patina, patinetes piaes, petecas, chouriços, dendê, doces, doces de feto
triais, borracha para amortecedores, "bai- pães piaos, prlinés pimenta, pós para plarquetas para ginástica. Pinas de tu, espinafre, essências alimentares, em
Ana de borracra para rédeas, cochiro pudins. pickles, vares. presuntos. Pa- logos de damas, dominó e xadrez, pelo- padas, ervilhas, enzoves, extrato de ts.
de motores, cansaras de ar, chupetas. tês, petit-pois. astilhas, pizzas. pudiaa, tos, pianos e outros instrumentos mui- mate. farinhas alimentichts, kW& fé.
cordões maciços de borracha, cabos queijos, rações balanceadas para ani• cais de brinquedo, pistolas de atirar culas, fiem fardo, fermentos. feilikk
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ilgos. frios, frutas secas naturais e cris.
Luradas; gricose, goma de tuascar; gorduras, granuios, grilo de pico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce. hera
mate. hortaliças, lagostas. ilagi.as , leite
condensado, leite em pó. legumes em
ccnserva, lentilhas. linguiça. .ouro, mas.
ias alimenticias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada. macarrão, mas
ia . de tomate, mel e melado, mate, massa para mingaus, molhas, moluscos.
mustarda, morn.dela, nós moscada, noar s, óleos comestiveis, ostras, ovas,
páes. piaos. prlinés, pimenta, pós para
pickles, peixes, presuntos, patês petit-pois, astilhas, pizzas, pudica;
queijos, rações balanceadas para animai requeijões, sal, aagu, sardinhas.
sanduiches, salsichas, salame:, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
ron. tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves. torrões.
toucinho e vinagre

Termo n.o 647.287, de 22-6-1964
Standard Electrica S. A.
Guanabara
PRORROGAÇÃO

NOTURNO
Indústria Brasileira
Classe 8
Máquinas falantes e receptores de
rádio e televisão
Termo n.9 647.288, de 22-8-1964
Standard Electrica S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Tèrmo n.o 647.291. de 22-6-1964
Standard Electrica S. A.
Guanabara

PRORROGACAO

PULUDIO
Indústria Braelleira
Classe 8
Máquinas falantes e receptores de
radio e televisão
Tarmo ta.° 647.292, de 22-6-1964
Standard Electrica S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

CALIFA
irxhittria Brasileira
Classe 8
Máquinas falantes e receptores de
radio e televisa°
Tê:mo n.o 647.293, de 22-6-1964
Standard Electrica S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

BALLADE
Zatiatria Brasileira
. Classe 8
.

Máquinas falantes .e receptores de
rádio á televisão

Firmo a.9 647.294. de 22-6-1964
Standard Electrica-S. A.
Guanabara •

PASTORAL

PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira

GEOW.GETOTX
Ind. Erasiutira

-

Classe 8
Máquinas falantes e receptores de
rádio e televisão
Termo n.9 647.289, de 22-6-1964
Standard Electrica S. A.
Guanabara
PRORROGAÇÃO

Classe 8
Máquinas falantes e receptores de
rádio e televisão
Termo n.9 647.295, de 22-8-1964
Standard Electrica S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

CAPPICCIO

PICCOLO

Indústria Brasileira

ladústrla Brasileira
•

Classe 8
Máquinas talantes e receptores de
rádio e televisa°
647.290, de 22-6-1964
Termo
Standard Electrica S. A.
Guanabara

Classe 8
Máquinas falantes e receptores de
• radio e televisão
Termo n.° 647.296, de 22-6-1964
Standard Electrica S. A..
Guanabara

Termo n.a 647.297, de 22-6-1964
Standard Electric5 S. A.
Guanabara

Classe 8
Maquinas falantes e receptores de
rádio e teleaisão

Termo n.° 647.304, de 22-6-1964
Empresa de Transportes Asa Branca
Sociedade Anónima
,
Minas Gerais

'Firmo n.° 647.298, de 22-6-1964
Standard Electrica S. A.
Guanabara

heasoonlo
rranaport•. ASA SS.VZA

Irapram da

Classe 33 •
Titulo

PRORROGAÇÃO

scurrprzatg

Têrmo n.o 647.305, de 22-6-1964
Emprêsa de Transportes Asa Branca
Sociedade Anónima
Minas Gerals

Ifiaístria Brasileira
Classe 8
Máquinas falantes e receptores de.
rádio e televisão

PRORROGAÇÃO

'Firmo n.o 647.299. de 22-6,4964
Standard Electrica S. A.
Guanabara

.PRORROGnA0

CLicse 33
Transportes em .geral

BAtICAROLI
Classe 8
Máquinas falantes e receptores de
radio e televisão

Termo n.9 647,306, de 22-6-1964
Dimatel Ltda. — Distribuidora Mineira de Material Elétrico
.
M:nas Gerais

Têrmo n.9 647.300, de 22-64964
Standard Electrica S. A.
Guanabara

D1MATEL ITDA
DISTRIBUIDORA —MINEIRA

PRORROGAÇÃO

DE-MATERIAL- E LETRICO
Nome Comercial
••nn

'Firmo n.9 647.307, de 22-6-1964
Dimatel Ltda. — Distribuidora Mineira de Material Elétrico
São Paulo

Classe 8
Máquinas falantes e receptores de
'rádio e televisão
Termo n-9 647.301, de 22-6.1964
_Standard Electrica S. A.
•
Guanabara

PRORROGAck)

CAÇULA
Classe 8
Máquinas falantes e receptores de
rádio e televisão
Termo n.* 847.302, de 22-6-1964
Standard Electrica S. A:
Guanabara

CONSOMTOPIUM

4100AILIGIIT
j

MANHATTAN

•• Cbsse 8
Mãquinas. falantes e receptores de
rádio e televiso

Classe 8
Rádios-receptores

liailistris Brasileira

PRORROGAÇÃO

Classe 8
Máquinas falantes e receptores de
radio e televiso

BROTIVII0

OUVEPTURE

PRORROGAÇÃO

addstria Brasileira

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

~ia arsatiau.

Terino n.o 647.303. d: 22-6-196a
Síandard Electrica 5. A.
Guanabara

.indástris Brasileira •
Classe 8
Máquinas falantes e receptores de
rádio e televisão

1

DIMATEL

Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos,
alarmas elétricos, alto-falantes, ampe.
rimetros, amplificadores para rádios,
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para
edificios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para on• dular ou secar cabelos, aparelhas Para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, espia
radores de pó, benjamins, bobinas elétricas, caixas de derivação. campainhas
elétricas, comutadores, condensadores
elétricos, conectores, enceradeiras, estufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros detricos, ogões, fórnos, galvanemetros.
hiclrõmetros, 'Indicadores automáticos de
de água, instrumentos medidores
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de energia elétrica, instrumentos telefô- meteres, aborta, sungas, stolas ou siada,
',
uicoa, interruptores, irradiadores, lám- tuier, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
padas, liquidificadores, manômetros, w!crofones, pick-up, pilhas elétricas. reTermo n• 647.314, de 22-6-1964
ceptores de rádio, refrigeradores, ralais,
Prorrogação
relógios, reostatos, telefones, termostaHolophane Company, Inc.
tos tomadas, transformadores, válvulas
Estados Unidos da América
para rádio, válvclas para aparelhos de
televisão, ventiladores e voltimetros

o.
Termo n.° 647.308, de 22-6-1964
Banco Econômico da Bana S. A.
Bahia

BANCO ECONOMICO
DA BANIA S. A.
Nome Comercial
Termo n. 0 647.309, de 22-6-1964
Banco Econômico da Bahia S. A.
Bah

Outubro de 1964

rodas para veiculos, selins, trlcicles, ti- de alcatrão, minerais, vegetais, com
rantea para veículos vagões, velocípe- se de borracha, eterizadas, esmaltes, Iso
des, varetas de controle do afogador e cai, opacas, transparentes, vitrif:cavela
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de secas, atoxicas, inoraanicas, luminosas
carros, toletes para carros
para capotas de automóveis, para pa
redes, para cimento, para madeira, pari
Têrmo n° 647.317, de 22-6-1964
ferro, para calçados, para fazendas, paProrrogação
ra licõres, ara preservar da ferrugem,
Laboratórios Anclrómaco S.A.
prearados pora tillu r tintas, esmalte'
São Paulo
para pinturas, para revestir metais, dr
res esmaltes, la.as esmaltes, ouro brilhante para pintura sôbre esmaltes, materiais para tornar opacos os esmaltes,
produtos de esmaltagem, arras a
• de alizarina, Coln amianto, com base de borracha, de ceras, de alcatrão.
de zinco, brilhantes a álcool, piladas a
óleo, minerais, vagetats, luminosas, viLatairatimica tzeireffic, Jia.
trificáveis, tranapa-entes, opacas, secas,
ao Pealo
para a cerveja. para Lages, para fazenda ara o ferro, para cimento, para

madeira, para construção e inorgânicas,
Classe 8
Globos, abat-jours e artigos similares
parailuminação

Têrmo n° 647.315, de 22-6-1964
Prorrogação
WM. Wrigley Jr. Company
Estados Unidos da Aireica

vernizes. mordentes, secantes, dissolveuClasse 3
zenda ara o ferro, para cimento, para
Produto lanmaceutico indicado no tra madeira, para construção e inorgânicas,
tamento de moléstias metabólicas e de vernizes, mordi ates, secantes, dissolvenCarência
tes quimicos para vernizes

Termo a' 647.318, de 22-6-1964
Prorrogação
Laboratórios Andrómaco S.A.
São Paulo

Termo n° 647.321, de 226 - 1964

Prorrogação
Husqvarna Vapenfabriks Aktiebóág
Suécia

Classe 33
Nnsignio Comerciai

Termo a.° 647.310, de 22-6-1964
AMA — Asbestos Mil Art Ltda,
Guanabara

MA

NOSIEITAIT

Classe 41
Balas de goma cobertas de açúcar

tialkoratários

~rouco C.A.

SZo Pagã

Tèrn2o n 9 647.316, de 22-6-1964
Classe
Teçidoi em geral
11~, Termo n.0 647.311, de 22-6-1964

Orlando Gomes da Silva
Minas Gerais

Prorrogação
V. Gazelle Rijwielfabriek v/H
Arentsen 6 Kõlling
Holanda

Lá:_nféga doer eatisztátv
Classe 17
Titulo
Termo n- • 647.313, de 22-6-1964
Ultima Moda Ltda.

welyeeca

Guanal-,;

REMA

Queijo
Classe 21

Para disthaguir: Velculos e suas partes

Classe 36
Integrantes: Aros para bibicletas, autoPara distinguir: Artigos de vestuários móveis, auto-caminhões, aviões, amorroupas
feitas
em
geral:
Agasalhos.
e
tecedores, alavancas de cambio, braços,

!cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. acharpes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos de !ingeria. Jaquetas, laques.

sirvas, ligas, lenços, mantõs. meias,
maiõs. mantas. mandrino, mantlhas, pal'etós. palas. penhoar, palover. pelerinas,
Peugas. ponches. polainas, pilaram, pualam, perneiras, quienonos, regalos,
'sabe de chaMbre, roupão, sobretudos,
rsit er,av6rins unidas de banho, sandálias.

Laborterápica Bristol
S.A. Indústria
Quqmica e Farmacêutica
São Paulo

Classe 41

.INDÜSTRIA BRASILEIRA

aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas. chatas
cochecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.

Classe 3
Classe 8
Produto farmacêutico indicado ao traMáquinas para picar carne, sorveteiras,
tamento de moléstias do connita vasos
moinhos para milho, moinhos para café,
e artérias
máquinas para cortar pão e máquinas
para espremer frutas, todas para uso
Têrmo n° 647.319, de 22-6-1964
doméstico
Prorrogação
National Dairy Products Corporation
n° 647.323, de 22-6-1964
Termo
Estados Unidos da América

Termo n• 647.320, de 22-6-1964
Prorrogação

Triângulo Ltd.
São Paulo

Indústria

Brasileira

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado como
anti-fibrinolitico

breques, braços para n.-iculos, bicicleP
tas, carrinhos de mão e carretas, camiLgwit
Termo n' 647.324, de 22 - 6 - 1964
nhonetes,, carros ambulantes, caminhões
Piorrogação
carros, tratores, carros-berços, carrosMassa Falida I aboratórios Raul Leite
Soç . Anônima
tanques, carros-irrigadores, carros, carNome Comercial
roças, carocerias, chassis, chapas cirTermo n• 647.322. de 22-6-1964
Estado da Guanabara
Deutsche Hydrierwerke
culares para veiculos, o -lios de veiculos Dehydag
G.m.b.H.
carinhos para máqui:eas de escrever
Alemanha
corrediços, para veiculas, direção, desliPRoaROGACii0
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros. eixos de direção,
freios, fronteiras para velculos. guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões
manivelas, navios. ónibus. para-choques
Classe 1
para-lamas, para-brisas, pedais, pantbes, Para d.stinguir: Tintas a óleo. brilhanrodas para bicicletas, raios para bicicle tes a óleo, piladas a óleo, a álcool. em
C..ase 48
tas, reboques, radiadores per4 veiados. peo, de zinco, de alisarias , de amianto,
Pasta dentifrícia

3ri1WuuLu_

COMPERLAN

4

Quinta-feira 29

escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas. cadernos de lembrança; carretéis de papelao. envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, Rilhas indicas,
,PRORROGgigi
falhas de celulose, guardanapos, livros
na° impressos, livros fiscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papelinhos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão. papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
par Narrar, paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel crepon, papel de
Classe 3
Uni preparado. farmacêutico ' Indicado seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
como recaineralizante do organismo
paIel higiénico, papel impermeaxel„
Têrmo a* 647.326, de 22-6-1961
para copiar, papel para desenhos, paProrrogação
pel para embrulho impermeabilliado
Massa Falida Laboratórios Raul Leite papel para encadernar, papel para esSoc. Anónima
- crever, papel para imprimir, papel paEstado da Guanabara
rafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
PRORROGAÇÃO
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel. rótulos de papel, rolos
de papel transparente. , sacos de papel,
serpentinas; tubos postais, de cartão,
tubetes de papel
Classe 1
Têrmos na. 647.330 e 647331, de
/rodai° guindar;
22 de junho de 1964
Acessórios Especiais S . A . Comércio
Tênia° a° 64(.327, de 22-6-1964
e Indústria
Laboratórios &Ines S.A. Indústrias
Estado da Conntá,"
Quimica e Parmacétitica
Estado 4 Guanabara
Térmo n° 647.325, de 22-6-1964
Laboratórios Krinos S.A. Indústria
Química e Farmacêutica
Estado da Guanabara

PAINERÁLÍA
INDUSTRIA BRASILEIRA

PRORROGAÇKO

IIHINO5PA5MIN.

•
Classe 28
Material plástico com relevo, para torrações e revestimentos, cobertura plástica para cabeça de parafuso
: Têrmo n9 647.335, de 22-6-1961
Foca-Foto, Ótica, Cartografia e Afins
Soc. Anônima
Estado da Guanabara
PRORROGAÇÃO

•
Classe 24
Aplicações para ornamentar vestidos,
Classe 3
Preparado para ser usado na medicina lenços, blusas, toar.aas. guardanapos e
artigos similares
e na farmãcia
Casse 25
Têrmo a' 647.328, de 2241964
Decalques api.iaars a sõbre tecidos
Sociedade
Nacional de Comércio e Representações
Tèrmo n' 647.332, de 72-6.1964
Limitada
Editora H. D. Oliveira 8.A.
Estado da Guans.1~2
Estado da Guanabara

á . O. N. A. C. O. R.
Classe 16
fatigais Comerciai
Uma n° 647.329, de 2241964
Papelaria Favorita Laia.
Estado da Guanaaara

FAVORITAINDOSTRJA BRAMEM:
Clame 33
Aros para guardanapos de papei
aglutinados. illbuns (em branco), álbuns
paira retratos e autógrafos. balões (ex.
cato para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, "bobinas brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas par adocumentos. carteiras.
caixas de papeie°, cadernetas, cadernos, caixas de cartão. caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais. cartões !adices, conferi, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos

1
Casse 38
Papéis-vegetal, katlimetrado, transparente
part desenho
• 'Manos ns° 647.336 a 647.339, de
22 de junho de 1964
Foca-Foto, Ótica, Cartografia e Afins
Soc. Anônima
Estado da Guanabara
PRORROGAÇÃO

indústria Brasileira

imia do Comprador dos Produto";
Indústria Automobilistios::
Classe 32
Guia do comprador dos produtos da
Indústria itutomobilistica
Têrmo a" 647.334, de 22-6-1964
I Fralwanda Manufatura Plástica Ltda.
Sao Paulo

Classe 3b
Pra/das e cueiro;

versas e para propaganda, suportes
t1sticoa para vitrines, estatuetas pa
adornos e para fins artísticos, taboi

Termo n° 647.333, de 22-6-1964
Irbel Comércio e Indústria Ltda.
Classe 26
São Paulo

CESTALUX

' lie Jim 'ao •
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'foca'

Classe 38
Aros para guardanapos de ,pa
aglutinados, álbuns (em branco), Mb
para retratos e autógrafos, balões- (
cato para brinquedos) blocos pa
correspondência,. blocos para calculei
blocos para anotações, bobinas brocht
ras não impressas, cadernos de asa(
ver, capas par adocwnentos, carteira
caixas de papelão, cadernetas. rade:
nos, caixas de cartão, caixas para pi
pelaria, cartões de visitas, cartões c.
marciais, cartões indicas conte% c
tolina, .cadernos de papel melimetra
e em branco para desenho, cadern
escolares, cartões em branco, cartucht
de cartolina, empas planogréficas, et
demos de lembrança, carretéia dé pS
pelao, envelopes. envólucros para
rotos de papel, encadernação de pa
ou papelao, etiquetas, falhas ilidi
falhas de celulose. guardanapos, 11Yr
não Impressos, liame fiscais; livros
contabilidade; mata-borrão; ornam=
de papel transparente; pratos, pape
Mos, papéis de estanho e de ahuniniq
papéis sem impressão, papéis em brand
para impressão, papéis fantasia, meno
par forrar, paredes, papel almaço nu
ou sem pauta papel crepes, papel d
seda, papel impermeável, papel ed boa
bina para Impressão, papel enceradel
el mpermeáz
i
alel higiénic
papel
para copiar. papel para desenhos, pç
pel para embrulho bnpermeabilizadl
papel para encadernar, papel para ai
cravar. papel para imprimir, papel pa
rafina para embrulhos, papel celofans
papel celulose, papel de linho, papt
absorvente, papel para embrulhar ta
baeta, papello. recipientes de papet"ro

setas de papel, rótulos de papel.
de papel transparente, sacos de pa
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para serpentinas; tubos postais, de cartas
alheies de capei
carimbos, almofadas para tintas, abriClasse 50
dores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão, borrachas para Para distinguir: Impressos em alra
colas, brochas para desenho s, cofres. bilhetes, duplicatas, faturas, foibinhã
canetas, canetas tinteiro, canetas para notas fiscais, papéis de corresponda;
desenho, cortadores de papel. carbonos, lia, passagens, recibos, anúncios lu
pressos
carimbos, carimbadores, cola para papel.
Classe 17
coladores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicado- Artigos para escritório, almofadas par
rer, datadores. estalos para desenhos, carimbos, almofadas para tintas, abr
estojos para canejas. estojos com minas, dores de cartas, arquivos, borracha
esquadros. estojos ; para lápis, espetos, berços para mataborrao, borrachas pari
estiletes para papéis, furadores, fitas colas, brochas para desenhos, cofre'
para máquinas de escrever, grafites canetas, canetas tinteiro, canetas pai
para lapiseiras, goma arábica, grampea- desenho, cortadores de papel, carbonoç
dores, lápis em geral, lapiseiras, ma- carimbos, carimbadores, cola para papa
quinas para apontar lápis, minas para coladores, compassos, cestos para coa
grafites, minas para penas, máquinas de respondênda, desenhadores, duallcada
escrever, máquinas de calcular, maqui- res, datadores, estojos para desenhai
nas de sanar, máquinas de multiplicar, estojos para canetas, estojos com minal
réguas, raspadeiras de borrões, stencils esquadros, estojos para lápis, espetei
percevejos para papéis, perfuradores, estiletes para papéis, furadores. St,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carim- para máquinas de escrever, grafiti
bos, porta-lápis, porta-canetas, porta- para lapiseiras, goma arábica, grampett
cartas, prensas, prendedores de papéis, dores. lápis em geral, lapiseira, paul
para mimeógrafos, tintas e tinteiros quinas para apontar lápis, minas
grafite', minas para penas, máquinas
Clame 25
esavver,
máquinas de calcular, =aqui
Para distinguir: Arvores de natal. bide somar, diáradnas de multiplicai
belos, bolas para enfeites de arvores nas
raspadeiras de borrata, stencl
de naaal. cartas geografias& cartões Na- réguas,
perceveSps para papéis, perfuradora , •
tais, cartazes, diplays, desenhos artísti- mata-gatos,_poeta-tinteiroa, porta.carins
cos, desenhos, decalcomania para teci- bus, porta-lápis, porta-canetas, porta • ".;
dos, estatuas, estatuetas, estampas, gra- Cartas, prensas. prendedores de papéis
vuras, gratas de vidro, figuras de or- para mimeógrafos, tintas e tinteiros
natos, festões, fotografias frutas de louClasse 38
ça, figuras para enfeitar bolos de ani- Aros para guardanapos de papa
versarieis. batizados. casaraeatoe e ou- aglutinados, abana (em branco), aluar
tras quaisquer comemorações, imagem, para
retratos e autógrafos, balões (eZ
letreiros, manequins, maquetas, obras ar- ceio para brinquedos) blocos Para
ti:ratas, obras de pintura, Patada e car cor
respondência, blocos para ceados,
-tazesprdcoçõaexpsião blocos para anotações, bobinas
brocha;
projetos, mostruários de mercadoriaa
ria alo impressas, cadernos de uai.

Nmp."
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ver, capas par adocumentos, carteiras

wat

caixas de papelão, cadernetas, caderno& caixas de cartao.• caixas para papelaria, cartões de visitas. cartões comerciais, carioca indicas conteti, cartolina, cadernos de papei melimetrado
e em branco para' desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, etapas planograhcas, cadernos de lembrança, carreteis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, -encadernaçao de papei
•ou papelão, etiquetas. feilhas indicas,
falhas de celulose,. guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente;. pratos: papelinhos, papéis de 'estanho e de alumiai°,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
par torrar, paredes. papel almaço rem
ou sem pauta papel crespou. papel de
seda, papel impermeável, papel em bo
bina para impressão, papel encerado,
Pald higiénico, papel unpermeãxek
para copiar, papel para desenhos, papel, para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose.' papel de anho, papel
absorvente, papel para embrulha: tabaco, papelão, recipientes de papel. rosetas de papel. rótulos de papei, ellos
de papel transparente. sacos de papel.
serpentina& tubos postais, de cartão,
tubetes de papel
Classe 25
Imagens) gravuras, estátuas, estatuetas,
estampas, manequins; croquis; plantas,
planejamento e projetos, maquetas, displays, ornamentação e- decoração de
vitrinas, proetos arquitetônicos
Classe 50
Cartazes impressos, cheques, clichês,
cartões, termosplásticos de identidade,
etiquetas impressas, faturas, follLabas
impressas, notas promissórias, recibos e
rótulos

Teimo a9 647.346, de 22-6-1964
Anton.',a Sergio Monteiro de Barros
Estada da Guanabara

RESU

BRAGANÇA

Indústria Brasileira

preirrogação

DINA
Çnd. Brasileira

PRORROGACÃO,
Classe 48

PROVETO)VE
RJ MO

Termo n° 647.345, de 22-6-1964
Interior Turismo S . A .
'Estaclo da Gisanabara

jimiiiaã-
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Classe 32

Revista

V ,

n, 647.352, de 22-6-1964

Prorrogação
Fra.dr. Perder Abs. . Sohn,
Alemanha

PYRANTON

'Pêras° n° 647.349, de 22-6-19h4
Prorrogação
Provetone Rádio Ltda.
Estado da Guanabara

ICrrn Brasileira

de 19W,

PRORROGAÇÃO

Classe 46
Algodão preparado para limpar móveis
e metais, anil, amido, azul da Prussia
e Ultramar para a lavanderia, alvaiade,
Classe 1
abrasivos quando para conservar e polir, barrillia, buchas para limpar e po- Produtos químicos para fins industriais
a saber: dissolventes
lir; cera liquida e sólida para assoalhas,
móveis e pisos, composições para limTermo n° 647.351,-de 22-6-1964par maquinismos, carbonato de otasProrrogação
sa, cêra para lavanderia; desodorante
Nordmark-Werke Gesellschaft Mit
sanitário, detergentes; extrato de anil:
Beschraenkter Haftung
flanelas preparadas para limpar metais
Alemanha
e móveis, fécula para tecidos, fósforos;
goma para lavanderia e lavadeira, graxas para calçados; Uquidos para tirar
'PRORROGAM
manchas e branquear roupas; óleos para limpeza de carros; pomadas para
calçados, pasta para polir, preparados
quimicos para tinturaria e lavanderia
próprios para tirar manchas de roupas,
preparados para lavar, pós de brunir
metais; soda para lavanderia, sabão em
pó, -sabão comum, saponáceos com detergentes, sulfato de soda, &beato de
Classe 3
sódio, soda cáustica; tijolos de olir; Um produto farmacêutico, destinado ao
velas
tratamento -de disenteria bacilar, colite
aguda, dispepsia dos adultos, enterite
Termo n° 647.347, de 22-6-1961
aguda e crônica, desinterias e desinteProrrogação
rias estivais
Panificadora Nova Braganda Ltda,
São Paulo
Termo, a° 647.353, de 22-6-1964
Prorrogação
- nrorrogacgo
Companhia Lupo-Agricola, Comercial e
Industrial
São Paulo

Classe 41
Queijos e Frios

'

outubro

PRORROGAÇÃO

—
termo ti' 647.3+4, de 22-6-1964
-&- x Marlene de Macedo Rodrigues Lisboa
Estado da Guanabara

• 'Têm a* 647.350, de 22 6-1964
Prorrogação'
Farbwerke Hoechst Aittieagesellschafi
vorm. Meister Lucius
Brilning
Alemanha

ND. BRASILEIRA

'Termos as. 647.340 a 647.343, de
Classe 41
22 de junho de 1964
Doces, balas, chocolates, biscoitos, boFoca-Foto, Ótica, Cartografia e Mais lachas, massas alimentícias, pães, fariSoc. Anónima
nhas alimentícias de cereais compostas
ou não, raspas, féculas, grânulos flocos,
amido, doces e frutas em conservas,
preparadas em massa, em calda. em
compotas e cristalizadas, legumes em
conservas e pickes
Termo n.9 647.348, de 22-6-19“
Prorrogação
Panificadora Dina Ltda.
São Paulo

Estudo da Guanabara

ni) •

Classes 8 e 33
Titulo de nyt:Rbeleclmento

pRoaRamçío
•

Classe 11.
Ferragens e ferramentas de toda espé..
cie, cutelaria em geral e outros artigos
de metaq a saber: alicates, alavancas,
arrue/as, argolas, aldravas, armações de
metal, abridores de lata, arame liso ora
farpado, saadeiras, botijões, brocas, bigornas, baixelas, bandejas, bacias, baldes, bules, cadinhos, cadeados, castiçais
colheres para pedreiros, correntes, cabides, chaves, cremones, chaves de Parafusos, conexões para encanamento,
colunas,, canos de metal, chaves de fenda, chaves inglesa, canecas, copos, caldelrões, caçarolas, chaleiras; cafeteiras,
dobradiças, enxadas, enxadões, esferas,
engates, estribos, formões, foices, ferrolhos, facas, facões, fechaduras, funis,
freios para estrada de ferro, ganchos,
grelhas, garfos, limas, lâminas, latas de
lixo, machadinhas, molas, martelos, marretas, navalhas, puas, paz, pregos, pis.
raçusos, panelas, roldanas, rebites, serras, serrotes, tesouras, talhadeiras, toe.
quezas, torneiras, trincos, urinóis, tuball,
sinatuna a soma
Termo a' 647.354, de 22-6-1964

Prorrogação
Volkswagenwerk Aktiengeselischaft
Alemanha

indástria Brasileira

Classe 36
Para distinguir: 'Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aírentais, alparcatas, anáguas, blusas,
Classe 7
botas, botinas, blusões, boinas, babaTratores para agricultura e para
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraestradas
puças, casação, coletes, capas, chales,
cachecols," calçados, chapéus,- cintos.
Termo a° 647.355, de 224-1964
cintas, combinações, carpinhos, calças,
Prorrogação
de senhoras e de- crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas, Ragis Kartoffelzucht — Ilnd Handda.
garellschaft M.B.H.
cuecas, cerouia:, colarinhos, cueiros,
•
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
Alemanha
pes. fantasias,, fardas para militares, colegiais, fruídas, galochas, gravatas, gorros, jogos de !ingeri& laqueias, MOA.
MORROS:O
luvas, ligas, lenços, mantas, melas,
maiôs, mantas. mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover. palatinas,
peugas, ponches, polainas, pliasnas..pn.
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
ateres, aborta, sungas. atolas ou slacks.
tuler, toucas, turbantes. ternos, uniformes e vestidos
•

PREÇO DO NÚMERO DE ROJE: CR$ 10,00

agis

Classe 41
Batatas

