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EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL SUBSTITUTO
Reconsideração de Despacho

Dia 23 de Outubro de 1964
• Cia. Teperraan de Estofaraentos —
opoente do têTZ00 n.° 143.431 privilégio de invenção para — Uma cama beliche metálica tipo conversível
— de: Jacques da Cruz Senna —
Reconsidero o despacho que deferiu o pedido para o fim de determinar que a oposição entrada no
prezo legal, seja apreciada pelo técnico.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL SUBSTITUTO
Diversos
Dia 23 de Outubro de 1964
N.° 160.172 — The Tudor
Acumulador Company — Aguardese ainda a solução do terra° número 468.485, pedido de prorrogação
4o reg. int. ri.° 44.510.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE RECURSOS
EzliOncla

Dia 23 de Outubro de 1964
Cl.. de Cigarros Souza Cruz —
junto ao termo 358.367 marca Rothmana (King Size) — Satisfaça exigencia.
Reconsideração de Despacho

Joaquim Rodrigues de Almeida —
no pedido de reconsideração de despacho de indeferimento no termo número 219.913 marca Filipe — Mantenho o despacho de indeferimento.
A marca Philips é notbriamente cunhecida e é daqueles que se derramam da classe em que está contida,
abrangendo terias as outras. O nome S. A. Philips do Brasil and amparado pelo art. 8. 0 da Convenção
da União de Paria.
Cia. Cervejaria Brahma — no pedido de reconsideração do despacho
de deferimento do termo 311.399 título Padaria Guanabara — de: Euelides Mascarenhas — Mantenho o
despacho que deferiu o pedido do
registro do título Padaria Guano-

INDUSTRIAL
bera. Trata-se de estabelecimento de
Belo Horizonte, sediado na rua Guanabara. Não á caio de concorrência
desleal com ai mercas e títulos da
Brahma.
International Shoe Co. — pedido
de reconsideração de despacho de deferimento no termo 332.149 marca
Casa Standard de Equipamentos
Técnicos Artigos para Escritório
Casa Standard Ltda. — Reconsidero
o despacho que concedeu o registro
para o fim de indeferir o pedido em
face do reg. p.° 244.428 (que apresenta a mesma parte emblemática),
Warenzeichenverband Fur Dia
Kraftfahrzeugindustrie E. 17. —
correndo do despacho que indeferiu
o termo 341.085 marca IFA — Reconsidero o despacho que indeferiu o
pedido em face da marca AFA. • Os
artigos são diferentes e as classes
também são diferentes, e o mais importante, as 'marcas são diferentes.
Pelas rezam expostas concedo o registro.
Cia. Atlentica Comercio e Indústria Ceci — no pedido de reconsideração de despacho de indeferimento no termo 345.531 marca Castelo
de Vizeu — Mantenho o despacho
de indeferimento. Vizeu é uma cidade portuguesa e Portugal é famoso
na fabricação de azeite. O consumidor, diante da marca Castelo de Viseu, é levado a comprar o azeite pensando adquirir um produto importado de Portugal mas é enganado
porque o produto é do ' Estado da
Guanabara.
Cia. Riograndense de Adubos
CRA — no pedido de reconsideração de despacho de deferimento no
termo 346.224 merca Crai de Calilreunidos Agro Industrial S. A. —
CRAI — Mantenho o despacho que
concedeu o registro. A marca CRA
é para adubos da classe 2 e se diferencia da merca CRAI para artigos da classe 43 bebidas não alcoólicas.
Leidea Rosa — no pedido de reconsideração de despacho de deferimento do termo 347.824 marca Brasília de Themistocles Versiani de
Oliveira Cunha — Mans.-nho o despacho que concedeu o registro da
arca Atualidades Brasília ls da classe
8 conforma inforrnacão fls. 79.

—

Bracco Novotherapica Laboratórios
S. A- — no pedido de reconsideração
de despacho de deferimento no termo
358.485 marca Meprospasmin — de
S. A. Institutos Terapêuticos Reunidos Laboferma — Mantenho o despacho que concedeu o registro. Entre as marcas Atropasmin (registrada) e Meprospasmin (registranda)
não há possibilidade de confusão. O
elemento Pannin comum nas duas
marcas provém de Espasmo • mais
o sufixo In.
F. D'Almeida e . Souza — no pedido de reconsideração de despacho
de indeferimento do termo 365.836
marca Apres Midi — Mantenho o
despacho de indeferimento. A marca Apres para perfumarias é obstáculo ao registro de Aptas Midi.
Rosner 8s Filhos Ltda. — no pedido de reconsideração do despacho
que indeferiu o termo 376.491 marca Rosnar — Mantenho o despitcho
que indeferiu o pedido. Não é ima
nível o registro da marca Rosner para meias, mesmo sendo patronímico
porque é o anagrama da marca Rensor também para meias.
Produtos Químicos Ciba S. A. no pedido de reconsideração de despacho de indeferimento do termo número 378.580 marca Tacitin — Mantenho o despacho de indeferimento,
Entre Tacidina e Tacitin há possibilidade de confusão tônica ou gráfica.
Laboratórios Lysoform S. A. — no
pedido de reconsideração de despacho
no termo 380.790 marca Levaform
— Mantenho o despacho que conca
deu o registro. Não há possibilidade
de confusão entre Lysoform e Le.
vaform, levando-se em conta que —
Form _ elemento comum é encontrado em - várias marcas registradas
Tibor Kovacs — no pedido de re.
consideração de despacho que indeferiu o termo 498.353 marca Farisette — Mantenho o despacho de indeferimento. A marca registrada Marizete é um obstáculo ao registro da
marca registranda Parizette
Exigências

EXPEDIENTE DA DIVISÃO
JURIDICA
Transferência

do

e

Alteração de NOM*

Titular de

Processos

Dia 23 de Outubro de 1964
, Wenceslau Biskup (fls. 10) •
"Hercules" Comércio e Indústria
Móveis de Ferro Sociedade Analma (fls. 17) — nos pedidos de ano-

tação de transferência da marca
"Hércules", registro nP 159.559 -Wladislau Biskup — firma individual, — fls. 8 V. e 9 — registrou
a marca "Hercules", em 28-5-53 —
fls. 9 verso.
Às fia. 10 vem ao processo o filho do titular (Wenceslau Biskup),
pedindo seja feita a transferência para o seu nome siibre o fundamento
de que, tendo falecido • o titular, Wla-

dialau, os demais herdeiros a ele,
Wenceslau, cederam a aludida marca, bem como o título "Fábrica de
Móveis "Hercules".
Às fia 17 a empresa "Hercules's
— Comércio e Indústria Móveis de
Ferro Sociedade Anônima requer
também seja transferida para seu nome a marca em tela, apoiando-se na
certidão de fia. 18/24.
Submetida a esclarecimentos e
existência de dois pedidos de transferência por pessoas diversas, foram
as partes chamadas a dizer, como
consta a fla, e fls, do processoA fls. 19 encontra-se ofício da 4.11

Vara da Fazenda Pública cujo Juiz
solicita informações para instruir
mandado de segurança impetrado pa.
/a Empresa supracitada, No "writ"
aqui citado o requerente pede que
sejam tornados sem efeito os dmpachos e os atos proferidos no Departamento com relação às prorroga.
ções requeridas por Wenceslau
kup.
Atendendo ao Dr. Juiz do aludido
feito, o Dr. Diretor-Geral deste Departamento prestou as informações do
fls. 25.
Encontra-se, também, às fls.. 32 cée
pia ria sentença prolatede neguei*
mandado à qual termina concedend•
a segurança "... para o fim indica.
do".
Examinado atentamente o prosear
so, e considerando que, como se vi
do documento de fls. 18, o titular
Wladdlau, em. vida, associou-es
terceiros para a constituição de
sociedade anônima, em sucessãournt
firma individual — VVIadislau

Walita S. A, Eleteo Indústria —
no pedido • de reconsideração de despacho que deferiu o termo 146.826
—Apresente cópia da oposição citada no pedido de reconsideração.
kum

•

- .93 Repartições - Públicas
deverão remeier o expediente
destinado à publicaç4o nos jornais. diàriamente. até às 15 horas.
- As tCdatnpçtieS . pprtihentes à matéria retribuida; nos cal
sos de erros ou omissões. devera

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
•• -

• nonsvan

'

• GERAL

; ALERTO CE BRITO PEREIRA

clama 2" medito eu euto.4.10
FLORIANO GUIMARÃES

criar.]: 06 aluen;ido ¡ui puet.scadeas
ser formuladas por escrito, a MURILO FERREIRA ALVES

Seção de Redação, das 9 as 17.30
horas, no máximo até 72 horas
após a saída dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados.
ressalvadas, por quem de direito,
rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o extepior. que serâ'o sempre anuais. as
assinaturas poder-se-lio tomar;
em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem avis
prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validada de suas assinaturas., na
parte superior do enderêço
Impressos o número do- talão de
considerando que a marca "Ilercules" era propriedade da firma individual aludida;
considerando que a sucessão verificada inclui a propriedade da marca e do titulo que pertenciam ao
mesmo Wladislau;
considerando que, falecido este, entre os bens do espólio não podiam
constar os registros em questão, 03
quais acompanharam seu titular
quando da constituição daquela apeiedade anónima;
considerando que, muito acertadamente, não consta do inventário
existência nem da marca nem do titulo já mencionados;
considerando os dispositivos letais
aplicáveis • o que mal *conta do
processo;
delirei o pedido de tresuiferáncia
constante de fls. 17, requerido por
"Hercules" Comércio e Indústria
Móveis de Ferro Sociedade
una. ficando indeferido o pedido de anotação de fls. 10, por faltos
de amparo legal.
A. Seção de Transferência.. • Licenças.
Em 23 de outubro da 1964. - as.)
Darey Aurélio de Menezes, Diretor
da D.J. (Suba.).
Quanto ao registro n." 159.560 título "Fábrica da Móveis Kb:cuias":
Anote-se a transferência requerida às
II:. 14 pare "Hércules" Comércio e
Indústria . Máveis de Ferro Sociedade
Anónima, face ao que consta de fis.,
do regiteo n.° 159.539.
12. j., 23-10464 . (a) P4rcY Mo
gas, Diretor Subst.°.
-len

•
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IMOLO in
g•••• da pubileddadai do aximdlento do. Oiepartarimilffild
Naelonod da , Propriadada Industriai do 110rflotérie
da IndOetrta a Comércio

Impresso noa- oilchiaa do Departamento de Imprensa NaolOnal

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES a PARITCULARET

Capital- e Interior; Semestre • •

Ano ,

FUNCIONÁRIOS

Capitai slnteriort

Cr$ 600,00 ;Semestre-.

Cr$ 450,00

Cr$ 1.200,00 1 Ana . •-• • . • Cr$ 900,00

Exterior:
Ano

smn-• *ui •

Exterior:
.Cr$ 1.300,00 Ana- anda eme •••••• Cr$ 1.000.00

.... As RepartiçaesPúblicas
cingir-se.ão às assinatura
s antraii
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em quat4
quer época. pelos Órgãos compe,
tentes.
- A fim de possibilitar a te.
massa de valeiras acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente che4
que ou vale postal, emitidos il
favor do Tesoureiro do Apartar
mento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornece.
rão aos assinantes que os soai..
tarem no ato da assinatura.
- O funcioná rio pública fe.
decai, para fazer Jus ao desconta indicado, deverá provar
esta condição na ata, da assi.
natura.
.--- O' custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acresci..
do de- Cr$ 0.50, se do mesmo

registro, O mia e o 4no em que jornais, devem os assinantes. profindará:
videnciar a. respectiva renovação
A fim de evitar solução de com antecedência arirrima de ano, e de Ci$ 1.00. par ano
continuidade no. recebimento dos trinta (301 dias.
decorrido

NP 478.888 - Marcel Elmma- N. o 478.911- café e Bar. TaN.o 392.014 - Nestle S.A. miei - Satisfaça exigên- nia Ltda. - Satisfaço exigência.
Satisfaça exigência.
NP 478.912 - Bar e Restaurau
N. o 405.702 - Casa da Vila da cia.
N.° 478.887 - Miacarbras Co- te Nossa Senhora dos Nav~tes
Feira e Terras de Santa Maria.

- Satisfaça exigência.
N. o 459.208 - Liga InternadohaL de Prevenção do Câncer Ginecológico. Satisfaça exigên..
ela.
N. o 474-.974 - Olegário da Silva
Bernardes. - Satisfaça exigência.
N..b• 478.859 - Luiz Serrano
Matud. - Satisfaça. exigência a
Prassi ga.ee. excluindo perfuratri..
zes, ci. 6.
NP 478.861 --Luiz Serrano Matud. - Satisfaça exigência excluindo perfuratrizes, cl.
NP 478.682 - Luiz Serrano.Ma.
tud. - Satisfaça ex igência e
prossiga-se excluindo perfuratrizes, cl. 6.
N. O 478.864- Luiz Serrano Natud. - gut/afaça exigência e

prossiga-se excluindo perfuratrizes, cl.
NP 478.885 - Terpa Transpar-

tes. S.A. -. Satisfaça exigência e
prossiga-se como titulo de estabelecimenta na classe 33.
N. o- 478.888 - Padre Ciro Tbrine. - Satisfaça exigência.
W. 0 478.868 - Farmácia Jardim
América Ltda. - Satisfaça. exigência.
N. o 478.873 - Rêde Ferroviária
Federal S.A. - Satisfaça exigência.
N. o 478.875. Brinquedos Ban111XPKDIENTE DA BEÇA° DE'
deirantes S.A. - Satisfaça exiZUM FORMAL DE MARCAS= gência.
_ N.° 478.876 - Brinquedos Banoutubro de- 1984
Dia. 2.
deirantes. S.A. - Satisfaça ext.

xigéndaa:
gêncl
iSr. oa-478.884 Indústria
, N. o 321.719 Baythetna : Co. - e Comércio de Auto. Peças Ltda.

§atiefaea exigência.
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- Satisfaça exigência.

mércio e Indústria Brasileira de
Máquinas Cartões- e Instrumentos Ltda. - Satisfaça exigência.
N". 0 478.888 Macarbras Comércio e Indústria Brasileira de.
Máquinas, Cartões. e Instrumentos
Ltda. -Satisfaça exigência.
N.° 478.889 - Macarbraa Comércio a Indústria Brasileira de.
Máquinas,. Cartões e Instrumentos
Ltda. - Satisfaça exigência. .
N. o 478.890 - Macarbiaa Comércio e Indústria Brasileira de
Máquinas, Cartões e. Instrumen.os
Ltda. - sa tAnfaça exigência.
'N'. 0 478.891. - Continental OH
Co. - Satisfaça.exigência.
N. o. 478-898 - Indústria. Inati.
vela Donana Ltda. - SatirLiça
exigência.
•
N. o 478.899 Indústria. Imóveis D.onana Ttda. - Satisfaça
exigência.
N'. 0 478.900
- Indústria Imã.veis Donana Ltda. - Satisfaça
exigência.
N.° 478.901 - Indústria. DM.veia Donana.J:tda. - Satisfaça.
exigência:
N. o 478.902 - ' Indústria /móveis Donana Ltda. - Satisfaça
exigência.
N. o 478.903 - Indústria Lmóvels DAnana. Satisf.lça:
exigência.
N. o 478.904 - Indústria Imóveis Donana Ltda. - Satisfaça
exigência.
N*.° 478.909
PanifloaçÃO
mexera Ltda.
SatiSiliça exigên...
cia.
N. o 478.910: - Café. e ,Bar da
Granja Ltda... - Satisfaça. exigènela.

Ltda. -. Satisfaça exigência.
N. o 478.013.- café e Bar Azemeia Ltda. - Satisfaça exigência.
N. o 478.914 - Peixoto & Irmão Ltda. - Satisfaça exigência.
N. o 478.915 - Peixoto & Irmãos
Ltda. - Satisfaça exigência.
N. o 478.918 - Armando da
Silva Araújo. - Satisfaça exigência.
-

N.' 478.919 - J. Marques Adão

Satisfaça exigência.
N. o 478.920 - Indústria e Comércio de Calçados Ararat Ltda.
- Satisfaça exigência.
N.° 478.922 - Tecidos Doar
Ltda. - Satisfaça exigência.
N. o 478.931- Farba Tintas Especais Ltda. - Satisfaça. exigência.
o 478.933 - Indústria. Mineira de Produtos Químicos Ltda.
Satistaça exigência.
N. o 478.937 - Cerealista e Café
Triângulo Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 478.945 - Indústria, e Comércio de Aparelhos Elétricos e
Mecânica Edave Ltda. - Satisfaça exigência.
N. o 473.951 - Comercial Real
de MU:minas e Equipamentos de
Eteritório Ltda. - Satisfaça" exigênc'a.
N. o 478.953 - Francisco - sit,
Motta Pereira . - Satisfaça extgência
N'° 47ff. 954. - Francisco es
Dffhtta. Pereira, - Satisfaça exigência.
N. o 4'78.987 - Raphae/ Serruya
& Cia. Ltda. - Satisfaça erigêneia.
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N a 397.446 - Laboratório Chim
N a 474.790 - Vinícola Manferrato
(Com exclusão de 'cartões de visiN. o 478.968 - Adolpho Milman
Industrial
Lobosco Ltda.
Limitada.
Cumpra
a
exigência.
tas).
Vicenzó Xerranova Barbado. N° 398.570 -- Nuno Sumo Braa.
N° 475.341 - Teodoro GuattPlei
N. 459.991 - •Fleissner - BalsaSatisfaça exigência.
dão.
Voas - Cumpra a exigência.
N. o 478.939 - Aluminio Estru- ner GMBH ê Co. - classe 6;
N a 400.227 - Instalações Industraia
N. 472.156 - La lo Mi - Joanne
turas Moduladas Georg Ltda. DIVERSOS
Elnema Ltda.

Lagiscarde - classe 32.
Satisfaça exigência.
N9 403.097 - Tranasa Transada.
N. 472.420 - Ma ° - Maquinas
478.079
Metalúrgica
.FuN. o
Na 474.832 - Flórida Expresso e sãos TVIecànicas Nacionais Ltda.
e
Equipamentos
Mello
Ltda.
classe
simec Ltda. - Satisfaça exigênNa 407.446 - Calçados Decorai*
11 (com exclusão de alfanges ferro Turismo Limitada. Prossiga-se com
cia.
a carvão e engrenagens para eixo de esclusa° de cartões comerciais e de Ltda.
visita (el. 38).
comando de valvulas).
N a 407.943 - Fábrica de Choco.
Diversos:
N a 355.693 - Perdigão Sociedade lates Delta Ltda,
N. 472.615 -- - Viscount -. Ind. -de
N.° 478.800 - Dekauto Autos Moveis Parisiense S.A. - classe 40. Anônima Comércio e Indústria. N° 409.264 - Casa Hélios Soda.
N. 472.783 - Tlespetaculos - Mantenho o despacho que concedeu o dada Anónima Tintas e Vernizes.
Serviços e Comercial Ltda. Prorsiga-se incluindo também a Leo Publicidadde e Estudos Econômi- registro porque as marcas registradas
409.280 - Sebastiana de Alinda
cos Ltda. - classe 32.
classe 21.
"Perdiz" e "Perdizes" são da classe: da -Prado.
N. 472.959 - Aliam - Malharia
41. Nfo há possibilidade de confusão.
N9 409.334 - Cerealista Ruinal Li..
.12 XPEDIENTE DAS DIVISÕES E Albion S.A. - classe 36.
1\1* 360.867 - Luiz Cavalcanti - mitada.
N. 473.436 - Treantil Quhnio
S P-SSCES REPUBLICADAS .
N a 409.351 ..- Metalúrgica Cocaia
Produtos Químicos Ctamércio e Indes- Mantenho o despacho de indeferimento
em -face dos registros na. 227.276. S. A.
Notificaç4o
trio S.A. - classe 3.
N a 409.863
235.345 e 241.474 todos êles patim'Comércio e Indústria
N. 474.279 - Padre Reta - Ma- sentes à firma Casa das Máquinas So- Colchões de Molas Paris Ltda.
Dia 23 de outubro de 19es
tadouro Padre Rena Ltda.
cl. 41. ciedade Anónima. O nome comercial
N° 409.894 - Helga Industrial
N. 474.367 - F,ermasa - -Fermasa Casa das Máquinas S. A. impede Sociedade Anônima,
Uma vez decorrido o mazo de recurso Ferro
IVIaleavel S.A. - classe 50.
quaquer titulo de Casas das Máquinas.
previsto pelo artigo 14 da Lei núNs 410.019 - Larural Sociedade
N.
476.353
- Paicol
Palguima
Na 357.648 - Pintex Organização Anônima Agropacuarinduatrial.
mero 4.048 de 29-1241 e mais dez
Ind.
Química
Paulista
S.A.
-•
classe
de Publicidade Limitada. - Mantenho
dias - para eventua'e juntadas de
No 410.026. - Emporlo Campos
o despacho que concedeu o registro Sales Limitada.
recursos, e do mesmo não se tendo 46.
'TroN.
476.370
Tropical
da marca "Pinica". A marca "Prinvalido nenhum interessado, ficam noN 9 410.035 -- Agenor da Silva
tificados os requerentes aaixo men- pical Ind. e Com. Láln. - classe 29. tex" está registrada em classes dife- Marques.
.N.
476.417
-SP.
Etalissemrentes. Não há o propósito de coacionados a compatecer a este DeX* 410.094 - indutora Coroada
partamento a fim, de efetuarem o ananis Consta Frases P. Fernand I. corseada desleal por parte de Pintex Sociedade Anônima,
Organização de Publicidade Ltda,
.pagament da taxa final concernentes ET P. Cousin et Fila - classe 22.
2 9 410.128
Maria Cristina San.
N° 446.984 - Dietrich Klussmann, toro.
a expedição dos respectivos ardilNome
Comercial
deferidos
Mário Edurdo Lins de Albuquerque e
cados dentro do prazo de Sessenta
No 410.151- - Rara it Miranda.
dias - na forma do parágrafo (laiN. 473.613 - Silveira Freire S.A. Piares Lins de Albuquerque. - Pros- N9 410.252 - Antaldy Bartaazoni
co do artigo 134 do Código da -Pro- Exportadora e Importsu'ora -- Silveira' siga-se na classe: 40.
& Companhia Limitada,
Na 474.878 - Venícola Manferrato
priedade Industriai.
N• 410.576 - Comércio de Com.
Freire S.A. Exportadora e Impo-taLimitaa. Prossiga-se considerando- bustão São Caetano Limitada,
dosa (art. 109-n• 2).
Marcas Deferidas
se aplicação como artigo, excluam-se
N• 410.585 - Distribuidora Ali 1/2
cartões comerciais e de visitas.
Couros Curtidos "Dicor" Limitada.
Titulo de Estabelccimenós dehefido
408.585
Ladife
LaminaN.
Retificado de Contrato de Explorado No 410.593.-- Banco Nacional In.
deita Ladife Ltda. - classe 4.
'Resinai Representações de Equipa- teramericano Sociedade Anônima,
N.
423.416 -- Orion- Chion S.
N. 450.949 - Gergam - Getaldo
entos Eprinklers Grinne/1 e 'Máquinas
-- classe 33 (art. .117 n' 1).
N9 410.602
W. Kaufrmaa
classe 1.
Campauva
N. 472.921 - Comercial Importa- Testeis Limitada (pede para ser ano- N.
N. 452.173 - Daiven Sanyo - dota Frosini
X* 410.623 --. Bocha° Monsavon
"Lri 'Carlos Frosini tada na marca Protectospray. número
Daiwa Sangyo Ind. e Com. Ude...- - classe 8 - 21 - 33 - 50 (art. 209.701 o contrato de sua exploração) Loreal.
4a~ h.
- Averbe-se o contrato de explora- -N• 410.717 - Sementes Costal
117 n° 1).
N. -453.074 - Cuyo .S.A. Boção.
Limitada,
degas Y Vinedos Santiago Graffigna
insignia deferida
N° 410.858
Indústria de -Mata
Ltda. - Satisfaça exigenda.
Alteraoto de Nome de Titular de Pro- rlal Elétrico Telenolt Limitada,
N. 454.056 - Vinalegre - Lico'Conscessos
'N. .426.938 - Binando
N9 410.860 - Indústria de Mate.
res Rijem S.A. - classe 41 (com trutora Binotnio"Ltda.
-Classe 25
rito Elétrico Telenolt Limitada,
exclusão de fritaras e refeições -pron- 33 (art. 114).
Beecham Proprietary Medicines LiDT* 410.949 - S. T. R. 1.
tas).
N. 439.833 - CAMIG - Cia. mited (pede para ser anotada na mar- Serviços Transportes Rodoviário/
N. 456.322 - Excelsa - -Excelsa Agricola de Minas Gerais S.A. - ca Scott, número 223.757, a altera- Interestaduais Limitada.
Sociedade Imobiliária lLt.ia. - classe CAM1G - classe-2 - 7 - 19 - 41 ção de nome). - Anote-se a alteraN9 410.967 - Joseph Montas.
45 (art. 114 nas classes 2 - 7 - 19 •ção.
16.
'No 411.032
Antonio Lopes da
N. 457 393 -- Alexpa Alex S. - 2141 - 45).
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE Costa.
A. Organização e Adminisrrsção N• 418.673 - Victor Antonio Boa.
Marca Indeferida
'RECEPÇÃO 'DE INFORMAÇÃO
classe 50 .
res.
E EXPEDIÇÃO
N9 423.065 -- Livraria mumtóre
N. 473.763 - 'Mababoi - SocieN. 457.598 - Setag Setag S.
A. Serviços Técnicos 3 Agricolas - dade Industrial de Carnes 14 ta -- DIA 23 DE OUTUBRO DE 1964 Vila Rica.
classs 41..
ARQUIVAMENTO DE PROCE
S- 'N• 424.338 ,- José Rodrigues da
classe 50.
Natividade.
SOS DE MARCAS
N. 456.564 - Craya - Craya EmEXIGÊNCIAS
N0 424.423 - DPD Distribuidora
ascendimentos e Administração S. A.
N a 138.382 - Percy Ribeiro Goa- de Produtos do Petróleo Limitada,
- classe 16.
N a 432.887 - Charles Sampson çalves.
N° 424.693 - Lowdes & Sons Lt.
N. 456.613 - Jovial - -Bar e Café
Cumpra a 'exigencia.
Bosworth.
N9 150.870 - Companbiaa &ali- mitada.
juvial Ltda. - ame 41.
N° 449.733 - sinas Siderúrgicas de leira de Vidros.
N9 425.539
Farmácia Julio Ra.
N. 456.688 -- Naebi
Fujiltoshi
Minas Gerais Sociedade Anónima "Ihs
Na 274.011 - Indústria de Ateia- berto Lketajz,
Steel Industry do Ltd. - classe 8.
minas". - Cumpra a exigéncia.
N9 426:392 - Flavio ralhe de
tos de Líder e Borracha S. José Li(Com excluído de material eletrico
Na 448.440 -- Gigelow Liptak dó mitada.
Carvalho,
e de aparelros eletricos que deveriam .Brasil Limityla -Fornalhas 1:ndusbaa4s.
N° 427.550 - C. Anibld Branod.
ser discrimtaados).
N9 295.417 -- Roberto Schiftan.
Cumpaa a exigência.
No 427.646 - Metalúrgica Reil
N. 456.966 - Retal
Reletgh
'Na 345.435 - -Laboratório Grad Limitada.
Nc 451..899 - Stewart Wagner ror Ltda.
Giascow. Ltda.
classe 42.
N9 428-043 •••• O Sindicato do(
poration. - Cumpra a extgencia.
Na 370.840 - Jamanta Comércio Trabalhadores em Empresas de PM
N. 456.985 - Comércio e IndúsN° 452.320 - Metalúrgica Spuaço Indústria e Importação Ltda.
tria Antonio Elas S.A. - Shantinyl Ltda. - Cumpra a exígéncia.
liodifuPão do Rio de Janeiro.
N° 370.841 - Jamanta Comércio, -X* 429.594 - Oceam Organiza
- classe 23.
N a 460.118 - -Artefatos de' Cimen- Indústria e Importação Ltda.
N. 457.971 - PriLa - Casa Priba to Erelite Limitada. - Cumpra a exiContábil e Comercial Asnaria
Na 390.091 -- Balsas Marta Limi- Limitada.
Ltda. - classe 36.
géncia.
tada.
No 425.204 - Metalúrgica Imp
N. 456.992 - Arclopac
N° 394.383 - Miguel Falcone Peia,
pra Auto Peças e Acessórios Ltda. Na 474.860 - Bazar Malan LimiLimitsda.
tendo.
classe 21.
tada. - Cumpra a exigência.
'N° 436.696 - Bady Torgo Sal
Na 396.762 - Primai Americana mão
N. 457.763 - Anca - S.
Primadorte RepreN° 474.&31
A. Ore-mi:ação e Administração --- sentações Limitada. - Cum pra a cri. Sociedack Anós..'..na Comércio e IndúsN9 443.828 - Doris' átadociadcal
tria
Classe 511
Prooaganda Limitada.
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No 445.921 - Orlando GatViut ' nro 457.494 - Meletiosi Georges;
,Papagonsta.nttnou.
'Umas.
N9 457.788 - Associação dos EmNo 446.138 - Ineore IndKstria e
Comércio de Peças de Auto.ndivets pregados da Petrobras.
N9 457.790 - Comercial e Incor..
Resolit Limitada.
No 447.258 - Falk do Brasil So- poradora Loyola Sociedade Anôni..
ciedade Anônima Equipamentos In- ma.
No 457.826 - Waldeizar Max
dustriais.
N9 448.469 - Mariano Rodrigues Preu.ss.
N9 457.972 - Transair Turismo
.N° 448.588 - Eunice Gomes de Limitada.
N.9 459.257 - Acfer Industria de
Moraes.
N° 448.755 - Fornecedora Otto Maquinas Ltda.
N.9 459.285 - Eduardo Jos Santos
Limitada.
N9 449.172 - Ateogal Indústria 'e Mendes.
N.° 459.311 - E,stefano Nuchale.
comércio de Pescado Limitada.
N.9 459.545 - Ernesto Reusing.
N9 453.025 - Graaç Couto SocieN.° 459.572 - Tabacaria La Hadade 'Ãnônima Indústria e Comérbanem Ltda.
cio.
M. Almeida S.A.
N.° 459.580
N9 453.027 - Graça Couto So- Engenharia Comércio e Industria.
ciedade Anônima Indústria e Co.
Tervel Industria e
N.° 459.650
Mércio.
Comércio de Auto Peças Ltda.
Metalúrgica
Ari.
N° 453.961
N.° 459.652 - Tervel Industria e
Canduva Limit ada.
Comércio de Auto Peças Ltda.
N9 454.184 - Miguel Marzallo.'
N.° 459.683 - Industria e Comércio
No 453.021 - Graça Couto Socie- Tagliari Ltda.
dada Anônima IndKstria e ComérN.° 459.696 - Perfumaria Kanitz
tio.
Ltda.
N.° 459.702 - Perfumaria Kanitz
. N" 453.960 - José Gomas RodriLtda.
gues de Lima.
N.° 459.720 - Condomínio do EdiNo 454.781 - Sociedade de Produtos Farmacêuticos suas Limitada., ficio jatai.
N.° 459.762 --. Cario Ideluca.
N9 454.992 - Waldemar 1.nbke.
N.° 459.763 - Biaggio Baccarin.
N9 455.013 - Olavo Q. Carvalho.
N.° 459.775 - Clube Alvorada.
N9 455.197 - Sirnon Bochner.
N.9 459.940 - Material Ferroviário
N° 455.201 - Ravel A. Comer- S.A. Mafersa,
Dial Industrial e Importadora.
N. 459.946 - Romano Cerne.
No 455.202 - Ravel Sociedade N.° 460.129 - Gráfica Rubalyat LiAnônima Comercial Industrial e mitada.
Importadora.
N.° 460.142 -- Dr. Otto MeinN9 455.282 - Adorico M. Mon- berg.
teiro Sociedade Anônima.
N.° 460.143 -- Dr. Otto Meinberg.
No 455.775 - Lavinia Samy GuerN.° 460.276 -- Progeral Produtos
oiro.
Domésticos Ltda.
N° 455.780 - Dr. Antonio de Pa..
N.° 460.316 - José Alves Pereira
dua Chagas Freitas - Arquivem-se Gravações e Edições Musicais.
os processos:
N.° 460.367 - Material FerroviaARQUIVAMENTO 'DE PROCES- ião S.A. Mafersa.
SOS DE MARCAS.
N.° 460.368 - Material Ferroviário
No 455.984 - Luiz Lichtmann.
S.A. Mafersa.
No 455.999 - Perwag Representa..
N.° 460.370 - Material Ferroviário
abes Limitada.
Ferroviário S.A. Mafersa.
N.' 460.371 J Material Ferroviário
No 456.036 - Theodoro José CouS.A. Mafersa.
to.
N.° 460.374 - Material Ferroviário
N° 456.524 - Etinica Beneficia.. S.A. Mafersa.
dora de Plásticos Limitada,
N.° 460.380 - Material Ferroviário
N9 456.525 - Indústria Gráfiaa S . A . Ma fersa
Rafco Limitada.
N9 456.530 - Indústria ' Metalúr..
N.° 460;381 - 460.382 - 460.383
gica Sicula Limitada.
- Material Ferroviário S.A. Mafersa.
N9 456.534 - Braz Almeida Pas- ' N.° 460.403 - Ruschi Ltda.
BOS.
N.° 460.469 - José Soares
de
No 456.641 - Alberto Henrique 9raujo.
Alves Góes,
N.° 460.545 - Atacadista e ComiaN9 456.676 - José Raul vieira saria Itaiquara Ltda.
N.° 460.582 - Figaro 6 iDas LiLoureiro.
N9 456.908 - Valdorniro & Cha- mitada.
N. 460.589 - Lanifício Monte Rugas.
N9 456.976 - Papyrulin Papeis e bello Ltda.
N. 460.608- Luisa He ee Chel ZanPapelaria Limitada,
N 0 457.020 - Torrefação de Café grande.
N." 460.647 - Construtora Monaco
São Pedro Limitada.
No 457.165 - Yara Materiais de Ltda.
• N.° 460.667 - Vepan Promoção de
Construção Liniitada,
No 457.172
%aldemar Seyssel. Vendas e Propaganda Ltda. - ArNo 457.175 - Irosa Indústria caiivem-se os processos.
N.' 457.975 - Cal Itu U.A. MineReunidas de Americanas Sociedade ração
Industria e Comércio.
Anônima.
N.' 457.979 - Serviços de Auto
No 457.176 - Irasa IndKatrias Suspensão
Suprema Ltda.
Reunidas de Americana Sociedade
N.° 457.981 - Pampeiro S.A. VeíAnônima.
culos e Máquinas Agrícolas,
No 457.326 - A. Fernandes &
N. 457.982 - Aiteba S.A. EmMacbado.
preendimentos Participações e ComérN9 457.478 - Cartonagem Geai cio. •
ctirus Limitada.
N.• 458.020 - Ypiranga Auto LoNe 457.490 - Geni & Companhia cadora Ltda.
Limita0; •
N.° 458.199 - Institutó de ikleza
filartbie L. Paget. Merebó Ltda.

N. 458.221 - Margarida Henriqueta
Marchesini de Fr citas.
N.° 458.225 - Icipa Peças de Máquinas e Acessori os Ltda.
N.9 458.255 - Irmãos Issa Liniitada.
N.° 458.302 - Adolfo Tigges 8 Cia.
Ltda.
Sabbatino SanN.9 458.363 chez.
N.9 458.410 - João Andrade Leal
Sales.
N.° 458.430 - Metalúrgica Castro
Barra Ltda.
N.9 458.433 - Lavanderia Yvonella
Ltda.
N.° 458.526 - Materiais e Representações Guamar S.A.
N.° 458.584 - Maxim° Rigodanzo.
Herwardt Strelow.
N.* 458.595
N.9 458.601 - Le Bolegat Filhos.
N.° 458.603 - Reynaldo F. Gaebler.
N.9 458.606 - Air-Rinco Materiais
Aeronáutico Ltda
N.° 458.647 - Djalma Borba Ferreira.
R° 458.695 -- Antonio Demerval
•
Leitão.
R° 458.710 - lanai Ind. e Comércio de Sabão Ltda.
N.° 458.746 - Helio de Abreu.
Humberto TortoN,o 458.783 reli.
N.9 458.793 - José Garibaldi de
Leo.
N.° 458.945 - Representações Tito
Ltda.
N.° 458.958 - Ind. 'de Ferramen•
tas Sehnitt Ltda.
N.° 458.959 ...- Ind. de Ferramentas
Schmitt Ltda.
N.° 458.975 -- Imp. Bransima Limitada.
N.° 459.054 -- Magilena Produtos
Cosméticos Ltda.
N.9 459.056 - Tecidos I.. Caldas

S. A.

N.° 459.093 - Mercantil S. José
mitada.
N.° 459.178 - Silva Corrêa 8 Cia.
Ltda.
N.9 459.247 - Benedito Francisco
da Silva 8 Cia. Ltda.
N. 459.248 - Construtora Testoni
Ltda.
NOTICIÁRIO
OPOSIÇÃO
Laboratório Lutecia S. A.- (oposição ao térznoz 645.006 - marca:
Frutocê - classe 3).
Vemag S. A. Veículos e Máquinas Agrícolas S. A. (oposição ao
termo: 640.722 -- Nome Comercial).
Vemag S. A. Veículos e Máquinas Agrícolas (oposição ao têrmo:
642.744 - marca: Valmaque classe 8).
Vemag 5. A. Veículos e Máquinas • Agrícolas (oposição ao têrmo:
42.743 - marca: Valmaque classe 1) .
Vemag S. A. Veículos e Máquinas Agrícolas (oposição ao sério:
642.748 - • marca: Valmaque classe 50).
Vemag S. A. Veículos e Máquinas Agrícolas (oposição ao térmo:
642.747 - marca: Valmaque classe 31).
Vemag S. A. Veiculos e Máquinas Agrícolas (oposição ao têrmo:
642.745 - marca: Valmaque
classe 11).
Vernag S. A. Veículos e Máquinas Agrícolas (oposição ao termo:
642.746 - marca: Valmagige
chuva 16).:

Outubro d
Neon Cruzeiro Limitada (oposiçZX
ao sério: 640.653 - Titulo: Bazat
Cruzeiro - classes 8 - 11 - 12
- 13 - 14 - 1$ - 17 -- 23 - 36
-37-- 49).
Indústria de Calçados Nelson N.,
lerrao S. A. (oposição ao • térmo:
643.123 - marca: Franca - classe
36).
Francesco de Capitano (oposição
ao térzno: 641.750
marca: Decasa
- classe 6).
Francesco de Capirani - (oposição
ao têrmo: 641.786 - marca: Decasa
- classe 44) .
Móveis de Aço Fiel S. A. (oposição ao Urino: 642.402 - marca:
PieI - classe 21) .
Móveis de Aço Fiel S. A. (oposição ao têrmo: 642.403 - Nome
Comercial).
Rivema S. A. Ribeiro Veiculos e
Máquinas (oposição ao térmo:
643.006 - marca: Rovema - classe
6).
Companhia Industrial de Conservas
Alimenticias "Cica - (oposição ao
têrmo 612.968 - frase: Atlanta Bons
Produtos Garante - classe 41) .
Hélio Nicolay (oposição ao sério:
642.931 - marca: Bonanza - classe 42) .
Agrobras Comercial e Indnstrial
S. A. (oposição ao tèrmo: 641.9:0
- Titulo: Arcobras - classe 1° 50).
Laboratórios Organon do Brasil Limitada (oposição ao térmo: 643 834
- marca: Linal - classe 3) .
Nestlé 5. A. (oposição ao tèrmo
641.147 - marca: Captol - classe
41).
Nadella S. A. '(oposição ao termo: 641.035 - marca: Delta classe 21).
Banco Irmãos Guimarães S. A.
(oposição ao tèrmo: 640.279 - Sinal: Banco de Cobranças B.I.C. classe 33).
Ciba Societe Anonyme (oposição
ao térmo: 640.101 - Nome Comer.
dal).
Kloeckner Humboldt Deutz A. G.
(oposição ao térmo: 639.865 - marca: Polizotto - classe 6).
Kloeckner Humboldt Deutz A. G.
(oposição ao termo: 639.866 - mar.
ca: Polizotto - classe 7).
KJoeckner Humboldt Deutz A. G.
(oposição ao têrmo: 639.867 - marca: Polizotto - classe 11).
KIoeckner Humboldt Deutz A G.
(oposição ao termo: 639.868 - marca: Polizotto - classe 16) .
Kloeckner tlumboldt Deutz A. G.
(oposição no térmo: 639.869 - marca: Polizotto - classe 50) .
Kloeckner Humboldt Deutz A G.
(oposição ao tènno: 639.870 -- Titulo: Polizotto SerraIheiria ArtistIca
e Industrial - classe 33).
Kloeckner Humboldt Deutz A. G.
(oposição ao têrmo: 639.871 - Nome Comercial).
Consorcio de Empreendimentos
Eduardo Boucault Limitada (oposição
ao têrmo: 635.796 - marca: Acapulco - classe 50).
Ananias Lima 8 Cia Limitada
(oposição ao sério: 638.930 - marca: Três Nações - classe 50).
1. E. P. Controle Automáticos Limitada (oposição ao tèrmo: 642.909
classe 50).
- marca "I E P"
* Construbras Comercial e Construtora Brasileira Limitada (oposição ao
termo: 643.305 - marca: Construbras - classe 16).
(Indústria Brasileira de
Brasquip
Equipamentos) S. A. (oposição ao
- marca: Brasquima
n6143ai
.
u
•
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Ifenne,s Sohnle S. Á. Indústrias
TírR1110 No 126.103
N.o 128.082 — Para o Privilégio O termo 125.849 — modelo ife ut2.Reunidas de Balas Finas e ehocola- de Invenção: Melhoramentos em lidada pãra "sofá -cama beli:he"
ks S ul i na (oposiçao ao têrmo:
ou relativos a centros automáti- Antonio Silvio Valveson e Ji.Ao PaIns.t. • len
. . 25
_ de janeiro de 1901
$41.912 — titulo: Sulina — classe 1 cos de telecumunicações, de Stan- zani Filho.
Requernte: Bell Aerospace Corpo.
a 50).
dard Elétctrica S.A. — EstabeleO termo 126.789, priv. invenção pa- ration — Estados Unteis:is da América,
Calçados Mondei Limitada (oposi- cida no Estado da Guanabara.
ra "Inibidor de ferrugem e tratamento
Título: Acabamento de superfície.
tão ao termo: 640.288 — marca: La
N.° 123.334 — Para o Modêlo para fixação de tinta em superficies de — Privilégio de Invenção.
kfontiel — .classe 36).
Frigorifico Cruzeiro S. A. (opo- de Utilidade: Aperfeiçoamentos ferro ligadas com zinco" — de Annco
1 9 — Um procesas para a prepara.
0
tição ao termo: 642.880 — Marca: em reator para luz fluorescentes, Steel Corp — fica publicado o 1. pot, ção de um acabamento de superfície
de Kenji Nishiwaki e Kurasa.lonro to por ter saldo o ponto antigo: 1 — em um artigo, caracterizado por apli.
sanha Alvorada — classe 411.
Um processo para tratar um revesti- car-se ao mesmo resina epoxi e sub n
Nishiwaki.
mento de zinco ligado (contende aluml- seqüentemente aplicar-se unia resinl
Retificação
N. o 124.611 — Para o Modêlo nio), de fase substancialmente singela, acrille,a sôbre a resina epoxi antes quI
de Utilidade: Nôvo tipo de alarevitar oxidarão ou corrosão bran. esta *tenha tido tsmpo de curar-se.
Ficam os Pontos Característicos me contra roubo para portas e para
Total de 16 pontos.
ca e 'aperfeiçoar a, capaci3ade pare pinabaixo mencionados retificados janelas em geral, de João Germa- tura, caracterizado paio estágio de, pra.
Prioridade: Estadas Unidos da Amél
por terem Saído com incorreções no Guidugli. — Fica retificado o parar uma solução aquosa, consistindo
rica, em. 2a de janeiro de 1960 sob O
tio Boletim do dia 21-10-1964.
final do ponto 1. Em forma da únicamente de ácido fosfórico e ácido n9 5.368.
letra L de cada lado o que facili- crônico, eia que a concentração de áciTérmos:
ta o perfeito acionamento ma- do é de 1/2% a 10% de ácido fosfóriTERMO N ? 126.391
co e 1/4% a 5% de ácido crôtnico, seri-,
nual.
N. o 105.548 — rala rrIvnegio
N. o 124.277 — Para Privilégio do as percentagen por peso e em quã
de Invenção Aperfeiçoamentos na
EM 3 de fevereiro de 1961
invenção: Aperfeiçoamentos a quantidade de ácido fosfórlce é pelo
fabricação de desinfetante com- de
em gavetas de máquinas de cos- menos, tão elevada quanto a quantidaRequernte: André Thomas — Fran.
posto principalmente de Wien.
tura em geral, de Pedro Paulo de de ácido crônico, aplicar a solu:ão ça.
Butyrucus AntIsséptico, de Chikaao
revestimento,
a
nina
temperatura
Moniero.
ji Miyairi.
abaixo do ponto d, ebuliçã de água e - Titulo: Processo e aparelho para a
N.° 123.387 — Para o Privilégio cm quantidade suficiente
biológica a frio ou para
N.° 113.244 — Para Privilégio
para formar oesterelização
tratamento por associação de aça.%
de
Invenção:
Nova
disposição
em
fosfato de zinco, na escala de 0,08 gra.. — Privilégio de Invenção.
de Invenção Pertence tubular sol, gramas por 9.29 dni2 de
dado para canalização de alta feixo de camisas e outras vestes. mas a 0200
1 9 Um processo para esterilijasemelhantes,
de
Ilídio
Costa
Barfôlha, e para formar cromado sôbre a ção, desinfecção ou qualquer outro
pressão em particular de grande
fõirlla na escala de 0,005 gramas a ... tratamento do conteúdo de recinto,
diâmetro, de J.M. Voith G.M. ros.
0,004 gramas por 9,29 din2 !Olhe, processo êsse caracterizado pelos se n
B.H.
N.0 125.971 — Para o Modêlo de
N. o 123.905 — Para Privilégio Utilidade: Neivo modêlo de chu- calculado como crJmo. e secar a solu- guintes pontos considerados isolada.
sôbre o revestimento a tuna tampe, mente ou em combinação:
de Invenção Aperfeiçoamentos em
perfumador, de Elizabeth ratura abaixo de 163'C. Tota l de 3 Total de 4 pontos.
ou referentes a aparelhos para veiro
pontos.
Arden S.A. Inc.
acabamento ou polimento — Roto
N. o 126.146 — Para o Privilégio
O têrtno 138 405, modelo ee
Finish Company.
TERMO N° 126.552
de Invenção: Proo'-43o para pre- de para "Nevo modelo de assento conN. o 118.255 — Para o Modêlo parar vidro celular J forno para a jugado com tampa para vasos sanitáEm 17 de novembro de 196b
de Utilidade — Um riCivo modêlo aplicação do processo, de Aktie- rios" — de Ceránica San i Porca
de mosquiteiro portatil e desmon- selkabet Jens Villadsens Fabriker. lite S. A.
Requerente: Antônio Alves de Som
tável, de Luiza Pereira Ribeiro.
Ficam os pontoa caracterist:cos abaiza — São Paulo.
O
termo
139
044,
priv.
invenção
pa•
N. o 119.874 — Para Privilégio xo mencionados retificados por terem
Nclovo tipo de contador rei
-de Invenção A articulações de bo- saído com incorreções no Boletim de ra "Mecanismo de acionamento para a létrico mecânico para dragas em esti
bomba
de
fluidos
em
instalaç!lo
de
lava
necas de Representações Ferrei- 22.10.64:
Modêlo de Utilidade.
gern pára-brisas em veículos automSO têroto 124.438 priv. inve..ção pa veis de
ral Ltda. — Fica retificado o ini— de SWF S ,)ezialfabr.ik Fur AuNôvo
tipo de contador elétrl.,
1.9
—
ra "Processo e dispositivo para a me•
cio do 1 ponto.
tozubehor Gustav Rau GMBH.
co mecânico para, dragas em gentil
dido de energia de impulsos le curta
por uma carcaça, cilíndrica
O termo 139.045, priv, invenção pa- constituído
1) Articulações de bonecas ca- duração" de Institut Français u Pede tamanho regular caracterizada
trole,
das
Carburaras
et
Lubrifiants.
ra
'Fixação
do
braço
limpador
em
insracterizados por compreenderem
pelo fato de ter internamente uni t:1134
O têrmo 125.455. priv. Invenção talações de limpa pára-bris:is em vel- co provido de uma cavidade ligeirauma ou mais tiras elásticas, dispostas internamente ao tronco da para "Aparelho para aspergir água ou culos autom6vei3 — de SWF 9pezial% mente piramidal encimada por um
boneca, dobradas sôbre si mesma detergente liquido no pára-brisa de vei- fabrik Fur Autozubehor Gustnv Rau outro disco, provido de uma plurall.
culas motorizados" — de Carlos Sini- GMBH estabelecido n:. Alernantf a e de- dade de pequenos orifícios, cujo dia.
etc.
positado em 14 de maio de 1962.
co, também é encimado por uma ouN. o 121.240 — Par: , a Tubula- baldi.
tra peça no formato de mela lua,
O termo 125 486 modelo 4 utilidação de conexação para fluído sob
geiramente angular, girando a Pert3
pressão, de Willy Go.siaux. — de para "Elemento travador para cadeicentral as dragas passam pela cavida.
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
Fica retificado o- 1 ponto por ter ras preguiçosas e outras" de Augusto
de piramidal em quantidade desejada.
Fernando e Alves Ltda.
saído o antigo. .
TERMO
Nv
122.560
O termo 125.530, modelo 3e utilida1) Tubulação de conexão para de para "Nôvo conjunto de armação e
TERMO No 126.697 •
km 8 de julho de 1960
fluído sob pressão, principalmen- vaso para múltiplos fins" — Cecilio
te, para a adução de combustível Braga Barreto.
Em 10 de fevereiro de 1961
Requerent: amstantino Marçulo e
entre uma bomba de injeção e
O termo 125.602, modelo de utilida- Luiz José de àouza. —! São Paulo.
Requerente: N. V. Philips' Gloei.
um cilindro de um motor de com- de para "Nôvo tipo de supo te com
Título: Novo tipo de caneta esfe- lampenfabrieken — Holanda.
bustão interna, caracterizada p,lo válvula para abrir e transvasar latas de
rográfica
com
conjunto
abastecedor,
Titulo: Aperfeiçoameentos em ou
fato de compreender um tudo in- óleo" — de Francisco Ferollá
caracterizado por se formar de uma relativos a circuitos destinados a proterno feito de superpoliamida, Total de pontos: 5.
caneta com pena aMerográfica e cujo duzir uma corrnte substancialments
O têrmo 125.612, modelo de utilida- reservatório pode ser rebastecido por
para a absorção dos choques de
configurada em dente de serra na
pressão devidos ao combustível e de para "Nay° modelo de suporte pa meio de uma bisnaga que contém a bobina delatora de um tubo de imara
mesas
e
semelhantes"
—
de
Indús•
tinta
e
à qual se aplica uma agulha gem de televisão e a produzir a- ten.
um tubo externo metálico, de espessura de parede da ordem de, tria e Comércio de Móveis IVIadebel por onde sai a mesma que se depo são de placa final dèsse tubo. — PriLtda.
-sitadenrocat,pelsm6 vilégio de Invenção.
pelo menos, 0,5 mm. Um total de
O termo 125.614, modelo de atilida- compressão da bisnaga.
pontos.
19 — Aperfeiçoamenetos em ou rede para "Cama escamcteável" — de Inlativos a circuitos destinados a pro.
dUzir uma corrente substancialmente
N. o 121.679 — Para o Privilé- dústria e Comércio de Móveis Maelebel
TERMO No 125.728
Configurada em dente-de-serra na bo:.
gio de Invenção Aperfeiçoamentos Ltda.
bina defletora de um tubo de Imagem
O termo 125.615, modela de utilidaem mecanismos de bascula para
Em 6 de junho de 1981
de televisão e a produzir a tensão da
carretas e caminhões, de Armand de para "Nove disposição construtiva
final tubo por melo de um ele..
em beliches" — de f ndústriz e Coma:Requerente: Farbenfabriken Bayer placa
Eugene Fabre.
mento amplificador, a cujo eletrodo
AltiengeseUschaft — Alemanha.
N. o 121.801 — Para o Privilégio cio de Móveis Madebel Ltda.
contrôle é alimentada uma tensão
O termo 125.633, modelo de utilidaCOmposiçlies nematicidas. — de
de Invenção Conjuntos de roda e
que liberta peribelicamente o tubo o
Privilégio de invençro.
de
para
"Nesvo
modelo
de
bringudo".
cujo circuito de salda inclue um transcorrente sem fim, de Lok- Trak — de Yoshlo Ishil.
19 — Composições neenaticielas, ca- formador, com o qual fica acoplado
Inc.
O termo 125.636 modelo de utilida- racterizadas por conterem uu consta- a bobina defletora, compresndend0
N. o 121.906 — Para o Privilégio de para "Nôvo modelo de carteira estirem de compostas do é,cido carba- ainda o arranjo um circuito de diodo
de Invenção: Uma gaxeta flexí- colar" de Irmãos de Franco, fica retifi- minico
excitador e pelo menos um capacitor
e ésters do ácido feórmico.
vel para empregar numa vedação cado o final do 1. 9 ponto, ... com rno
Prioridade: Alemanha, em 9 de ja- associado com o circuito do diodo exmagnética, de General Motores virnento articulados. Total de 4 pon- neiro de 1980, sob o número F 30.261 citador é ligado em série, com pelo
Corporation
menos um dos enrolamentos do trans.,
tos.
IVa/45 1

• —
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Jutukra de 1264:
•
TERMO Ne 128.072

um revestimente sobre: éle, colocação
forinador, sendo uma- das placas do
TERMO N9 126.734:
e sujeição de um segundo eleme.ntd
•dito capacitar ligada a terra, e a ouern rei:ação espaçada à dlta, superfície
Em 16 de fevereiro de 1961
tra, aeoplade com um eletrodo de,
Sim. 3 de' abril de 1261
de dito cimento de molde, produção
contróle de um retificador de amplificação- dotado de pelo irienos três
Re.quérnte: N. V. Philips' Gloei- de espuma de uma resina plástica Requerentes Compagnie de Stant em
produtora de espuma entre- as ditos Gobain
eletrodos, retificador esse que per- larapenfabrieken — Holanda.
França.
tence a um - dispositivo de contrôle inTitulo: Aperfeiçoamentos em cá re- elementos enquanto se mantán os di- Titulo: Aduba complexo ti baSe de
cluído no arranjo, sendo o eletrodo ferntes a membramas de auto-faiente to& elementos- na dita relação até a tripolifosfato de pot:leio. Privilé.
da saída da retificador ligado, atm- de '.,-ecidos impregnados e procenes de resina plástica formadora de espume gio de Invenção.
encher o espaço entre e adere . à resiVás d. um capaciter,, a um tare de um fabricação de tais membramas,
na coneciável, cura da resina, caracdos enrolamentos do transformador e, Privilégio de Invenção.
1 0 — Une processo de: fabricação' de
atrarés de um. çesistor,, ao eletrodo de
— Uma membrana de alto-tee terizado pela etapa de aplicação à di- adubos complexos à leme de tripell.
contrele do elemento ampliticador„ lente compreendendo um tecido ira. ta superfície do dito elemento, de mol- fosfato de potássio,, caracterizado .pelo
enquanto que uma tensão polarizado- pregnado, a qual è imprensado, na de de uni fôrro elástico-flexível re- fato de se umedecer tripolifosfato de
ra estabilizada, que é positiva em re. formato desejado, em que toda a :ir.ovivel, e, depois da cura da, •resina, potássio par meio de ácido fosfórico
la cã e a terra; é alimentada ao ter- membrana é engomada com um agen- remoção de elemento de molde do aquoso, e de se granular a mistura
ceiro eletrodo do retificador de ara- te de gomar, caracterizada em que a dita fôrro removieel„ e remição do em atmosfera de antonlacca
da capacitar associada com o circuito banda para segurança empregnade forro para fora. da resina congelável..
Ootal de 4 pontos.
do diodo excitador ser um de dois as, desejado, com unia massa plástica.. • Total de 4 pontos.
Prioridade: Estados Unidos da Amé- •A requerente reivinsilca de 'acôrdo
capacitador qiie são alternativamente 'e a, parte de irradiação de sem é co
ligados em série com pelo menos dois berta com uma pintura, de nitroce. rica, em 17 de fevereiro de 1960, sob com Convenção Internacional e o Arenrolamentos do transformador, de 'Mose sintétda , que constitui um o- no 91.3041
tigo 21 do Decreto-lei no 7.993 de 27
Modo que o capacitar ligado a terra 'agnte• de amaciamento termo-enctureeis agôsto de 1945,. a prioridade- do
•
é incluld no circuito que compreende civel.
correspondente pedida depositado. na
TeRMO In19 127.042
um dos dois enrolamentos do trensTotal de 6 pontes.
Repartição de Patentes da França. em
formador e a bobina de deflexão,
A,. requerente reivindica de acôrdo
27' de abril de 1960, sob o'• no 825.462.
E'ne"I de dezembro de 1960
e, Convenção Internacional e o
A requerente reivindica de actirdo cem
com. a Convenção, Internacional e o Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903; de Requereate: Vladitnir Lasluchento.
TERIVIO NO 128.202
de agô.sto de 1945, a prioridade do
Art. 21 do Decreto-lei no 7.901 de 2T 27.
Estado
do
São
Paulo.
correspondente
pedido
depositada
na
de :lacto de. 1945, a prioridade do
EM 7 de abril de 196/
• correspondente pedido depositado, na Repartição de Patentes na Holanda'. Patente de Invenção, para:- "A pli-caçãodmpgnétiafde
Repartição' de Patentes. na Holanda ,em. 17 de fevereiro 'de 1960, sob °nú- separar os anios dos cations" .. — PriRequerente: P.eqnto da Silveira Fer.em 17 de fevereiro de 1960, sob o ml- mero 2411531.e
naridts Gonçalves — Estada da. Guavilégio de Invenção.
mero 248..532.
nabara-,
Pontos característicos de:
n 19 — Aplicação de campo magnético Titulo: Nóvo processo de fazer de..
Total de 2 pontos.
TERMO N9 126.104 •
a fiar de. sparar os anios dos cations, senhos invilVd.- revelá-los, e fria.
‘1.1.•n•
caracterizado pelo emprego de uni terial para redzálo. — Privilégio de
Em. 17 de fevereiro d 1961
.dispositivo •magnética constituído por ,Invenção.
TERIv10 No 126.731
Requerente: General Motora Corpo- um cano de secção retangular e forration — Estados Unidos da América. suada em "Y", sendo que a solução
19 — Novo. premam de fazer dese/ Em. 16 de fevereiro de 1961
Titulo: Processo para a fabricação Ionizada entra no aparelho pelo duto nhos invisíveis, de revelá-los; e ma.
de unia estrutura isolada. e- Privi- central e os canions saem por um ra- terial para realizálo, caracterizada por
•
Ttequernte: Rádio Corporotion Ot légio de Invenção-.
mal entretanto que os cations saem se formar o procesos das, seguintes
América — Estadas Unidos da Amé- r — O processo de fabricação de 1.3eIcr outro ramal, pois que um- campo operações, conforme a finalidade a
rica.
urna estrutura isolada, particularmen- magnético aplicado no ponto de ra- que se destinam as desenhos, isto é,
adaptada para fazer um gabinete mificacdo e tendo direção perpendi_ para finalidades artísticas ou de peie,
Título: Instalação de catode para te
como usa gabinete de refrigerador. cular ao disto, desvia as arajetorias cos exemplares, ou de poucos exem.
uso eletrônico. — Privilégio 'de' in- tal
incluindo as etapas de aplicação de dos cations. e dos araons eca sentidos , piares, ou. para. finalidades indústria
' vençaa..
comerciais ou de muitos exemplares.
orna reina congelável a superficie contrario..
19 — Um tuba ele descarga eletro- de um eemento de molde para formar Total de 10 • pontos.,
l de 9 pontos.
Mo tendo um, catodo rIndiretamente
aquecido, compreendendo asse catodo
TERMO No 133.524
unia en_misa de catodo,, com, urna Miperficie emissora. eletronia.. e uma
An. 22 de ageisto de 1981
camisa de sustentação que na seu. estado de distorcida é de secção trans
Requernte: Guicto BOcceill — Riu
versa/ geralmente poligonal o qua
Grande da Sul.
por melo de uma. ligação afunilada,
1sen,- 2.°
Titulo: Melhoramento em bocal
de contacto da. ramem do catado e co(bico) para fogareiro de pressa* —
locada em bom certame termal corn
Modelo de Utilidade.
VOLUME III
a camisa do catada._
a). bcc.al ou bico para fogareiro de
ATOS
DO
PODER
LEGISLATIVO
Total de 10 pontos.'
•preszão, moc3,élo silencioso ou não,
' requerent reivindica de acôrdo
com agulha permanente.
ATO INSTITUCIONAL, EMENDAS CONSTITUCIOcom a Convenção Internacional e o
b) bocal ou bica para fogareiro, de
NAIS,
ATOS
DO
COMANDO
SUPREMO
DA
RS
Art. 21 do Decreto-lei n 9 7.903 de 77
pressão, com agulha pernianente„ serde agosto, de 1945. a. prioridade de
VOLUÇÃO, DECRETOS LEGISLATIVOS E LEIS.
vindo para desentupimento do mesmo
correspondente pedido depositado ni
e economia de combustível, acionado
Repartição de Patentes nos EE. UU.
DIVULGAÇÃO N9 915
apenas por Lena alavanca, confornie
da América, em 14 de março de 1960,
cle:crito em relatório.
•oe o 12.0 14,958.
Preço: Cr$ 500.00

COLEÇÃO DAS LEIS
..=ra=à-riRis

rstawio N o 126'.733

VOLUME IV

Em 16 de fevereiro de 1961 s,
Requerente:: Aubrey O_ T. Ode=
— Estados Unidos da América.
Titulo: Procesoa de extrair sucos
aromatizados. e-- Privilégio de. Ira
tenção. •
19 -- Um procesos de tratar produtos naturais, tais coma frutos cltriitos inteiros, cascas. de frutos citeiços ou similares, caracterizado pelo
jato de compreender as etapas dc.
talhar o produto natural e puivera
'
a medida que vai senda retaado, para arrastar urna elevada
proporçãoa de óleos essenciais ou si.
tnearea antes. de sua, dissipação na
atmosfera.
Total da i4 pontos.

ke

, Prioridade: Estadas, Unidos da America, ern.19- da févrfairer da lean =a a
, ao 9_620.

•

ATOS DO PODER EXECUTIVO
_ Decretos
DIVULGAÇÃO N9 916
Preços Cr$ 500.00
.‘ VENDA,
- Na Guanabara

Jeção de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1
Agência I: Ministério da Fazenda

tende-se a pedidos. peio Serviço de Reembólso Posta,
Em Brasília
, Na sede do D.I.N.
• Touring Club do Brasil: 3 9 pavimento
•

da Estação Rodoviária'
nemiennnn•1101,

TERMO N.? 142.350 .
• Era 23, de ag&-da de 1962

Privilégio de Invenção "Par coeeia' de baixa perrneNsividade para te..
's.:comunicações'.
Società. per Azioni, estabelecida em Dirdfur,, Itália.
19 — Par coaxial para telecomunicações com pennlssividade inlartor a
1, 3. caracterizada pele reta de que o
condutor central tem um revestimen.
ta irolenfe de material terracpiCtico
de secção anular de peeúena. espeedu.
ta provida de- tre; nervuras simétricas
Era-, prefsrive'neente rtillneas,
peies para' a exterior e fazendo parte
integrante do- re-resell1=±0k isolapte,
referido. e:est:emelt:, rido acunando
mais do que .22% • i espaço cendreendida entre
coaniais.
Seguem-se nia:s 3. reivinacecõee.
. A reguei-arde rsivdad:ca a priorida.'
de dele-mi pedida clepolfade re
pertiela d- Fatente3 da rtaaa, ri o
n9 19.754 em 2 de novembro de 1351.
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MARCAS DEPOSITADAS,
Publicação feita de nc8rdo com o art. I30 do Código da ProPriede.de Industrial. Da data da publicação começará, a
correr a ,praza da CO dias para o deferimento do pedido. Durante ezse prazo poderão apresentar Guaa oposições ao Departamento
Sacional da Propriedade Industriai aqueles -que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
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Termo a' 647.356, de 22-6-1964
tugenio Goulart Machado
listado ,cla Guanabara

Termo n.° 647.361, de 22-6-1964
Indústrias "Universo" Ltda.

Termo n.9 647.366, de 22-6-1964
Ancora — Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

São Paulo

Termo n.• 647.373, de 22.6-1964
João Pessoa Cavalcanti de
Albuquerque
Guanabara

,PRORROGÁCI-I0

•-

-wfrzioava
. " ..

0

Indústria Brasileira
Indústria' Brasileirti
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, esakaias, extratos Agua de colónia, -água de toucador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e .tbnicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, 'óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza -da pele e %anui/age", depilarios, des'odorantee. 'vinagre ~manco, pó de arroz.
e talco peitando 'ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, 'preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbeaz, sabão liquido -perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios 'em rp6,
pasta ou liquido; sala perfumados .para
banhos, penr-s, vaporizadores de parkme: escovai: para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o 'tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticu/ar; gliceriaa perfumada para os

cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termos na. 647.357 e 647.358, de
22 de junho de 1964
Heberlein 6 Co. a e=
SUrça

ROTOWA
: Classe 6
Máquinas testeis .e sias partes

Integrantes.
'Classe 8
Aparelhos para o tratamento molhado
de materiais textels fiados. 'tecidos e em
foram de fitai
Termo n.• 647.360. ci.:. 22-6-1964
úllo Sarra(
Ctiame.,;

CASA DOS
RETENTORES
Classes 6, 8, 21. 33 •
Titulo

Classe 36
Classe 36
Calçados em gerai
Agasalhos, anáguas, artigos de UngeTermo n.° 647.367, de 22-6.1964
ria boinas, bonés, blusas, biusties, cacrecols calções para esporte e prata. Ancora — Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo
calças para homens, senhoras, crianças,
calças-saias, camisas, camisetas, camisolas, capas, capotes, camisetas, catou/as, cintas, cintos, coletes, corpetes.
combinações, chapeus, chales, chinelos.
echarpes, estolas, galochas, leques, ligas, luvas, maiôs, manteaus, meias, pegnoir, pijamas, quimonos, robes de chambre, saias, saídas de praia, sandálias,
;Indústria Brasileira
soutiens, suéter, srortes e vestidos
.

Classe 21
Para distinguir: Velculos e suas partes
:integrantes: Arca, para bibicletas, auto.
móveis, autocaminhõe& aviões. amor,.
tecedores, alavancas de cilmblo, braços.
breques, braço, para veiculo& ticicle.
tas, carrinhos de mão e carretas, canil.
chonetes„ carros ambulantes, caminhões
:carros, tratores, carros-berços, carros.
tanques, carros-irrigadores. carros, car.
Termo n.a 647.362, de 72-64964
roças, caror.arlas, chamais, chapas eleClasse 36
Ancora — Indústria e Comércio Ltda.
selares para veiculas, aches de veiculas
Calçadas
cai
geral
São Paulo
carrinho., para máquinas de estrava
corrediços, para veiculos. direção, desli.
Termo n.ch 647.368, de 22-6.1964
Ancora — Indústria e Comércio Ltda. gadelras, ,estribob, escadas rolantes, ele.
"dores para passageiros e para carga,
São Paulo
engates para carros, eixo, de direção,
Indústria Brasileira
freios, fronteiras vara yeiculos, guidão
locomotivas, ratufbas, motociclos, molas,
Classe 36
motocicletas, motocargas, moio furgões,
Calçados em geral
(0)
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brins, pedais, pantões.
• 'Termo n:° 647.363, • de 22-6-1964
rodas para &bicicletas. raios para bicicle.
Ancora — Indústria e 'Comércio ttda.
Indústria Zrasileira
tas, reboques, radiadores para veiculos,
São Paulo •
rodas para veicalos, selins, tricicles, tirantes para velétdos 'vagões, velocipee
Classe 36
dez, -varetas corttrole do afogador is
Calçados em 'geral
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Trino
n.°
647.369,
de
22.6-1964
Indústria Braa0eiri
Ancora — Indústria e Comércio Ltda.
Termo 119 647.376, de 23-6-1961
Classe 36
São Paulo
Abdo Romanos
Calçados em geral
Estado do Rio de janeiro
Têrmo to 647.364, de 22-6-1964
ncorn — Indústria e 'Comércio Lida,.

personalite

C' EST Si BON

5 lebeno

São Paulo

;G

Indústria Eras:leira

indústria Brasileira
Classe 36
Calçados em geral

'Clame 36
Calçados em geral

Terno n.o -647.370, de 22-6-1964
647.365, de 22-64964
Ancora --- Indústria -e Comércio 'Ltda.
Ancor.. — Indústria e -Comércio 'Ltda.'
São Paulo
São Paulo

Magazin Arairuarna
Classe 36
Titulo
Termo n° 647.377. de 23-6.1964
Geraldo Salame Cecchettt
Estado do Rio de janeiro

Térnro

Vakosa
Inch:latria Brasileira
Clame 36
Calçados em gera/

Indústria

1

Brasileira

qf asno
Calçalos em geral

ex)
ri5f5
Írolustria Brasileira)
Claus 8
Artigos da classe

Z9,12
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Termo a° 647.378, de 23-6-1964
sil — Fe: ramental Sociedade
importadora Limitada
Estado da Gvanabara

bIrk*
(tè
q}'P
sZ:

":4*

_fte

ri,e) nQ„,O
ftj.

(Seção III)

0:ro de 1964.

lâminas, licoreiros, latas de lixo, jarras,
machadinhas, molas para portas de co,
rer, martelos, marretas, matrizes, marmitas, navalhas, puas, pás, picaretas,
pregos, picões, ponteiras, parai esos,
porcas, pratos, porta-gêlo, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas, rastelos,
roldanas, ralos para pias, segadores.
serras, serrotes, sachos, sacurrolhas, tesouras, talhadeirns, torquezas. trilhos.
trilhos para elevadores, tenazes, travadores, telas de arame, tubos para encanamentos, trincos, trilhos para portas
de correr, taças, molas para portas,

Termo n° 647.384, de 23-6-1964
Mônaco Produtos de Cabeleireiro*
Limitada
. Estado da Guanabara

Mônaco Produtos
de Cabeleireiros Ltda.:
Nome Comercial
Termo no 647.385, de 23-6-1964
Regina P. Trinta
Estado da Guanabra

Têrmo n° 647.389, de 23-6-1964
Publivideo Propagandas Limitada
São Paulo

' '04r

le Comercia

647.379, de 23-6-1964
Termo
Fersil — Paramentai Sociedade Importadora Limitada
Estado da Guanabara

ys Cabekiretms

.

Classe 33
Titulo
Termo no 647.386, de 23-6-1964
Imobiliaria Quintanilha Limitada
Estado do Rio de Janeiro

Indústria Brasileira
Classe 11
Artigos da classe
Termo no 647.380, de 23-6-1964
Sapataria Taipé Limitada
Estado da Guanabara

•
indústria Brasileira
Classe 36
Artigos da classe
Termo n° 647.381, de 23-6-1964'
Magazine Modas Mouribex Limitada
Estado da Guanabara

itouribe_g
Indústria Brasileira
Classe 36
Artigos da classe
Termo n' 647.382: de 23-6-1964
Celso Luiz Fontes
Estado da Guanabara

Eletro-(elux
•

Clã-sse 8
Titulo
Termo n° 647.383, de 23-6-1964
Mônaco Produtos de Cabeleireiros
Limitads
Estado da Guanabara

kndústria Brasileira
-Ouse 48
Artigos da classe

Imobiliária

Quintanithã - Ltda:

r uBLI VI DEO

Termo no 647.391, de 23-6-1961
Calçados Turf Limitada
Rio Grande do Scl

- BRANCO MARRO

Termo n° 647.387, de 23-6-1964
Comercial e Industrial de Fornos
Werco Limitada
Estado da Guanabra

Classe 8
Artigos da classe
Termo ri, 647.388, de 23-6-1961
Corninp — Comercial, Importadora e
Exportadora S. A.
lo Paulo
—0 O_ 11 7_ Cl
Classe 11
Ferragens e ferramentas de tõdn espécie, cutelaria em geral e outros aitigos
de metal não incluídos em outras dasses: Alicates, aldravas, arruelas, arrases: Alicates, aldravas, arruelas. arredores de latas, arrames lisos ou farpados, aparelhos de chá e café, assadeiras, açucareiros, brocas, bigornas, bal.
ardas, bandejas, bacias, baldes, bombonieres, bules, colheres para pedreiros,
camisas para cilindros e trilhos, cadeados, correntes, cabides, caixas de metal
para ortões, colunas, chaves, cremones,
chaves de ara.4usos, conexões para encanamentos, canos de metal, chaves de
fenda, chaves inglezas, 'cabeções, canecas, copos, cachepots, ceatro de mesa,
coqueteleiras, caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçarolas, craleiras, cafeteiras, dobradiças,
enxadas, esferas, engates, enfeites para
arreios, de metal para automóveis. estribos. formões, espurnadeiras, foices,
ferros para condi capim, ferrolhos, facas, facões, frigideiras, cilindros para
laminação, ganchos, guarnições de me.
tal, garfos, ganchos para ouridr,..
gramos para emendas
co-reias lima.

e

• Classe 33
Sinal de Propaganda

•

Termo n9 647.393, de 23-6-1964
. "A.A.." — Arquitétos Associados
Construções e Empreendimentos
Limitada
São Paulo
"tts A."—ARQUITtlf"0-3

z

ÇiEco

Tênno no 647.392, de 23-6-1964
"A.A." — Arquitétos Associados .
Construções e Empreendimentos
• Limitada
São Paulo

• Classe 33
Para distinguir: Publicações publicitárias em geeral, tais como de canais de
televisão° em praças públicas, em salões de . espera de cinemas, em platafor,
naa de estações rodoviárias, ferroviárias e aeroportos, bem como em restaurantes particulares, públicos, de grandes indústrias, clubes e outros

Nome Comercial

MIORROGAÇA0_,

algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agricolas, de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar, para ensilar, máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenado.
ies mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras,
secadores de terra, tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agrIcolas

o

lSSOCIALOS CONSTRU-•
ÇÕES E EMPREENIIMRITM
ISM:1Si%

aRASILEIM •

Classe 36
Para distinguir: Sandálias
Termo n° 647.390, de 23-6-1964
Mela S. A. Indústria e Comércio
Paraná

%MAL.&
Indlietria Brasileira
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de - sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados
arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
paar adubar, ceifadeiras. carpie.eiras,
ce,fados para arroz, charruas oara agricultura, cultivadores, debulhadzI:e.s.
destocadores, desentegradores, esmaga•
deres para a agricultura, escarrifiea lo
res, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas, ferradeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras. máquinas de
mungir, máquinas nlveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura. máquinas de plantar. motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para sulfatar, de
forouir, de triturar, de esfarelar terra.
nara irrigação, mira matar hrrnigas e
°atros insetos, para burrifar e pulveri-ar deinfetantes, para adubar. para
/citar e esralhar palha, .para comer

Nome Comercial
Yr

Termo n° 647.394, de 23-6-1964
Martim Cervi
São Paulo

PRORROOACAO
CORTUME priflo

. Indústria Brasileira
Classe 35
Para distinguir: Couros, em geral
Termo n° 647.395, de 23-6-1964
Cia Anglo Brasileiro de Juta
São Paulo
•-PaoRnonsaçAe.

Classe 24

Para distinguir: Sacos de juta
Termo n° 647.396, de 23-6-1964
Cia. Anglo Brasileiro de Juta
.
São Paulo
Classe 33
Para distinguir: Tecidos de Juta
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mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite Máquinas de rosquear: serras mediaicondensado, leite em p6, legumes em cai, motores elétricos, alternsalores, ferconserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- ramentas e placas para toryos, gerasas alimenticias, mariscos, manteiga, dores plainas, máquinas de furar e cenmargarina, marmelada, macarrão, mas- trar, tornos mecânicos, prensas mecânisa de tomate, mel e melado, mate, mas- cas, máquinas amassadeiras, misturadoPRORROGAÇÃO,
sas para mingaus, molhos, moluscos. rei adaptados na construção e consermostarda, mortadela, nós moscada, no- vação de estradas, mineração, corte de
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas, madeira, movimento de terra, carretos
pães. pisos, prlinés, pimenta, pós para e outros fins industriais, elevadora. má.
Pudins. pickles. peixes, -presuntos, pa- quinas desempalhadoras, descascadoras,
SÃO Luiz 1 tês, Retit-pois, pstilhas, pizzas, pudins; ventiladoras, moinhos para cereais.
queijos, rações balanceadas para ani- máquinas secadoras, trituradoras, pularestes moam
1 tuas, requeijões, sal, saga, sardinhas, verizadoras, fresas, polinizes, tranchas,
sanduiches, salsichas, Balames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e da tesouras mecanicas, tupias, máquinas de
Classe 24
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha- abrir chavetas, marteletes, ventiladores.
Para distinguir: Mantas
rim. tremoços, tortas, tortas para ah. exaustores para forjas, bombas centripistão para todos os fins, arietes. calmento de animais e aves, torrões,
Termo n* 647.399, de 23-8-1964
deiras e turbinas, injetores para calS. A. Lanificios Minerva
Termo n° 647.400, de 23-6-1964
deiras, válvulas e transportadores auCorrentes e Engrenagens Coragacê
tomáticos de alta e baixa pressão.
São Paulo
S. A. Indústria e Comércio
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
,ST'
e máquinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usi'ROR
nar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
meadeiras, rolos e roleta, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para 4abricar papel e
máquinas de impressão, dinarnos e
receptáculos
Termo no 647.397, de 23-6-1964
S. A. Lanificios Minerva
São Paulo

1

INDUSTRIA BRASILEIRA'
Classe a
Para dstinguir: Aerômetros, anemómetros; aparelhos para analisar , alimentos;
aparelhos elétro-técnicos. fisicos, fotográficos, geodésicos, isotérmicos, microClasse 24
métricos; aparelhos ozonizadores; apaPara distinguir: Mantas
relros de projeção; aparelhos retificadores de energia elétrica; aparelhos para
Termo no 647.398, de 23-6-1964.
Sal Brasileira de Comércio, Importação revelação; aparelhos de contraia; apertômetros; cinematógrafos; crotnatosclae Exportação S. A.
•
p:os; câmaras fotográficas; colmmetros;
Rio Grande do Sul
barômetros: binóculos; bússolas; diafragmas fotogrOicos; estéreo-comparadores; estereoscóppios; fotómetros, lentes; lentes de contato; lucímetros; lupas,
metrônomos; medidores quilométricos;
medidores totalizadores; medidores dá.gua; medidores de gasolina; medidores
de essências; medidores de eletricidade;
meidores de fator potência; medidores
de profundidade; medidores de rotação;
i mediores de têmpo; medidores de watts
hora; microscópios; microspectoscópios;
mon6culos: níveis, níveis de mercúrio;
objetivas fotográficas, Objetivas oculares, óculos; óculos de alcance; ocilógra.
tos; oftalmoscópios; oftalmennetros; op~atros; pés para amaras fotográficas; periscópios; piroscópios; planimeassseirls•
mem to si
tros; planômetros; pluvemetros, potencitimetros; polarimetros; quadrantes astronômicos; quadrantes polares; quaClasse 41
~acamas, aletria, alho, aspargos, drantes marítimos; quadrantes solares;
açúcar, alimentos paar animais, amido, quadrantes verticais; refractômetros; réamendoas, ameixas, amendoim, araruta, guas corred.ças; réguas graduadas; réarroz. atuai, aveia. avelas, azeite. azei. gcas métricas; réguas de cálculo; sacatonas, banha, bacalhau, batatas, balas. rírnetros; sextantes; teodolitos; telescóbiscoitos, bombons, bolachas, baunilha. pios: telescópios de inversão; telêmetros; termostatos: termômetros
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá
Termo no 647.401, de 23-6-1964
caramelos, chocolates. confeitos, cravo
e Engrenagens Coragacê
cereais. cominho. creme de leite, cremes Correntes
S. A. Indústria e Comércio
alimenticios croquetes, compotas, cann ão Paulo
gira coalhada, castanha, cebola, conj.
atentos para alimentos, coloramos
chouriços, dendê, doces, doces de frugg
tas, espinafre, essências alimentares, em
padas, ervilhas, enxovas, extrato de .:o
mate, farinhas alimentícias. favas, fé
colas, flocos, farelo, fermentos, legac
t -lasse O
figos, frios, frmas secas naturais e cristanzadas; gricose, goma de mascar, aos Para disting qi:: Máquina:, e partes de
duras, granulos, grão de bico, geladas máquinas oart:•• !mios os fins industriam:
goiabada, geléias, herva doce, herva fugas, rotativas -de deslocamento e a

'PRORROGAÇÃO

FLE#01-1111M1C

Termo n'' 647.402, de 23-6-1964
Correntes e Engrenagens Coragacét •
S. A. Indústria e Comércio
São Paulo
Classe II
Ferragens e terramentas de teda espé.
cie, cutelaria em geral e outros artigos
de metal Mio incluIdos em outras ciaibises, argolas, armações de metal, atriga: Alicates, aldravas, arruelas, arredores de latas, arrames lisos ou farpados, aparelhos de chã e café, assadeiras, açucareiros, brocas, bigornas, bei,
zelas, bandejas, bacias, baldes. bombo.
Meses, bules, colheres para "pedreiros,
camisas para cilindros e trilhos, cadeados, correntes, cabides, caixas de metal
para ortões. colunas, chaves. cremoaes,
chaves de ara lusos, conexões para encanamentos, canos de metal, chaves de
fenda, chaves inglezas, cabeções caiecoqueteleiras," caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçaro
éraleiras, cafeteiras, dobradiças.
enxadas, esferas, engates, enfeites para
arreios, de metal para automóveis, estribos, formões, espumadeiras, foices.
ferros para cortar capim, ferrolhos, fa.
cas, facões, frigideiras, cilindros para
lamlnaçáo, ganchos, guarnições de metal. , garfos, ganchos para quadros
gramo& para emendas de correias, limas
machadinhas, molas para portas de corlâminas. Iicoreiros, latas de lixo, jarras
rer, martelos, marretas, matrizes, marmitas, navalhas, puas pás, picaretas.
pregos, plebes, ponteiras. parafusos
porcas., pratos, porta-gélo, porta-Pão,
porta-ióias, paliteiros, panelas, rastelos
roldanas, ralos para pias, regadores.
serras, serrotes, sachos. sacarrolhas, tesouras. talhadeiras, torquezas. trilhos
trilhos para elevadores, tenazes. travadores telas de arame. tubos para enca.
namentos, trincos, trilhos para portas
de correr, taças, molas para portas.
vasos, vasilhames e verrumas
Termo no 647.403, de 23-6-1964
Correntes e Engrenagens Coragacê
S. A. Indústria e Comércio
São Paulo
Classe 8
Condutores elétricos, acendedores' elétricos, alarmes, auto-falantes, amperímetros,- amplificadores para rádio, aparelhos de :Iuminacão, apá:elhos de tele-

Outubro de 19.::4 3D33
GIM

visão, apareiros de vent:laça. ° para edifícios, aparelhos elétricos para banho,
aparelhos Cetro-dinâmicos, aparelbca
para barbear, aparelhos para instalaçOal
telefônicas, aparelhos para • ondular
secar cabelos, apirelhos para pasteutio
zação de leite, aparelhos para tonal
pão, aquecedores elétricos, aspirador-4
de pó, benjamins bobinas elétricas, adi
xas de derivação, campainhas elétrica
chaves elétricas, cigarras elétricas, co
mutadores, condensadores, -onctores, em
casada!~ estufas de aquecimento, esta.
Ias para conservar alimentos, estufa(
para secar roupas, ferros eltricos, dl
engomar e de soldar, filtros de água
fogareiros elétricos, fogões, fornos adi
vantimetros, hidrometros, indicadores ata
tomáticos de uivei dágua, instrumento
medidores de energia elétrica, Dutra
mentos telefônicos, interruptores irradia
dores, lâmpadas, liquldifIcadores, maná
metros, microfones, pic-ups pilhas eit
tricas, receptores de rádio, refrigeradq
res, relógios, reostatos telefoues termo)
tatos tomado, transformadores, válvy
las de rádio, válvulas Para aPare%
de televisão, ventiladores' e voltinie
e ralés
Termo no 647.404, de 23-6-1964
Calçados Samello S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃCi
fiSit

Classe 36
Para distinguir: Calçados em geral
Termo no 647,405, de 23-6-1964 ..
Correntes e Engrenagens Coragact
S. A. Indústria e Comércio
São Paulo

COna0ACil
Indústria Braeileirii
Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricoi,
alarmas elétricos, alto-falantes, ampt*
rimetros, amplificadores para rádios,
aparelhos de iluminação, aparelho,' cle
televisão, aparelhos de, ventilaçairparu
edificios, aparelhos eletricos para ha.
nho, aparelhos eletro-dinâmicos, apad
relhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondula:. ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torraf pão, aquecedores elétricos, tupiradores de p6, benjamins, bobinas elé.,
tricas, caixas de derivação, campainhas
elétricas, comutadores, condensadores
eléteicos, conectores, enceradeiras, ea,
tufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros ela.
tricos. %geres, Mimos, galvanômetroa
hidnam a tros, indicadores automáticos cif
nível 'de água, instrumentos medidorial
de energia elétrica; instrumentos telef&
nicaa interruptores Irradiadores, Má+

padas, liquidificadores, manômetros, microfones, pick-ups, pilhas elétrata receptores de rádio, refrigeradores. retais,
relógios, reostrtos, telefones, termostatos tomadas, transformadores, vátvulas
para :adio, válvclas para aparelhos de
televkao, ventiladores e voltimeaos
Termo ta, 647A06, de 23-6-1964
Mara Liraited
Inglaterra

• PRORRO0A00
ASPLADOES
.

.

Claase 41
Para distinguir: Doces, confeitos, balas,
thocolates, bolos, caramelos, pões, pasetones, bombons, bolachas, torradas e
biscoitos
Termo

Outubro de 1964
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Termo o° 647.419, de 234-1984
corrediços, para veículos, direção, desliUrino no 647.415, de 234,1964
Lucio Gcedes de Camargo
gadeirás, estribos, escadas rolantes, eleJoe! de Assumpçâo Nunes FrIeb.
vadores para passageiros e para carga,
Estado da Guanabara
Saa Paulo
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veicules, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
I:
motocicletas, motocargas, moto furg3cs,
manivelas, navios, ónibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicleClasse 50
tas, reboques, radiadores para veiculas, Para distinguir: Advocacia, contabiliClasses: 32 — 33
rodas para veículos, selins, tridcles, ti- dade, economista, e legalização- 1119 re- Para dist•nguir: Divulgação publicitarantes para veículos vagões, velocípepartições federais e tnunic:pa:s
ria, inclusive ra.d:os, jornais, televisão,
des, varetas de controle do afogador e
alto fa/antaas,. etc. •
• Termo no 647.416, de 23-6-1964
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
Biscoitos
Raucci
Limitada
cartas, toletes para carros
Têrmo n° 647.420, de 23-6-1964
Lucio Guedes de Camargo
São
Paulo
Termo no 647.410, de 23-6-1964
São Paulo
rartume Cantusio S. A.

(102,

SEU PAGAMENTO
1 VALE OURO

horrogaçao

SEU CREDITO
VALE OURO

São Paulo
L coRTUME CaNTUSIO S. a. 1

e 647;407, de 23-6.1964

A. Coblenta
Estado da Guanabra
Prorrogaçáo

PRORROGAÇÃO

Xorne Comercial

Classes: 32 — 33
Para distinguir: Divulgação publicitária, inclusive rádios, jornais, televisão,
• alto falantes, etc.
Tann° n.• 647.421, de 23-6-1964
Lúcio Guedes de Camargo
São Paulo

Tarmo n° 647.411, de 23-6-1964
. Comuna Cantusio S. A.
•
Sao Paulo

!VEDEI
Classe o
Para distinguir: Relógios era geral, inclusive relogios ortateis e ortaveis, relogios ara adôrno, ou em objetos de
adõrno, relogios pulseira, rêlogios de
bolso, relogios para lapela, reloglos em
broches, relogios em asseis, relogios de
mesa, relogios de alarme, despertadores,
cronometro.
Tarmo n° 647.408, de 23-6-1964
A. Coblenta
Estado da Guanabra
Prorrogação

PRORROGAÇÃO'

ARDOR

WArC

Classe 41
Para distinguir: Biscoitos
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 35
Para distinguir: Couros e peles
Termo no 647.412; de234-1964
Cortume Cantado S. A
São Paulo
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral,
anúncios impressos, ações, apólices, bilhetes, bilhetes de sorteCo, cheques, carWs comerciais e de visitas, duplicatas,
debentures, envelopes, faiaras, folhinhas,
letras de cambio, notas fiscais, ;lotas
promissórias, papeis de corresponcincia,
passagens, publicidade e propaganda em
geral, recibos

Tarmo n° 647.413, de 23-6-1984
Classe b
Para distinguir: Relógios, taaaanetros Lepoldo de Oliveira Mama, Roberto
Casar Gaivão Porto e Waldemar
e despertadores
Rodrigues auge
Termo no 647.409, de 2344964
Estado da Guanabra
Comércio de Peças • Acessórios Para

Automóveis "Chuca" Limitada
São Paulo

ClIUCA
INDUSTRIA ° BRASILEIRA
Classe 21

Consórcio Brasileiro
de. Divulgação
classe 33
Titulo

Tareio a° 647.414, de 234-1964

Para distinguir: Veiculas e suas partes Lapido de Oliveira Masson, Roberto
Casar Galváo Porto e Waldemar
Integrantes: Aros para'bibleietas, autoRodrigues Lage
Móveis, auto-caminhões. aviões, amorEstado da Guanabra
tecedores, alavancas de cambio, braços,
breques, braços para veiculas, bicicleÁ lbum de Figurinhas
tas, carrinhos de mão e carretas, cami,
iihonetes., carros ambulantes, canirnhões
'IV Centenário da Guanabara
carros, tratores. carros-berços, carros
tanques, cartosarrigadores, cauta, carroças, carOceriaS, chassis, chapas cirClasse 32
culam para veiculas, cebos de veiculo.
Titulo
carrinhos para maquinas de escrever'

SEU FRETE
VALE OURO

Tanno no 647.417, de 23-6-1964
F. Capuano
Cia. Limitada
São Paulo
Prorrogação

Classes 2 e 33
Frase de Propaganda

Prorrogação

Tarino no 647.422, de 23-6-1964 .
Lucia Guedes de Camargo
S2o Paulo

• UMA PERFEITA
• COZINHEIRA
, ÁS SUAS ORDENS

Classes: 8 — 11
Frase de Propaganda

1

SUA PRESTAÇÃO
VALE OURO 1

Classes: 32 — 33
Para distaguir: Divulgação publicitaria, inclusive rádios, jornais, televisão,
alto falantes, etc.
Termo no 647.423, de 23-6-1964
Lucia Gazeies de Camargo

Tèrmo a' 647.418, de 23-6-1964
Tecidos Eliatex Limitada
São Paulo •

SIO Paulo

SUA MENSALIDADE!
I

VALE OURO

Classe:,: 32 — 33
Para distinguir: Divulgação
inclusive rádios, jornais, televisão,
alto falantes, etc.
no 647.424, de 234-1964
Lucia Guedes de Camargo
. Sc',
a Paulo

Ténn0

SUA CAUTELA
VALE OURO

Classe 23
Para distinguir: Tecidos de algodão
alpaca, cretone, cambraia, crepe, flanelas, linho, gangas, gazes, gorgorao, jerClasses: 32 — 33
sey, musselina, opala, organdi, percal. Para distinguir: Divulgação publica&
ralon setim, sadas, lã, case:miras, fus- ria, inclusive rádios, jornais, televisa
tão, sarginha e tussor
alto falantes, etc.

••••
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Termo a' 647.425, de 23-6-1964
Lucio Guedes de Camargo
São Paulo

Termo a 647.431, de 23-6-1964
Elias Khattar
Estado da Guanabara

Termo no 647.435, de 23-6-1964
Antonio Jaime Gonzalez y Gonzalez
Portugal
Prorrogação

Termo n° 647.440, de 23-6-1964
Editora Abril Limitada•
São Paulo

-~eme
ir"ffii

PRORROGAÇÃO

SEU TALAO
VALE OURO

igiall"

Tr)111»

PURO Mi

Oiávlusa

e

Classe 32
Para distinguir: Revistas, jornais, anuários, almanaques, livros, álbuns, boletins, catálogos, peças radiofônicas, teatrais e cinematográficas, Programas de
rádio e de televisão

Classes: 32 — 33
Para distinguir: Divulgação publicitária, inclusive rádios, jornais, televisão,
alto falantes, etc.
Termo n° 617.426, de 23-6-1964
Lucio Guedes de Camargo
São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
e roupas feitas em geral: Agasalhos
botas, botinas, blusões bola baba.
douros, -bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
curacas, calçados. chapéus, clitos.
cintas, combinações, corpinhos calças
de senhoras e de criançai. calções, calClasses: 32 — 33
Para distinguir: Divulgação publicitá- ças, camisas, camisolas, camisetas
ria, inclusive rádios, jornais, televisão, cuecas, ceroulas, colarinho" cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, acharalto falantes, etc.
pes, Nintas.as, fardas para militarrs coTermo n° 647.427. de 23-6-1964
legiais, fraldas. galochas; r,ravatas, gorCompanria Contabilidade Marcas e ros, jogos de !ingeria. jaquetas, laquês
Patentes Limitada
luvas, ligas, lenços, mant6s, meias
Pernambuco
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover. pelerinas
pengas, pouches, pobinas, pijamas, pu'CONMAPA - Contabilidade nhos.
perneiras, qiumonos, regalos
robe de chambre, roupão, sobretudos
m arcas e Patentes Ltda.
suspensórios, saldas de banho. sandálias
suetere- shorts, sungas, tolas, ou siadas.
Nome Comercial
talar. toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termo no 647.428, de 23-6-1964
Chilsara TomiyarTann° n° 647.432, de 23-6-1964
Paraná
Tre Parker Pen Company
Estados Unidos da América

t

SEU COUPÃO]
VALE *OURO

~em.

Classe 41
Para distinguir: Azeite

Termo no 647.441, de 23-6-1964
Rditora Abril Limitada
São Paulo

Termo no 647.436, de 23-6-1964
Editora Abril Limitada
São Paulo

CLAUDIA

Classe 32
Para distinguir: Revistas, jornais, anuários, almenaques,, livros, álbuns, boletins, catálogos, peças radiofônicas, teatrais e cinematográficas, programas de
rádio e de televisão
e (p caju,s
mm mmmhh

Classe 32
Para distinguir: Revistas, jornais, anuários, almanaques, livros, álbuns, boleTêrmo no 647.442, de 23-6-1964
tins, catálogos, peças radiofônicas, tea- CG — Sociedade Geral de Aerona”trais e cinematográficas, programas de
tica ,Limitada
rádio e de televisão
Estado da Guanabara
Termo no 647.437, de 23-6-1o"
Editora Abril Limitadz
São Paulo
•

• .:-;"&•-•'•r"•

G..

•n•••

:74mo

Classe 32
Para distinguir: Revistas, jornais, anuários, almanaques, livros, álbuns, boletins, catálogos, peças radiofônicas, teatrais e cinematográficas, programas de
rádio e de televisão

Indústria Brasileiro
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, apert o i'vos anis, binar, brandy, conhaque, cer.
voas fernet, genebra, gin, kumel, licores nectar, punch, pimpermint, chufa
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermyth, vinhos espumantes, vinhos qui
nados, whisky

Termo no 647.429, de 23-6-1964
r.bilcara Torniyara
Paraná
Classe 43
Para distinguir: Aguai minerais artificiais, caldo de cana soda limonada e
guaraná, engarrafado, refrescos de: laranja, maracuja, caju, tamarindo, groselha abacate
Termo no 647.430, de 23-6-1964
Calçados Luzamar
Estado da Citanhr a

Indústria Brasileira' \

Termo n° 647.438, de 23-6-1964
Editora Abril Limir.-N
São Paulo

Classe 21
Para distinguir; Acto-giro e suas partes Integrantes; automóveis e suas partes integrantes; auto-ónibus e suas partes integrantes: aviões e suas partes 18,
tegrantes; bicicletas e suas partes int‘
grantes; caminhões e suas partes iate'
grames; dirigíveis, embarcações e suas
partes integrantes; lanchas; motocicletas
e suas partes integrantes; planadoresi
reboques e triciclos e suas partes Integrantes

Termo n9 647.443, de 23-6-1964

Atlas — Comércio e Reresentaçõej

Limitada
Rio Grante *do Sul
Classe 17
Para distinguir: Caneta-tinteiro e cartcchos de tinta para as mesmas, canetas
de ponta esférica ou esperográficas e
cargas para as mesmas. laiseiras e minas ou grafite e borrachas de aagar e
ou apagadores para as meimas, e conjuntos para mesas e secretárias de instrumentos para escrever
Termo n° 647.433, de 23-6-1964
Serralheria Alhear Limitaci
Estado da Guanabara

Classe 32
Para wauliguir: Revistas, jornais, anuá-

rios, al.nanaques, livros, álbuns, boletins, catálogos, peças radiofônicas, teatrais e cinematográficas, programas de
Classe 28
rádio e de televisão
Para distinguir: Artefatos de Mut°e
acabados de origem animal, vegetal ou
'T'rino n° 647.439, de-23-6-1964
mineral, não incluidos em octras clasEditora Abril Limitada
ses; artefatos de tubstindes quimicaS
São Paulo
não 'adoidas em outras classes
Tármo te 617.444, de 23-6-1964
Revendedores de Automóveis S A

Reauto
Santa Catarina

Classe 16
Para distinguir: Grades, portas, janeClasse 36
las, basculhantes, caixas, ornatos para
eara distinguir: Artigos de vestuário: tetos e paredes, portões, molduras de
botinas, chinelos, sandálias e sapatos
ferro, aço e aluminio

Indústria Brasileira

Classe 32
Para distinguir: Revistas, jornais, anuários, almanaques, livros, álbuns, boletins, catálogos, peças radiofônicas, tear
trab e cinematográficas, programa* de
rádio e de televisão

Revendedores de Automovele,

S. A. —(REAUTO):
Nom Comercial

ab.
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ção. caibas, cimento, cal, cré. chapa.
Têrmo ri° 647.445, de 23-6-1964
levara S. A. — Engarrafadork 4 . Isolantes-, --calbsits,' • caixilhos. colunas;
chaf.as para coberturas, caixas dá‘ua,
Distribuidora de Bebidas
caixas para coberturas, caixas dágua,
São Paulo
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas, estaque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lama.
las de metal ladrilhos, lamb t..s, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asáltico, produtos para
tornar Zapermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, padregalho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
Classe 42
para revestimentos e outros como nas
Para distinguir: Aguardente de cana construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de ciTermo n° 647.746, de 23-6-19tA
mento ou gesso ara tetos e paredes,
EMEL — Eletro Motor Esperança
papel para forrar casas, massas antiLimitada
rcidos para uso nas construções, parEstado da Guanabara
quetas, portas, portões, pisos, soleiras',
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vig; mentos e
vitrós
Têrmo n9 647.449, de 23-6-1964
Cia. Imperial Comércio e Indústria
Estado da Guanabarr
Classe 50
Nome Comercial
Tênue no 647.747, de 23-6-1964"
ALBAN — Confecções de Paris
Limitada

•

Têrmo n 647.451, de 23.4-1964
• Cia. Imperial Comircio e Indústria

Gabela e para a pele, brilhantina, bati.
dolina, batom cosméticos, fixados'z
de 'penteados, petróleos, óleos pare ob
Estado da Guanabara
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilados, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Indústria Brasileira para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em p&
Classe 41
Para distinguir Substâncias alimentícias pasta ou liquido; sais perfumados para
e seus preparados, ingredientes de ali- banhos, pentes, vaporizadores de perfcme; escovas para dentes, cabelos, unhas
mentos, essências alimentícias
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquiTèrmo n 9 647.456, de 23-6-1964
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
Cia. Imperial Comércio e Indústria
dissolventes e vernizes, removedores da
Estado da Guanabara
cutkular; glicerina perfumada para 06
Classe 42
Para distinguir: Bebidas alcoólicas e cabelos e preparados para dsecolo-

fermentadas, não incluídas na classe 3. rir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo n° 647.457, de 23-6-1964
Têrmo no 647.460, de 23-6-1964
Cia. Imperial Comércio e Indústria
Química Valmey S. A.
Estada; da Guanabara
Estado da Guanabara
Classe 43
Para distinguir: Refrescos e águas naturais e artificiais, usadas como bebidas,
,PRORROGACÃO.
não incicidas na classe 3
Têrmo n° 617.458, de 23-6-1964
Química Valmey S. A.
Estado da Guanabara

PRORROGACÃO

indústria Brasileira
Classe 14
•
Parad istinguir: Conservas

Têrmo.n° 647.450, de 23-6-1964
Cia. Imperial Comércio e Indústria
Estado da Guanabara
Classe 42
Classe 36
Para distinguir: Bebidas alcoólicas e
Para distinguir: Artigos de vestuários fermentadas, não incluida na classe 3,
e roupas feitas em geral: Agasalhos, a presente marca poderá variar em coaventais, alparcatas, anáguas, blusas.
res e dimensões
botas, botinas, blusões boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
Termo n° 647.451, de 23-6-1964
pinas, casacão, coletes, capas, chales,
Cia, Imperial Comércio e Indústria
tacrecols, calçados, chapéus, cintos,
Estado da Guanabara .
cintas, combinações, corpinhos calças
Classe 43
de senhoras e de crianças, calções, cal- Para distinguir: Refrescos e águas naças, camisas, camisolas, camisetas turais e artificiais, usadas como bebidas,
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
não incicidas na classe 3
salas, casacos, chinelos, dominós. achar.
Têrmo n° 647.452, de 23-6-1964
pes, Santasias, fardas para 'militares co
Cia. Imperial Comércio e
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorEstado da Guanabara
ros, jogos de lingerie, jaquetas, laqués.
luvas, ligas, lenços. mantas, meias
males& mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, peSarinas

indústria Brasileira

peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimono* regalos,

robe ,de chambre, roupa°, sobretudos,
Indústria Brasileira
suspensórios, saldas de banho, sandálias
- anelem diodo, sungas, tolas, ou.slacks,
tater, toucas, turbantes, ternos, usi`mmes
Classe 41
e vestidos
Para distinguir: Substâncias amimam/is
e seus preparados, ingredientes de ali.
?temo no 64t.448, de 23-6-1964
Parbsa — Pinturas e Decorações
mentos, essências alimentícias
Limitada
o no 647.453, de 23-6-19Estado da Guanabara
ria! Comércio e Indústria
opri
tado da Guanabara.
Classe 42
Para distinguir: Bebidas alcoólicas e
fermentadas, não incluida na classe 3.
Timo no 647.454, de 23-6-1964
(Mearia Braseeira
Cia. ...-11,Peria1 Comércio e Indústria
Classe 16
Estado da Guanabara
Pará distinguir: Materiais para construClasse 43
00 e decOrações: Argamassas, argila, Para distinguir: Refrescos e águas nabiela, azulejos, tratantes, balaustres, blo- turais e artificiais, usadas como bebicos de cimeãto, bloros para pavimentadas, não incluirias na classe 3

uutubro de 1964

JAMAICA
Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essenctas, ex..
tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e - mai:g:nage", depilarios, desodorantes vinagre aromático pó de arroz
e talco pefumado ou não, /apis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, ,pentes, vaporizadores de pedernal. escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, Saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, líquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticulan glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
lármsr no 647.459, de 23-6-1964
química Valmey S. A.
Estado da Guanabara

oRnRROGACÁV

JUANITO

VALMEY

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.,
tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bati.
dolina, batons. cosméticos, fixadores
'de penteados, petróleos, óleos para *é
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilados, desodo. rantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em p6,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escovas para dentes, cabelos, unhas
e dlios rum de louro, saquinho pede..
mado, preparados em pó, pasta, Nat.
do e tijolos ara o tratamento das unhas,'
dissolventes e vernizes, zemovedores.de
cutkular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Têrmo n• 647.462, de 23-6-1964

Química Valmey S. A.
Estado da Guanabara
PRORROGACAO
"

;PINHO DE HERM-03/1
,inductria Braaffein•
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.,
tratos água de colónia, água de toucaágua de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bm..
dana, batons, cosméticos, fixadora;

de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da peClasse 48
le e "maquilage", depilarios, desodoPara distinguir: Perfumes, essências, ex- rantes, vinagre aromático, pó de arroz
tratos água de colônia, água de touca- dor, água de beleza, água de quina,

Industria Brasileira

dor, água de beleza, água de quina, e talco pefumado ou não, lapis para
água de rosas, água de alfazema, água pestana e sobrancelhas, preparados para
para barba, loções e tónicos para 08 embelezar cílios e olhos, carmim para

DIÁRIO OFICIAL (Seção Ill)

o rosto a para os lábios, sabão e creme
para harbéar, suão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de peno.
me; escovas para dentes, Cabelos, unhas
e cilios, rum de louro, saquinho -riumado, preparados, em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento dm unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, :lhos e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo n' 647.463, de 23-6-1964
Química Valmey S. A.
Estado da Guanabra

PANCHITO .
Classe 48
Para distinguir; Perfumes, essências, ex,
traiu. água de colónia, água de toucador. água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons", cosméticos, fixadores,
de penteada. petróleos, óleos para os
cabeios. creme evanescente, cremes gol..
&Irosos e pomadas para limpeza da
pele e "naaquillage". depilatórios, deso..
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas. p Arados para
embelezar cílios e olhos carmim para
o rosto e para os lábioa, sabão e creme
sabão liquido perfumado
r ' . 7 SEI
,
•,bonetes. dentifricios em pó,
u quido: sais perfumados para
•• . • ¡tez, vapo i"adores de perfis.

•–•

para cientes, cabelos, unhas.
de 1. • -o. saquinho puiu.
;‘. preparador em pó, pasta. aquicá, t i nkx4 para o ,-atamento das unhas
doso, :entes e ver:2 41-es, removedores da
cutícula; glicerina r ,-fumada para ot
cabelos e preparai 'a para descolais
urnas, cílios e pint,“ ou sinais artificiais, óleos pra a pele
Termo n° 647.464, de 23-6-1964
Quimica Valmey S. A.
Estado da Guanz:prz
Classe 46

Para distingcir: Sabão comum, detergentes, ceras, pastas, líquidos e preparados para conservar, polir e para lavanderia
Termo n° 647.465, de 23-6-1964
José Gomes de MaMtos
Ceara

Classe 41
Para distinguir; Café

Timo no 647.468, de 23.16-1964
Pedro José Amado
Minas Gorais

Termo n° 647.473, de2]-6-196 4
Prosar — Projetos, Processos a
Métodos Racionais Ltda.
São Paulo

*PROMER»
Projetos, Processos
e Métodos Racionais Ltda.,

e Indústria

rsio-RtioGnAt
lixi.Bre aná lre
Classe 2

Prestação de serviços profissionais esnulo n° 647.478, de 23-4-1964
pecializados pertinentes ao ramo de engenharia de métodos, projetos, processos Grandes Marcas Int unacionals S.A,
— Indústria e Comércio de Bebidas
industriais e sua racionalização
Classe 4
Stip Paulo
ramo n° 647.474, de 2341964
Substimcias e produtos de origem sai.
Armações
de'
Aço
Probel
S.A.
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparadoS: Abrasivos em
São Paulo
bruto, argila refratária, asfáltico em
bruto, algodão em- bruto, borracha em
bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora.
caolim, chifres, ceras de plantas, aras
vegetais de cansauba e wtcuri, alma
Indústria Brasileira
de cavalo, crina em gera., vortiça em
bruto, cascas vegetais, ts,,sto, ervas
Indústria Brasileira,
medicinais, extratos oleu.,a,., estopas,
Classe 42 •
enxofre, fêlhao fibras veçeseas. flores
Para distinguir: Aguardentes, aperitiClasse 40
senis, grafites, goma em bruzi.„ granito
anis, bitter, brandy, conhaque, cerem bruto, kiesel‘ ar líquidos (4 plan- Móveis em geral de metal, vidro, de vos.
vejas fernet, genebra, gin, kumel, licoaço,
madeira,
estofados
ou
-não,
inclutas, latex em bruto ou parCithaente
res, nectar, punch, pimpermint, rhum,
preparados, minérios metálicos andei. sive móveis ara escritórios: Armários, sucos de frutas em álcool, vinhos, verarmários
para
banheiro
e
para
roupas
rei ena bruto ou parcialmente trabausadas, almc6das, acolchoados para muth, , vinhos espumantes, vinhos quilhadas, em toras, serradas e apia.r,adas móveis,
nados, whisky
bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
Termo n° 647.479, de 23-6-1964
'enno 119 647.469, de 23-6-1964
Casa Bovendorp Ltda.
D. Mir
aldo de Almeida Araujo . cadeiras, carrrinhos para chã e café •
conjuntos para dormitórios, conjuntos
São Paulo
Minas Gerais
para sala de jantar e sala de, visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
JAIMEIDA ARAUJO
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras Casa Emendorp Ltda.
!MOVEIS
giratórias, cadeiras de balanço, caixa.
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
Classe 33
de madeira, espreguiçadeiras,„escrivani- •n•nn•••nn• Nome Comercial
Titulo
—
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas, ' Termo ri° 647.480, de 23-6-1961
são, mesinhaa para televisão, molduras
firmo n• 647.470, de 23-6-161
• Engarrafamento Pita Ltda.
Sabir S . A . Indústrias Quisiticas
para quadros, porta-retratos, poltronas,
Vitória de Santo Antáo
São Paulo
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
• vitrines
SABIR S.A,
Termo no 647.475, de 23-6-1961
INDUSTBTAS qutraciís_ Sociedade União de Lacticínios Ltda.
São Paulo
Nome -Comercial
Classe 42
Tênmo no 647.471, de 23-6-1964
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira,
Plastinik Indústrias de Plásticos Ltda,
batidas, brandy, bitter, cachaça, cerveSão Paulo
jas, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; Sarnas; genebra_ gengibirra:
PLASTIC011
Qin, gingar; kirsch, kummel; licores;
maarsquinhos; nectar; pipennitn, ponLIndllstria Brasi/dire:
ches.; rum; suco de Lutas com álcool;
vinhos, vodka e whiske
Termo
n. 647.481, de 23-6-1964
Classe 1
Grandes Marcas Internacionais S.A.
1.1m impregnant.
J — Indústria e Comércio de Bebidas
Térmo no 647.472, de 23-6-1961
São Paulo
João Dalben
São Paulo
Classe 4)
Leite em pó integral

Artichóke

Termo I1

de 23-6-1964
Prorrogação
Buschle 8 Lepper S . A. — Comércio
e Indústria
Santa Catarina
.PRORROGAW
4

,

.irsicisEr;

.Ini .Bra si le Vrt.
T810

!Termo n° 647.477, de 23-6-1964
•
Prorrosiação
Buaehle ê LePper S.A. — Comércio

Para distinguir um Inseticida agrícola

Termo no 647.466, de 23-6-1964
José Gomes de MaMtos
Ceará

Classe 41

Outubro de 1954 3937

Clesre 6
Máquinas' sorveteiras

—
Classe 2 •
•Para distinguir um insekicga

Artichaut
Indústria Brasileira:

Classe 42
Para distinguir: Aguardegtes, áperin.
W•53. anis, Elltter, braddy, cotam:e,
ra é'es%
velas fernet, genebra,- gila;
res, nectar, punch, pimpermigt, ditam,
sucos de frutas em álcool, vititoe. Wi?
muth, yinhos esptimagjeis, vinhos 41+1nados, whisky

3913 Sexta-feira 30
Termo no 647.482, .de 234-1964
Grandes Marcas Internacionais S.A.
Indústria e Comércio de /3..kat4ns
São Paulo

t
'

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti.
vos, anis, bitter, brandy. conhaque,
veias fànet, genebra, gin, kumel, licores, .neetar, punch, pimpermint, rhum.
sacos de frutas em álcool, vinhos, vermuth, vinhos espumantes. vinhos qul.
nados. whisky
Termo n9 647.483, de 23-6-1961
na Bovendorp Ltda.
IVIMas Gerais

CL
Indústria Brasileira
:Classe '1
Tiritas
%nas

647.484, de 23-6-1964

David Nane

Estado da Guanabara

Cliário_de um

Reportei

Classe 32
Programa de rádio e Televisa°
Termo n° 647.485, de 2341964
Sociedade União de 'Laticinios Ltda.
São Paulo

DIÁRIO OFICIAL (Seção MT
de ccmibustiveis para motores, móveis,
cabeçotes do cilindro cilindros compressores carburadores, cárabais, carter
de embreagem, cariar do motor, coou.
tadores, cubos de placas de embreagem,
culatras de cilindros, camisas para cilindros, camisas para cilindros e :trilhos
Laixas de lubrificação, diferencial, din.
tribuidores.de gasolina, diafragma,
positivos de arranque, dinainos, dispositivos de ignição elétrica para motores,
embreagens, enbreagens, engrenagens
para mancais, engrenagens de cremalheiras, eixos de comando, direção e .trans.
missão, ai...variares hidráulicas engrenagens multiplicadores, engrenagens
parafusos sem fim, engrenagens de dia..
tribuição, filtros de óleo, gazeificadores de liquidas combustives, engrena..
gens para. eixos de comando das vál.
Vidas e para eixos de manivelas, geradores de eletricidade, juntas universais
para condutos dágua, de máquinas e
motores. injetores para carburadores,
lubrificadores centrifugas, mecanismos
Impulsionador do diferencial, motores
de combustão, multiplicadores, molas de
válvulas, alotares, atenrais de ro/ete,
molas, macacos de roscas, de parafusos
e hidráulicos, magnetos de ignição, magnatas para motores, motores a expio.
são, 'a combustão interna e elétrica, pinhões, platinados para veiculas, pedala
de alavancas de enbreagem, planetá.
rias de parafusos sem fim e de rodas,
pidões .de motor, aparelhos de consumo
de gasolina, ressaltos repulsionadores
de rolamentos de molas, rolamentos, ae¡autores satélites, ailenciosos, segmentos
de pistão, engrenagens e parafusos mm
fim, aparadores de graxas, óleos e ci.
lindro, :tuchos de válvulas, tubos com.
dutores flexiveis de gasolina, válvulas
pare motores, virabrequins, velas de
ignição para motores, ventoinhas, s vál-

andas, válvula; de aspiração
Classe 17
Para distinguir 'máquinas e instalações
para escritórios e sdesenhos em geral:
•Armilvoa para correspondência, alma.
fadas para carimbos e para tintas. abribrachaa, canetas para desenhos. cortadores de 'papel, colchetes, carimbada"
cestos Para papéis e correspondenda.
classificadores, clips. caiadores, canetas
compassos, cofres, canetas tinteiros, canetas esferográficas desenhadores, data.
dores com minas, descansos para lápis
e canetas, esquadros, espátulas, furadores. fusira, fichários, fitas para máquinas de escrever, fichas para arquivos.
máquinas para escrever. calcular, .e so-

ver, papas par (documenta, Carteiras
caixas de papear*. aadernetas, ceder
nos, caixas da cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões indicia, conteti. Car-

JutubrO de 419
fremo O 647.493, de 2341
Monja
Administradora SilL,

Estado da Guanabara —

tolina, cadernos de papel melimetrado
MORM1
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
se. 3Ç
de cartolina, empas planográficas. Ca- Préstação de serviços de aclatinisfraçãci
dernos de lembrança, carretéis de paem geral
pelão, envelopes, envólucros para chaTermo
n9
647.496,
de 23-6-1964
rutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, %lhas indicas, Agro Industrial e Comercial Limitada
São Paulo
talhas 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 com
ou sem pauta papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em -bobina para impressão. papei enceranca
pulei higiénico, papel impermeaxel:
para copiar, papel para desenha, -papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para ta.
crever, papel para imprimir, 'papel pe.
'Classes 4 — 41 —
latina para embrull.zas. papel
• 'Sinal de 'Propaganda
papel celulose, 'papel 'de 'tribo, parrél
absorverne, papel asara -enibrtiDurr
Têrtno n° 647.497, de 23-6-1964
bato, papelão, recipientes de papel Is Agro *Industrial * Comercial Aguaptd
setas ale papel. rótulos de papel. 'rolos
'Limitada
de papel transparente. 'acme de papei
'São Paulo

1>v<i

serpentinas; tubos postais. de eartao,
-papel
tubeta

eu.

..ffluma."1"'

Classe '50 .
Impressos -em geral
• C1asss6- 1-- 38 -- ãD
Indústria gráfica em geral, o comércio
e a importação 'de máquinas gráficas.
ou máquinas de contabilidade e de escritório em geral, bem como o comércio
de papéis em .geral
Classe 41
Para distinguir: "'Óleos Comestíveis"
Termo n9 647..491, de 23-6-1964
Sul impressora, industrial e 'Mercantil
"Térmo n° 647.498, de 23-6-1964
S.A. — 'Salte:preme
"GranOIPlast" — indúStria d eSacas
'Estrado da 'Guanabara
Plásticos Ltda.
São Palito

Sul Impressora,

industrial e Mercantil
S. A. - SULIMPRESSE
'Nome Comercial
Têm° n9 647.492, de 23-6-1961
Frigorifico Tabalaras Ltda.

mar. fitas sgomadas, máquinas para
grampear, goma arábica, amadores,
Estado da :Guanabara
grampeadores, -grampo e ganchos para
escritório. -gLs. godets. instrumentos de
Classe 41
escrever e de desenhos, lápis. lapiseiras.
Manteiga extra
malhadores mata-borrão, máquinas e
Frigorifico Tabajaras
apetrechos para apontar lápis. =apoTénue me. 647.486 a 647.490, de
teca. metros para escritórios e para
• Clames 19 -e 41
.23 de junho de 1964
aba de metal. portaeintetros porta'
Titulo
•
Sul Impressora, Industrial * Mercantil pastas para escritórios. com fachos de
S.A. — Sulimpresse
Têrmo e 647.494, de 2-6-1964
metal, pagais para escritórios, com te.
Estado da Guanabara
lápis. porta-canetas, porta -carimbos Produtos de Beleza Real Chic Ltda.
Estado da Guanabara
porta-cartas, porta-blocos, penas, prensas, pincéis, prendedores de papéis. perceve/os. réguas, atenda, reparadores
para :ar:adiro& sinetes, tintas para escrever, tiralinha. tintas para carimbos.
tintas para .duplitadores. tinta para imClasse
pressão tintas para desenhos. aparelhos
Para distinguir: Aceleradores, alternado.. para tirar cópias, pastéis de tintas para
reil, anéis de pistão, anéis de esferas escrever e desenhos, máquinas de apara !piamente*, anéis ae óleos para fadereçar. máquinas 'registradoras
tilitar o arranque -dos motores. autoluClasse 38
brificadormtpandhee pua arperklmaar Aros para guardanapos de papel
mitituan de cortibustivels de motores aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
exids4ão. anéis .de /emanto. bielas. para retrata e autógrafos. balões (exNimbas 4:5 aff comprimido, 'bombas lubri. ceto para brinquedos) blocos para
Classe 48
-Besuntes; bombas de circulado bombas blocos para anotações, bobinas brocha
firo:minai blocos de motora; Cabeço= rad: alo impressas, cadernos de escre- Henné, cremes, shampoo, alizador pata
rahp1.--

GRANOLPLAST
ItmntiSTRIA

-)3R~,

Classe 28
Paia amuam:ir: "Sacos e Embalagem
de material plástico"

nino n' 647.499, de 23-6-1964
Eiadlo da Silva Nunes
Estado da Guanabara

Uki ELO EMIL(
A ELEGÂNCIA
E A ECONOMIA
Classes 35 — 36
Exprersão de Propaganda
Termo n.° 647.501, de 23-6-1964
Real — Representações de Artigos clit
Limoeza Ltda.
Guanabara

REAL
'Cl asse 46
Para distinguir: Preparados para limpezat 'sabões (não perfumados) e deter
gentes; solventes apara limpeza a aios

•
Sexta-feira 30

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Termo n.° 647.505, da 23-6-1964
e removedores de manchas; solventes
(Prorrogação)
para desengordurai e limpar maquinaria e equipamento elétrico e'industriat. Laboraterápica — tiristol S. A. " Indústria Química e Farmacêutica .
agentes para desengordurar metal; suba.
São Paulo
Macias químicas para remover poeira,
graxa, tinta, ferrugem e escamas; agentes para remover nódoas; agentes para
'IROPROGACZO
Divagam e alvejamento, e outras substancias para uso em lavandaria; preparados para polir, esfregar e abrasivos
Termo no 647.500, da 23-6-1964
Eládlo da Silva Nunes
Classe 3
Guanabara
Preparado para ser usado na medicina
e na farmácia

PULMOSOLVIR

LEICts:ELEGANCtik
(1,-UXV
ORIGINALIDADE'
Classes 35 e 36
Expressão de Propaganda
Termo n.o 647.502, de 2341264
(Prorrogação)
S. A. Diário de Notícias
Rio Grande do Sul

?RORROOACAO
; MAMO DE NOTICIAG
as •oarro aLeosta,

Classe 32
Um. jornal
Termo n. 9 647.503, de 23.41964
Labonnédica Industrial Farmacêutica
Limitada
São Paulo

,,,itamturown

Outubro de

embelezar cílios e olhos, carmim para
e rosto e para os lábios, sabão ft creme
para barbear, sabão liquido perfemado

não, sabonetes, dentifricios em pó,
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de perfis.
escóvas para dentes, cabelos, unhas,

3U

Guanabara

cutícula: glicerina perfumada para os

cabelos e preparados para descolorir
Classe 33
unhas, dias e pintas ou sinais artifiEmpreendimento imobiliário, lançamen.
ciais. óleos para a pele
to de apões e plano de financiamento,
Termo 11.9 647.512, de 23.6-1964
etc.
Termo n, 0 647.597, de 234-1964
Antônio Simões da Costa Júnior
(Prorrogação)
Termo a.° 617.517, da 234496*
Guanabara
Incorporadora e Administradora Supe6
Laboraterápica — Bristol S. A. Indústria Química e Farmacetttica
Shopping do Brasil S. A.
São Paulo
Guanabara

"plaionaketa

BENLA MUI
811;88.POU
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado como
laxativo
Termos as. 647.509 a 647.511, de
23.41964
Refeição Caseira Ltda,
Guanabara

Classe 33
Insígnia
Termo n.° 647.513, de 23-6-1964
António de Sousa Padaria
Guanabara

Classe 4,1
Pães e bolos

Su p êr ShopPkig
Classe 33
Ineorporadora e administradora de com
Juntos. compreendendo lojas comerei
e escritórios contido, em um único
prédio, etc.
Termo n.9 647.518, de 234-1964
Lançamentos e Empreendimentos N6vd
Rio A.
Guanabara

Termo n. 0 647.514; de 23-6-1964
David Pedreira Brasil
Minas Gerais

Zocertõlã Edelweiss_. NOVO ROO
Indúsiris Brasileira

Clame 33

Clame
Discos fonográ 4lects gravados

42 —
Titule

AN.\

Termo n.0 647.'116, de 23 -6 - 196g
loa Palace ifotel S. A.

e chios; dum de louro, saquinho perla.
medo, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da

Classe 48
Para distinguir: Perfume; emacias, ex.
Classe 3
tratos, água de colónia, água de toucaClasse 32
Um produto farmacêutico , indicado co- .Abrianamies,. anuários, álbuns impres- dor, água de beleza, água de quina,
manimo diurtsuccr °mitifico, em suas
sor; cartazes.. catálogos. jornais. tacto. água de rosas, água de alfazema, água
festações
nais e estrangeiros, publicações. impres. para barba, loções e tónicos para os
sas revista. Propaganda em rádio. cabelos e para a pele. brilhantina. Me
Termo n.9 647:504, de . 23:6-1964
ibrnais, programas radiofón& lolina. "batons", coa:mit:cos, fixadores
Laboraterapica — Bristol S. A. Indústria Química e Farmacêutica
CO" peças teatrais e enematograficas de penteados, petróleo; óleos para ao
cabelos, crema evanescente. cremes ger
e revistas impressas
São Paulo
durmas a pomadas para limpeza
Classes8 — 9— 32— 33 — 41 — le e "maquilagel. depilatórios, da pe
dando.
43 — 44
INDUSTRIA BRASILEIRA

1964 3939

Termo n.° 647.508, de 2341964
Anuindo Lucas Filho
Guanabara

tanta, vinagre aromático. pó de arroz
e tufara perfumado ou. não, lápi, pare
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar caras • olho; carmim para

Lançamento de ações e. títulos de
associações, etc.
Termo n.° 647.519, de 2341261
(Prorrogaçtior
Diários Associados Lida,

Guanabara

Diários Assaciado;'
DenomMação comandai •
Térmo
647.5W, de 734-1964
Francisco. de Assis Chateaubrituar

Bandeira de Mello
O rosto e para os lábios, sabão e creme
Guanabara
para barbear, sabão liquido perfumado
OU igice, aabonetes, dentifridcm em pó.
‘Ç\
pasta ami ii~t• mia perfumados para
PROBROGAÇXO
banboa potes, vaporizadores de perta
me escávas para dentes, cabalas, unhas
‘t1'
e ditou rum de Itsuro, saqultdar perfu- ,
mada preparados em. pó, pasta. }Nu',
Crassa 3
do e tijolos para ar trateeneáto, das unha;
Preparado para ser usado na medicina
dissolve:Mear e vacile; removedores da
e na fiarmácia
INDUSTRIA, 1191~
euticuian glicerina perfumada. para a.
Termo n.° 647.505, de 23-6-1964
oa. cabelos e preparados para dando.
Termo a.° 647.521, de 234.1964
Classe 48.
(Prorrogação
rir unhas,. cílios e pintas ms sinala arti.
(Prorrogação)
Laboraterápica
&isto' S. A.. In- Para distinguir: Perfumes. essiincias,
fichei& óleos para a pele
Prendam. de Ama Clianeaubriirad
tratos, água da colifirda, água de toucadústria Química. e Farmacêutica
Tarmo n.° 647.515, de 23-6,19k
Bandinra de nate
dor. água da beleza, água de quina,
São. Paulo.
Toe Palace Rotel S. A.
água de rosas. água da alfazema, água
Guanabara
Cruanabara
para barba, loções e tónicos para os
baia
PRORROGAÇÃO
cabelos e para a pele,. brilhantina..

t9

C011illle DO CEARI
efornt

dolina, "batons". cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente; cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage" depilatórios. desoClasse 3
dorantes. vinagre aromático, pó de arroz
Preparado para; ser usadii na medicina e talco perfumado ou não, lápis para
e na farmácia
nestana e sobrancelhas, preparados para

,AMINOFAN

JOA. PALACE,
SOTÉLS.
Nome Comercial

ES
FIWO
DA 13A.ifiü
k
AdIM.

Classe 32

3940 Suta-feira 39
Têrmo n. o 647.522, de 23-6-1964
MAveis e Esquadrias Santo Antônio
Limitada
Rio Grande do Sul

Santo Antônió
Indústria brasileira

OJARIO OFICIAL

las de marfim ou osso para dentiçieN
bandejas - de madeira, barris de madeira. cabides para roupa -de madeira,
cabes de madeira, caixas e madeira,
cestos, cepos para cozinha, colheres
e pau, marfim ou, osso, dormentes de
madeira, engradados de madeira, escadas de madeira, espetos de madeira, esteirinahs de madeira para casa, fivelas
de OSSO 0u. marfim, forquilhas de madeira, gaiolas de madeira para passarinhos, gamelas de madeiras; ganchos de
madeira, grades de madeira, manivelas
e madeira. mastros ,de madeiraa, palitos.
pedestais de madeira, pegadores de madeira para roupas, pratos de madeira,
marfim ou osso, quadros de madeira,
réguas de. madeira, .éxceto para escritórios, rosários de contas de madeira,
marfim ou osso, tábuas de madeira para
fins caseiros, tampas de madeira, tonéis de madeira, varas e vasos de madeira, marfim ou osso

Claus 10
Para distinguir: Mõveis em geral. de
metal vidro. -de . aço .ou madeira, estofados ou no, inclusive moveis para es
critório. Artnârios, arr Naáries para. ba
nhelros e para roupas usadas, alrnafe•
1* das, acolchbadns para móveis, bancos,
balcões. banquetas. bandejas, domiciliares, berços, biombos, cadeiras, caminhas
para chá e cale, -conjuntos pára doetar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjustos de
Tèrmo n.° 647.525, de 23-6-1964
pensas. divisões, divans, discotecas de Diam-iarb — Diamantes e Carb,ados
rádio, colchões, cojchões de mola. disdo Brasil Ltda.
mitórios, conjuntos para sala de ianGuanabara
tórias, cadeiras de balanço, caixa de
armários e gabinetes para copa e
zinha, camas, cabides, cadeiras giramadeira, espreguiçadeirasi guarda-roupas, estantes, mesas, inesuihns, mesinhas para rádio e televisk„ mesinha
para máquinas de escrever, móveis palevisão, molduras para quadros portaClasse 13
retratos, poltronas, poltronas-camas,
Pedras preciosas e semi-preciosas
prateleiras, porta-chapéus, safas,
sotás-eatnas, travesseiros e
Têrmo n.° 647.527, de 23-6-1964
. vitrines
Arancisco Anizio de Oliveira Paula
Filho
Termo n. 9 647.524, de 23-6-1964
Guanabara
Indústria e Comércio de Adornos Luso
Brasileira Ltda.
Estado do Rio

(anão 111)

giratótias, cadeiras de balanço, caixa
Urano a* 647.533, de 24-6-1964
de rádios, colchões, colchões de molas RiCncaii Caminhões Automóveis e Peças
dispensas, divisões, divans, discotecas,
Limitada
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniEstado da Guanabara
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
RIOCAP ...• Caminhões
poltronas-camas prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
Automóveis e Peças Ltcla
vitrines
Têrmo n. o 647.528, de 23-6-1964
Francisco Anizio de Oliveira Paula
Filha
Ganabara

Classe 32
Jornais, revistas, publicações em gerai,
edições de livros, produções fotográficas
de caráter jornalístico. Álbuns. Programas radiofónicos e de televisão. Peças
teatrais e cinematográficas. Gravações
de reportagens e de entrevistas
Termo n. 9 647.529, de 23-6-1964
Francisco Anizio de Oliveira Paula
Filho

Indústria Brasileira

Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
Indástria e Comércio de Adornos Luso aço, madeira, estofados ou ndio, inclusive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços, biombo!,
cadeiras, carrrinhos para chã e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Ilatelestria Brixílisãita) para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia.
casitliudos de armários e gabinetes para
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
Ohne 26
'Adornos 41._ milagre, markm Ou 0450
par,mo= anoinhos de madeira,
eira pesa cortinas, argoris
an
PREÇO DO NÚMERO
~Hm ou oca, argo•
las * ai

;armo n.° 647.523, de 23-6-1964

Classe 33
T. de Estabelecimento
nano n 9 647.535, de 24-6-1964
Riocap Caminhões Automóveis e Peça
Limitada • 'Estado da Guanabara

XnclUstria BrassiIeira,
Classe 21
Artigos da classe

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nacionais e estrangeiros, publicações impressas, revista. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofemiCOS, peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressas
Classe 32
Impressos. crónicas, jornais, revistas.
Almaaaquei4 anúncios, boletins boletins
peças cinematográficas, peças teatrais,
programas radiofónicos e programas
de televisão
Têrmo n. o 647.528, de 23-6-1964
Indústria de Móveis Indiano Ltda.
Estado do Rio

Têrmo n 9 647.534, de 24,6-1964
Riocap Caminhões Automóveis e Peça
•
Limitada
Estado da Guanabara

Guanabara

›Cutio 24adikaa
Classe 26
Artefatos de madeira em geral: Argolas, algudares, armações para balcões
e para vitrines, artefatos de madeira
para caixas, tppume, bandejas, barris,
baldes, batedores de carne, caixas, caixões, caixotes, cavaletes, cunhas, cruzetas, cubas, caçamba, colheres, -cestos
para pães, cepos para casinha, cabos
para ferramentas, cantoneiras, engra
dados. estrados, esterinhas, estojos, exe.icada, formas, gaiolas, guarnições
para porta-blocos, guarnições para cortinas, guarnições de madeiras para
utensílios domésticos, grfos, malas de
madeira, palitos, pratos pipas, pinospuxadores, prendedores de roupas, pedestais monogramas, palitos, pasinhaa.
garfinhos e colheres para sorvetes, palhos para dentes, táboas de passar roupaz, táboas de carne, tonéis, torneiras.
tambores, tampais, suportes de madeira.
Todinha, roles, rosários e vasos

Nome . Comercial

Beco das Garrafas

Indústria Brasileira

INDUSTRIA BRASILEIRA

Outubro cia 1964

Têrmo n.° 647.530, de 23-6-1964
Açougue da Praça Ltda.
Guanabara

Açougue de Praça Ltdal.
•
Nome Comercial
tei: mo n .° 647.531, de 23-6-1964
Pósto de Gasolina Vicente Carvalho
Guanabara

"ato de ,Gasolitià
Vioentede Carvalho Ltda.
Nome Comercial
Têrmo n.o 647.-532, de 23-64964
Mercearia Vale de Madureira Ltda.
Guanabara

nWiíiriak
Vaie4de4 Madgeira Ltda:

Tênnos ns. 647.536 a 647.538, de
24 de junho de 1964
Rediesel Comércio Importação Exporta
ção Limitada
Estado da Guanabara

ediesei)
Indústria Brasileira,
Classe 6
Artigos da Classe
Classe 11
Artigos da Classe
Classe 21
Artigos 'da Classe
Têrtno n° 647.539, de 24-6-1964
Dr. Michel Jean Loeb
São Paulo

.ESTECNO-PROJETOS
E. ESTUDOS
TeCNICO-INDUSTRIAIS
Classe 33
Titulo de Estabelecimern,.
Termo n 9 647.540, de 24-6-1964
Colocadora de Pedras Alcântara Ltda.
São Paulo

41- 1, c

1 N

21"nit

Nome Comercial

DE HOJE: CR$ 10,00

Classe 4
Para distinguir: Pedras britadas. peara:
em bruto ou parcialmente trabalhada

