ESTADOS UNIDO
SEÇÃO III
ANO XXII - N! 209

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
• EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
•
PATENTES
Rio 27 de outubro de 1964
Notificado:

Uma. vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo art1go 14 da Lei
e. 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
- para eventuais Juntadas de recursos
e do mesmo não se tendo válido nenhum interessado, ficam notficados os
requerentes abaixo menc:onados a comparecer a éste Departamento a fim, de
efetuarem o pagamento da taxa finai
concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de
sessenta dias na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código
da Propriedade Industrial.
DESENHO OU MODELO INDUSTRIAL DEFERIDO EM FACE DO
LAUDO TÉCNICO.

•

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N. 131.318 - I.R.C. Limited Cumpra a exigência.
N. 131.322 - The Gillette Company - Cumpra a exigência.
N. 131.354 - Ferro Staraping Company - Cumpra a exigência.
N. • 131.568 - Seal-Less Strapping
Limited - Cumpra a exigência.
N. 131.665 - Harald Olhar Lundqvist •-• Cumpra a exigènvia.
N. 131.686 - Bemard Sanders Cumpra a exigência.
N. 131.733 - Lines Bros. Limited
- Cumpra a exigência.
Cl audino Varela
N. 139.575
les - Cumpra a exigência.
N. 141.138 - 1zdústria e Comércio
de Aparelhos Eletranicos Sterling Ltda.
- Cumpra a exigência.
N. 143.530 - Mercedes Spamer Cumpra a exigência.

N. 123.333 --- Novo tipo de tampa EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
elastica para garrafas e V.droa em gePRIVILEGIO DE INVENÇÃO
ral - Faustino Diez Dei Orden.
Rio, 27 de outubro de 1964
N. 145.088 - Nevo modèlo de piano - Marcos Guimarães SchwartzNotificação:
mann.
N. 143.332 - Nevo modèlo de
Uma vez decorrido o prazo de rechassi para rádio receptor - Malva- curso previsto pelo artigo 14 da Lei
cio Silva Goffert.
n°.4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
- para eventuais juntadas de recurModigo de utilidade defeddo em face sos, e do mesmo na° se tendo válido
do laudo técnico
nenhum interessado, ficam notificados
os requerentes abaixo mencionados a
N. 116.889 - Nevo modèlo de re'- comparecer a este Departamento a fim.
cipiente destinado a conter cereais e de efetuarem o pagamento da taxa fioutros produtos para fins domesticos
nal concernentes a expedição dos resAluminio Fulgor S.A.
pectivos certificados dentro do prazo
N. 120.564 - Nervo madelo de indi- de sessenta dias - na forma do parácador - Divulgadora Leuf Ltda.
grafo único do artigo 134 do Código
da
Propriedade Industrial.
&Wird:o
The 13. F. GoodrIvh
. N. 111.600
Company - Cumpra a exigência.
N. 127.126 - Adjust-a-Grip Incorporated - Cumpra a ex:gência.
Emile jules Marte
N. 127.533
tombard - Cumpra a exigência.
N. 126.547 - Ryusaku Matsumura
- Cumpra a exigência.
Gilda Miccell N. 126.621
Cumpra a exigência.
N. 127.591 - Luiz José de Souza
.
- Cumpra a exig'ência.
N. 129.229 - Benet Spinola Cauto
Peru:males - Curtira a exigência.
N 129.575 - Tecle Sampaio Alve4
Cumpra a exigência.

QUARTA - FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 1964

PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDO
N. 120.398 - Aperfeiçoamentos
nos aparelhos de regulação de projetores de veículos automóveis - Projecteurs Cibie.
N. 120.448 Nova Bancada -- jodora S.A. Importação e Comércio.
N. 120.932 Aparelhos e processo
para liberar particulas retidas nas malhas de telas separadoras - Aussie
Manufacturing Limited.
N. 120.9"A7 - Bombas de combustível para motores de ignição sob compressão - C.A. V. Limited

N9 126.124 - Aperfeiçoamentos no
abastecimento dagua de edifícios de
apartamentos - Walter VoegelL
No 138.141 - Disposit'vo de aferron
lharaento automátie.0 entre Painel
de fechamooto móveis - Inbernat1o.
N. 120.979 Bombas de- Combus- nal Mac Gregor Organization (mingo)

tível liquido para motores de combustão interna - C.A.V. Limited.
N. 120:980 - Bombas de combustível liquido para motores de combustão
interna - C.A.V. Limited.
N. 121.145 - Sandalia Execitadora
dos pés - William M. Scholl.
N. 121.258 - Mancai para suspensão oscilante - Sociedade Industrial
de Brinquedos Sobrinca S.A.
N: 121.348 - Aperfeiçoamentos em
bomba cieiro magnetica para a elevação de líquidos - Enrique Capes
Massons.
N. 121.440 - Processo e Dispo.0 tivo Para o . Estiramento da 03

Exigenclas
thr.dicato da Indústria de Vidros
e Cristais Planos e Ocos no llistado
de tiklo Paulo -- trpoente do termo:
120.924 - Cumpra "a exigência.
Novort S. A Indústria e Comercio de, Materiais Plásticos em Geral
- Opoents do termo: 121.483 Cumpra a exigência.
N9 120.644 - Wilmn Neves Gahna•
rães - Cumpra a exigência.
N9 125.798 - lecola Passara •
Eduardo Zappl - Cumpra a azia
gema.

Transferência e Alteração de NOM@
de Titular de Processos
em McwimEnta constituídos por Materials Halo Sintéticos - ParbenApex Industrial Multada - Pede
fabriken Bayer Akttenge:ellechaft.
para ser anotada na Patente de MoNo 121.488 Amortecimento dé!o de Unidade
2i9 3.798 a alteração
para, um tubo do fuso de fiação da nome - Anote-ea
a alteração
OU retorsão - VVerwaltungsasesells- de nome. (Republicado por
ter saldo
chaft der Werkzeugmaachinenfabrik .com inoorreções)
Oerlokon.
N9 121.488 - Plataforma para
Diversos
transporte extensível - Ttivellato
S. A. Engenharia indústr's e, CoA Indústria e Comercio de !Mira*
mércio.
das Iam Limitada - No pedido
de
contrato de exploração da Patente
N9 121.520 - Polia da transmis- de Priv'14'.r0 de Invenção no 47.032.
são tinidirecional - Elbio Bravo. Arquive-se o pedido, por falta de
N o 121.636 - Capuz protetor para cumprimento de exigência (Republi.
ve:as de ign'ção - Fábrica Italiana cedo).
Magneti Marelli 8. P. A.
Johnson & Johnson - No pedido
No 122.267 - Aperesiçoamentos de tranderencia da Patente de pe.
Introduzidos em válvulas para des- vilégio de Invenção n9 84.408 - Ar•
carga de WO - BUenaventura D'az. quive-se o pedido de fls. 50 Dor falta
de cumprimento da exigência.
1•19 123.090 - Um processo para
esterilização de líquidos - Andem publicado)
Weardo Morbin - No p2diel0 de
Ruben RausiSig.
transferência da Patente de Privilé*
N9 123.130 - Um aparelho Para gio de invenção termo n9 130.291.
abrir cardar e limpar material, fi- - Arquive-se o pedido de anotação
broma - Dalwa Boseki Kautxhik de fls. ro por falta de cumprimento
de exigência.
N9 123.225 - Processo para fazer
Exigência,
um corpo . (»rítmico semi-cristalino
- Vidros Cornng Brasil 8. A.
Jacomo Quarto - no Polimento
No 123.254 - Válvula - Nibcc
do auacto triênio da patente, 1.758,
Inc.
modelo Industriai - Preste escla.N9 123.274 - Válvula com obtura- recimento. (Republicado)
dor - Marvin Henry Grove.
Irmãos Dal! Colietto Ltda, - no
1nN 123.419 - Válvula de contróle pedido de Prorrogação da patente
no 3.537, modelo de utilidade de " fluido - International Basic Eco- Preste
ese.larechaentos. (Retificado)
nomy Corporation.
No 123.489 - Processo para aqueDiversos
cer e queimar matéria-prima para
cimento ou semelhantes contendo aiKlackner Hiunbo'clt Deutz
calic
N9 123.329 - Isidoro Wanderlay
A. ei
1 Martini - Modelo de UtlFdade
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- As Repartições- Pública"
deverão (enteei. ' o :ex
. Vedient+Z
destinado à publetian nos jort5 !nuas
nais, diariamente. ale
. .

DIÁRIO OFICIAL (Sec, o 111)

CEPARTJI ME , 1TO DE IMPRE."-'5A risn CIONAL
f.).1-41E TOM

As

&pás a salda dos órgãos oficiais.
Os originais deverão ser
dactilografados e autentuados.
ressalvadas. por quem de direito.
rasuras e emendas.

— As Reparti;ões Públicai.
cingir-se-ão is's assinaturas anuais
renc, ,, j'dos até 29 de fevereiro de
e ás trn,-za ,i3S, em sinal.
gut. -5 ;N.) a pelos árgids corwe•

EXPEDIENTE
q..

1.0

tecia/nações pertmen-t
REIRA
ALE-f.-.1-Ç 1 O DE RIiO
res à matenaca.
„
avt( 50 em
le
sos de erros ou omissões. d~r.So aateaS mol e deva o' orr
FLCRIANO
por esrnto,- a- .MURILO : FERREIRA AL VES
ser jorniulad.
. Seção de Redação. das 9 as 17.30
horas, no inaxuno ate 72 horas
DiARIO OFICIAL
—
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1•1.141, <hm CHIpiPtallIMIffe41

de 11Nrepreedsale Undulet, n•• do ibehm.44,...
Inghiatril. aCa~adia

— 1. fim de po ,sibilitor a re.
mess.1 de vale,res as.:osnpunks.I03
de C • clorecitaenitm quanto o sua
solicitamos usem 0.5
teres.$ados prehrencialrnente
què nu vale postal, emitidos
favor do Tesoure:, o do D2piirtik.

mento de imprensa Nacional.
— Os suplementOS as edições
dos
órgãos oficiais sd se forneceASSINAM:AS
— Excetuadas as para o exterão aos assinantes . que os solicirior. que serão sempre anuais, as,
tarem no ato da assinatura.
U NCION RIO§
assinaturas poder-se-ão tomar. REPARTIOSE8 e PARTicuLAILES
— O funcionário público je.
Capitai a Interior:
em qualquer época. por seis meCapital e inume:
.
deral. para fazer jus ao des.
ses on um ano.
Semestre .
Cr$ 600.00 Semestre .
Cr$ 450.00
conto indicado. deverá provar
— As assinaturas vencidas Ano . ........ Cr$ 1 200.00 Ano.
Cr$ 900.00 esta s .ondiçâo no ato da assi•
aviso
poderão ser suspensas sem
nati:to.
Bxterior:
Exterior:
presno.
— O custo de cada exemplar
Ano
Cr$ 1 300.00 Ano .
Cr$ 1.000.00
e4ara jatilitar aos assinantes
atrasadó dos órgãos oficiais
fl verificação do prazo de vali- registro. o mês e r, ano em que' jornais, devem os assinantes proserá. na venda avulsa. acrescidade de suas assinaturas, na findará. vidNiciar a respectiva- renovação do de Cr$ 0,50, se do mrsmo
parte superior do enderéço vão . A fim de evitar solução de com antecedència miainta de ano, e de Cr$ 1.00. por ano
impressos o número do talão de continu;dade no recebimento dos trinta (301 dias.
decorrido
limprowouv nos ot [cindo do

Departamento a.

Por de.pacoo do Sr. Chefe da Seção, foi manda& averbar o contrato
de exploração nas marcas — Insetut
aderieux ri.° 297.878 — e Institut MeUso Autorizado de Masca
rieuir n.° 297.987, constante do cliché
Dia 27 de Outubro de 1964
abaixo, de' propriedade de Dr. Charles
Meriecx, astabelecide na França • em
L° e 2.° do a'cligo) favor de Cia. Química Rhodra Brasi(A rt. 147
Por despacho do Sr. Chefe da Se- leira, estabelecido em S. Paulo Bração, foi mandado averbar o contrato sil — Averbem-se os contratos de exde exploração na marca — Ortozate ploração.
— registrada sob O n.° 298.281. constante do clichê abaixo, de propriedade de 'lhe Upjohn Co., esta nos E.U.
da América e em favor de Upjohn
Produtos Farmacêuticos Ltda., estabelecido no Estado da Guanabara Brasil — Averbe-se o contrato de exploração.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS

wirouun
erieux

ORTOXATE
Proprietírta

%IRE UPJCEN COMPANY

.r.Lpriet&ixio:

Da. camas MáRIBSI.
Lioenciaida:
CIA. 01/CCA RH(E)IA
~RIRA

Licenciada
UPJOHN PRODUTOS

YARMACEUTICOS LTDá
Por despacho do Sr. Chefe ria Seção, foi mandado averbar o contrato
de exploração de marca — Ntedroxine
— reg. n.o 298.439, constante do clichê abaixo, de propriedade de 'lhe
Upjohn Co., estabelecido nos E.C. da
América e em favor de Upjohn Produtos Farmacêuticos Ltda., estabelecido no Estado da Guanabara, Brasil
— Averb o se -o c, nntr-1.1 da • enploraCa*-

•

MEDROXINE
Proprietíria
THE UPJORN CCMPANY
licenciada
UPJOHE PRODUTOS
TARMACEUTICOS LTDA..

Por despacho do Sr. Chefe da Seção. foi maneado averbar o contrato
de exploração na marca — Demoro/
— n. o 229.275, constante do clichê
abaixo de propriedade de Winthrop
F:aducts Inc.. estabelecido nos E.U.
da América, e em favor de 'lhe Sydney Roer Co., estabelecido no Brasil
— Averbe-ee o contrato de exploraOta

DEMER01.
Proprietíria
WINTHROP PRODUCTS INC.
Licenciada
TRE SYDNEY ROSS CO.

tiVitremilia, NOIC1OMN

I Por despacho do .Sr. Chefe da Se- Roas Co., estabelecido no Brasil
' ção, foi mandado averbar o contrato Averbe-e,: o contr_to de exple,:eção.
de exploração na marca Neo SinaIrina — n.° 237.218, constante do
clichê abaixo, de propriedade de Winthrop Products Inc.. estabelecido nos
Proprietírin
E.U. da América, e em favor de 'lhe
ITNTEROP
PRODUCTS INC.
Sydney Rosa Co., estabelecido no Brasil — Averbe-se o contrato de exploLicenciada
ração.
eliE SYDNEY ROSS CO.

EN AR Or.

Por despacho do Sr. Chefe da Serão, ha mandado averbar o contrato
dg exploração na merca — Recindal
Proprintirin
— n.° 272.488, constante do clichê
WDITEROP PRODUCTS IRC.
abaixo de propriedade de Winthrop
Licenciada
Products Inc., estabelecido nos E.U.
TEIE SIM BOM CO.
da América, • em favor de The Sydney Rose Co., estabelecido no Brasil
— Averbe-se o contrato de exploraPor despacho do Sr. Chefe da Se- çao
ção. foi mandado averbar o contrato
da exploração na marca ao. Neo S.
nephrin — n.0 243.084, constante do
Proprietíria
elidia abaixo, de propriedade de Winthrop Products Co., estabelecido nos
WINTHROP PRODUCTS INC.
E. U, da América, e em favor de The
Licenciada
Sydney Rose Co., estabelecido no BraTRE
SYDNEY
ROSS CO.
sil — Averbe-se o contrato de exploração.
For de-pach, d. E..Claire a a Seção. to mandado averbar o cintrato
de exploração na marca — Telepaque
272.489, constante do clieh8
—
NE04(YNEPHRIN
abaixo de propriedade de Worthrop
Products Inc., estabelecido nos E.U.
Proprtetirta
de América, • em favor de Th o Syd1132171111e/D PRODUCTS IMO.
ney Rms Co., estabelecido ire Brasil
Licenciada
— i.verbe- . e o e-Net-ato da a--olora-

NEO-SINEFRINA

RECINDAL

TER STDNET ROSS CO.

TELEPAQIIE

Por despacho do Sr. Chefe da Seção, foi mandado averbar o contrato

de exploração na marca -- Penarol
za° 286.736, constante do clicha'abaia• de propriedade da Winthrop Pra.
direta Inc., estabelecido nos E.U. da

• Proprietária
PRODUCTS rim.
Ido ano lacta

inprfflop

Ca SYDNEY R033 CO
.•

•

América, e noa favor do Tb. Sydney
1. :k
•

Quarta-feira 4
Por despacho do Sr. Chefe da SeLio, fol mandado averbar o contrato
de exploração na marca - Bruschettini - n.° 191.254, constante do cliché' abem) dø propriociade de Laboratório di Terapia Spar.mentals Dott
Prof. A. Biuschettini, estabelectdo na
italie. e em ' favor do Laboratórios
Moura Brasil Orlando Rangel S. A.,
estabelecido no Brasil - Averbe-se a
~trato de exploração.

Bropcnrarna

DIÁRIO OFICIAL (Seção
Por despacho do Sr. Chefe da Se- Orlando Rangel S. A., estabelecido na
ção, foi mandado averbar o contrato Brasil - Averbe-se o contrato de ea
de exploração na marca Dr. Prof. A. ploração.
Bruschettinl a.° 194.158, constante do
clichê abaixo, de propriedade de Laboratório di Terapia Sperimentalc
1
Dott Prof. A. Bruschettini, estabelecilt,
do na Itália, e em favor de LaboratóPropriatarie.
rios Moura Brasil Orlando Rangel S.A., &aboratosio Mi Terapia SperimantLiir
Dott.Prot.I.Bru10h ett1n3 .
estabelecido na Brasil - Averbe-se o
.
Itemaisak 1
contrato de exploração,
Laboratoriml
Mbnie Priall-Orlandra Rangal Seira

12à4P4~

- JProprietaria
laboretorio D1 Terapia 13perliseritate
Dott.Profrl.Drunohettlig
Licenciada

Laboratorioa
+Iratim Drael.L.Orlandor cansei LU
Por despacho do Sr. Chefe da Seção, foi mandado averbar o contrato
da exploração na marca Laboratório
dl Terapia Sper.mantale Dott Prof.
A. Bruschettini, n. o 191.255, constante do clichê abaixo de p:opriedade de
Laboratório di Terapia Sperimentale
Dott Prof. A. Bruschottni. estabelecido na Itália, e em favor de Laboratórios Moura Brasil Orlando Rangel
S. A., estabelec:do no Brasil - Averbe-se a cor:tr .:to de e.tp:reção.

LABORATÓRIO D1
TERAPIA SPERDIENTALE

OOTT.PRO?.A.BRUSCHETTINs.
Troprrevaro
,raoorr.torio Di Terapia tuariaentaisi
- Dott.Prefek.Brusolzettlat
!Acanelada
laboratorlow
Mura Eras11-Or1enti0r Rdngel Orlo

*Propriotaria
éaborn-torio Di Terapia Spertrentali
Dett.Prof.I.Drutichettiel,
laboratories
Come tras11.0r1andor Rangel Ute.
Por despacho do Sr. Chefe da Seção, foi mandado averbar o contrato
de exploração na marca - Brom:stin
- n. o 194.159, constante do clichê
abaixo, de propriedade de Lauoratório di Terapia Sperimentale Dott Prof.
A. Bruschettini, estabelecido na Itália,
e em favor de Laboratórios Moura
Brasil Orlando Rangel S. A., estabelecido no Brasil - Averbe-se o contrato de exple,racão.

BROMISTIN
'5roprietarla
Lanoratorio Di Terapia Sparimentale
Dott.Prof.L.Drucehettini
Licenciada
Leboratoriori
doura Draer.L.oriandor rangei b.lie•

ir tho,p...clia do S. Cli.ie da Seção, foi mandado averbar o contrato
de exploração na marra - Lti loron fl.° 191.256, constante do elidi:1 abaiao de propriedade de Laborató rio di
Terapia Sperimema:e Doa . Prof. A.
Bruscbettini, estabelcc:do na Itália, e
Por despacho do Sr. Chefe da Seem favor de Laboratór:o3 Moura Sn:tia Orlando Rangel S. A., estabelecido ção, foi mandado averbar o contrato
no Brasil - AVLI:::"?-5:0 o contrito de de exploração na ma:-ca - Fig. de
Brasão - n. o 196.020. constante do
exploiia4rio.
el!elie abaixo, de preprieaade de Laboratório di Terpia Sperimentale Dott
Prof. A. Bruschettini, estabelecido na
Itália, e em favor de LaborAérios
Moura Brasil Orlando Rangel S. A.,
Promietarie
Leboratorio D1 Terapia bporimentale estabelecido no Br,asil - Averbe-se o
Dott.Prof.k.Drucohattlint
contrato de «,xploração.
Licenciada
Laboraterico
*oura Draail.OrlarAor Ranger D.114

IS7113RON

desp^.cha do Sr. Chafe da Seção, foi mandado averbar o contrato
de exp l oração na marra - Katagrip
- n. o 191.257, constante do el'ehe
abaixo de propriedade da Laboratório
dl Terapia Sperirnentale Dott Prof. A.
Bruschettini. estabelecido na Itália, e
em favor de Laboratórios Moura Brasil Orlando Rangei S. A., eltr,lelecido
no Brasil - Av rt---to de
ão,

KATAGRIP
PropriotarIa
Labora.toric Di Terapis ..orivreretale
Dett.Tref.L.Brueohettlni
Licenciada
Leberatorioo
acure WraitiloOrlandor cauffil IsAN

Pnwri.tarla
I.Woritvrio Dl %rapta 11>orlamts1
Dott.Pmf.1.1kemeivottudi
latoratorlow
P.1101

5.4

For ,Lie,pachu da Sr. Chefe da Se,-ão, foi mandado averbar o contrato
.le exploracião na marca -- Eromistin
n. o 297.408, conse. nte do clichê
baixo de propr:edade de Laboratório
Terapia SperimentaIe Dott Prof. A.
r; . uschettini. estabe l ecido na Itália, e
favor de 'Laboratórios Moura Brasil
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N. 460.857
J. A. Taveira Ind.
e Com. de Colas Ltda.
N. 460.963 - Detergentes Laviço
Ltda.
N. 460.978 - Frinéria Novidades
Estrangeiras Ltda.
N. 460.979 - Arnaldo Macchio e
Darcy de Oliveira Nunes.
N. 461.105 - B. L. Almeida E0

Cia. Ltda.
N. 461.335 - Yolanda Torres de
S.
N. 461.349 - Edições Promocionais
Publicidade aSorvil> Ltda.
N. 461.387 - Brasamco Sociedade
Anonirna.
Diversos
N. 461.464 - Oyma de Almeida
The - Sydney Ross eo. - no Rios,
cancelamento da averbação de contrato
N. 461.542 - Cantina Juriti Ltda,
da marca - Recindal - número: ..
N. 461.546- Salvoform S.A. Proa
272.488 - Anote-se o cancelamente dutos Quimicos.
da avetbação de contrato.
N. 461.547 - Policial Comércio e
The - Sydney Ross Co - no can- Indústria Ltda.
celamento do pedido de averbação de
N. 461.550 - A. Benelli S.A. Incontrato no registro 272.489: marca dústria e Comércio.
Telepaque - Anote-se• o cancelaN. 461.5- 68 - Indústria e Comércio
mento da averbação de contrato.
de Materiais Hidráulicos c Elétricos
H:droluz Ltda.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
N. 461.588 - Comp. Brasileira de
RECEPIÇÃO DE INFORMAÇÃO Transportes e Turismo Cobratur.
E EXPEDIÇÃO.
N. 461.590 - Movelstala Instala
ções Duo:ações de Móveis Ltda.
DIVERSOS
N. 461.629
Aos Azes das Co.
netas Ltda.
Riu 27 de outubro de 1964
N. 461.639 - Laerte Corria de
Club de Regatas Vasco da Gama - Araújo.
No pedido de apostila da marca númeN. 461.641 - Hidroeletrica Torino
ro 168.277 - Faça-se a apostila.
Ltda.
Club de Regatas Vasco da Gama N. 461.654 - Management ServiNo pedido de apostila da marca nú- ços de Organização Racionalização Ind.
mero 168.276 - Faça-se apostila.
Ltda.
elido de Regatas Vasco da Gama N. 461.739 - Leonardo Tura ei
No pedido de apostila da marca núme- Cia.
N. 461.944 - Euclydes Bacci
ro 168.028 - Faça-se apostila.
Club de Regatas Vasco da Gama vares.
N. 962.271 - Geraldo Arruda.
- No pedido do apostile da marca núN. 452.3-18 - I. M. Rocha.
mero 169.029 -- Faça-se apostila.
N. 462.574 Helena Rublnstein Produtos de BeFrancisco Itainar
leza S.A. - No pedido de apostila Araújo Lima.
da marca n° 304.029 - Faça-se aposN. 462.579 - Francisco das Cilagas Lima Marin ho.
tila.
N. 462.587 - Transportadora CaArguiu:mu:fito de Processos de marcas choeira Ltda.
N. 462.630 - Esquema S.A. Co-.
N. 302.753 - Badische Anilin 6 mrstivels.
Soda Fabril; Aktiengesellschaft.
N. 462.692 - Bergamini Ind. Com.
N. 338.748 - Quimica Cotar Ltda. de R.21:clas Ltcla
N. 351.089 - Bolpebra S.A. CoN. 462.803
Francisco Otavio Loa
mercio e Indústria de PI;sticos.
res.
N. 393.094 - Destilaria de Bebidas
N. 462.825 - Cooperativa Banco
Vitór:a Ltda.
de Crécl:to Federal Ltda.
N. 395.939 - Ind. e Com. de ArN. 462.826 - Cooperativa Banco
tefatos e P1ásticos Pamabo Ltda,
de Cédito Federal Ltda.
N. 414.211 - Confecções Marcutex
N. 462.972 - Waldemiro Barbosa
Ltda.
da Silva.
N. 462.973 - Waldemar Barbosa
N. 4-16.970 - Regisconta Comercial
e Importadora de Aparelhos e Máquina da Silva.
N. 463.567 - Indústria Setneraro
de Controle S.A.
Saha Elias.
N. -156.509
N. 361.364 - Fuji Photo Filia Co.
N. 456.923 - Tuim Artigos de EsLtd.
critórios Ltda,
N. 364.366 - Fuji Film Co. Ltd.
N. 457.721 - Ulpasa Usinas de
N. 468.010 - Sebastião de Andra.
Leite Paranaense S.A.
de Godov.
Fábrica de AguarN. 457.829
N. 468.052 - Soe.
Metalurgica
dente Santa Rosa Ltda.
IV-tintai< S. A .
e
ConsultoN. 458.264 - Editora
N. 468.120 - Calçados Ubá Ltda.
ria Industrial Cinc Ltda,
N. 463.543 - Mecânica São PeN. 459.316 - Ind.
Com. Got- dro Ltda.
N. 468.994
M. Vieira Mendes
tliard Kaesmodel Ltda.
N. 160.529
Fflho.
Ind. e Com. de Couros e Artefatos a Mala do Bras Ltda.
N. 468.995 - Jefa Ind. de Malhas
N.. 460.579 - Indoluso Representa- E...tia.
ções Com. e Ind. Ltda:
N. 469.119 - Representações CoaN.
-160.724 - Ç-er-ldo Ferreira tor Ltda.
Lima.
N. 469.178 - Albino Costa
Cia.
N. 460.508 -- Tecelagem Delmod Ltaa.
Ltda.
N. 469.133 - Flávio Pires.
N. 460.814 -- Bort • Restaurante
N. 469.193
Metro Comercial •
Abóboda Azul TI,tda.
Construtora Ltda.
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N. 469 203 - Marcenaria Arte 14.
gaitada.

N. 469 712 - Asthur Horta Oleary
Neto.
N. 4.9.215 - Mecânica Pctiguar
Ltda. •
Mecantea Potiguar
N. 468 216
Ltda.
N 1,5.218 - Inez de Castro.
N. 469.224 - C.oedific Construções
e Edificaeões L tda.
N. 469.24Q
A.stor Produtos Alimentares Ltda.
Jovitt S.A. AdmiN. 469.249
nistradora e Comissaria.
N. 469.253 -- Acrolandia São Paulo Agenciamentos Aéreos Ltda.
N. 469.257 - Química Especializada Erich Loewenberg Ltda.
N. 469.260 - António Pereira Martins.
N. 469.265 - Serviços Técnicos
Contabeis (Senta» Ltda.
N. 469.288 - Vale.ntim Carvalho
Machado.
N. 469.309 - Carvalho Passos Indústria e Comércio Ler.
N. 469.316 - Tapeçaria Sidney
Ltda.
N. 469.358 - Confecçõea Newtone
Ltda.
N. 469.381 - Djalxna Cruz.
N. 469.384 - Haim Elias Negri.
N. 469.404
Edegar Albino Nabal.
N. 469.405 - Oscar R. Trizotto.
N. 469.406 •-• Edilio Azevedo Gomes.
N. 469.407 - Exportadora Sul de
Madeira Ltda.
N. 469.408 - Godcirfino Mainardi.
N. 469.409 - De Conto Leono
Cia. Ltda.
Correta S.A. CoN. 469.410
mércio Administração.
N. 469.411 - Suzana Irigoyen Bot.
zoni.
N. 469.412 - Eduardo Guaspari
Sobrinho.
N. 469.413 - Três Ghidini
N. 469.414 - Granja Colorados
Ltda.
N. 469.415 - Mercado Triunvirato
Ltda.
N. 469.416 - F. Velo.
N. -469.417 - António Augusto
Cia.
Borges
N. 469.419 - Ari Pererira de Aviia.
N. 469.421 - Soc. Distribuidora
de Máquinas de Costura Ltda.
N. 469.422 - Farmácia Santa Luzia Ltda.
N. 469.423 - Guarda° Fontana 5
Cia. Ltda.
N. 469.425 .Ind. de Cate Univerao Ltda.
N. 409.428 - Sabino Valeriano
Ribeiro.
N.
9.429 - Per.fecto Hermida
Cia. Ltda,
N. 4t9.431 -- Alfredo da Silva
Fernandes.
N. 469.432 - Maria do Carmo Regis de Oliveira.
N. 469.433 - loa° Ferreira de 011veira.
N. 469.434 - Czar 5 tia. Ltda.
N. 469.435 - João de Oliveira Moraes.
N. 469.437 - Armando Corrêa da
Si!va.

N. 469.438 - Júlio 7.onsue10 Mar-

ta.

N. 469.488 - D. Gabriela Raveu.
N. 469.489 - Hospitais Espadalizailos S.A.
N. 469.503 - (Astoro Produtos
Alimentares Ltd a.
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N. 469.504 - eAskira Produtos
Alimentares Ltda.
lgnez Maria•Pierazzo
N. 469.530
-Salviato.
N. 469.539 - Bar e Sorveteria Jardim Ltda.
N. 169.540 - Carrêrcio de Carnes
N.S. Aparecida.
Bar Cardos-ar Ltda.
N. 469.551
N. 469.589 - Brasileira Editora
Ltda. Bel.
N. 469.59,9 - Impo:tachara Pellegrino S.A.
N. 469.604 - Nlec-Representações
Empreendimentos e Part'c:pações Ltda.
Cacic S.A. Indústria
N. 469:622
•
e Comércio.
• N. 469.623 - Cacic S.A. Indústria
e Comércio.
N. 470.198 - Gervasio Itahorai.
N. 470.199 - Dandy. Magazin
Ltda. - Arquivem-se os processos.
Arquivamento de processos de marcas

Braz Bartilotti.
N. 470.166
N. 469.986 - Ind. e Com. Continental de Vassouras Ltda.
N. 469.987 - UUlar Ltda.
N. 470.003 .- Organização Meridiano de marcas e patentes Ltda.
Ramiro Pedrosa.
N. 470.010
470.012 - Fábrica de Tecidos Sao
Judas Tadeu Ltda.
N. 470.019 - Magel Maquinas em
Geral de Escritairo Ltda.
N. 470.046 - Ind. de Calçados
Cibulcel.
N. 470.053 - isa 'mobiliaria Santa
Angela Ltda.
N. 470.073 -- %Fanal, Fábrica Nadona' de Lustres S.A.
N. 470.123 - Condomínio do Edificio Solar Silveira Martins. •
N. 470.161 - Mipogel Máquinas
S.A.
N. 470.165 - Braz Bartilotti Arquivem-se os p rocessos.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO
E EXPEDIÇÃO
Arquiionr ento -de Proresos
marcas:

e

De 27 de outubro de 1984
Ficam os proeeasos de marcas
abaixo menciónados arquivados.
11.0 394.584 - Bero Ilidroe/étrica Indústria e Comércio S. A.
N.o 405.634 - Peterco Comércio
e Indústria de Eletricidade Ltda.
N.o 410.230 - Iris Eletromecti:
nica Ltda.
N.° 423.122 - TrimNa FrigoriTicos Minas erais S. A.
N. o 423.504 - Cia. Imobiliária
de Petrópons.

N.0425.019 - Ferro e IN Vje-

tório Carnacho Ltda.

N.o 432.236 - Jéo-a Cursino dos
Santos.
N.o 432.238 - TcatisportadOra
Delta Ltda.
NP 432.452 - Ind. Quimica
Alva.
N.° 432.667 - E.' M. Publicidade Ltda.
N.0 434.526 - Dr ogaria do Ono.
fre Ltda.
N.° 437.894 - Casa Coelho Martins Vinhos Ltda.
N.o 438.918 - Sapataria Rápida
Texas Ltda.
' N.o 439.012 - trop. de Minerai:5o Itabrito Ltda.
Arte Neon 'Ltda.
• N.o 439.019
N.o 440.302 - Brastex Cornércio e Indústria de Roupas Ltda.

N.o 444.690 - Pedro Nicolettf.

N.o 445.491 - Transaço Tratoportes Rodoviário!4 Ltda.
N. o ' 47)0.525 - Agrícola e Comercial %reja /traia% Ltda.
NP 455.067 - Sydnoy Pinhoiro
Cruz.
N.o 156.101 - Cia. Clap do Fixado ,..eg de Adosivaa S. A.
N.o U11.291 - Miracle Adbest.
- Miraele Adliesivea Coei..
Na. 45(1.206, 454.298, 456.299,
456.::eo, 456.301, 456.302 e ....
4511.303 - Mit .aele Adttasives Corp
NP 1:t13.456 - flama r Silva
13(11'g1%-:
N. oAquarlo /tontice"; Ltda.
N.° 156.516 - Dental Brasilia
Li la
-N:o 116.89? - Editora Editorroex' int e rnacional Ltda.
N.o 157.183 - Macio Comercial
e Ininartadora Ltda.
N.o 157.191
Ind. de Máquinas
o Piaira ir de Diamantes Vos Ltda.
N° 457.312 - Calextdog Conceicilo Lida.
N.o 457.712 - Hotel do Parque
Ltda.
N.o 158.977 - 'turismo International Travei Promotion Ltda.
NP 459.818 - Moageira Trair;
Ltda.
N.o 108.132 - Calçados Divina
Ltda.
NP 168.312 - Representaclies
NU rosin Ltda.
N.o 168.435 - Tipografia e Pa.paincia ,kalda L ida.
NP 468.446 - Craginillar t( Bri.
dali CretimerieS Limited.
N. o 168.537 - Osmar Wilhelms,
N.0 N8.538 - Casa Tupan de
Ca/aadoa Ltda.
N.9 t0R:s39
Máquinas e Acessócios Ltda.
N.o ii;8.511 - Abimael Ferreira
%bera. .
.
tuiNao. 468.542 - Meto Farrapos
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N.o 169.710 - Emp. Cinema*.
gráfica Inver Ltda.
N.° 469.711 - Palmeira Moreira
Dias.
• N.o 449.720 - t)reditnar S. A.

•Adio. de Bens.

N.o 469.730 - fteynaldo trartids

e "numas Alfred Unger.
N.o 469.906 - Lanchas Planalto
Ltda.
NP 4 11 9.907 - Lanches Planalto
LIIt
Ni !t; 169.91:3 - Lanches Planalto.
Ltda.
N.0 489.927 - comercial Agro
Pemár¡a Cabnçu Ltda.
N.o 469.964 - Mouse Casado de
Limo ‘ntuues.
- Arquivem-se os processos.
I versos :
• Luiz Placido Tola' - Junto ato
tflubo p roeeaso 7-83 - Arquive-SN.
EXPEDIENTE DA SESSÃO DE
EXAME: FORMAL DE MARCAS
EXIGÊNCIAS
Dia 27 de outubro de 1964
N. 443.075 - Vidronal Ltda. -.
Cumpra a exigência.
N. 443.348
Collaf Lubrificante
Coloidaes Ltda. - Cumpra a exigén•
cia. •
N. 443.390 - Rodoviaria Cinco
Estrelas Ltda. - Cumpra a exigência.
Prossiga-se com os exemplares da
fia. 8/1U.
N. 443.476 - Rádio Itapeti Ltda..
- Cumpra a exigência.
N. 43.616 - Denji Nonake
Cumpra a exigência.
N. 4+1.724 - Indiana General Coo
poration - Cumpra a exigência.
Ns. 444.939 - 444.941 - 444.943
- 444.944 - E. D. Jones Corporaa
tion - Cumpra as exigências.
N. 457.939 - Eucatex S.A. Indúsa
tria e Comércio - Cumpra a exigen.
cia.
N. 461.119 - Peter Eduard Fran.
kel - Cumpra a exigência.
N. 472.139 - João Goklenstein
Cumpra a exigência - Prossiga-se de
acórdo com o despacho de lis. 6v. em
face de já se acharem declarados oi
artigos (livros impressos».
N. +73.142 - Rei da Voz Aparelhos Eletro-Sonoros S.A. - Cumpra
a exigência - Prossiga-se com os
exemplares de fls. 9/11 com exclusão
das classes 13-23-48.
N. 473.143 - Rei da Voz Aparelhos Eletro Sonoros S.A. - Cumpra
a exigência - Prossiga-se com ott
exemplares de fls. 9-11.
N. 474.990 - Sociedade Brasileira
de Pavimentações Ltda. - Cumpra a
exigência.
N. 474.993 - Refrigerantes Sul
Riograndenses S.A. Ind. e Com. Cumpw a exigência.
N. 474.995 - Irmãos Bradarei
S.A. - Cumpra a exigência.
C.C.
Ns. 475.001 - 475.002
Cunha 5 Irmão - Cumpra .as exigèn.

N.° 168.559 - Carvalho Cristino
& -Cia.
N.0 188.848 - Alvaro &marfano.
N.° i69.003
Brasil Auto Pecas Ltda,
N.o 169.000 - Ind ./3etergentes
Sol Ltda.
N.o 409039 - Toros S. A. Ind.
e Com.
N.o 469.051 - Toro S. A. Tnd.
e Com.
N.O •163.062 - a~e Mercantil
e Ind. Ltda.
•
111.0 469.093
Jorna11,--;fle etima Arte Emprèsa
Ltda.
N.0 469.639 - II. Stern
Comércio e Indústria S. A.
N.° 469.640 - H. Stern Comércio e I ndústria s. A.
NP 489.641 - 11. Stern ComM.
ejo e i ndústria 8. A.
Ns. 475.003 - 475.004 - 475.005
N.° 469 .642 - E. Stern Comér- Indústria Portuguêsa Esmaltarté
cio e Indústria S. A.
S.A. - Cumpra as exigências.
N.o 469.652 - Creacties Pepita
N. 475.009 - 'mobiliaria Ncivo lare
Ltda. - Cumpra a exigência.
de Calçados Ltda.
N. • 475.012 - ..ehnhardt fr Cia.
No 469.707
QuIvesa Ind. de Ltda. - Cumpra a exigência.
Produtos Qufmicps Ltda.
N. 475.014 •-• Laticínios Jardim 1.1.
N,o mapa
QuIvesa Ind.- de tiritada Cumpra a exigência •-•
Produtos Qufmiens Ltda.
QUeltrO ao cheira publicado em 25 de
Áfitt .Z09 - José Paulo- de feWretro de , 1961 vara o nome Co..
Andrade e Dr.-,, Alcine Moreira Ma- me cial Laticínios l'aditta Ltda..- Pio
chado
retlficado o e do tarinot
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N. 475.038 - José de Almeida Filho - Cumpra a ex.gência.
N. 475.6b8 - Marcos dos Santos
Vianna - Cumpra a exigência.
N. 475.696 - Viação banas Brigida
Ltda. - Cumpra a exigaacia - Prossiga-se como reg.cto las:gaia de
acórdo com os exemplares.
N. 475.705 - Sá° Geraldo Comércio e Propaganda Ltda. Cumpra a
exig ência .
N. 475.706 - Viação São Bano!),
meu Ltda. - Cumpra a ex.g:mcia.
- Prossiga-se com) registro de Insignia de acordo com os exemplares.
N. 475.707 - Viaçi:o S.:o Bartolomeu Ltda. - Cumpra a exigência Quanto ao clichê publicado em 10 de
março de 1961 - para o Nome Comercial Viação Sio Ba:tolomeu Ltda.
- Ficr retificado o clichê.
N. 475.708 - Viaçiio Santa fingida Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 475.709 - Flor:zoaram dos Santos. Leite - Cumpra a exigência.
N. 475.711 - Antémio I . ontes Azevedo - Cumpra a exigi:mala.
N. 475.712 - Antônio Fontes Azevedo - Cuamra a ex:g:nc:a.
N. 475.725 - Comercial e Importadora Mar:otto Ltda. - Cumpra a
exigência.
N. 475.729 - Engenharia e Construções Progresso Ltda. - Cumpra a
x i géncia •
J. M. Costa 8 IrN. 475.730
mão Ltda. - Cumpra a exigência.
Ns. 478.976 - 478.977 -Comissão Planejamento Económico - Cumexigências.
pra

TITULOS DE ESTABELECIMENTO

DEFERIDO
N. 208.089 - Transportadora
Mayer - Irmãos* Mayer S.A. Comércio Ind. Transportes e Agricoltura tlasses 5 --6 - 7 -11 - 19 .- 21
-33 -41 -47 (art. 117 n.
N. 419.351 - Construtora e Pavimentação Arbap - Arthur Baptista classes 16 - 33 - (art. 117 n. 1).
MARCA INDEFERIDA
N. 476.983 - New Jersei Ltda.
classe 19.

PRORROGAÇÃO DE MARCAS

O armo 109.698 priv. invenção para "Um flavo tipo de pulverizador"
N. 262.560 Revere Pintai I- - da: Produtos Químicos Guarani
Lastex Societa Italo Americana Filo S. A.
Elastico - classe 22 - Prorrogue-se
O têrmo 113.750 priv. invenção pao registro por 2 periodos.
ra "Processo de preparação de sais
N. 414,363 - Hertolan Farb- alcoil sulfato de N alcoxi AmOuto quawerke Hoechst Aktiengeselschaft Cone ternário" de Rohm & Haas Co. Meister Lucius 8 Bruning - classe 1 az retificado o final do 1.0 ponto:
Prorrogua-se o registro até 23 de ... qualquer por adjacente, formam
maio de 1965.
uma cadeia da 4 átomos da carbono
N. 465.790 - H Hordt - Auto conjugados, que, com os átomos de
Union GMBH- classe 21- Pror- carbono aos quais se liga-esta cadeia,
rogue-se o registro até 28-2-71.
formam um radical benzo.
N. 626.471 Aliva - Aliva AkO termo 123.770 priv inven;ao patiengeseilschaft - classe 6 - Prorrota "Aperfeiçoamentos em ou relativos
gue-se registro.
N. 654.980 Silva Bueno - Pro- a corpos anulares formadores de el.

TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
gasil Ltda. - classe 48 - ProrrogueDE NOME DE TITULAR
se registro.
N. 653.556 .- Ypiranga - MetaParftuns Caron (transferência para o
lurgica Scio Ltda. classe 8 - Prorseu nome das marcas:
rogue-se registro.
N. 220.182 .-- Nuit de Noel.
N. 220.688 - Lie Tabac Blond.
N. 223.540 - N'Aimez Que Mai.
N. 223.541 - Le Tabac Mond.
NOTICWRIO
N. 223.543 - muni.
Bellodgia.
•
N. 247.792
Rad I icaçéea
N. 248.334 - Le Narcisse Noir
Caron.
Termos:
N. 248.659 - Emblema tica
N.° 441.357 - para: Frase de ProN. 251.410 - Royal Baia de Cham- paganda - Numa Gentileza de Sigpagne.
Informa -- requerente: Joio da Silva
Valente Filho - Clichê publicado em
N. 251.411 - Caron.
13 de outubro de 1964.
N. 256.583 - Or Et Noir,
N. 257.091 - Eu Avion.
N.° 476.796 - marca: O Homem
.N. 257.178 - Fete de.s Roses -- do Realejo ou Zé do Piriquito - reAnotem-se as transferenc.as. Quanto querente: Produções Amacio Mazzaao pedido de retificação das marcas roppi - Clichê publicado em treze
acima mencionadas retif:que-se por de outubro da i964 para e classe 32
apostila do 'nome da titular para Ma- para distinguir uma película cinemadane Bergand Nee Fe'icie Eugeate tográfica.
DIVERSOS
Amelia Wanpowille.
N.° 127.081 - modelo de utilida. 443.612 - Mazafumi Yanaka
Oliveira 8 Chierighini (transferência
- Prossiga-se como titulo nas classes: para o seu nome da marca Macaco dede para: Nava tipo de ligador automático de circuitos elétricos aciona36 - 49•
têrmo468.243)* - Anote-se a trans- do por fluido - requerente: JohanN. 443.687 - Viaçao Rumonorte fere-naja.
nes Alber - Total para três pontos.
S . A. - Prossiga-se com os exemplaPontos publicados em 26 de outubro
res de fls. 11/13.
* EXIGÊNCIAS
de 1964.
N. 444.722 - Artefatos de Aço
Yora Ltda. - Prossiga-ee com os
hficosul S.A. Importação e ComérN.* 127.098 - privilégio de inexemplares de fls. 13/15 substituindo- cio (junto a frase de propaganda nú- venção: Boneco falante a asma e disse a classe 48 pe!a 11.
mero 260.005) - Satisfaça exigèn- positivo fonográfico para asse fim aia.
requerente para: Mattel, International .
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
Kleinol Produktion G 1%1 ' B H (jun- - Pontos publicados em 26 de ouREPUBLICADOS
to a marca internacional n° 85.404 tubro de 1964.
proc. 950-54) - Satisfaça exigência.
Dia 27 de outubro de 1964
N.° 126.639 - para privilégio de
N. 269.641 - Fazendas -eConfec- invenção: Aperfeiçoamento em altoNotificação:
ções Bertolucci S.A. Satisfaça exi- felantas - requereram Jen* Hardann
- Pontos publicados em 26 de ouUma vez decorrido o prazo de re- gência.
tubro de 1964.
curso previsto peio artigo 14 da Lei
N. 405.182 - Dalmler Benz AkeO 4.048 de 29-12-61 c • mais dez dias bengesellschaft
N.o 110.860 - privilégio da invenSatisfaça exiOncia.
- para eventuais juntadas de recursos,
N. 566.626 - João Theoton:o Pe- ção - Dispositivo de desligamento pae do mesmo :iro se tendo válido ne- reira Júnior Ltda. - Satisfaça exigên- ra mecanismo de bloqueio- ou travanhum interessado, ficam notificados os cia.
ção, em particulas para cubos de transrequerentes abaixo mencionados a commiszão de bicicleta - requereate: FiN.
663.430
Schiele
Verwaltungsparecer a este Departamento a fim, de gesellschaft M B H - Satisfaça a exi- chetel as Sache Aktiengesellschrft efetuarem o pagamento da taxa fInal gência.
Pontos publicados em 27 de outubro
concernentes a expedição dos respectide 1964.
vos certificados dentro do prazo de
N. 663.436 Fábrica de Velas e
NP 113.290 - parsr privilégio de
sessenta dias - na forma do parágrafo Sabão Progresso Ltda. - Satisfaça
invenção: Aparento combinada cai carúnico do artigo 134 do Código da Pro- exigência.
regamento para instalações de fornapriedade Industrial.
N. 663.638 - Luporini Comércio lha de grande capacidade - tequerene Indústria S.A. - Satisfaça exigên- te: Johannes Josef Martin - Pontos
MARCA DEFERIDAS
cia.
publicadas em 27-10-1964.
N. 645.753 - Campos Sales S.A.
N.° 132.638 - privilégio de invenN, 411.594 - Rainha de Curvelo
- J Pereira ô irmãos Ltda. - clas- Indústria e Comércio - Satisfaça exi- ção: Processo 4 aparelho para reves• gência, sinal de propaganda Simbolo timento por eletro-deposição »se 42.
de Tradiçáo e Garantia Cantposales quarenta John Sedlecsik Jr. - PonN. 415.104 - Vigor - S.A. fá- clichê publicado em 20-10-64, foi man- tos publicados em aa de outubro de
brica de Produtos Alimenticlos Vigor dado prosseguir como registro a:Avo 1964.
- classe 6 (exceto para máquina de contando o prazo de oposiçáo desta
Ratificação
costura e afins).
data em diante.
N. 419.326 Sogtron Sogtron
Ficam os pontos característicos abaiSoc. de Equipamentos Eletronicos LiDIVERSOS
= mencionados republlcados por temitada - clame 3 (com exclusão de
radiolas e vitrolas que constituem mari48.139 - Rosenthal Porzellan rem saído com incorreções no boletim
de 23-10-64:
cas de terceiros),
Aktiengesellschaft - Aguarde-se.
A 5

c6ria para usar na soldagem de f erros" de N. V. Philips Gloeilampenfabrieken.
O termo 124.179 priv. invenção pa-

ra "Processo de produz:r novos derivados azepinicos" de J. R. Geigy S.A.
- fica retificado no 1.0 ponto: ...
so molecular, em um composto aa Numula geral (segue o clichê de alainula).
Total de 3 pontos.
Q termo 125.988 priv. invenção
para "Aperfeiçoamento em preparação
de fosforescente de halofosfaro de cálcio" de General Electric Co.
O termo 126.016 priv. invenção pa
ra "Processo para o tratamento de
materiais vegetais especlalmente da falha de tabaca para o nu acondicionamento em preparativo c: marcial" da
Gian Cano Simonini - Fica retificado o 1.0 ponto por ter saldo o antigos
1 - Processo aperfeiçoado ;Ara 41
tratamento de matérias vegetais, aspecialmente de falhas de tabaco via
bando seu acondicionamento em pra
partção comercial, em que a falha do
tabaco curada é dessecada em gala
rias, ou estufa!, de p ois subm-aida •
vaporizagem e, finalmente, disposta
em recipientes para ser submetidas 41
compressão caracterizado por compreender as fases de formar camadas
individuais de falhas da tabaco tendo
forma • dimensões substaaccalmente
iguais, estas camadas sendo farmadiut
em contentores ou continental de cala
xilhos provido de fundos móveis
traiveis em forma de grelha de sobre.
por aztes continentes contendo as camadas individua.e de falhas da tabaco
tenao forma de dimensões substancialmente iguais, estas camadas sendo foro

macias em contentores ou continentes
de caixilhos provido de fundos móveis

extreiveis em forma de grelha da sobrepor êstes continentes contendo' as
canadas individuais de falhas de tabaco e submeter estas aunados sobrepostas a excicacão ou deasecamento
vaporizagem de extrair estas camadas
de estufa ou galeria de excicacao e
vaporizagera de remover finalmente
tOdas as grelhas dos fundos doe continentes de aplicar uma pressa.: agira
sabre as camadas unidas e fechadas
nos continentes e finalmente de revestir ou envolver a massa compacta com
amos de embalagem.
O tarmo 126.046 priv. invenção para 'alava válvula para queimadores
de gás" d. Samuel Pavlotzky e Manuel.
O termo 126.161 priv. invenção paia
ra "Equipamento • processo de %brio
cação de cabos elétricos da alta ten.
são para instalação em tubos met&
ticos" de Pirelli Societa Per Azionk
O tèrmo 126.229 priv. Invenção para "Cabo chato elétrico" de Haiti
Freimann.

$970 Quarta-feira.4
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O tiara° 126.354 priv. invenção pa- porções laterais, urn consolo a projepara fora, e um segundo par
u "PreparaMs com atividade de vi- taram
e.ôbre o topo
tamina" de Lavem Remiske Fabril de talhos longitudinais
ditos consolos,. Cujos
de
cada
um
dos
Ned A Kongsted.
segundos trilhos são adaptados para
' O termo 1.26.413 modelo industrial receberem as rodas do dito guindaste,
'para "Aperfeiçoamentos introduzidos de forma longitudinalmente deslizá.
em buzinas pneumáticas" de Comer- vel sabre os meemos.
cial e Industrial Co! Ltda.
Prioridade: Dinamarca. em 3 de d e
de 1957, soa o n 4 0:5-1557 -zembro
O termo 149.277 modelo industrial
Total de 2 pon'os.
para "Nova e original confiruação
aplicada a tecnigrafos" de Tecno Industriai Cotrim Ltda. para um total de
2 pontos.
O termo 149.492 modelo industrial
para "Nova e original configuraçã3 or~anta' aplicada • elemento, de es-

crita e respectiva base ou suporte"
de Indústria de Plásticos Pacifio Ltda.
O termo 149.769 modelo industrial
de "Nova configuração de cabeça de
boneca", de Scisci es Mezzetti Ltda.
O termo 149.788 modelo industrial
Para "Um quebra cabeça piramidal",
dê Vledimir Kohn.

PREVILÉGIO DE INVENQO

=MO N• 114.191

Novembro de 1964

ULULO No 119.547

Em 18 de maio de 1960
(Requerente; Monsanto. Chemical
Oanpany, firma norte-americana.
Depositante; Wolfram Dittmayar. Pontos característicos: "Processo
alemão. aparelho para tratamento de fio fila.
Pontos cama teríst icos de: "Pacho mentor". — Privilég:o de invenção.
19 — Aparelho para beneficiar um
corred*ço, encoberto, cujos elementos
metal ou material sin- fio de filamento sintético con4nuo
,
feto de um polímero termopltatico,
Fadvilégai ce Invenção.
. c:` • ?a".
confermaa ao mesmo uma crebplaao
— Ta' ho carredlço encoberto
;atenta . caracterizado por compreenelearantos cary i ..tem em metal der,
;
em combinação: um meio acad.
cm
forma
de
;ou
ia
Taaalala) N 113.33a
nado a . ,upririr um fio de filamento
doa, tira eitampadas ou slntét co continuo moléculannente
; e pia
! arawao; aa andoa e vecterizado pelo oriemaael, feito de uni polímero terEm dd de saannairo de 1939
•r,-,;0 az, que e coaa. ara das elenarn- mopláaaco, o qual é suprido por um
td d a f cha cayed d o é formada par mai:lane:ai com urna palmeira saleta
D poa:tante:: Dana Caaporadan
m
o ti ta..', co p ura t. p l a de ponto daCle; m.mbros de roda dentada,
uma corporaado o.- anaada aoaa Vinrodudala cara o auxilio de cujos deidas são dispos.tos na circunL.
do Estado d.? Virada a.
ferência dos mesmos, mátuamente
in:aadra da co.aura.
: -J an I
entro:ase.; com folga paquena, porém
Pontos .c ara c ter ico s
'SI

ian 23 de outubro de 1959

CODA

C 121 I ...I

Tata: d. 5 aaataa
Univeraal". — Privilégio de Invenção
19 — Uma junta un:verral de roa- Pr'odza-r'e: Alem , •n aas. em 24 de
ção coaaaan , a, ca:acarizada par co'r. ou tia a de l58..0 número D
preender: um par de alara) . os rota
tório Q , angularaviaj de-lccáv.'s entre Si em Vamo de um pon'o ftxo de
TaRMO Nq 114.373
interaeço dos seu .; eixos, e dotado
de salidnel .5 caae eatendem axial.
I a u ao de onubro de 1959
mentr em direaães cpo,tas e asattniam

1 sem estatoelecetem contato uns com

os outros, cujos membros se desianarn
ia reccber o fio e a a iançá-lo com uma
reloc -• dace maior do que a relcrlda
velocidaea com que a mesmo é suprido. mecaante o que o fio, avançando
notmaluic entre o meio supridor e
os mair. lacs de roda, é atenuado, a
fim de majorar sua orientação molecular; um meio, entre o meio superior de fio e os membros de roda,
para elevar a temperatura do fio, a

•
rea tira.s . /I
pire C
Paste Cia. , Company
do as face> °pane:das, de saliancia' Pia:aia:ah
fim de lbcalizar assim a atenuação
arddo.: da, América.
a
de
l
adjacentes,
pro-dd
nnburw
Que
(2 de Maio de 1961)
do fio em seu percurso entre o meio
oponenTataca
Apaaelho
de
costurar
borda.
formam grupos, de ranhuras
superior e os membros de roda, e um
de
cada
,
Requerente; Jenrique Silas — São tes, com as eixos das ranhura
10 — Uai aparelho para costurar meio para coletar oflo de um modo
grupo fazando interaação, e ae
Paula
borda ral a - a te na barda periférica regular e uniforme, depos de ter pasdando. cada qual, sob uni ângulo oblichaapa de vidro iSla- w.do por entre oa membros de roda.
Título; Aparelho desodoriaador para quo tóbre o eixo do membro corres inteira de t
no
'Irac
y
.*:datado
para emprêgo Prioridade: Estadas Unidos da AméTasca utilitários — Privilegio de in- pondente, dali divergindo para fora. como pa
1.
de
autraóvei
ou se- rica do Norte. em 18 de inalo de 1959,
venção.
nadireção do outro membro: urna bi. naelhante 1
:aerizado por um trana- sob o n9 813.902.
I) "Aparelho desodorizador para va- lha esférica em cada grupo de ra- portador horiaontal (11) para trans- Total de 29 pontos.
les sanitários", caracterizado por um nhuras oponentes, situada na interse- portar urna chapa de vidro plano predos seus eixos, sendo as ranhu- cortado, pelo menos um par de carros
ex-ustor (1), formado por um motor ção
TaIRMO N9 121.911
ras
de
cada um de dois grupos confi- (25) adatados para serem movimenelétrico e -uma turbina propulsora de guradas
de
sorte
que
a
distância,
entados ao longo das psrcureos • respeaar, ter sua abertura de aspiração em
Em 11 de agõsto de 1960
dos seus tivos eapaaados transveráalmente ao
comunicação com um ,tubo (2). o qual tre os pontas de interseção em
tédas
Heberleln
& Co. A, G., sOcitdade
eixos.
permaneça
constante
comunicaae com o cano (3) de des- as posições relativas de cooperação transportador e um sistema de polias &alça.
(54)
articulado
em
cada
rarro
de
carga 'do vaso sanitário, abaixo dd cai- dos ditos membros em tArno de uni
Pontos característicos de: *Instala.
xa (légua ou da válvula de descarga, ponto fixo de interseção nos seus ei- alardo a girar em torno de um eixo ção para tratar tecidos, fitasOu tios"
vertiral, rada sistema de polias in- — Privilégio de Invenção.
sendo que o tubo (6) de saída do
e mil meio para manter os mem- uluindo unia polia asionadora (57) e 19 — Instalação para tratar teciexaustor (1) tem sua abertura fora xos:
bros
em,
sua
posição
relativa
de
coouma poliaacionado. (58), uma correia
fitas ou fios por meio de raios
da residdncia. Total de 4 pontos.
peração, pararacrvimentarem-se, con- abrasiva (60) atravessando o plano dos,
composta de um dispositifcrrane já mencionada em Mau) do horizontal ' do transportador e interli- ionizantes,
vo de radiação e de uma Caixa pratadito ponto fixo de interseção dos seus gado entre as referidas polias, cada tora que envolve o primeiro, caracteTramo N9 107.050
eixos, meio ésse, incluindo uma cone- sistema de polias estando adatado rizada pelo fato dc que o dispositivo
xão direta entre as esferas nos dois para ser Inicialmente posicionado de de radiação apresenta um portador
aan 2 de dezembro de 1958
grupos de ranhuras, a qual mantém modo que sua correia abrasiva enga- que contém o material irradiante,
Requerente: Cratiani & Nielsen A/S. constante, a distância entre as esfe- te a borda da chapa de vidro a uma bem corno Nrgãos para conduzir o te.
eido, 1ita3 ou fios por abre a superfkma. industrial e comercial Cismar- ras Par último mencionadas.
predeterminada posição ao longo da fície do portador ou ao longo do mesque,a.
Total de 25 pontos.
referida borda e sendo adatado para mo, respectivamente.
Seguir o contorno da borda da cha.. Prioridade: Suíça, em 12 de setemPontas ca,acteriaticos: "Processo e
aparelho para colocação subaquática
pa devidro e desengatar referida bor- bro de 1959 e 30 de janeiro ele 1980,
TERMO IsT9 114.076
de unidades de túneis submersos" . —
da a uma posição predeterminada. sob co nas. 78.160 e 1.034-60.
priviagas de Invenção.
(Prioridade: EE. VOU. da América. Total de 31 pontos.
Em 19 de outubro de 19be
em 16-12-1958, n° 780.735). —Seguem19 — Unia unidade de tanel para
Instalação subaquática com outras Owens — Corning Fiberglas Corpo. se os pontos de ias. 2 9. 6.
Unam N9 122.374
unidade &Matames, por meio de um ration — Estados unidos da América.
guindaste afare rodas, com o fim de
Em
10 de setembro de 196u
mmo x9 115.660
formarem um túnel, caracterizada ca- Título; Processo para formar fibras
da unidade por compreender um blo- centrifugamente. — Privilégio de InJean
Leclabart.
— França.
•
co &o longitudinal, tendo um furo venção.
Titulo: Aparelho de massagem.
de
dezembro
de
1959
Em
16
treapsante longitudinal, uma porção 19 — Um processo para formar fi1° — Aparelho de massagens, camade topo plana, bem como porções la- bras de material vítreo tarmo-amole- lequerente: Hora ~Inger, real- terizado por comportar uma caixa,
terais; e re fundo, cujos blocos são eivai po qual um corpo rotativo anudois braços, terminado cada um dos
adaptados para :serem dispostos em lar do material, em estado amoleci- dente em Viena, -Austria.
braços, numa extremidade, por um fora
séria lonaltudinal, encostando um no do, é projetado para fora, par fõrça Ponto característico: °Fita de cós gão de atrito e sendo montado de
ou t ro de-- modo a encostarem pelas centrifugo, em forma de corrente sub- de calça ou saia". — Privilégio de In- modo oscilante sabre tan eixo de rotasuas raapactivas extremidades- a tbro metidas à ação refrigerante quando vença°.
ção suportado pela caixa, sendo os
d.: formarem o dito binai, tendo cada alas se movem para fora e as fanas
eixos
de oscilação paralelos e os dois
bloco sôbre sua porção de topo um de tração para formar fibras em dia 1• — Pita de Cós para calça cal saia braços orientados de tal modo que a
primeiro par de trilhos longitudinais, titnciaa radialmente espaçadas do cor- para a conduta de uma fita elástica, distancia relativa entre os dois órgãos
e rodas em sua porção de fundo, cujas po anular, caracterizado por ser o ca- par exemplo fita de borracha, cara.e- de atrito seja inferior a distancia que
pr'meiros trilhos e ditas rodas estão lor aplicado diretamente ao corpo e terizada pelo fato da fita formar, separa os dois ditos de rotação. haem alinhamento, vertical, para per- as correntes, numa zona no lado ex- preferencialmente entre uma margem vendo, pelo menos, um Órgão elástico
mitir q ue um bloco fique sobrejacente terno do corpo, para retardar as per- superior e inferior um canudo intei- que tende a distanciar o., eagass de
a uni outro bloco, previamente Co- das de calar das corrente" mas - não riça cuja abertura de boca as adapta atrito, um do outro, e um dispaativo
locado, sendo as rodas do bloco su- nado tal calor suficiente
articulado que liga os dois braços.
elevar à largara dana elástica.
p aalor recebidas de forma iOnftittldl suas temperaturas. dada: El.
para que as =ilações dos braços tenham, eatencialmente, a mesma amsabre os primei--ne'matdslizv mi. da América, em 27-10-59, nesse- Total de 11 pontoe.
ros trilho, do bloco inferior, tendo ro 769.820). — lieguenhae oe pontos Prioridade: Aletria, em le de de- plitude e sentidos opostos.
Cada bloco, em cada uma de imas de as. 2
.
5.714411 neguem-se as pantoa de. ta. 2 • 4..
ks Itat uh o

TERMO 128.849

tuarta-leira '4
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS

Novembro de 1964 3971

PATENTES CONCEDIDAS EM 1 DE ODTDENO DE UH
•

PATENTES CONCED/DAS EM 22 DE SETEMBRO DE 1964
Térmos
Tármos

Patentes

97.409
99.611
106.196
112.348
113.743
115_453
118.063
119..127
1111.318
119.558
1/9.582
120.488
126.705
139. 8
121.120
131_122
/21-360
1111.393
• 123.420
132.348
22.077
151.820

Térmos.

.

1.

MODELO DE, UTILIDADE

71)..340.

1

IS

112.670.
116.603
113.481

5.716
5.717
5.722

.1

. 110D2LO IimuSTRIAL
121.180
121.022
132.576
139.705
242.344
D. 404
143.522
112.623
142.555
212.660
213.964,
DM 051
145.23T
146.946

5.143

108.078
109%220
113.943
111.418
112.339
111.353
111.894
116,147 .
•18-604
119.041
121.350
126.032

•

Patentes

Timm&

Patentes

1.338

70.352
70.360
70.361
70.362
70.363
126.384
70.365,
70.363
18.3.87
70.255
10.369
70.370
70.272
20112
70.373
70.374
70.375
70.376
70.377

21.277
121.385
142.582
150.319
26.404

70.382
711.381
711.384
74E385
70.3116

912.933.
20.070,
IML 875.
=.201.
112.820
313.078
313.475
111.393
111.472
120.114
120.202
120.203
120344
120.516
123.787
120.885

1

morim° DE. DITUDADE
82.700

113-702

4.710

L3.720
5..169
1EL
5.182
5.163
1.184
5./85
5. 284
5.167

132-112
xrr 989
140.124
140.138
241.726
142.815
143.817
143.004
1471251

75..378

70.380
70.381

90.793
. 848
27.62$
289.875

lao.751

310.8.
111.3611
21.435
112.644

118.868

28.92
129.038
119.591
119.814

189.8m
838.280
rzo.seg.
224.123

1

114.038

70..413
70 . 414
70.415
70.416
70.417

MOO/kW INDUSTRIAL

Tén/ios

Patentes

75.387
78.393
70.25
70.390
70.312
70.392
/0.393
70.394
70.393
75.331
79.59T
70.395
70.395
131-4011
• 70401..
• 70.402
70;4.
70.408

I22.42Z

=L M

5.170
5./71
5.172
5,173
5. 174
5.175
5.178

139.648
.143.160
144.232

70, ela

146.058

.

PATENTES CONCEDIDAS na 2 DE OUTUBRO DE 1964
Tèrmos

Patentel•

Té'eln os

Patentes

70.419
70.429
70.421
70'.422
70429
70.424
70.425.
70.424
70..427
70.428
70.429
70.430
70.43T
70.432'
70.433
70.434
70.435
70.430

116.624
118.001
118.148

70.437
70.438
70.439
70.440
70.441
70 142'
70.443
70 444
70.444

1
85.990
103.713
110.317

TIOs 469
121.134
111.231
211.841
112.310.
112.358
112.472
112.628
1.12 .62.7

113.041
213.63/1

223.371

213.681
113.708.
113.723.

218.435

1/9.703

118.916
118.=
122.014
128.068

MODELO ENDUSTRT A 1,

1
I

Patentes

&na

5.183
5.181
5 183
5.722

1.45.818.

120%377

MODELO DE UTILID&1521

_ t

PATENTES CONCEDIDAS EU 7 DE OUTEMO. DE 1964

•

Térmos

Pst,,,)tes •

tèrmos

Patentes

1

94.740
/01.189

110.759
111.189
211.219
311.704

70.446
70.447
70.448
70•449
10'.430
70..431
70.~
70.411%
W3.454.

212./2
712.942

70.

/09.958
910. L15

1.10.51.5

112.674
112.676
1.12.704
/12.795
213.133
111.333.
113.548
113.808
114.075

114-173
1/5.788
115.7811

70.451
70.454

212.068

75.405 .
70.109

5,177

37.379.

143273
143.267
144.724
. 144.825
145.368.

5.189

'ALÁ&

'

5,729
4.730
5.731

116..953
1/3..338

MODELO I1312113TBIAL

PATENTES CONCEDIDAS IX 29 DE SETEMBRO DE 1964
-105.11108

17COCIÁC DE 1211572n .IDE

-152.

5.153
5.154
5.155
5.153
5.257
5.152
5.159.

Termos

3/1.446;
111.441
" 111.483

• 70.407
70'.408
70..409
7i>. 110
70..411
79..412

5.145
5.149
5.150
5.152

Inalam:á CONCEDIDAS EM 21 Die SETE:KB/30 DE 1264

mama,

7
Patentes-1

/111;e#

148.262
148.921
150.394

_
qt--

Termos

1

Patentes:

70.337
70.333
73.333
70 341
70.343
70.343
70.244
70 245
70 340
70.317
76.346
73.343
71),. 350
70-351
711_352
70.353
70.354
70.355
70.358
79.357
70.368

Patentes

112.309

70.439
70 410
70.461
70-.462
70..433
70.465
70466
70.467
70.408
70.469
70..470

monimé in~
144.091
110.391

5431
5.722
4.722

29.854
MOMO

4,722
51.7211

110.425
5.724
2111.151
rn.545• - 5,..729
ame
Irr.=
MODELO INDUESSUL
.1,..114t9

•

1

• .'44."

CJIRTZLITCADOS' =PEDIDOS EM 21

DE SETEMBRO DE 1964

Termos

Termos

I

Marras

"calt

n••n•

•

827.ãlia
aoa.on
548.955.
SOLOU
M IAU
MIAU
.g85.885
801.3r
•:

054. 881
.

154.863.
054.164
8541.11811

305.114
305.115
305.118

305.317

Z912 cluarth-feira 4
fievirwa

621.615
628.533
031.957
635.369
537.199
637.202
639.697
651.623
65.768
652.864
652.865
652.866
652.907
053.765
653.930
654.059
654.765
654.860

Marca,

305.096
305.097
305.098
305.099
305.100
305.101
305.102
305.103
305.104
305.105
305.106
305.107
305.108
305.109
305.110
305.111
305.112
305.113

PiLlrf,s

VITU, 9

654.865
654.866
654.867
654.298
654.869
1354.870
654.896
654.964
655.212
653.138
555.163
655.164
655.172
655.173
655.177
655.182
655.183
555.211

305.117
305.118
305.119'
305.120
305.121
305.122
305.123
305.124
305.125
305.126
305.127
305.128
305.129
205.130
305.131
305.132
305.133
305.131

1
Mascas -- Classes

TCrIllos

156.983
193.014
329 020
231.609
373.932
374.998
375.244
380.716
387.122
391.905
394.715
396 045
398 459
398.714
401.'7 60
404 C92
408 900
409 151
410.158
410 162
410,163
410.619
410.168
410 621
410.627
410 628
410.767
410.777
410.778
410.276
410J47
411.024

Portra -- 8
Bailei. Russo --48
Atlas -- 8
M icodeefl -- 3
Grapal Cia. Ind. -- 6, 8, 11, 21
cnd Fishermen -- 4 9
Prince Charles -- 36 .. .. .......
Fuller -- 6
Plaskeon -- 28
Persian W001 -- 48
Corei -- 38
lIelko -- 1
Superbon -- 41
Casa Zurigo Máquinas -- 17, 33
ALET0f0t0 -- 25, 33
Wisa de Trabalho de Santos -- 33
PLW -- 33
Rolar -- 30
Elmaimex -- 2
Argos -- 25
Argos - 13
Argos -- 50
Super () Real Eflanc -- 48
Argos -- 2
L'Oreal de Paris -- 48
Oreor -- 48
lAreallne -- 48
Motosh -- 6
Lever
48
Levar -- 48
Budfla -- 3
Arol -- 11
Fine Chec -- 6

411 127

Mac -- 33

411 141

Nwembro de 1954
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(Ninatuba -- 43
Quinatuba -- 41
Estadto -. 43
411.1 .J.a
Antônio de Ba-ros -- 41
411.149
Mas Pastmirfilo -- 41
411.227
Dias Pastorinho -- 46
411.229
Prediacaina -- 3
411.336
411 383
Bola de Neve
4
Ironoll -- 47
411.750
411.721
Angard -- 46
Watec Ecohornia e Engenharia -- 33
418.125
418.126
Ecotec -- 33
424.736
Schenk -- 42
13cadae -- 12
428.827
430.232 &ando -- 40
432.532
Dwpas -- 3
433.709
Rouleitt
Fa -- 11
441.005
Sobral & Soimil (frase)
441 272
33
443 661
Casa Arnaldo -- 15, 30,34, 35. 37 4749
412 136 j Radofeenlea Engenharia Iittbt.
NC

iReg:stros
1
305.135
305.136
305.137
305.138
305.139
305.140
305.141
305.142
305.143
305.144
305.145
305.146
305.147
305.148
305.149
305.150
305.151
305.152
305.153
305.154
305.155
305.156
305.158
305.157
305.159
305.160
305.161
305.162
305.163
305.164
305.165
305.166
305.167
305.168

305.169
305.170
305.171
305.172
305 173
305.174
305.175
305.176
305.177
305.178
305.179
305.180
305.181
305.182
305.183
305.184
305.185
305.186
305.187
305.189
305.186

Mascas

445 ;-oa
445.461
445.787
447.6i.5
447.006
447.731
447.244
447.425
448.3
448.918
451.!-.,02
453.173
455.707
456.617
457.256
457.945
457.949
458.147
458.150
458.814
458.817
458.864
4E8.824
459.126
459.128
459.129
459.170
459.137
459.160
459.162
459.166
459.171
459.172
459.330
459.533
459.727
459.796
459.923
459.963
460,413
460.759
460.890
461.266
461.357

Cla,:ses

3

Irfer -- 16
Lux CE1 -- 14
Dimpa -- 50
Soc:e,r,de de Dragagem Ltda. -- 83
InCitrias Santos Azevedo -- 40, 11, 26
28, 35
ncroplas -- 28
23, 3)
M..croplas -- 31
Jordouo -- 8
D-stro bule -- 47
COLIh Parisi
Itaobi -- 2
Crefisa __ 33
Stelaflr - 3
Ases Ce Ontem -- 41
Série Te2nagers -- 8
Zas 'Trás -- 6
Inspirão -- 8
As,;enn AWicia de Embarques -VVaggons Las Cook -- 33
límvport -- 48 Lopes da Costa Engenharia -- 33
RNAle -- 42
Wepsyn -- 2
Fogueie Espacial -- 32
Trumin -- 3
Quindim -- 32
Pelotinha -- 32
Intimidade em Filmes -- 32
Filmes de Inthnichtdes __ 39
A Reportagem que não foi escrita -- 32
Enlevo -- 32
Clalaxid -- 32
Banze -- 32
Mastim -- 32
Tinhoso -- 32
Mareehno -- 33
Marfibel -- 25
josefito -- 36
Torres de Avila -- 42
La Cr -- 7
Phopholine Iodide -- 3
Aspidral -- 3
Transportes Mettarna -- 33
Win Lite -- 18
RS -- 31
Portc los Lilas -- 16
..........

305 1! J
305 191
".1(.2
305,193
30.1A
30)
1
305
305. i°5
303
7
305 118
305. 179

36à.2 c0
30)
305.202
305.203
305.2o1
305.205
305.206
305.207
305.208
305.209
305.210
305.211
305.212
305.214
305.213
305.215
305.216
305.217
305.218
305.219
305.220
305.221
305.222
305.223
305.224
305.225
305.226
305.227
305.228
305.229
305.230
305.231
305.232
305.233
305.234
205.235

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 22 DE SETEMBRO DE 1064

r.roi

461.686
461.844
462.088
462.239
462.361
462.594
462.650
462.651.
462.949
463.313
463.468
463.836
463.922
464.030
464.064
464.066
464.158
484.210
484.211
464.215
464.294
484.472

Mascas -- Ciasses

im -- 44
Canopus -- 21
Hermes -- 44
Radar -- 35
Ferhnpex -- 11
Basanthrena -- 1
Johnsons -- 46
Aquapulpa -- 6
Momento Literário -- 32
()anua -- 39
Ltumefle -- 8
Diário Escolar -- 32
Aquarela York-- 10
Ptoside -- 5
Sadia -- 41
Sadia -- 41
Aguarela -- 10
Sadia -- 41
Sadia -- 41
PtinVerout -- 36
Camba -- 2
Benamor -- 44

Itygistro3

•

305.23t
305.237
305 238
305.239
305.240
305.241
305.242
305.243
305.244
305.245
305.246
305 247
305.248
305.249
305.250
305.251
305.252
305.253
305.254
305.255
305.256
305.257

Marola

'Perimes

Áovernbro d 1 904 3911

DMRIO OFICIAC ISeçao,

Éuarta-feira 4

ClaatS

Regiatros

CERTIFICADOS EXPEDIDOS El/ 25 DE SETEMBRO) DE 1964

Marca,

Urines

464.556
484./17
464.719
464.732
464.742
461.768
465.127
465.138
465.191
465.255
465 261
465.276
465.233
465.290
465.342
465.344
465.345
465.347
465.370
465.623
465.625
465.647
465.982
465.992
466 153
466.219
466.734
478.043

, Halnapc - 28
'

Abei -50
Edifício Dalla - 33
EdtfIcto Granada - 33
Banco d eStmton -- 33
Bttasedar
3
EWomaobtffir -- 3
Cobaia-2
Werneck
1
Arreda -'
AlW11.1

........

49,

Soca -- 47
Socil -- 49
Soc11 -- 43
Saabal% -- 33 .
Viailig -- 50
Walfig -- 92
Cat Vialdg -- 32
D - 32
Dipan -- 8
Corei -- 33
ratrapress -- 33
• Instanta -- 32
.Tigre dentro dt um circulo (fig.) 6
Walllg Visoraml -- 32
Tuiazin -- 3
Futuram id -- 60
Lorenz - 8

305.258
305.259
305.260
305.261
305.262
305.263
305.264
305.265
305.266
305.267
305.268
305.269
305..270
305.271
305.272
305.273
305.274
305.275
305.276
305.2/1
305.278
305.279
305.280
305.281
305.282
305.283
305.284
305.285

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 23 DE SETEMBRO DE 1964

Virmo*

Marcas

E
371.448

305.429

655.210

458.414

305.330'

477.786
508.637

651.213

305.331

655.361

303.332

526,340
532.925
532.932
603.814
640.825
645.246

305.333
305.334
305.335
305.336
305.337
305.3311
305.33g

635m1
656.456
656.457
65U-453'
656.481
656.482

645_247

645.248
645.254
645.255
645.256
64.5.257
645.913
651.573

653.080
653.261
654.065
654.223
654.466
654.533
654.396
654.680
654. .685

656.

305.349'

305.341
305.342

305.343
305.344
395.345
395.346
305.347
305.348
305.349
305.350
305.351
305.352
305.353
305.354
304.355

/

4r

657.063
657.120
657.121
657.126
657.156
657.165
657.611
657.653
657.830
657.875
657.876
655.586
658.619
659.115
659.181
659.552
-

304.350
304.357
304.358
304.359
304.360
304.361
304.362
304.363
305.364
305.355
305.366
305-367
305.36&
305.369
305.370
305.371
305.372
305.á73
305.374
305.375
305.370
305.377
305.37&
305.376
305.30(1
305.351

r

leme-

Tkmos I

Marcas - Classe*

Registro

11111•0•1•

247.051

102.958
396..662
306.881
399,062
406.683
407.841
410.759
411.043
411.208
411.286
411 288
411.386
411 492
423.394
427.015
444.363
447.596
448.921
458 574
458.789
459.241
460.847
461.194
461.594
462.430
463.080
463.323
464 714
464.727
464.785
464.910
464.999
464.99?
464.09r
464.99P
464 999
465.114
4w
465.85"
465.854
466.105
466.106

Enceradeira Asno.-- 8
Tatu -- 42
Thoma A. Edson
8
CFM -- 8
LBA etc. -- 32 .
Tmnplex -- 39 .
puR 6
Cananital -- 39
Cigana -- 42
Lunita -- 49
Onilex -- 2
2
Odd
Iohhnin -- 3
e
! São Roque -32.
Carlos Augusto do Amoral -- 50
Universal -- 3
Massorotex
15 .
Dinâmica
16 . .
Flexit -- 36
Pisobel -- 46
.
Agl ut Sil -- 10 . .
()dd
28
Pepin -- 32
Ttd Calce -- 16
Transportadora -- 33 .
Chdent -- 8
endesa
6
25 de Merco - 34-11
Jornal do, Peie -- 52
Correio, do Pais -- 32
Mitodocida -- 2
Paradinha -- 41
.
Ammlack -- 16
Amrotex -- 16.
Calulak -- 16
Marltelacl
t& . .
Marvedoke -- 16
Tigadord -- 3
Stalex -- 11
Batura -- 50
Barurq -- 16
Tockey Júnior -- 32, 33 49 50
Jockey Júnior -- 32. 33. 49 50

305.286
305 287
305.288
305.289
305.290
305.291
305.292
305 .293
355.294
305 295
305 296
305.297
305 298
305 299
305 300
305.301
305.302
305 303
305 304
305 105
305 106
305 107
305 308
105 309
305.310
305 311
305 312
305.313
305 114
305 315
305 416
304 117
Inç 118
1R. 119
A '4 120
305 121
;105 122
123
=44

'Inc
Inc 1-4A:
'27
4A4 348

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 25 DE SETEMBRO DE 1964

Termos

146.819
338.326
360.299
373.458
385.04&
393.847
397.819
399.658
400.962
402.864
405_744
406.089
408.648
408-955
410.704
410.812
411.138
411.165
411.251
411.526
411.772
412.163
412.206
412.268
422.503
422.561
423 619
423.713
424.878
425.424
428 269

430.45?
'430.805
423.015
439.756
',146.779

449.515
149.701
'450.368

Moram* -

Clafflea

Bebê -- 49
Penosàma -- 3
Eletrônica Siao -- 8 .
Bel -- 17
¡ Cacique -- 17
..1NO ...... I
Titanus -- 33
Stmtlaey -- 44
.
Casa Colombo -- 6, 8 25, 26
FUnquava
.
Edifício. Paineiras- -- 33 .
Café S. Dimas -- 41 .
Star. Publicidade -- 33 • • •
Lkatanuman -- 42 .
Canbm1 -- 3 . .
Adr Brasil -- 50
Mel -- 5
Loy -- 48
Intercontinental -- g.
Ilmnatone -- 3
Cunha Lima e Carvalho% etc -- 16, 6, 8.
11, 33
Síoúcobal -- 3
.
.%
Polapis -- 41
.
Madef -- 6
Santa In. bel -- 48
Agro Assai -- 7
Cerveja Ingelsinha -- 42
Ademil -- 22
Tento% __ 3
Azul Royal J~..m -Grijó
49
Gostosura -- 41
RMsenbusch -- 2
A.crr -- 50
...
Contex -- 31
Capri Publidd'ade Propaganda --'31 . .
Aplamf~ -- 5 , .
.......
Adwartase ,- 3
Medicap . ,-. 33
Femina --' 11

Ret;istro

335 382
3a5.383
303 384
305 385
305 386
305.387
305.138
305.189
305 190
305.391
305 A92
305 "93
303 '194
305 395
115 396
3)15 197
lã- '395
30.3 199
105 400
305
305
305
305
305
305
305
305

20;

401
402

4)3
404

405
406
407
408

305
135 411
305 412
413
.105 414
305 415

416
4,17

305 415
3o5 419
305 120

3974 Quarta..fejra 4
Térmes

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Registro

Marcas - Classe/

Tèrmos

NOvembro ai W04.
Marcas e classes

•

•IP

458.558
458.559
458.560
458.711
458.796
459.423
460.631
460.813
460.905
460.953
461.071
461.674
461.676
461.683
462.614
463.316
463.368
463.963
4õ3.964
464.688
464.937
464.958
465.158
465.501
465.553
465.504
465.505
465.532
465.533
465.534
465.535
455.536
465.683
466.006
466.204

305 421
305.422
305.423
305 424
305.425
305 426
3j5 427
305 428
305 429
305 430
305 431
305.432
305.433
305 434
305.435
305 436
305 437
305.438
305.439
305.440
.305 441
303.442
305 443
305 444
305 445
305 446
305.447
305 448
305 449
305 450
305.451
305 452
305.453
305.454
305 455

Corelitadia 5-- 13
Groelaridia -- 35 . .
GroMandia --'36 .
Irko Tem -- 33 • .
Toscankal -- 28
Santa Matilde -- 7 s •
Constil
3
São Nicolau -- 32
Edifide CMarion -- 33
Pireneus -- 50 .
Celário -- 41 .
Mister Modan
48 .
Engro -- 8
Iftflune-Modan -- 48
Luccazone -- 43
.CWtalina -- 21
Foto Dutra (fume)
8
Quinaiofarma -- 48
Qsdnit!ofarraa -- 41
310 -- 49 . .
Vamos Falar Com Deus - 32
32
Guia Geral do Estado do Rio de Janeiro
Plumex - 46
Celulack
1
1
Maveleck
Marvelk3te - 1
Massedex - 1
Negócios Rápirlos (frase) - 32
Ande Pela Cidade etc. (frase) - 32
Vivro Vermelho etc. - 32
Ande Pe lai Cidade etc. (frase) - 32
Um Mundo de Informações etc. (frase) -- 32
Catanduva - 1
Sal de Uvas Picot - 3
Flemivacin - 3

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 29 DE 'SETEMBRO DE 1964

Tèreaos

Mureas e Classts

1

Registros

I

8
356.556 i Multibrat
Pravaz -- 3
363.139
Sparta Ciclo -- 21
385 463
,
ratne
$96.886
$3
401.721 Timoneiro
Bicca:na -- 3
409.926
Paxahyba -- 31
410.747
410.917 Cerveja-Momo° (iniu) 42
411.870 &brinda -- 41
420.674
Hadrich -- 7
Ftholsa -- 28
423.116
Frade/. -- 13
427 910
11, 18, 28, 28, 34, 49
Produtos Lampão
429.694
432.323 O F C -- 10
10
432.324 O E C
448.389 GintetelOtTée - B 6 -- 3
459.931 Fasan -- 82
Itauna
34
460.392
460.783 MC -- 38
460.792 Santos Werke -- 21
463.146 't Ming -- 49'
483.337
Está na hora de acertar -- 33
463 698 Emblemática -- 18
463.897 Emblemática -- 33
463 882 -Divanete -- 40
463.883
031 -- 49
483.974
439 -- 49
464.499
Brasinform -- 33
Ckanpeirr -- 49
464.564
484.62'
Bambe -- 41
484.642 Wpepoa -- 2
464.929 -Belacap -- 38
484.
1 Portocalla - 37

305.456
305.457
305.458
$05.459
305.460
305.461
305.462
305.463
301.464
305.465
305.488
-305.487
305.469
305.469
305.470
305.471
305.472
305.473
305.474
305.475
305.476
305.477
305.473
305.479
305.480
301.481
305.482
305.483
305.484
305.485
305.486
703.487
305 408

464.989
464.991
465.008
465 $40
485.610
468.085
466.086
468.292
468.295
466 311
436 312
468.338
468.339

Costa salmeren 41
Tempsal 41
Ptedlal Nebraeka
18, 33
Habberlein Metzger 41
Roger Casemajou -- 18
Trioxitol
Dloxltoj -Gordorraon
2
Adulou/11c° -- 2
Fakyr
23 .
Fakyr -- 38
Cngape -. 8
gg
Olgape

1
1

305.489
305.490
305.491
305.492
305.493
301.494
305.495
305.498
305.497
305.498
$05.499
305.500
305.501

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 1964

Tèrmos

Marcas e Claszes

Registros

279.985
478.199
389.522
345.786
398.031
398.791
398.718
405.159
410.057

Endovit
3
J & J -- 48
Apua -- 8
Arapua -- 10
Instalações Artirticas -- 17, 33, 40
Santa Júra -- 33
Minerais e Metais -- 5
Ek,ttipamentop Caark PiraUrnnga --. 6, 7,
Relutipago 8
21 33, 8, 11
Iferafrut -- 41
Fig de Mazapag0 -- 8
Emblemática
6
Soneca -- 38
kanrcls
21
Sete Fano -- 44
Ping Pcmg -- 41Tenni Dor -- 3
Adpant -- 7
Adpont
Adpont
//
florlowmpa
50
Mautrich
8
Jelt,inh2
1
Erablinnatea
11
Gralleletro
18
Camportex
41
Bossa Nova
48 •
Calle WhadSor • 33
Ermordndor
42
Matffial
42
Entrolack
O

305.502
305.503
305.504
305.505
305.506
305.507
305.508

406.151
410.055
410.015
410.736
410.752
411 500
411.625
411'619
4/1.968
411.969
411.970
412.843
420.6v)
422.887
424.853
427 419
427.744
447.216
448.493
448.993
427,825
458.254
.458.557

459.217
460.204
460.692
461.357
461.804
462.555
463.059
463.723
462.774
464.134
464.135
484.755
484.450
464 491

484.554
464.875
465.03c
465,465
461.806'
.165,207

Peleterla e Luvaria Ciroe;ândla - 13, 35J

36
São Diogo
40
Sotefl
50
Soeres. Couyo
5
B
28
Soychone
41
/Cuida
8
.ftgétiett de Viagens
33
Peg,-Rop -- 11
Frenesi . 32
Arluclls - 2
Degvinex
2
Café Teu-melou
41
Itauna -- 14
Propirt onne _
Hafapro. - 38 .50
Axclips
Café Triri
50
CoJerarnic
‘71sanonstcr
32
Spe !- a
50 .

•

305.513 .
305.509
305.510
305.511
305.512
305.514
305.515
305.516 •
305.517
305.518
305.519
305.520
305.521
305.522
305.523
305.524
305.525
305.325
305.527
305.528
.305.529
305.530
305.531
305.532
305.533
305.534
305.533
305.538
305.537.
305.538
305.539
305.540
305.541
305 542
305.53
305.5A
305 515
305.515
305
325.53

3es.)
5:.)
nes

i531.

'1,f,n

'2

DIÁRIO OFICIAL :(.13eção 111)
~II I I II • I I Iecr

Quarta-tetra:4

305.554

483.810 Curinga -- 38
465.817 Dhelnerm1 -- 3
.
465.818 Mapa -- 41
485.9811 Instanta -- 50
486.102 II Stern -- 4 e 13
408.154 liVall4 Vlsoramie - 50
435.324I Vitus= -- 43
...
488.325 1 NItanum. -- 41 .
480.502 Elevadores Sur --e. e 21
466.728 Panohamle - 50
466.918 1.. VItresmalt - 32 .
488.920 Vltreemalt -- 53
467.437 Juram: -- 47
487.438 Ajmuerd -- 47
467.439 I. A3*.aages -- 47
367.440 Tapuia -- 47
467.447 Csxmles -- 4?

-R03.555
3558
303,557
305. 558
• •••

305.559

305.580
305.561

305.562
305.563

305.584
305.585

305.586
305.567
305.568
305.569
305.570
305.571
805.572
305,573
305.574
305.575
305.575
305.576

467.449 'Nharusque -- 4?
467.452 Tabajara -- 47
487.458 Bugre -- 47
407.457 Botoeudo -- 47
487.458í Borm6 -- 47
467.458 • Boror6 -- 47
461.459 .Cara do Índia -- 47

457.480 1.Pareets -- 47
467.482 Tem/nines -- 47
487.463 . Camindal -- 47 ....
467 .464 ,Calaylmara -- 47
487.486 1. Javaes -- 47
487.468 „Uvas -- 47
467.467 . Tieunas - 47
467.468 Nhambkprara -- 47
531.284
eine! -- ta
53/.285 . &Ter -- 25 ....
Clve1 - 50
531.286

Marcas

Registros

Marcas - Classes

Terem I

305.577

.
.
.. ...... &P.".

305.518
305.579
305.580
305.581
.t 305.581,
305.582
305.583
305.584
305.585
305.586

....

1

•-

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 1 DE OUTUBRO DE 1964

Selo Vermebho

267.783
257.273
2E2.988
265.263
325.734
343.030
348.031
357.687

Planar - 8
Btanol - O
SIppylex - 3

375 481

Brat. Fliarcml - 1 ..

337.152

Tra Class - á
'Quoleraltra Crtatéreta

390.064
360.968
393.331
407.525

União -- 5
32
• LançadAra
Brid2epur - 11
Toray - 38

377.859
230.368

408.261
409.152
409.447
409.613
409.625
400.818
410.333
410.713
410.864
410.867
411.369.
421.466
tema
411.912
411.913
412.241
417.237

Registres

Marcas e Classes

Tê rntog

mr

48

• • MO

II

Metaltat

Somotovite

.• •
GI

305.587
395.588
305.589
305.590
305.591
305.592
309.593

3

Você pisa :Obre almofadas - 10, Il. 28, 33,

36

305.194
305.595
305.598
305.597

ZP

8, 14

Saem/.

Bontmex

- 1, 3, 33, 2, 10..

••

S

Tankers - II

Adubos Brum° -- 2, 33
Junkers -- 11
Meca Ilustrada -- 32
Soneca Colonização
33

.....

51pra -- 28

EdIfIc:0 Lfdo . r Ado - 33 • ..•••••••• • .... •

Emblemática - 41

1
Durlin
Emblemática - &
Tgronalat - 3
•
- G
Aztos
Promental - 3
Baile dos Artistas - 33

3.15.598
305.599
305.800
305.801
325.802
305.803
395.804
305.605
305.805

105. 60T

304.808
306.809
335.810
309.811
305.812
335.611
305.614

306.615
315:815

an1.017
32-,:618
..

:05 819

Novembro de 1964 3975
MARCAS

'!LASSES.

1

Registros

417.238
Ceia doa Artistas
33 ...
305.820
420.681
Cky Pel --46
....
305.021
420. .682 ey Pret - - 46
....
1305.622
420 976 1 Supreapan -. 31
305.823
428.033 Recreio Pling Pong
41 .
305.624
429.081
Inagara. -- 41 .... ..,...... ...... ......4 305.625
453.515 Pladoet -- 11
305.828
434.830, Coppa Sé Chego -- 88
i 305.827
438.325
Planteetor -- 7
.,
d
305.828
438.526 Unistal -- Casse: 2
• 305.629
441.122 Step Lax
Classe: 16
....
305.630
447.254 Futerma
Classe: I
305.631
447.949 Eclinfra jackson
Casses: 32 e 33 ..
: 305.632
448.050 Fmudcor -- Classe 1
305.633
419.250 Ceasa -- Clame 41
305.634
457.804 Meldma
Classe: 8
305.635
458.367 Fabritank
Classe 39 .......
•
305.636
458.368 Prinudwian -- Classe 3
0
305.637
455.818 Bamnangen -- Classe 2
.
305.638
459.088 Canis -- Clame 23
305.639
459.302 Noticiário Philduz
Classe 32
305.640
.....
461.039 Fhereumaa - Clas.>- 3
305.641
461.179 Emblemática - Classe . 3 •
305.642
461.952 Orara - Classe 48
305.643
462.593 Cake Mate -- Classe 41 ..
305.644
463.074 Capital -- Classe 46
•
105.645
463.077 Capital -- Classe 46
••• •.••
305.646
463.078 Carioca -- Classe 41 ...
305.647
463.416 Veneza -- Casse 22
305.648
463.427 Furem/ - Classe 2
305.649
4)53.428 Purecal - Classe I
.•
305.650
463.845 Aerograt - Classe 17
305.651
463.927
Candelila - Classe 46
305.652
464.080 Dalapon - Classe 2
305.653
464.709 Tucano - Classe 1 ......... .
305.654
464.801 Oralon
Classe 10
....
305.655
464.802 Oralon - Classe 3
IN 4.
305.656
465.016 Dolomag
Casse 16 .....
' 305.657
465.017 Dolobdk -- Casse 16
305.658
465.018
Diarng -- Casse 16
305.659
465.519 Argar- Classe 16

465.021
Manegrik
Classe 16
465.385 .E.Mmora - Classe 2 ........ .....
465.720 1 Constipa& -- Classe 3. ........
465.722
4010 -- Classe 23
465.726 Eirmanary 23 .
465.781 mo: -- Casse 16
466.838 , Descongex
Casso 3
466.839
Ckddepen -- Classe 3
466.841
Fluxipen -- Clame 3
468.305
Fspholin
Classe 6

305.660

......

CERTIF ICADO.? XPEDIr")09 EM 2 DE
_
Téralos

4.4.676
477.785
495.832'
495.833
509.914
546 524
547.85?
519.355
587.771
632.519
643.842
648.605
610.1'87
652.102
657.008
654.',16
61.598
(5-.524
655.527
(:5.523

ItAJrcas

k)5. 671'
505.672
305.673
105.674
305.675
.305.676
305.677
305.678
305.679
.1.)3.68)
.305. Ml
305.682
305.683
305.684
.305.685
305.686.
305.687
305.f /8
305.689
305.690

305.661
305.662

otnumsRa DE 1964

Timos

655.529'
655.530
655.53T
655.682
455.683
655.732
655.771
655.866
655.867

•

305.663

305.664
. 305.665
305.666
305.667
305.668
..........
305.669
305.670
.
•-

655-868
655..869
655.870
655-.871
e. 172
.8/2
653.887
655.882

855.884
855.835'
.•

• Maruas

305.691
305.692
305.693
305.694
305.695
305.696
305.697
305.698
305.699
305.700
305.701
305.702
305.703
105.704
305.705
305.706
305.708
305.709
305.710

1:O76 Ouarta-fdra 4
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Dl ARI O

Mareai

655.890
655.893
655.895
655.970
655.971
955.982
655.991
656.103
656.104
656.1e.
656.108
656.191
656.349
656.411
656.421
656.24
656.492
656.193
656.559
( - .569
657.804
657.828
657.829
637.831
657.867
657.56
657.881
657.910
637.930
63.095
653.170
658.170
658. 1 73
'658.174
658.200
658.201
658.412
658.548
658.593
65,9_00
659.001

-

.

Th-mos

305.711
305.712
305.744
305.715
305.716
305.717
.80.718
105.719
305.720
305.721
305.722
305.723
395.724
305.725
305.726
305.727
305.73
305.729
305.730
303..761
305.752
305.753
305.754
305.755
305.756
305.757
55.5.758
305.759
305.760
306,761

305.762

.5175.762
305.763
305.764
33J.785
305.766
304.77
305.768
305.769
305.770
305.771

656.571
656.786
657.157
657.158
657.163
657.386
657.522
657.523
657.524
657.525
657.553
657.555
657.628
657.643
657.695
657.696
657.798
657.799
657.800
657.802
659.003
6 ).004,
659.067
659.068
659.154
659.157
659.182
659.553
659.713
659.714
659.716
591.242
527.591
631.026
631.747
61.136
637.198
637.200
654.862
654.895
655.137
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Marcas

305.732
305.733
305.734
305.735
305.736
305.737
385.738
305.739
305.740
305.741
305.742
305.744
305.744
305.745
305.746
395.747
395.748
355.749
305.750
305.751
305.772
305.773
305.774
305.775
305.776
305.777
305.778
305.779
305.780
305.781
305.782
305.783
305.784
305.785
3C5.786
305.787
395.788
305.789
305.790
305.791
305.792

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 6 DE OUTUBRO DE 1964
Tôrmos

Marcas e Classá

193.097
256.640
71..6.641
359.370
377.59a
358.935
397.807
407.491
48 582
4(9.855
4 .! .928

Autobrae -- 45
Inv!ctus - 8
Invictus - 8
Goane Plásticos E,struturasi - 16
Vie15 Conten'e, Viaje com Esso - 47
50
Villare, __ 1
Florizon'e -- 33
Anccra - 41
41
Glor do Brasi
Andru Salt - 3
Star 1(ent - 11

4W.750
411.014

(...:&orman -- 46
EmbletnaVca

Ibroc -- 11
lpasa -8
Spasa - 11
411.197
Ludo - 6
4114391
Daeun -- 21
411.415
Gavião de Oure -.. ¢1
411.309
411.513- Ludnex Ma , -Hobbs - 8
411.557
L W -- 6
411558
Re Jr - 8
411.586
Iludas -- 6
411.720
Vale Ferroviário 411.886
45 .
lef
411.888
28
411.L , 92
Estrela do Mar -- 36
411.941
N4ade 1 -- 6, 8 e 33
412.205
8
HS
412 222
Cafe Bertaoru:1111 - 41
41 .677
50
1
LopN Confótc'o
418.754
Tt0augu
419.140
Rem):»gen -- 3
423.914
Rutascol
422.593
422.894 1 Treca5nr -411.055
411.196

Reg'stros
305.793
305.794
305.795
305.796
305.797
305.798
305.799
305.800
305.801
305.802
305.803
305.804
305.805
305.806

305.807
305.808
305.809
305.810
305.811
305.812
305.913
305.914
305.815
305.816
305.817
305.818
305.819
305.820
305 621
305.822
305.823
1:3.824
305.825
305.826
305 827

105.828

Novembro de 1954

Térrnos

423.051
423.308
435.755
436.161
439.865
441.039
443.983
445.201
445.634
447.865
447.948
450.844
458.227
458 230
458.233
458.234
458.236
458.237
458.232
459.032
459.110
359.263
459.303
459.304
460.442
461.195
461.440
462.133
462 592
462.980
463.534
463 849
463.885
463.933
464.026
464.327
464.398
464.565
464.734
464.765
464.766
464.854
464.855
464.932
464.986
465 099
465.273
465.274
465.280
465 281
465.282
465.281
465.285
465.266
465.288

465.291
465.294
465.295
465.296
465.297
465.299
465.300
465.301
465.515
465.748
465.537
465.749
466.057
466.090

466.096
466.098
466.107
466.353
466.860
466.861
466.862
466.865
466.66à
466.86'.
466.8qU
466.695

466.916
467.162

Marcas e Casses

Reg'stroa

Emblemática -- 6
Pibrase -- 3
Emblemática -- 3
Maringá "(Itast) - 42
Maveroy - 8
R.81ou -- 41
SXlvárg:ca Oeste de Minas S A.
5
Sônia -- 40
EWA:, &tal - 8
/NAc
Livraria jaason -- 32 e 33
Iate Clube da Célula Mater -- 33
Imb'acY - 3
CAP - 4
CLW.-- 23
C1AP -4
CIAP -- 22
CIAP - 23
C1AP - 22
Tro1 -- 49
Tu".uca - 14
Rudan - 41
Cinzeiro -- 42
Michielon- 42
BTP
1
Tx.t! Cdce
/
Buca Pagas -- 3
Murse -- 39
Texâyl -- 28
Bber!ng -- 41
Espinharas
41
Revista U F C -- 32
Cachoe-rinho -- 49
Pluractiot, - 3
Dplacopan -- 3
Sua idéa vale um tni .ht.,o -- 32
Retifica Crom'n -- 6, 21 e 33
239 -- 49
Stevaux - 4, 5. 6. 8'21, 31, 28, 39. 40 e 38
BranqueleIo -- 46
Mobila - 3
N4umna -- 14
Musma -- 39
O caso dos Irmãos Neves -- 32
Hiustein - 11
Mwsajo - 35
SOCIL -- 9
S6)C11. -- 38
sc)car, - 14
SOCIL -- 24
SOCIL
17
SOM,
20
SOCL -- 26
SC)CIL - 27 •
13
SC)01
SOCIL
35
501E115
33
SC)C1L - 5
SC)C11, -- 18
SC)C1L
40
SOCIL
37
SOCIL
34
SOCIL
23
É de gente da terra (frase) - 33
Berdex -- 1
ICa'no Cacau
3

305.829
305.830
305.831
305.832
305.833
305.834
305.835
305.836
305.837
305.838
305.839
305.840
305.841
305.842
305.843
305.844
305.845
305.846
305.847
305.848
305.849
305.850
305.851
305 852
305.853
305.854
305.855
305.856
305.857
305.858
305.859
305.860
305.861
305.862
305.863
305.864
305.865
305 866
305.867
305.868
305.869
305.870
305.871
305.872
305.873
305.874
305.875
305 876
305.877
305.878
305.879
305.880
305.881
305.882
305.883
305.884
305.885
305.886
305.887
305.888
305.889

Actellic

305.890

305.891
305.892
305.893

'^4

1

I'apoa -- 44
Naugatudk
3
Teryleme
49
Beticase
3
C) R -- 43
C. B. P. Ltda.
33
Blastex
18
Amontex - 18
Analexin - 3
Ag lpcas -- 47
Crédito'Peimancnre Confmtex -- 36
Crédito Gira'6,10 Confortes - 36
C-édito Rotarvo Confortex -- 36
Nabia -- 41
Uffiraf'.x -- 28
Mealpack -- 11

305.895
3C5.8•

I

305.897
305.898
305.899
305.900
305.901
305.902
305.903
305.904'
305.905
305.906
305.907
305.908
305.909
305.910
305.911
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Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de GO dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas onosiçtkes ao Departamento
* clonal da Propdedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
itla
Termo n.° 647.827, de 264-1964
1n41ustria de Bebidas Vaiparalso S. A

Estado do Rio

Termo n.o 647.831, de 26-6-1964
Financo S. A. — Investimentos
Guanabara

DibardocNe Financ (O,
Classe 42
Par, distinguir: Aguardentes, aperitivos. anis, bines, brandy, conhaqi.e. cer-

vejas fernct, genebra, gin, kumel, licores, nectar, purich, pimpermint, rhunz,
4ucos de frutas em álcool, vinhos, ver.
iiwth, vinhos espumantes, vinhos quinados. whisky
__—
Termo n.9 647.828, de 26-6-1964
ladil,tria de Bebidas Valparaiso S. A.
Estado do Rio

Classe 33
Expressão
Térmo n.° 647.833, de 26 6-1964

Perfumes Malibu Ltda,
São Poic.,

PRORROGAÇÃO

cutia.

rantes, vinagre aromático, pó de arroz cuticular; glicerina perfumada para os
e talco pefumado ou não, lapis para cabelos e preparados para dsecolo.
pestana e sobrancelhas, preparados para rir unhas, cilios e pintas ou .sinais artiembelezar cílios e olhos, carmim para
ficiais, óleos para a pele
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Termo n.° 647.836, de 26-6-1964
para barbear, sabão liquido perfumado
Indústria de Bebidas Alves Ramos
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
Limitada
pasta ou líquido; sais perfumados para
Estado do Rio
banhos, pent-s, vaporizadores de perleme; escovas para dentes, cabelos, unhas
~anu ~um \
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liqui:missais esaborosi
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
.GUAtiDENTEm(etr4A
dissolventes e vernizes, removedores da
•91
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cilios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo n. o 647.832, de 26-6-1964
Financo S. A. — Investimentos
Guanabara

industria Brasileira.
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essncias,
tratos, água de colônia, água de touca.

dor, água de beleza, água de guina
Indústria Brasileira
água de rosas, água de alfazema água
Classe 42
para barba, loções e tônicos para os
,listinguit: Aguardentes, aperiti- cabe/os e para a pele, brilhantina. ban
\-e:.=. anis. bitter, brandy, conhaqr.e. cer- %tina. "batons". costnet cos. fixadores
vejas fernet, genebra. gin. kumel,
de penteados. petróleos. óleos Iara os
res, nectar, punch. pimpermint, rhum. cabelos, creme evanescente cremes aos.
inces de frutas em álcool, vinhos. ver durosos e pomadas para limpeza da pe
trutli, vinhos espumantes. vinhos qui- le e "maquilagel. depilatórios. desodo
nados, whisky
rantes. vinagre aromam° pó de arroz

Financo S. A.
Investimentos

Classe 42
distinguir: Aguardentes. aperitivo% znis. bitter, brandv. conhagLe. cerejas fernet. genebra. gin. kumel. itco.
nectar, punch, pimpermint. rhum.
.iucos de frutas em álcool, vinhos, vernuth, vinhos espumantes, vinhos quinados. whisky
Térmo n.° 647.830, de 26 6-1964
JGEDE — Organização Guanabara de
im p ortação, Distribuição e Export3ç3o
Limitada

Termo n. 9 647.835, de 26-6-1964
Perfumes Malibu Ltda,
São Paul,.

Estado do Rio

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇAO

Guanaba: a

industria Brasileira

Classe 8
Discos to pográficos gravados

rPORTUENSE'I
'INDOSTRIA
Classe 42
Artigos da classe

Termo n.° 627.838, de 26-6-1964
Indústria de Bebidas Alves Ramos

ale; esceivas para dentes. cabeio unhas
e ditos; rum de louro, saquínhc pariu
mado preparados em pó.,..)asta. liquido e tijolos para o tratamento das unhas.
dissolventes e vernizes, remcasaiores da
Industria Brasileira
cuticular; gi.cerina perfuuiada para a
preparados
para
descoloos cabelos e
rir unhas, cílios e pintas ou sinais artiClasse 48
ficiais, óleos para a pele
Para distinguir: Perfumes. essências, ex,
647.834,
de
26-6-1964
9
Termo ntratos água de colônia, água de touca
São Patik

Limitada

BRAMEM&

pasta ou liquido; sais pertunia^.os para
banhos pentes. vaporizadotei de pariu

Perfumes Malibu Ltda.

Classe 42
Artigos da dlasse
-Tèxmo n.° 647.837, de 26-6-1964-

Indústria de Bebidas Alves Ramos

e talco perfumado ou não. lápis pare
!adi-a:fria de Bebidas Valparaiso S. A. pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carnum para
Estado do Rio
o rosto e para os lábios. sahao e creme
para barbear, sabão liqu do per'utrado
ou não, sabonetes. dentitrictoa em pó.

industria Brasileira

Coas Nos, 40 'Dsd. f..464
[Medo de Yr
GOL Abeetes si W G, 9.
woà. vehrum MI00444 AffilMe we O, •Pi

Nome Comercial

Termo n.9 647.829, de 26-6-1964

htz 13

moeu= ai atuam\

ALVES RAMOS LTDA.

água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos p ara os
cabelos e para a pele, brilhantina. bati.
(latina. batons. cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maqui/age". depilarias, desodorantes. vinagre aromático. pó de arroz

dor, água de beleza, água de guina.
e talco pefutnado ou não, talais para
pestana e sobrancelhas, preparados para
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex. embelezar cilios e olhos, carmim pa_.3
tratos água de colônia, água de touca- o rosto e para os lábios. sabão e creme
dor. água de beleza, água de quina. para barbear. sa p ão liquido perfumado
água de rosas, água de alfazema, água ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
para barba, loções e tônicos para os pasta ou liquido; sais perfumados para
cabelos e para a pele, brilhantina. ban banhos, pentes, vaporizadores de perle
dolina, batons. cosméticos, fixadores me: escovas para dentes. cabe!" unhas
e cílios, rum de louro, saquinho ',dode penteados, petróleos. óleos para os mado. preparados em pus, pasta, figa;
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da pe. do e tijolos ara o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
le a "maquilage", depilarios, desodo-

Limitada
Rio

'INDUSTRIA

BnAsfusmit

Classe 42
Artigos da classe
n.° 647.839, de 26 6-1964
Indústria de 13.-bidas Alves Ramos
r mil ,da

X-;,as._ -e. 40
INVOSTRIA BRASLEIM

42
Artigos da classe
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ramo n.• 647.840. de 26-6-1964
IVIassames e Ferragens Oceano Ltda.

TérrU06 as.

26-6-1961
Ceza.re Trent:ao, que também se assina
Cerarino Trentini
Patao

Guanabara

1!4SSAMES E FERRAGENS
OCEANO TDL A,
Nome Comercial
•
Termo a.° 647.841, de 26-6-1964
Matames e Ferragens Oceano Ltda.
Guanabara

teEkile

:0115;38TRIA. MAMEM
Classe 11
Adiçam da classe

647.647 a 647.851. de

ta.% caninhas de aula e carretas, candri • Tisam• .• 617.859, de 26-6-1961
nhonetes„ carros ambt.lantes, caminhões, Exportadora de Fumoa Suerdidc S. ka
carros, tratores, carros-berços, carrosBahia
tanques, carros-irrigadores, carros, carroças. caracará& chassis, chapas cir-

culares para veículos,, echos de veiculas
carrinhos para maquinas de escrever,
corrediços. para veiculeis. direção. deslia
gbdeiras, estribos, escadas rolantes, elerinddetrla
vadores para passageiros e para carga,
engata para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculo& guidão
Classe
•
locomotivas, lanchas, motociclo.s,, molas,
A/cool industrial
Classe 41
motocicleta., motocargas, moto furgões, Pamo em /ama e enfardado, em corda
Classe 3
manivelas, arraio& Ónibus, para-choques,
Álcool para farmácia
e em rolos, charutos, cigarrilhas,
para-lamas, pára-brisas, pedais,, pantões,
Classe 41
cigarros e rapé
•rodas para bicicletas, raios para bicicleVinagres
Vamo
n.o
d6.47Z04
0, d; 26-1119r
tas, reboques, radiadores para veiculas,
Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiam rodas para veiculo:, selins, trickles, ticaldo de cana, caldos de frutas; gua- rantes para veiculem vagões, velocipeBahia
rani; refrescos, refrigerantes; soar; ia. dee varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
topes para refrescos

rRENTI/li

1

Classe 47
. :rapo mai 617.842. de 16-6-1964
Armo) 'motor, álcool para queimar
Casa Vigia Mastins de Cereais Ltda.
resma a.° 647.852, de 26-6-1961
Guanabara
Indústria de Confecções Far-sbel Ltda.
Saa Paula

NA VIEIRA MARTINS
éE CEREAIS LTDA.

Novembro de 1964

canana toletes para carros

Termo Ia° 647.855, de 26-64964
José Masarido Guimarães e José
Sebastiao Viegas

indiist-ria Brasileira

Caaaabara

Ir
Indústria Braslielra
?ÁRABE

Nome Comercial

Classe 36
Para mannguir: Artigos de vestuartos
e roupas feitas em geral: Agasallum.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
Guanabara
botas, botinas. blusões. boinas, babaduaros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casaçáo, coletes, capas, chales
cacbetols, calçados. chapéus, cintos
Oasse 33
datas, combinações. carpinhos. calças,
Titulo
de senhoras e de crianças. calções, calças, camisas camisolas, camisetas,
Termo a.° 647.856, de 26-6-1961
cuecas, cerou • colarinhos. cueiros. Exportadora de Fumos Suerdick S. A.
saias, casacos, chinelos, dominós. acharSabia
pes. fantasias, fardas para militares, co.:
Nome
Comercial
legials, fraldas, galochas, gravatas, gora
_
roa, jogos de lingerie. jaquetas, laquês,
Termo a* 617.8+f, de 26-6-1964
luvas, ligas, lenços mantõs, meias.
Café Central Ltda.
omito, mantas. mandrião, mandhas. paEstala do Rio
letós. pulas, penhaar, pulover, pelerina&
peugas. ponches. po!aMas, pijamas, punhos. perneiras, quimonos. regalos,
Indústria Brasileira
robe de chambre. roupão. sobretudo%
suspensórios, saida.s de banho, sandália&
meteres. sborts. Sting2s, stolas ou dada,
Clame 44
talar. toucas. turbantes, ternos, uni- Fumo em falam e enfardado, eu: t_urda
formes e vestidos
e em rolos, charutos, cigarre/hos,
_
Termo n.o 617.853, de 26-6-1964
cigarros e rapé
Classes 41, 42. 43
Produto, Eletrem'co, Frata Ltda.
titulo de Estabelecimento
Termo a..° 647.857. de 26-64964
.S)
Exportadora de Fumos Suerdie.k S. A.
Termo a* 647.645. de 26-6-1964
Bahia
Banco 1Preclini do E3e¥40 do Rio de
latrei-o S. A.
PRATA

Termo n.o 647.843, de 26-6-1964
Casa de Saúde Santa Maria Ltda.

•

Classe 41
Finno em falhas e enfardado, mu aorta*
e em rolos, charutos, cigarraos,
cigarros e rapé
Termo n.° 647.86/, de 26t 1964
Setentitque et
Sodete
Induataidit Ou Froid "Lbifroid França

'CASA DE SME

SANTA MARIA LTDA.
tiFÉ E BAR
',CENTRAI

ENFIM
BANCO PREDIAL
‘...lasse T3
Titufu de Estabelecimento
• • Térmo a.* 647.846, de 26-6-1964
Laboratózio Mercax Ltda,
Geanabara

Indústria Brnileira

fIncliistrie Brasile' r4

Classe /O
Massas plásticas' para fins udontológicoa e gata. percha. pontas de •gutapercha para obturações de canais, céra
laminada. cera para incruatações e articulação, ideai base, cêra colante, sandraca, govas, varrei?, isolante, gesso,
amalgamas, líquidos e pós para limpeza
e polimento, lixas. porcelana", ruge.
dares e rodas pern desgastes. Algodão ideal ilo, catatua seda e crina para
notaras, protetores para seio, tira leite,
preservativos, sacos para gelo. bolsas
para égua quente. irrigndores, tubos de
borracha para irrigadores, luas e dedeiras de borracha para cirurgia, 110n.
das, drenem seringas para [miavas e,
injeções, agulhas para inleções,
mentos cirúrgicos para operações. yen
Mus. terasõenetros. e/talcos. guta per
•
dentes artifício/s, dentadura& ta
mitos para enfermos,, estojos de bois,
para instrumentos cirúrgicos; grampo;
para saturas. lençóis de bem-racha pari
hospitais. máscaras para ant.-sesta. tia
diolns. aparelhos de pressão arterial

Classe 8 •
à
Acumuladores, pilhas, lãr-nadas; flash».
ummattiatRailleG.‘ •
eletrônicos, máquinas foto g ráficas, Maparelhos de diatermia, mesas de opt,
iem:atros e carregadores de baterias
Classe 44
'raç,es,
mesas para curativos, aparelho:
Fumo em babas e cabulado, em corda para massagens,
Termo n.o 647.854, de 26-64961
esterelbadores. estufas
e em Mb", chas~ agareno&
'aparelhos de raios ultra violeta e ca
Ruin — Representações, Coraérdo e
•
cigarros
e
rapé
'deita para clinica médica, balanças pari
Indústria Ltda.
Gtumabara
clinica infantil, dinulas, conta-gotas
'Uma a! 647.858. de 26-6-1964
Exportadora de Fumos Suerdick S. A. vidros conta-gotas, duchas vaginais, se.
pátulas, agraphos. pincéis para gat
Bahia

Ind ústria Brasileira
Classe 2t

ganta. escalpelos, facas, pinças atiat6
mica, tesouras, eastótotmos, serras, ser.
ras paar mexam:ai& escopros, goivas
martelos, ganchos para músculos, cata

tiffistria Brasileira

•

°ara aarsrinainr. Veículos a suas partes:
integrantes: Aros para bibidetas. auto.'
Classe 94
móveis, arata-earainhóes. aviões. amor- Fama em iõllama e milardado, ene corda
Classe 3
Um preparado isrmaceutico indicada tecedores atav-mrpe de eâmbict braçoa! • em raiam cisemeam dlianalhas,
atoarem e Ai°
ae tratmemin da nasão de ventre. brama, traçam extra Mentos, biddr-i

inmetros, bisturis, afastadores. curas,
matinas, elevadores. trepands, .proteto
rei, perfuradores, limas para os

placas para ossos, agrafo, para
eterooSplo, &nau-tetro& lancetas, e
tes,, esPécidos, dilatadores Maternal
depressores. anusoltdos, retosc

baaildx.'aditalitocama abm-bode. abaled

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

; Cluarta-felra 4
how, aparadores. porta-amálgama.
~tutores, escavadores. colheres cortantes. calcadores e alicates. aparelhos
Øe raios X e aparelhos de ultra vermelhoh pés e braços artificiais de bortacha, meias elásticas, olhos artificiais,
aparelhos para surdez
Termo n.• 647.862, de 26-6-1964
Serralheria e Conservadora Pontual
Limitada
Guanabara

'para barba. loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, *batons", cosméticos, fixadores.
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage". depilatónot deso
&mates. vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou nao, lápis para
'pestana e sobrancelhas, preparados para
anbelezar Mitos e olhos. carmins para
o rosto e Para os lábios. sabão e creme
para barbear, sabão liquido costumado
Jr
ou não. sabonetes, dentifricios em pó,
PONTIIAL•
pasta ou liquido: sais pertumaclos para
4
banhos, pentes. vaporizadores de perfuIndustrie Brasileira
me; esceovas para dentes, cabelos, unhas.
e Mitos; duo de louro. saquinho perto
Classe 16
1 nado, preparados em pó. pasta. aquiPorta* portões, janelas, persianas, gra- c& e tijolos para o tratamento das unhas
des, portas de aço, ba:mistres. calhas. dissolventes e vernizes, removedores da
Chaminés, estruturas metálicas, frisos e cutkula: glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
basculantes
mulas. Mitos e palma ou sinais artifo
Termo a.• 647.863, de 26-6-1964
ciais, óleos para a pele
(Prorrogação)
Termo
n.° • 647.867, de 26-6-1964
Casa Nano S. A. lago:taça° e
Canadian Hoechst (1964) Limitcd
Comércio
Canadá
Guanabara

I

•

PRORROGAÇÃO
,C&SA BEBO
1
gig 5
ani ao onote
•

$40 MPR10

Claases 6, 8, 9 e 21
Frase de Propaganda •
Termo to° 647.864. de 26 6-1964
F-scritório Técnico DeSouza S. A.
Engenharia — Arquitetura —
Construções
Guanabara

ARISTOFLEX
Classe 1
Preparações químicas para has
industriais
Termo a.* 647.868. de 26-6-1961
Sociedade Anónima Mercantil Vicente
de Feo
São Pauta

PRORROGAÇÃO

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido. aço
parcialmente trabalhado aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
Classe lf
Compra e venda de materiais de cons- manganês, bronze em pó, bronze em
t rução, representação de maquinas e barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado. cimento meequipamentos
de engenharia
—
-tálico, cobalto, bruto ou parcialmente,
Termo n.o 647.865, de 26-6-1964
trabalhado, couraças. estanho buuto ou
(Prorrogação)
parcialmente trabalhado, ferro em bruto.
Bicadas — Werke R. Schnelder
em barra, ferro manganês. ferro velho.
Co.
gusa em bruto ou parcialmente trabaAlemanha
• lhado, gusa temperado, gusa maleável.
laminas de metal. lata em bilha. latão
em falha, latão em chapas. latão em
PRORROGAÇÃO
vergalhões, ligas metálicas, limalhas.
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados. metais em massa, metais estampados.
metais
_ para solda. ni'quel, zinco
Termo
n.• 647.869, -Cie 26.6:1964—
Classe 48
Toá° Baptista
Aguas dentifricias, dastifricioa em
nata, em sabão, em liquido e em ax5,
Guanaharr"
escOvas de dentes
Urino n.o 647.866, de 26.5.1964
(Prorrogação!
aissaas _ Werke R. Schneider & Co.
Alemanha

ENGEMACO

Blendamed

PRORROGACÃO

Blendax
irrcrlf atila graaileirs
Classe 48
Classe 48
distinguir: Pertuntes • asseai-jaz-ex.
'rato* água de colOnia, água lastimes., Pata distinguir: Perfumes, essência* ex.
Agua de beleza. ági.a de...quina. tratos água de colônia, água de toucarosat água de aifazema, água dor,. água de. beleza. água de quina.
kilra
Pkt2.

água de rosas, água de alfazema, água
para barba. loções e tônicos para os
cabelos e para'a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage". depilados, desodo
.rantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, Japi' para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentitrimos em pó.
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perto.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta. liquido e tijolos ara o tratianento das unhas.
dissolventes e vernizes., removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para Osecolo.
rir unhas, cibos e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo n.° 647.870, de 26-6-1964
Alegar Indústria e Comércio S. A.
Guanabara

(4t

Aieger

Novembro de 1964 3979
caras, colas a frio e colas não !Deicidas
em outra" Casses, para borracha, para
coram" para marcineiros, para sapa.
teiros, para vidros, pasta edesiva psra
correias, pasta e pedras para afiar
.rebolos, adesivos para tacos. adesivos
para ladraras e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para ludas.
tria geral de plásticos
Termo n° 647.871, de 26-6-1964
Roda Branca Transportes Ltda.
São Paulo

Roda Branca
Transportes Ltda
Nome C.onwrcia:
Termo :I* 647.872, de 26-6.1964
São Paulo
Roda Branca Transportes Lola.

Reembolso RodoviãriO
Ca,sse
titulo de Estabe!ecimento
Termo n° 647.873. de- 264:1964
Ororrogaçáo
Galeria Moderna Livraria Limitada
Estado da Guanabara

Indústria Brasileira
GALOU" MODEar4A •

Classe 28
0." J
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabri~aí
•
r'"":"'"
cados de material plástico. revestimen
ar"
tos confeccionados de substancias ani
mais e Vegetais: Argolas, açucareiros
614.1.°Pi • asa ~Moa os u1Wmill1.*
armações para óculos, bules. bandejas
~~ aio ma aawasno saang
ones.
baldes,
bacias,
bolbases para tele 4
sas, caixas, carteiras chapas. cabo'
para ferramentas e utensilios, cruzeta*
caixas para acondicionamento de
17 e 211
Classes 1 — 13 — 14
mentos, caixas de material plástico sara
Título
baterias, coadores, coas, canecas, coTèrrno II° 647.874, de 2641964
lheres, coachas, cestas para pão. cestiIndústria de Refrigerante"' Mate.
nhas capas para álbuns e para livros
Finheirinho Ltda.
cálices, cestos, castiçais para velas.
Estado da Guanabara
caixas 'para guarda de objetos cri/achas. coadores para chã, descanso pa,1
pratos. copas e copinhos de allstnto
para sorvetes, caixinhas de. plagtico
para sorvetes, colherinhas. Dasinhas
garfinhos de plástico para sorvaras forminhas de plástico para sorvetes, discos
aasse 21
embreagens de material plást.:o . embaTermo 119 647.875, de 26-6-1964
lagens de material plástico para sc.tveWaldemar Fernaisdes Nogueita
te, estojos para objetos. espumas de
nylon, esteiras, enfeites para staonióveia, massas anti-ruidos, amadores de
oratos. funis, formas para doces, fitas
PRORROGAÇA0
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições. guarni<hW i=c•
ções para chupetas e mamad saas guar,i4EsoukEiRp
nições para porta-blocos. guarnieaes
CHADA 1NDIÃ
para liquidificadores e para batedeiras
tYPO et tom)
de frutas e legumes, guarnições ds ma•
(ORMIGE MOI/
terial plástico para ctensilios e objetos
guarnições para bolsas. garfos. galerias
para cortinas, jarros. !miados. plásticos, lancheiras. mantegueires. malas
oriraSis. pendedores de rou pas puxadores para móveis, pires. pratos paliteiros. pás de r.osinha. pedras , pomes. artigos, protetoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-niquels, porta-notas,
porta-documentos placas, ?ablui' nadinha* recipientes. suportes otaortes para
guardanapos. saleiros tubos, tiselas,
Classe 41
tubos para ampolas, tuisos oara serin- A referida Marca será usada por to4os
gas, travessas, tipos de material pira- os meios permitidos por lei e servira
tico, sacola', sacos, saquinhos. vasilha. para distinguir chã da Incita do 'adias.
meg para acondicionamento, vasos, 7.1tria e comércio do requerente

Mate-PinheirinhO

391lo, Quarta-feira

.

Taram. as. tr12.876 e W.877.. deI
26 e
d ltraher .51- 1944
São

PRUIC

DIÁRIO ()Fichai (Seção In)

Timo

647.8e0. de 26.6.1964
aias, Comercial Ltda.
haarei

'raia. pinhões. porta rodas. guarubas. 1 reme e- 617.191 de 2644961
' patada. parachaques DiStikS4 pedestais, Liesnicf Fome Pro*ttos Cbeinticoa Lida
reles para moina& reles paia tardia. toEstado da Guarrabara
das, retratares. rebuauea amuares para

FEEXCIR

vriculos, serpentanas. tambores de tre. :oa. tirantsa. termaraus para cabos de
baterias. tachas. ,..tret.a.s de %esculcai.
rais de meado* vareta', de aaastrole de

INDÚSTRIA BRASEM1.
Cla.sae- 36
na fo...
Calçaica. .
Para casting,
chuteiras: botas e sandálias
Classe 39
Para distinguir: - Artefatos ir borracha.
borracha. artefatos de outraa.ba para
velastos. anelam, de torra:aia não ia.
ciados em camas clames: Arruelas. ar•
golas. arnortect dores. assentas para ca.
deiras. borrachas para alma Patentes de
cofre, bacana d'e estabilizar:ar bea±s!
buchas para tumeio. Patena: de- porta..
batente de chassis: bicos para mamadeiras. braçadeiras buam& anses para te.
tefones, borrachas para carrinhos industriais. borracha para aatonecedares,
bainhas de twarravlia cara "ttie3- 5. cedam
de motor. câmaras de ar. chupetas. cordões massiços de borracha; cabos para
ferramentas. chuveiros. calam. de borracha, chapas e centros ia mesa. cordas de borniabas capsulas da borracha
para centro de ere m. mistas de borracha para =apartas copoia ide borracha
para freios. dadeiras, deseratandeiraa
discos de mesa. descanso :ara pratos,.
encostos. embolas,. esguichas, estrados.
Capacitas de burraisha eia agebralacta
para tarneiras fios de boaaeha risos.
fõrzias de borracha. gimaiiçõeo para
móvei& guartaia„bea de borra( ha para
autoatavera otuartnOes para veiculas.
iancheiras para escorares -anatam de
borracha para degraus. listar de borracha para forielor e para metas. lençóis
de borracha.. manoplas maçanetas. protetores para para-lamas xoteceres de
pariachoques. p edal da acaeradot. ae.
dai de parti 4 a paras para businas.
pratinhos pneurnaricora ponsas de borracha para hena-aias e intactas. rodas
tuassiça& rodi:s.. teVeStgrielite, de
borracha. rodas 'da oorraciar para móveia. sanfonas de vácuo. suportas de
motor. saparaa o oedal d.e breque. aesembaio ,e isolador. suportes. semipaeuroaticos. suportes de câmbio sana:ama de parada. lart,Js. 10‘..11 * sedados
eia borracha. surdinas de '7orrscha Para
aplicaçâo aas Fios telegráfica- e telefónicos. cavadores de ,o-'a tigialatt
tubos tampas se aarracha psra contagoras r nas de boa-acha para elaboração
•
de substaucias qui/1!?
_
Te r-in ta' 617,878, de 26-6-logi
Esações Artaticas Laia.
asaara- te_ asi citt:1 rraaart.:1,

ARTÍSTICAS
Caaase•
p ,3,1,1ção
,irasaa rfa abalaras:Te
co para e rtçõei, de
"' ia ¡I
aviarae rev:sras. era,
_

r

Indústria Brasileira

.r1.1

S JRREY
Casse 8
Aparel hes de ar condicionado e ee
catefaçff,
•

afogador e weiocipedes t olantim
'Termo n a 647.88Z de 26-6-1964
Teastis a.voutex Ltda.
Fasaii rti. GlaJ321:41111

Ca-Ne 41
Alzai.hot c as. aietria alho a -i irarg as.

aatimat alimentas pauis animais amido.
sariodoacc ameaa.s. amendoim. araruta&
arrue atuam aveia avelãs. arate. azara

toma banha. bac:mbar,. botaras baias
:ÀS* Oito& bomions, bolachas baandha.
:a ra em pó e em grão. camarão. canela,

Indústria brasileira

me pau e em p o cacau. carne, c`i ,•
:armados, chocolates. conteitos crase.'
cereais. cominho. creme de leite, arrama
alimentícios croquetes. compotas. canga:a. coalhada castanha rebola, con&
meataa para alimentos aolorantes,
chouriças. aonde doces lixes de fria;
as. espinafre. essenciaa alimentares. em-1
padas ervilhas enxovas. extrato de tu.tiate. farinhas aluneuticlas. lavas, féculas, flocos, tareio. fermentos. leilão,
figos. frios, frutas secas naturais e aistaioardas encare. goma de mascar. gosduras granulo!. grão de hico, gelatina
goiabada, geleias, herva doce. herva
mate, hortaliças. lagostas. liaquas, leite

Casse 23
Tecidos eia geral
Termo n' 647.883. de 26-6-1964
IPlouterias. Ltda.
jaipar

conserva. lentilhas. linguiça, louro, mas
sas. alimenticias, mariscos. manteiga
margarina, marmelada, macarrão massa de tomate, mel e melado mate. ama

1
nines
nono at 647.892: de 264196*
Liguid Poatn Produtos Quimicos Leda
Class,

Estado da Guanabara

Eausto da Gu.anaaarrs

indústria Brasileira
Claase 13

sunderm,adc . frite em pó, legumes em

ebs'.

4

e distinguir genericamea-

Para aSFán2la r

te os artigos da classe, a saber: Jiorslharia e artigos de metais preciosos.

Classe 1
semi-preciosos e suas knitaçÕes, usados
Pasfatiziune
.rast para Mina U.S. molhos, moluscos. como adornos e não incluidos em outras
tuonarda, martadela. mia moscada, ao- classes; pedras preciosas trabalhadas e
ramo a 9 647.893, de 26-6-1964
:vs. áleas comestiatis, ostras ovas,
Landa Foaca Produtos Químicas..
suas imitações
pães maca. prlinés pimenta. pés para
Estado da Guanabara
Termo ria 647.$84. de 25-64964
acuais. picldes. peixes. presuntos, pabis. petit-pois. astilhas. pizzas. pudim;
qutilos. rações balanaradas para anirecpeiffies. sai. saga. sardinhas.
sarduiches salsichas, salames, sopas embradas, sorvetes sucos de tomates e de
!ratas: torradas. tapioca. tâmaras, talhaa ra tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves. Narram.
toucinho e vinagre

_

Termo a° 647.881, de 26-6-1964

raeluz — Ama-moto as Lata
Esrad, da Guaaianara

Cantinho da Cristina — Institua- 4e
Beleza e Boutique Ltda.
Estado da Guanabara

toucador e artigos de vestuário foriaims
Tema a° 647.887, de 26-6-1964
PrtrOpolas Rural Ltda.

.

automóveis, breques, barras de freio
braçadeiras de mola, buchas, barcos. hm
bugres. barris de tração. barras de directa braçadeiras, e suportes da cano

de a/amamento. cubos de veiados chapas drcurares, carroserias, chassis. ar
camas, caixas para anzraçes. cotovelos

loa. estribos eixos ana- a nagens. em-

jugeirc

GLAMOUR

raase 1
Artigos da Classe
_
Termo no 647.895, de 26.6-1964
Liquid Voam Produtos Químicos Laia
,1;" Git.rmaltaTa

nom/STRIA BRASILEIRA
-kl

•

Melga
Têm» a' 647.888. de 26-6-1964
Petrópolis Rural Ltda.

Estado do Rio de 'Janeira

(PRORROOAÇA01

PETRkl.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41

Manteiga

_

Termo ral 647.890, de 26-6-1964

rica mascais de veiados motoneta*
Peda la paralamas. partidas. portas iate-

LF-M-DETERGENTE
•

,

Cla,sse.

Detergent

1I0U1D FOAM
ériidutas Quirnicis Ltda.
Nome Comercial

aos. tramert, lacraia Poma Produtos Químicos Ltda
ras. para veiculas, feixe ,mola, guarEstado da Guanabara
nições para maçanetas, gonzos, grades

molas. manivelas, motocicletas. =taci-

L1QUID FOAM
Indústria Brasileira

breagem. freios para

ponteiras. hélices. bastes Indicadores
de dirigia. juntas universais. husduts

Produtos Quinaras Lida
Estado da Guanabara

(PRORROGAÇA0)
Indústria Brasileira
aa, 21
Para dillIngotr: Amortecedores. ~cepa
roa auto-earainhaes, alavancas. alavas.,ms de cauda°, alavancas de ;trios, arca,

LF-444-SINTECQ

Cantinho da Cristina
Classe 4t
&ataco
+3
Classes 33 - 3
.
Termo n° 47.894, de-26-6-1964
-Comércio de perfumarias. produtor de Liquid Voam
ENt .14. do Rio

carburadores correntes de distribuição
coroas, capotas caixas d ecanabía
Tiariso Tra 647.579. de 76-6.1964
Surrov Soa:adira Anonimu.. Catnereiat boa. caminhes. caminhonetes, canoa
Gmakaaria e conamots de escapamento, direção. deo
Ind'ist a a' faa
ligadeiras, dorsais engates para. vetem

-•

Alovembre de 1964

—Tema" n° 647.897, de 26-6.1964
Seguezio E Qa. Ltda.
Rio Grande do Sul

gfrielza
I .,,Wistria Brasileira
'Ciasse 2
tutiataits2iata a preparações tartaa...... aaa,

dai dri 'agricultara. tia horticultura. as
veterfndrbs 'erpttra fias ausiskiess

41tiart4.-fell'a 4
Termo o° 647.898. de 26-6.1961
Labor ao Farmacêutica 8. A.
Estado da Guanabara

DIÁRIO OFICI41.
Termo n• 647.902, de 26-6.1964
Johnson 8 Jobnson do Brasil Produtos
Cirúrgicos Ltda.
São Paulo

(5e0

111)
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! • •
Termo n.° 647.908, le 26-6-1964
Laborau Farmacêutica S. A. _
Guanabara
PRORROGAÇÃO

eutrin
-Indústáa Brasileira

OMITIU
Laboran Farmaceütica S. A.
Rio de Janeiro

Indústria Brasileira

Classe 48
ingredientes para talco
Classe 3
1.fon pron Irto , farmacêutico ~o corno
Termo a.° 647.904, de 26 61964
recalcificante
johson
jornron" da Brasil Produtos
Cirúrgicos Ltda.
Termo IP 647.899. , de 26-6 1964
Institut., Químico Crrnpinas S.A.
Silo Paulo
São Paul::
PRORROGAÇÃO

DURÓTICO
Indústria Brasileira
'Classe 3
fm produto farmacêutico (aati-Wtico)
Termo n? 647.900. de 26-6-1964—
Laboratório Bo-desina Ltda.
Estado da G-rinebara
PRORROGAÇÃO

neurin

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado
como profilático
Termo n.o 647.910 de 25-6-1964
Laboran FarmceutIca S. A.
Guanabara

q2,t4twz

Indústria Brasileira
Classe 48
Ingredientes para talco
Termo n.° 647.905, .de 26-6-1964
Inst ituto Flem4 nq Lida,
Estado do Rio
PRORROGAÇÃO

indústria Brasileira

Indústria Brasileira

•

ARTIGEN

industrio Brasileira

,FAIFERINA
g

OU INOTHAl
1

CRONOFIGOI

a,494¥114

LOR

PRORROGAÇÃO

•
Classe 10
SeriNds ppm injeções lup "
-Térrr.çi p .0 647.909, de 26-6-1964
1.4P rl. Biologia 'Cronos Ltda.
• Gu,n-,,ra

CINE REAL
•

PRORhOGAÇÃO

Indústrza Reagiletra

CRONAZIOL
Indústria Brasileira

Classe 3

ittbatAncias quimicas. vacm ,s, otoculClass? 3
turas preparados e prextracões para
Um produto farmacIntico indicado no
terem miados na medicina, e ina
tratamento da tuberculose
, an uida
„
?.

lg

wAstese
Indústria

P

brasileiro'

Guanabara
_
• Termo n° 647.917, de 29-6-1964
Padaria e Confeitaria Cordeiro Limitada
São Paulo

CORDEIRO
LLsSe 41
Pães, biscoitos, bolachas, bolos e doces
Termo n9 647.918, de 29-6-1964,
Gotherlin; Colas Contrafortes e Adesivos
Limitada
Suo Paulo
GOMIL

COLA

Classe 28
Classe 3
Cola a base de borracha sintética
Um produto farmacCutico Indicado nas
Termo n° 647.919, de 29-6-1064
rinolui ngites e suas
• _manifestaors.
.
Cimacal — Comércio e Indústria de
,Termo n.° 647 .911, de 26-6-1954
Materiais de Construção e AdministraInstituto Q.g mico Campinas S. A.
ção Limitada
P:1•,0
S'in Paulo

PRORROGAÇÃO
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado ' coLAIWRAT0110 oaereuss LIDA.
mo medicação anti-reumátiza — aati•10 • ésusetto
térmica e analgttsica
Termo n .° 647.906, de' 25-6-1964
Lab. de B!ologia Cronos Ltda.
Classe 3
mil. Ou mico Campinas 5. A.
CAMPINAS tatu
Guanabara
Um produto famiacê-tico ind e.edc no
tratamento da gripe. da bronco- pneumoJRORROGACÃO
nia e dos estados infecc'onos_em. geral
Classe 3
Um produto fuma:Ui:ta ind. cado no
6-1964
g
Termo n° 647.901. de 7
traraTento do Impaludismo
Instituto Fleming tida.
_
Termo
a.°
647.912.
de
25-6-'954
Est., do do Rio de Taneiro
Brasileira
indústria
Lepetir S. A.
São Paulo
PRORROGACÃO
Classe 3
tinipiounto farmacêutico indicado nas
doenças do flgado
Termo n.° 647.907, de 26-6•1954 !
Indústria Brasileiru
Fábrica de Agulhas Hipodérmicas
Indústria Brasileira
Líder Ltda.
Cla,-.1
•
Classe 3
Clusz 3
PRORROGAÇÃO
Um produto farmacêutico
. Uin prod.t.d hrmachitico usado corno
_ (a:IN-anémico)zi.ti-espasmódico_ •
Termo n.0 647.903, de 26-6-1964
-Lab. de Biologia C..-onos Ltda.
Termo
ri
647 . 9 i r, de 26- 1914
Guanabara
Edson Mester-1 dos Anjos
Guanabara
PRORROGAÇÃO
et¡DuSTRIA BRASILEIRA

RUBRAFORTAN

• ,
•
Têrmo n.o 647.915, de 26-6-1964 1*
ASTESE — Assessora Técnica
Seguros Ltda.

Classe 3.3
Titulr, de Estnbelecimento
T'érmo n9 647.914 de 26-6-1964
ASTESE — Asse sorra Técnica de
Seguros Ltda.
Guanabara

ASTESE • Assessoria Técnica
'de Seguros Ltda.,
Nome Comercial

C 1 MACALN
Ind. Bre sil eira

J...5n: 16
Para distinuuir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia. azulejos. gatentes, balaustres, blocos de cimento. bloros para pavin.enta.
çáo. calhas, cimento, cal, cré. cl soas
isolartes, caibros, caixilhos: colgrum
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas agua,
caixas de descarga para etlxus, edificações premoldadas, estuque, emuisoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, larne•
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, laços. lageotas, material iso.
Jante contra frio e calor, manilhas, mas..
as., para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as'áltico, produtos para
tornar .impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedra.
pulha. produtos betuminosos, impermea.
bilizantes liquidos ou sob 'outras formal
para revestimentos e outros como MU
construções, persianas. tolacas para pa•
vimentação, eças ornamentais de Cio
mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas unaidos para uso nas construções, par.
quem, portas, po:tões, - pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, Mn*
que, de cimento, vi2as, vigamentos
vin.%
Termo n° 647.920. de 29-6-1064
Panificadora e Confeitaria Estrela dg
Conceição Limitada
' Suo Paulo

ESTRELA DA
CONSOLASIO a
na. ume eir
Classe 41
Dõces e les

Tio di M7.921, de 2941966
"tMarasil" Bianual.' Limitada
São Paulo

laRPAITI.0
Ind. Brasileira

Panificadora Marechal Limitada

São Paulo

,Ind1.2eCa lateira 1
lk./áquirias

es:vever

Tarmo no 647.928, de 29-6-1964 .
Mercearia Javaés Limitada
São Paulo

•

JAY/J1S
zrasilsir2

Liasse
Arroz, feijão, batata, cebo14, alho, cravo, canela, data:ar, cdfe, azeite, banha,
condimentos para alimentação, arinhas
alimentícias de cereal a farinhas de trigo, féculas e presunto

Liasse 2
Adubos, áridos, bactericidas, aesoaoran.
te, desinfetantes. déunaadures, estemúnadores de praga. !servas daninhas, esterelizantes, tertilizadores, fosfatos, forsuicidas, inseticiciás, iasetifugos, larviciduo, medicamentos para animais, petreleoa sanitários, raticidas, s=cies veterinários e desinfetantes, vacinas para
aves e animais
Tarmo n° 647.923, de 29-6-1964
Padaria e Confeitaria Coimbra Limitada
Sso Ro.do

curau

Ind. Brasileira
C.i..sse 50
Impressos
Termo n° 647.924, de 29-64984
Tutu. Maveis e Decorações Limitada
Sio Paulo

TUTU
Ind. Brasileira
alMe 40.

Armários, bancos, laalcões, berço" coajuntos ara salas de jantar e salsa de visitas, conjuntos ara dormitórios, conjuntos de armários, canon cadeiras giratórias, colchões, clivam', escrivaninhas,
estantes, gaarda-roupas, mesas, mesa
nhas. estantes, guarda-roupas, mesa,
moveis para rádios, porta-chapeus, poltronas e travesseiros
Termo a° 647.925, de 194-1961
El~ Auto • Peças. "Cm-Net" Limitada
São Paulo

eilt-nn

Ind. Brasileira
Classe 50
impressos
Termo a° 647.926, de 29.4-1964
alercearla Forense Limitada
Sal)

1 ndr-Trã'issf.let ra
Classe 4t
Arroz, feijão, batata, fécula. fartara
ílimenticias de cereais, farinha de tdgo, açucar, café, cravo canela cebola
alho, azeite, baeta, massas alimentícias
e condimentos para- ealmentaçgo

Tema a'a 647.943. de 294496*
Auto Peaiusialar Comércio a Reptem*,
ações Limitada
São Paulo

•

'Ind. Brasileira •

Caisat
Pata ii.stinguir como marca genérica:
Stinquedos, jogos e assinemos de tilda
a espécip, incluaive ap.etrechos para fins
eaclu.sivansente desportivos, figureis de
aves e animais miniaturas de utensílios
domésticos, petrechos para pesca

7",

Tb= ai 647.931. de' 2944964

Time a* 647.927, de 29-4-1964
Pinar Dbeguidora de Maquiem
Arartquara Limitada
São Paulo

ft4.AIRASIL

Termo no 647.922, de 29-6-1964
Marpaulo Agrisultura 4 Pecuária
Limitada
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Classe 41
Pão

4Q, BRASILEIRA

'Farm° n° 647.935, de 29-64961
Magazine Qiailema Limitada
São Paulo

Classe 21
Ambulant:ias auto-motaras,
cedores como parte integrante de veículos, auto-caminhões, autdmóveis, auto-Ónibus, aviões, barras de direção
, quando parte integrante de veiculas, bar.
coa bicicletas, bicicletas a motor, car-

DIAIBMA
Lnd. Brasileira
•
Clame 36
Aventais, blusas, blusões, casacos, cachecols, combinações, calças, calções,
camisas, colarinhos, dominós, fraldas,
gravatas, gorros, luvas, mantem; mem.
ias, paletós, pijamas soutiens e . tilleurs

Tarmo a° 647.929, de 29-6-1964
Marapaulo Agricultura e Pecuária
Limitada

CASA BA GRANJA •
IIAIIPAULO

CPCNiNSUCAr

Taram a° 647.936 de 2944984
Reincol Representações Indústria e
Comércio de Papeis Limitada
Pavio

XE/ NCOL
Ind. Brasileira.

roças, carrocinhas, carrocerias para vet.
caio; chassis ara veiculos,_ conjuntos,
de direção quando parte integrante de
veículos, eixos quando partes integrara

tu dev citados, engrenagens, estribos,
•feixes de molas para veículos, molas
quando partes de veículos, para-choques
•como partes Integrantes de veículos, para-'lamas quando partes de veiculas,
portas de veiculas, rodas de veículos
(partes metálicas) suportes de • para
brisas

de veículos, vagões

Termo a° 647.944, de 29-6-1964
Construtora Serpa Limitada
São Paulo

Casoe
Papel almaço, albuns, em branco, blocos de papeis, ca-tas e outros fins, cadernos escolares, caixas de papelão e
Termo n9 647.930, de 29-8-1964
cartolina, papel de tôda a e.mr:. 1.1, para
IND. E3RASILEIRA
Matalurgica •R.L.C. Indústria e
desenho, papel e envelope em caixinhas,
Comércio Limitada
papel de impressão, livros em branco,
Casse 16
Sio Paulo •
mata-borrão, papelão, pastas de papeAzulejos, blocos de pedra, caixas de cilão
B. L. C.
menta, cal. concreto, cimento, combina.
Ind. Brasileira
alies de concreta cornijas de madeira,
Termo a° 647.937, de 29-6-1964
Indústria e Comércio de Fitas Adesivas drenos, esquadrias, estacas, folhas de
metal, cimento e asbestos, impermeablla
"Ccdante" T frnItada
(.2ame 11•
:antes, isolantes acusticos e terraicos,
São Paulo
Aucates cortantes, peças para aparelhos
ladrilhos, malfiras de barro, saarnmed
de direção, alavancas, brocas, chaves
(imitação) mosaicos, pasalelepe
pr=
de parafuso e porcas, carretilhas, enpedras, pilastras, isos,„ orlas,
grenagens para eixos, ferragens para
de substâncias minerais ou vegetais. 8o.
cauz de automáveis, lacas, facões para
letras, tijolos, tanques, telhas de barrt4
freios, ferrolhos, formões, ganchos para
ferro e vidro, tara& de todos os tiposs
Classe 28
quadros, limas, lamelas, para persianas,
vidro para adõrno (artigos ames em
Fitas adesivas
mancais para rodas, pregos, parafusos,
pregados exclusivamente para coostrur
retentores, rebites, roldanas, serras, serTermo a° 647.938, de 29-6-1964
ção)
rotes e molasde vai e vem
Aveza Agência de Viagens Limitada
Termo a° 647.946, /e 29-6-1964
São Paulo
Térmo a° 647.931, de 29-6-1964
União Brasileira de Exportação
Panificadora Limitada
"UBEX" Limitada
Ind. oragileira
São Paulo
São Papa,
Classe 33
SOLOS
Passagens, turismo e transportei
Ind. Brasileira
• CL-,se 2
Titulo

Classe 41
Pão
Taram is• 647.932, de 29-6-1964
Emporio Aoki Limitada
São Paulo

A012
Ind. Brasileira

'SERPA°

Têrmo n° 647.939, de 29-6-1964
Loja A Economica da Lapa Limitada
São Paulo

SCOMMCA
DA LAPA
1£ Ind. Brasileira
Classe 36
Artigos da classe

Termo n• 647.940, de 2941964
Classe 41

Arroz, feijão, batata, cebola, alho, cravo, canela, açucar, café, azeite, banha,
bolachas, condimentos para alimentação,
lariakas alimentícias de cereais, farinhas
de-trigo, !éculas e presunto
Termo n° 647.933, de 29-6-1964
Servitel S. A. Utilidades Domesticara
Sio Paula

s leira
nt
Ineftra
Clame 50
bep.rake

Tecelagem Verly Limitada
São Paulo

!BBL!
Ind. Brasileira
Classe 23
Tecidos em geral em peças

Unam a* 647.941, de 29-64964
Tece/agem Verly Limitada
São Paulo

tTECBUGLIS VIEW
Ittlão
Smas efflaere1,1

"UE3EX"

Cla.4ae 511
Faturas, nótas, papel de carta e erreeka
pes, impressos para uso de firma expos!
tadoras e tabuletas, placas e cartazet
para uso de finam ceportadoras
Termo na 647.945, de 29-6-1964
Bar e Lanches Santa Apolonla
Limitada
São, Paulo
•

'SANTA APOLON I A'
Na BRASILEIRA
Classe 41
Açucar, azeites, balas, amasia doces,
biscoitos, bolachas, bolos, bombons, ear
Lê. chá, caramelos, cantes de todos of
tipos, abarques, compotas, confeito%
cremes, erva; farelos alimentícios, Ia

radias de trigo, farinha de milho
nha de mandioca, fartas de mai. Ião
• met" frios em geral, Metas eidetalisa.
das. , Nina em caldaafratar 4cas, as.

•
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Mias, lacticinloa, massas alimentícias.
Rad de abelhas, mocotó, • molhos, óleos
itomestives, pães doces e salgados, pre'mato, peixes, pralines, udins, raizes comestíveis, cal, sanduiches, sorvetes, torates, tuberculos comestível; vinagre

Termo no 847.950, de 29-6-1964
Fulvio Benito Riccioppo
Sn° Paulo
1
Classe 41
Artigos da classe

\ Termo is 9 647.947, de 29-64964

Têrmo no 647.951, de 29-6-1964

ralumbia Produtos Ehmaltados
Limitada
São Paulo

'COLUMBIN
%

tu fio, chapns de metal chumbo en,

colheres para pedreiros corres;
te; cabides, chaves. creatoves. chaves
Wats,

de parafusos. conexões lata encana.
mento, colunas. caixas de metal para
portões, canos de metal, chave* de ten.
da. chave Inglesa. cabeçies. canecas,
a0Ons. cacãeoo ts. centros de mesa. co.

queteleiras. caixas para acondiciona,
alento de alimentos, caldeirões. caçarolas chaleiras, cafeteiras. mechas, coa.
dores. distintivos, dobradios; enxadas,
enxadões. esferas, engates, 0.sguichos em.
para arreios, espuntadetras; formões.

leites para arreios, estribos. esferas
foices. ferro para cortar capam ferro.

lhos, facas, facões„fechaduras. ferro co.'
amen a carvão fruteiras, funis. temo
para doces, ¡veios para estradas de
nelas, bandejas. bacias, baldes, bombo'
alerta, bules; cadinhos, cadeados. cai.

'ferino

Classe 41 .
Termo ao 647.965, de 2941964
Auto Posto Hípica Limitada
São Paulo

"HÍPICA"
Ofirt.Amdt

• ..Z.":".!

•

•

Fulv:o 3:n1to Riccioppo
-

D—T.TVA
I nd.

Brasileira

**W•

Para distingu.r
uma embalapara acoodÁion.aneuto de litros de
.—
Tèrmo a° 647.96), de 29-6-1694
Casa Luzitana Limitada, Indústria e
Comérc:o de Bebidas
São Paulo

Class.? 47 •
Para distinguir: Akool para motores de
explosão, carvão mineral, vegetal e de
turfa, combustíveis, gás, gasolina, graxa, graxas ara lubeificação, lubrificaptes, óleos combustivek, óleos ara freios,
óleos lubrificantes., ileos ard ilumina-.
ção e para geração de fórça, etróleo,
querowne
Termo n' 617. qt,S. de 294-1964
Casa de Carnes Primo:cisa Limitada

Classe 43
Artigos da cias&

Si.. Rutilo

Termo a* 647.954, de 29-6-1964
Fulvio Benito Riccloppo
São Paulo

PRIMOROSA

Classe 41
Artigos da classe

INDUSTRIA IIRASILEIRA

Têrmo no 647.955, de 29-6-1964
CLsse 41
Carnes

Indústria e Comércio de Auto Capas
• "locar" Limitada
São Paulo

Termo n" 647.967, de 29-6-P:

JOCAR

11•• 0.11.•

Ind. Brasileira
Classe 34
Capas e tapetes para veículos

Cotariam Artigos Dentários Lim:t.-i.1
saa Paulo
•

Classe 42
Para distinguir e proteger um rotulo a
ser aplicado em litros de whisky

WINO

Termo no 647.956, de 29-6-1964
• Termo n° 647.961, de 29-6-1964
O TiNiagans metais oão tra...kilhados
arpeie
Elegante Indústria e Comércio
Posto Serviço Bolsa Limitada
em
parcialmenre
trabalhados,
metais
Ou
Limitada
São Paulo
para
meta.'
massa, metais estampados,
São Paulo
soit'ss. anua ouro paladio, ea,e1
estulto. platina poeira de zinco, pra.
is, sucata, soldas, ligas para soldar,
barras para toldar, zinco corrugado.
tungstenio e zinco liso em %lhas

Termo n • 647.948, de 29-6-1964
Deito -- Comércio de Cereais Limitada
Limitada
São Paulo
Ifflile•••~11•1•64.i.

11••n=o4~,

DELTA

IND. BRASILEIRA
41111/11~
Para distinguir: Arroz, feijão, batata.

cebolas, farinha de mandioca, alho, alpiste e muro
Têrmo n° 647.949, de 29-6-1964
Fulvio limito Riccioppo
São Paulo

GLOSO

Ind. Brasileira
Classe 43
Artigos da cias*

se

INDUSTRIA BRASILEIRA'

647.953, de 29-6-1964
S o Pullo

-

Massas e doces

Termo nu 647.951, de 29-6-1964

Classe 41
Art:gos da i:.aNse

1, 13

-É

.it

(.:1,..;se 43
Ansus

São Paulo

647.964, de 29-6-1964

Estado da Guanabara

STAR—BOM

oatcialtnente trabalha Jo. btsrite. mas
ganes, bronze em pó, bronze em barra

feiro maleavel, teri amangaast jaza
em bruto ou parcialment .traoalbacu
gusa tenipera4.3 guza maltávei
ma ae metal ibta em fõlhae latão em
thlhas e em ...Npas, ima° ar verga.
Ot ties ligas invtalicas. dmalhsia mauns

Comércio de Bebida.
São Pauli;

Ind. Brasileira

13ulv:o &mito Riecioppo

n

1964 3963.;

Massas e Doces Riseppe"UzuLtad

São Paulo

aumentai • rápido aço fundido. m.c

bruto, ou parcialmente trabalhada co.
br• em bruto ou psr.iaimentt Umbu
raiano eu'
aedo, couraças eletrodos.
bruto ou parcialmente trabalhado. tern
em urra e . 10 Lupa kr% tundido.

Termo

Termo a' 6i7.959, de 29-6-1964
Casa Luzitana Limitada. Indústria o

Fulvo Bmito Riccioppo

IND. BRASILEIRA
Classe 5
Aço em bruto ti o preparado. No doce
a ça Para Ti pos ? Para molas. 10 ITOS

Nowembro de

USA
cuno

FERANTf

In

ras_leira

Classe 36

Chapeus

• Termo no 647.957, de 29-6-1964
Auto Mecânica Womotor Limitada
São Paulo

gargon.
%na. nrasileira
Classe 21'

Peças para veiados
Tênia, n° 647.958. de 29-6-1964
Panzoldo Pedreira de Freitas COillitrti•
tora Limitada
São Paulo
YINZOLDO
:PURBIRA
algIffeira:

Clame 16
Materiais pmm. mon0WisON

I

Classe 47

IIMOU111411/I
AIILIMA

—1

Para distinguir e proteger; gasolina, petróleo,, graxas, ólios lubrificantes

Classe 10
Termo no 647.962, de 29-6-1964
Mercúrio para ser *içaImportadora e Exportadora de Frutas Para distinguir:
do em fins odontoléigicos
Gato Negro Limitada
São Paulo
Têrmo no 647.969, de 29-6-1964
Indústria de Chocolate Lnond'Or
Limitada •
Silo Paulo

--o—o
("lassa 41
Para distinguir e proteger

Ténno no 647.983. de 29-6-1964
Flana — Representações Técnicas
'manada
Estado da Guanabara

•iFL A II A\

DOIÓSZIA ' IMASILTEN.•

,Clame 21

retal ROTION08 Pare

LIOND'OR

abacaxis

"

INDUSTRIA

BRASILEIRA

Classe 41
Para distinguir: Alimentação para aves

e animais, arroz, imundo" araruta,
alpiste avelã, amido, ameixas, azeites,
açúcar, azeitonas, aveia, aves abatidas,
atum, amendoim, alhos, balas, baunilha,
bombons, biscoitos, bolachas, batatas,
bananada, bolos, bacalhau, banha, ca-

nela ebotutço, chocolate, caramelos.
entonando

coalhada caraárib, canas, carne de ha-

,
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leia, confeitos, cacau, cereais, cebolas.
• Creme de leite, creme de muro,
mentos, crustáceos, chá, cravo,. mede
• cangica, chmque, cocos, castanhas, cominho, cangiquinha, conservas alimentícias, doces, doce de banam, doce de
drops. ext.ato para doçes, de
tomate e de carne, ervilhas. enrova,
erva-doce, assam:cias para balas, para
• doces e para alimentos, figada, frutas,
• frutas sêcas, em ca.das, cristalizadas e
compotas. féculas, ligas, flocos, termal• to, farinhas, fava, farelo, fubá, gomas
de mascar, gzléias, galé-as de mocotó,
goiabada, gorda-as, grão da bico, glacés, glicose, gclatinas, g:Maios, linguas,
linguiças, leite, lombo, iambo, leite condensado, leite em pó, lagumes, lentilhas,
lagostas, mel, ma.melaua, mortadelas,
• manteiga, mostarda, mariscos, moluscos,
molhos, margarina, massas alimentícias
e de tomate, inalado, mil°, noz-mosca. da, óleos comestíveis, oztaas, paios, pessegada, psixes, pzscados, panetones,
pasta de awndoim, pddes, patês, pastilhas, pó para pudins, raiinés, pães,
, pães de fôrma, p_manta, presuntos, polvilho, queijos, quisera de mil°, rações,
, balanceadas, requaaão, discas, sagu,
salames, semolina de trigo, sopas enla• tadas, sucos de frutas, salsichas, sal,
toucinho, tremoços, trigo torrões, -torradas, tâmaras, tap.ocas, vinagre

ratórias, colchões de molas, carrinhos
de chã, caixas e meiveisp ara aparelhos
radiofônicos e televisores, camiseiras,
canapés, catres, cômodas, cochina dispensas, dormitórios, clivam dascanso
para guarda-chuva, discotecas da madeira, etagers, escrivaninras, estantes,
casados de camas. enxergões escaninhos, guarda roupas, guarda comida,
lavatórios, mesas, móveis para jardins,
mesas de centro, mesinhas, móvais estofados, mesas de toucador, móveis para
terraços, o:atórios, penteadeiras, porta
chapéus, prateleiras, poltronas, porta
vasos, sofás, sapateiras, salas de visita,
salas de jantar, sofás-camas, travesseiros e toilates

Termo no 647.958, de 29-8-1964
. Indústria de Chocolate Liond'Or
. . Limitada
São Paulo •

INDÚSTRIA DE ' GelOCOLArE
LIOAVOI? LTDA.
NJM:. CO/11Z.'Cial

Tèrmo a° 647.970. de 29-6-1964
Manaqueira Limitada --•• • B,mpreendi, maraps.
São Paulo

NOVITA S

Indústria Brasneira •

Classe 33
Aros para guardanapos- as papei
aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
MANTIQUEIRA LIAST40.4.
para retratos e auttgrafos. balões (ex.
ceto para brinquedos) blocos para
EMPREENDIMENTOS
correspondência, blocos • para cálculos,
blocos para anotações, bobinas brocha.
SlOBLIÁI?lOS
rei não impressas, cadernos de acre ví orna Civil
•
ver, capas par adocumentos, carteiras
_
caixas de papelão, cadernetas, caderTermo no 647.971. de 294-1964
Maaiasa — Manufatura de Artefatos nos, caixas de cartão, caixas oara papelaria, cartões de valias, cart6es aoPlásticos Limitada
marciais, cartões índices contata carSão Paulo
tolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco %ara desenho, cadernos
escolares, cartões em branco. cartucho.
•
MAra.air- MANUFATURA De
de cartolina, crapas planográficas. CaARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA.,
dernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, eavólueros para charutos de papel, encadernação de papel
Nome Comercia/
ou papelão, etiquetas. falhas indicas.
l'armo n• 647.972, de 29-6-1964
fôlhas de celulose. gnardanapos, livros
Naplast
'Manuatura de Artefatos. não impressos, livros fiscais: livros de
Plásticos Llraitada
contabilidade; mata-borrão: ornamentas
Sal:: Paulo
de papel transparente: pratos. papelinhos, 'papéis de estanho e de Mura Info.
papéis sem impressão papéis em branco
Pa ra im pressão. ;atoeis fantasia. menos

MAPLAST

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 40
Para distinguir: Armários, assentos,
aparadores, acolchoado*, a'mtsfs4as, biombos, berços para crianças, barsinhos
residenciais, balcdss. bufeis, banquetas,
bancos, camas, cadeiras, criado-mudos,
cristaleiras, conjuntos de copa e cozinha. cadeiraa de preguiça, andainas gi-

baço. papelão, recipientes de papel. ' ro- • "Teisrio no 647.978, da 29-6-1964'
setas de papei, rótulos de papei. rolos Teleunião S.A., Indústria de Rádios •
Televisão
•
de papel transparente, sacos de papel,
Rio Grande do Sul
serpentinas; tubos postais, de cartão.
tubetes de papel

Termo no 647.976, de 29-6-1964
Teleunião S. A., Indústria de Rádios
e Televisão
Rio Grande do Sul
Classe 16
Para distinguir: Materiais para consta:
sões e decorações: Argamassas. argaa
areia. azuiejos, gatentes. balaustres. 13;o039 de cimento, bloros para patamentasão calhas, cimento, cai. cré. empas
sulantes caibros.- cataiihos: coirama.
:banas para coberturas, caixas , dágua;
caaraz para coberturas, 'cartas dagua.
Termo n° 647.973, de 29-6-1964
Novitas — Indústria e Comércio de caixas de descarga para etixos. edificações premoldadas. estuque, 'euluisoo cle
Plásticos Limitada
case asfáltico, estacas, esquadrias. estruSão Paulo
turas metálicas para construsões, lama
las de metal, ladrilhos, tamisas . luvas
de ¡unção, lages, iageotas, matedal iso
cante contra trio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, tnosa; cos, produtos de base as ialtico, produtos ,,ara
INDUSTRIA BRASI I EIRA
tornar impermeabilizantes as argamas
Ma de cimento e cal, hidráulica, pedra
galho; produtos betuminosos, impermea.
Classe 28
bilizantes aquidos ou sob outras formas
Parad istinçjuir: Indústria e comércio de para revestimentos e outros como nas
artigos e produtos plásticos
construções, persianas. placas 'para pavímentaçao, aças ornamentais de ciTermo no 647.975, de 29-6-1964
mento
ou gesso ara tetos e paredes.
Teleunião S. A. Indústria de Rádios
papei para torrar casas, massas ants
evisa&
e Tel
micros para .uso . nas construções, parRio Grande do Sul
quetas, portas, po:tões, p:sos, soleiras
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação, moves de cimento, vigas, vigamentos e
!atros

Teieunião

Novembro de 1964

Termo n° 647.977, de 24-6-1964
Charles Finocch:aro •
Rio Grande do Sul

uuniunto Derbv Niobt And Day
Classe 32
Álbuns, jornais, publicações era geral,
programas radiofônicos, programas televisionados, peça., teatrais e cinematográficas, revistas
Termo n° 647.978, de 29-6-1964
Charles Finocchiaro
Rio Grande do Sul
Classes: 32 — 36 e 50
Frase de Propaganda
Termo n• 647.979, de 29-6-1961
Charles Finocchlaro
. Rio Grande do Sul
Classe 32
Jornais, rvesitas e publicações em geral. Álbuns. Programas radiofónicos.
Peças teatrais e cinematográficas

TELEUNIÃO)
Classes: .7 —8— 10 — 11 — 12 -16 — 17 — 28 — 32 — 38 — 40 —
49 e 50
Insignia
Termo n° 647.979, de 29-6-1964
Charles l'ir.occniaro
Rio Grande do SUL
• Conjunto Derby Night And Day
INDUSTRIA BRAMEM
Classe 36
Agasalros feitos de peies naturais ou
a.titiciais, boinas; anáguas, aventais,
batas, babadores, blusas, biusõ:s,
nas, bonés, bo.eros, combinações; calçados, cacnecois, camasoias, capacetes,
capas, casacos, casacues, capotes, calças, calça-saias, chinelos, cintos, cintas,
aamisas, carrhaetas, calções, cartolas,
coletes, corpinhos, ceroulas, cuecas, colarinhos, - cueiros, chapéus, dominas,
echarpes, estolas, fardamentos, gorros,
galocnas, gravatas, guarda-pó, impermeáveis, jaquetas, lenços, leques, lançaria, ligas, librés, linge.ies, mantas, palas, palatos, pantusas, pijamas, Fig.
noas, punhos, peitos e peitilhos para
camisas, pelerina.s, polainas, ponches,
p.te.wers, qulmonas, qu.p.s, regalos.
roo:: de chambre, roupas de brim para
o trabalho, roupas feitas para crianças,
roupões de banro, saias, sapatos, sandálias, solidéos, shorts, slacas, sungas,
suéteres, suspensórios soutiens, sobremdás, trajes, ternos, toucas, tilleurs turbantes, uniformes, uniformes para eragregadas, vestidos, xales

Termo n° 647.980, de 29-6-1964 -1
Charles Finocchiaro.
Rio Grande do Sul
Classe 50
Impressos e cartazes em geral. Bilhates de loteria, cabogramas, cartazes impressos, literais da propaganda, cheques,
etiquetas impressas escapulares, folhinhas impressas, notas promissórias
Termo ra 647.982, de 29-6-1964
Teleunião S. A. Indústria de Rádios
e Tele
visão
Rio Grande do Sul

Quero Quero

INDUSTRIA BRASILEIRA
Termo n° 647.980, de 29-61964
Charles Finocchiaro
Classe 32
Rio Grande do Sul
Album, jornais, publicações em geral
programas radiofônicos, programas te.
Classe 36
.
Artigos de vestuário, de toda sorte, in- leviaionados, peças teatrais e cinema.
Par Narrar. paredes, papel almaço com clusive de esporte e para crianças (fraltográficas, revistas
ou sem pauta papel ampola papel de
das. cueiros)
seda, papel impermeável, papel em bca
Termo n° 647.983, de 29-6-1984
Teleunião S. A.. Indústria de Rádios
bina para impressão, papel encerado.
Termo no 647.81. de 29-649434
Charles Finocchiaro•
e Televisas)
palel higferilco. papel impermeaxeb
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
para copiar. papel para desenhos. PaClasse 50
Classe 50
pel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, pape' para es- Bilhetes de loterial: cabogramas, carta- Bilhetes de loteria, cabogramas, cartacrever. papel para imprimia papel Pa- zes impressos, literal, de propaganda, zes impressos, literais dep ropaganda,
rafina pata embrulhos. papel celofane, cheques, atapetas Impressas, escapula- cheques, etiquetas impressas, escapula'
papel celulose, papel de linho ,papel res; folhinhas impressas; notas promis- res, folhinhas impressas, notas promla,
sósias
sósias
absorvente. Pa pel Para alabrulitaç ta"
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Tiram no 647.984, de 2941964
liábtica de Auto Peças Sul 1.0..."nda
Rio Grande do Sul

Termo n° 647.990, de 2941964
Indústria de Bebidas Milani S.
São Paulo

para Indústria de bebidas, atignhuts pa• cai, Alam rigido& fonógrafos, fitas
ta usina de aço, peças para veículos tricas, instrumentos Bino" 1
reá para cantaras fotogralcas,
raio incluídos em outras danes
Têrmo a° 647.994, de 29-6-1964

XD1IXEÃDA

Amortecedores Febsul
Classes: 5 — 6 — 21 e 47
Titulo
Termo n° 647.985, de 29-6-1964
Auto — Partes Brasileira Limitada
Estado da Guanabara
Classe 1
Pli01160GAÇÂO

llfNi

INIXISTRIA BRASILEIRA
Fluido para freio

.
Classe 8
Para distinguir artigos. e aparelhos eléClasse 42
tricos e eletrônicos em geral, artigos doPara distinguir: Aguardentes, aperiti- mésticos,
aparelhos e artigos para insvos, anis, bicar, brandy. conhaque, cer- talações elétricas e riarátuicas; conjunvejas, essências para bebidas alcoólicas,
genebra, fernet, gyn, licores, kumel,
:lactar, punch, piperminte. rhuna saco
de frutas com álcool, vinhos quinados,
vinhos espumantes, vinhos, vermutes,
valia e wrisky

Tèmno n" 647.991, de 29-6-1961
Indústria de Bebidas Milan& S. A.
São Paulo
Classe 43

gazoaas artificiais, bebidas espumantes
sem álcool, guaraná, g ana,, essências
para refrigerantes, refrescos, refri ge rantes, aóda, suco de frutas, sifões e xaroes

Classe 28
Marca
647.987,
de 29-6-1964
9
Termo n
lio •e Tidevisão "Straus" S. A.

São Paulo

.

•

RiD10
1TRAUS SA.

Têrmo n° 617.992, de 29-6-1964
Indústria de Bebidas Milani S. A.
São Paulo
Classe 41
Para distinguir como marca genérica:
Substâncias alimentícias e seus preparados, ingredientes de alimentos, essências alimentícias, azeites, gorduras e
óleos comestíveis, artigos de panificação, cereais, carnes e seus derivados,
condimentos, conservas em geral, do-

Nome Comercial

ces em geral, Srutas, legumes, massas
alimentícias, laticinias em geral, peixes,
crustaceos em conservas ou não, rações
e produtos alimenticios em geral

Termo n° 647.988, de 29-6-1964
Indústrias Quimicas Good Luck
rimitada

Termo a' 647.993, de 29-6-1964
Rádio e Televisão "Straus" S. A.
São Paulo

••n

Rádio e Televisão 'Straus" S. A.
São Paulo

indiaetria Brasileira

Para distinguir: Aguas minerais, águas

"Irmo a° 647.986, de 29-6-1964
Antonio Pedro
Estado da Guanabara

tos de peças óticas, formando diversos
aparelhos de ótica, instalações elétricas
acessórios de rádios, aparelhos e instrumentos didáticos, instrumentos de
precisão, instrumentos e aparelhe; para
fins úteis, instrumentos científicos; acendedores, acendedores elétricos, acumuladores elétricos, - apitos, aspiradorse de
pó, aquecedores, abat-jours, alto-falantes, antenas, acumuladores ampliSicadores, anemómetros, amper&n etra, assadeitas elétricas, adaptadores de microscópios, agulhas ara fonógrafos,
aquecedores de ambiente, aparelhos de
contrõle e medida, apareihos de expurgo utilizados na limpeza e desinfecção
de sentinas, mictórios e outros locais,

PROPROGAÇA0

INOOSTRIs assnaugh

•
Classe 28
Para distinguir: Colas e base de
borracha
Termo n° 647.989, de 29-6-1964
Indústrias Químicas Good Luck

LI tnit'.d.i

indústrias Ouímic:'n á ETAOIN

INDUSTRIA egASILEIRA

Classe 6

Para distinguir como marca genérica:

Máquinas para torrefações, máquinas
para beneficiamento de cereais, moinhos
torradorea de café, máquinas para indústrias testeis em geral, máquinas de
precisão, máquinas operatrizes, máqui-

tas, garrafas té.smicas, geradores auto:,
=Micos, geradores estáticos e eletrénk
aos de alta frequência que fundonans
com válvulas para aquecimento por dielétrico e indução, fitas magnéticas, aparelhos para gás engarrafado e apare-

lhos de inversão, heliógrafos, hidrômetroa, holofotes para automóveis, Interruptores, isoladores, Impressores, sapa..
relhos de inter-comunicação, indicadores de uiveis, irmáns ennanentes ara
rádios, aarelhos de gás neon, gravado.
rei de fitas, gravado:es de discos, ia&
quinas impressoras, fotográficas, Isolantes elétricos, Instrumentos matemátiCoS
e didáticos, isoladores de corrente, ins-

trumentos náuticos, instrumentos paro
medida e controle para mecânicos, in-

termediários para filmes, lâmpadas,
netas, liquidiçicadores, lupas, lampeões,
lustres, lentes, aarellios luminosos, aparelhoa de luz fluorescente, limpadora*
de para-brisas, lanternas portateis e lano
ternas de mão, luzes trazeiras ara vet.,
calos, microacolos, eicrermetros, man4metros, monóculos, mostradores, mostra.
dores de rádio, microfones, medidora
aparelhos de ligações para banheiros, de rascas, /entes de contacto, medidores
aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de intervalos, aarelhos para aselçao,
de ar condicionado, aparelhos de alta ras de qualquer graduação, raassaricos4
tensão, aparelhos automático, para des- normografos, ativeis de ferro, nivela de
cargas de água, aparelhos de alarme, água para caldeiras, óculos, instrumenaparelhos de aquecimento central, apa- tos óticos de observação e medida, aparelhos de aproximação, aparelhos para relhos de ondulação permanente, objetla
bordar, aparelhos para arqueação de va para ampliadores, misturadores para
volumes, balanlças, batedeiras, batedei- banheiros, painéis de carros, para-raios,
ras para refrz•scos, batedeiras para lí- plugs, panelas elétricas, panelas de
quidos e massa, binóculos, bules elétri- pressão, pistolas de pintura, pickuos,
cos, bobinas para rádios e televisões, pilhaa• secas elétricas, priunoa, pau*
baterias, . baterias elétricas, busmas, ba- grafos, parómetros, parnõmenos, 1)&6rómetros, bússolas, bobinas, balcões fri- metros, instrumentos de precisão, perlagol-giros, aparelhos para banho de ar cópios, prismas fotográficos e puxadoquente, chuveiros elétricos, coquetelei- res de filmes, potencitunetros, revolver
ras, churrasqueiras elétricas, craves elé- para pinturas, projetores cinematográfitricas, chaves automáticas, chaves Para COa. pince-nez, aparelhos de refrigeraantenas e fios terra, contactos elétricos, ção, refrigeradores, réguas de aço, rácandelabros, chaves de alavancas, cha- dios, quadros de comando, refletores,
ves de tomadas, comutadores, cafeteiras reatores, relays, receptores, geradores
elétricas, compassos, câmaras frigorifi- automáticos, relógios, relógios de ponto
cas, caixas de descarga para vas rvia- e de vigia, redutores, resistências elenitários, aparelhos para cortar pães, ca- tricas, registros para água, registros pafeteiras automáticas, câmaras fotográ- ra canais c comportas, receptores de
ficas e cinematográcicas, chassis, con- sons,' reatores para luz fluorescente,
densadores, castiçais, condensadores pá- reostatos, registros para vapor, registroa
ra vapor, colimadores, aparelhos cor- para bides, para banheiros, para aparetadores de frios, cabos e condutores elé- lhos bebedouros, para lavatórios e patricos, contadores de rotação, caixas ra pias, registros de água, secadores papara revelação de papéis moltocráficos ra cabelos, quebra-luzes, sorveteiras, •
câmaras am pliadoras, com pressores, má- sincronizadores, sextantes, selecionado.
quinas cineraatográficas,
is
os. pres, sifões, sereias de alarme, aparelho
ara soldar, magnetes, sinaleiros, rega*
de calcular, chicotes para inámóen
auto
al vet
trus
j cronômetros, carrilhões, aarelhos de colladores autunhU w: ou não, aparelrol

lar fotografias, aarelhos calibradores, de televisão, tekittpas, telêmetros, tocinematográficoà..aarelhos de c.ontrõle znadas, idem:ópios, teodolitos, tecitigrale cinematográficos, aarelhos ue con- fos, terniónietros. 1,nnadas d.: correntes,
trõle de sons, aarelhos de comunicações aparelhos de tei,.g ai o sem fio, transfor.
interna, discos gravados, dials, cineras. andores, trenas, to..radores de cercais,
diafragmas ara fotografias, despertado- torneiras de conipi-essão, toineiras de
res, enceradeiras, expremedores elétri- alta pressão, tora:iras com dispositivos
cos, estufas, esterelizadoirs, esquadros para aguecimentod de água, telefones,
de aço, esquadros de agrimensor, extin- telescópios, transmissores, toca - discos
tores de incêndios, aparelhos para es- automáticos ou sito, tubos concluas, ter-

na& hidráulicas, máquinas elétricas, máquinas para posto de abastecimento de premer frutas e legumes, aparelhos es- minais para hat...i.,s, voitimetros, Venveículos, máquinas para uso doméstico, tereoscópicos, escalas indicadoras 'de tiladores, válvulas, válvulas de redilmáquinas para todos os fins industriais, maré, eletrometros de quadrantes, es- 010, válvula., paia rádios, válvulas pat
ées
s carg a e Pressão,
.máquinas para indústria de calçados, pectroscópios, exaustores, estojos para ra gua, válvulas d:ipd
motores e aias partes integrantes, gera- filtros com torneiras, aparelhos eletrô- válvul a s de comportas, velas para fildores, dinamos, caldeiras, fornos para nicos em geral, equipamentos eletrôni- troa, apareffias transmissores, aparelhe%
de transmissão e recepção de sons,
fundição (fornalhas), bombas para ta- cos, elétricos e rádios-técnicos, fogões,
dos os fins, máquinas para indústria de' fórnos . e Sagareiros elétricos, faróis, fa- . . .....
.._ ..
panificação, máquinas para indústria de roletes,•fios para eletricidades, fios ter- . Ténias
a"
617.995,
de 29-6-1964
ra,
apareiros
fotográficos,
ferros
elétricigarros, máquinas para indústria de
Radity e T: clevisão "'Strau.s" S. A.
papel, máquinas para fabricar geio, má- cos de engomar e passar, ferros co -: :,,,. ,, ..- ' : :1 • Scálosse4100
Pa u
quinas para uso na construção e conser- mons a -carvão, ferros trlco.. para
Cla sse
soldar,
fervedores,
•fusiveis,
-filmes,
rei'
e
vação de agradas, corte de madeiras
Mi-asas elétricas, filtros: de Moveis l eéi . geral. de Metal; vidro, Cie
Carreteis, 'máquinas' para indústria grá- velados,
cfePra egtáfacis ou não, in61tore' parar motores, -aparelhos de fró-

Classe
•
Para distinvuir tintas para tingir • cal- fica, máquinas 'pira galvanoplastia, máçador

;
dovernbro 'do 1964' 3966

s
a4.0,Nki .
quêncla modulada, máquinas fotográh- clusive para esritórios, móveis para
para
terraplenagem,
máquinas
quina
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tereoscópicos, escalas lndicadoréui de tiladores, válvulas, válvulas de rediga
maré, eletrómetros de quadrantes, es. çáo, válvulas para rádios, válvulas . papectroscopios, exaustores, estojos para ra gua, válvulas de descarga e presslok
Ultra, com torneiras, aparelhos eletrô- válvulas de comportas, velas para filnicos em geral, equipamentos eletrôni- tros, aparelhos transmissores, aparelhai
cos, e.étricos e rádios-técnicos, fogões,
de transmissão e recepção de sons,
fô.nos e fogareiros elétricos, fama, fatripés
roletes,. lios para 'eletricidades, tios terTêrmo n° 648.002, de 29-6-1964
Têrmo no 617.995, di 29-6,1961
ra, aparelros fotográficos, ferros elétriDestilaria Ypiranga, Comércio
Rádio e Televiso "Straus" S. A,
cos de engomar e passar, ferros coClasses: 22 — 23 — 24 — 31 — 34 muns a, carvão, ferros elét.lcos para
Indústria S. A.
São Paulo
— 36 e 37
Classe 28
soldar, fervedores, fusiveis, filmes reSão Paulo
Sinal de Propaganda
Para distinguir coma marca genérica:
velados, fOrmas elétricas, !litros de
Artefatos de material plaUlco e de nyóleos para motores, aparelhos de freTêrmo n o 648.001, de 296-1964
, amuamo
lon: Recipientes fabricados -de material
quência modulada, máquinas fotográfiRádio e Televisão "Straus" S. A.
plástico, revestimentos confeccionados
cas, !ultnes rigidos,. fonógraios, fitas méSão Paulo
de substancias animais e vegetais, artricas, basti amemos fis.cos, tocalira.dotefatos de substancias químicas, artefares para câmaras fotográficas, geladeitos de material plástico paia uso doras, gar:aias térzakas, geradores autoSERVSTRAUS
méstico, artefatos de material plástico
máticos, geradores estáticos e eietrôzncoa de atta trequència que huicionam
material plástico em geral, laminados
IndUstria
Braelloiru
plásticos, colas á frio e colas não Incluicom válvulas para aquecimento por dielétnco e induçao, fitas magneticas, apadas em outras classes, para borracha,
Classe h
para cortumes, para sapateiros, para
relhos para gás engarrafado e aparemarceneiros e para vid:os, adesivos, Para distinguir artigos e aparelhos elé- lhos de inversão, heliógratos, hidrôme- pasta e adesivos para tacos, para la- tricos a eletrônicos ein gerai, az tigos do- tros, holofotes para athomove.s, interdrilhos e azulejos, pasta adesiva para mésticos, aparelhos e aitigos para Ins- 'apto-as, isoladores, impressores, apacorreias, pasta e pr.d:a para afiar- es- talações e.etricas e nasala:rias; conjun- relhos de inter-comunicação, indicadomeril em paira, em pó, em disco, em to,á ,cle peças óticas, formando diversos res de niveis, irmãos ermanentes ara
pasta, para afiar, moer e desgastar, re- aparelhos de ótica, instalaço.is elétricas rádios, aarelhos oe gás neon, gravaciobolos, artéatos e p.odatos acabados de acessórios de rádios, aparelhos e ins- res de fitas, gravado.es de discos, maorigem animal, Ir:g:tal ou mineral, não trumentos didáticos, instrumentos de quinas impressoras, fotográficas, isalanprecisão, instrumentos e . aparelha, para tas elétricos, instrumentos matemáticos
Classe 42
incluidos em outras classes
rins úteis, instrumentos . cientiticos; acen- e didáticos, isOladores de corrente, insPara distinguir: Fernet
dedores, acendedores elétricos, acumu- trumentos náuticos, instrumentos para
Têrmo n° 647.597, de 29.6-1964
Têrmo n° 648.003, de 29-6-1964
ladores elétricos, apitos, aspiradoise ae medida e contrôle para mecânicos, InRádio e Telt-viao 'St:alia" S. A.
pó, aquecedores, abat-joura, alto-falan- termediários pa,a filmes, lâmpadas, lu- Associação dos Diretores de Venda*
São Paulo
do Brasil
tes, antenas, acumuladores, ampllica- netas, tilquidi-icadores, lupas, lampeaes,
dores, anemómetros, amperômetros, as- lustres, lentes, aarelhos luminosos, 'apaClasse 9
São Paulo
Para distinguir C3à13 marca genérica: sadeiras elétricas, adaptadores de mi- relhos de luz fluorescente, limpadores
Instrumentos musicais era geral e suas croscópios, agulhas ara fonógrafos, de pata-brisas, lanternas portateis e lanaquecedores de ambiente, aparelhos de ternas de mão, luzes traseiras ara veipartes inzeg.untes
PRORROGAÇÃO contraia e medida, apare.hos de •expur- culos, microscóios, -cisiômetros, manáTêrmo a 647.998, de 29-6-1961
go utilizados na limpeza e desinfecção metros, monómios, mostradores, mostraA., AcumuladoresSaturnia
de sentinas, mictório e outros locais, dores de rádio, microfones, medidores
.
Elétricos
aparelhos de ligações para banheiros, cia rôscas, lentes de contacto, medidores
sauss.
3ao
aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de intervalos, aarnhos para meição, mide ai condicionado, aparelhos de alta ras de qualquer graauação, massa.icos,
PRORROGAÇÃO
tensão, aparelhos automáticos para des- nosmogratos, niveis de terso, uiveis de
cargas de água, aparelhos de alarme, água para caldeiras, óculos, instrumenaparelhos de aquecimento cent:al, apa- tos óticos de observação e medida, aparelhos de aproximação, apare.hos para relhos de ondulação permanente, objetibordar, aparelhos para arqueação de va para ampliadores, misturadures para
volumes, balanlças,, batedeiras; batedei- banheiros, painéis de carros, para-raios,
}as para refrescos, batedeiras para li- plaga, panela, elétricas, panelas de
o
quidos e rnasas, binóculos, bules elétri- pressão, pistolas de pintura, pickups,
cos, bobinas para rádios e televisões, pilhas secas elétricas, prumos, pantóbaterias, baterias elétricas, businas, ba- gratos, parômetros, pantõmet.os, piroClasse 33
rõmetros, bússolas, bobinza, balcões fri- metros, instrumentos de precisão, perisgoríficos, aparelhos para banho de ar cópios, prismas fotográficos e puxado- Para distinguir: Proporcionar aos seus
quente, chuveiros elétricos, coquetelei res de filmes, potencieimetroe, revoares associados um centro d ereunião e de
as, churrasqueiras e-étricas, craves elé- para pinturas, projetores cinematog.áfi- convênio social, para troca de idéias
tricas,- chaves automáticas, chaves para coa, pince-nez, aparelhos de refrigera- e de experiência sobre vendas; Implatt.
.antenas e fios terra, contactos elétricos, ção, refrigeradores, -réguas de aço, rá- tar a camaradagem e espirito de coopea
candelabros, chaves de alavancas, dia- dios, quadros de comando, zelletores, ração entre os chefes de vendas nacioClasse 1.
ves de tomadas, comutadores, cafeteiras reatores, relays, receptores, geradores nais e internacionais; Fomentar o intePara distinguir: Acama:adores elétricos elétricas, compassos, câmaras frigorifi- automáticos,- relógios, relógios de ponto resse entre a juventude do pais, em venem geral e aparelhos devieras
cas, caixas de descarga para, vasos sa- e de vigia, redutores, resistências elé- der, como profissão; Promover o menitários, aparelhos paia cortar pães, ca- tricas, registros para agua, registros pa- lhoramento na distribuição das mercaTêrmo ei• 647.999, de 29-6-1964
feteiras automáticas, câmaras fotográ- ra canais e comportas, receptores de dorias em todo o Pais por intermédio
de intercâmbio de conhecimentos sobre
Minex S. A. Empreza de Mineração ficas e cinernatográ'icas, chassis, consons, reatores para luz fluorescuite,
P-atlo
densadores, castiçais, condensadores pa- reostatos, registros para vapor, registros transportes, seja de aviso, caminhões
ra vapor, colimadores, aparelhos cor- para 'Me g , para banheiros, para apare- ou via marítima: Para melhorar a parte
ttessoLAÇÃO
tadores de frios, cabos . e condutores elé- lhos bebedouros, para lavatórios e pa- bancária em relação as vendas no sentricos, contadores de rotação, Caixas ra pias, registros 'de água, secadores pa- tido de apoiar os bancos eficientes;
para revelação de papéis moltográficos, ra cabelos, quebra-luzes, sorveteiras. Para proorcionar um melhor estudo de
câmaras ampliadoras, compressores, má- sincronizadores, sextantes, selecionado- propaganda em todo o pais, a fim de
quinas cinematográficas, instrumentos res, sifões, sereias de alarme, aparelhos melhorar sua eficiência e *diminuir os
custos, para o bem geral
de calcular, chicotes para automóveis, para soldar, soquetes, sinaleiros, regucronômetros, carrilhões, aarelhos dê co- ladores automáticos ou não, aparelros
Tèrmo no 648.004, de 29-6-1964
lar fotografias, aarelhos calibradores. de televisão, telelupas, telêmetros, toIndústria Brasileira de Aço S. A.
wer
cinematográficos, aarelhos de contrôle madas, telescópios, teodolitos, tecnigraSão Paulo
le cinematográficos, aarelhos de coa- fos, termômetros, tomadas de correntes.
eacmeneAçÃO
trôle de sons, aarelhos de comunicações aparelhos de telegrafo sem fio, transforinterna. disco), gravados, diais, ducras. madores, trenas, torradores de cereais,
ge ORANDO. COPA'
diafragmas ara fotografias, despertado- torneiras de compressão, torneiras de
"
res, enceradeiras, espremedores elétri alta pressão, torneiras com dispositivos n5 fAOLtli SUÉDEN
! aos, estufas, esterelizadores, esquadros para aquecimentas de água, telefones,
Classe 21
f de aço, esquadros de agrimensor, exila- telescópios, transmissores, toca-discos
er automáticos ou não, tubos . conduits, ter- Para distinguir: Molas em geral para
i
torea
de
incêndios,
aparelhos
para
4
Classes, 1 —2
automóveis
1 premer frutas e legumes, aparelhos es- minais para baterias, voltimetros, ven• Stinfil'de • Propaganda
banheiros, conjuntos para dormitórios,
conjuntos para sala de jantar e sala de
Visitas. conjuntos pua terraços, jardim
a Praia, conjuntos de armários e gabinetes para copa e cosinha, móveis para
fonógrafos, paza rádios e para televisores, almofadas, travesseiros e colchões

Termo n° 648.000. de 29-6-1964
Fieltex S. A., Indústria Textil
São Paulo

* Ran #

CIAM OFICIAL (Acção III)

Quarta-feira 4
• ••
•Termo a° 648.005, de 29-6-1964
Doceira Bauducco Limitada
Sao Paulo
PRORROGAÇÃO

'lhos elétricos em geral, acessórios de
aparelhos elétzicoa, apareihos e artigos
para instalações elétricas e hidráulicas,
artigos, aparelhos e instalações hospitalares e cirurgicos, ferragens para ligações de banheiros e para aparelhos sanitários, artefatos de porcelana, louça,
. vidrada para uso caseiro, adôrnos, fins
artísticos e instalações sanitárias; artefatos de cerâmica para uso caseiro, acharnos e fins artísticos; Materiais para
construções e decorações; Tendas, lonas, correias de transmissão de tõda espécie, cordoalha e barbante; Material
de vedação e mangueira .
Termo ri,* 648.010, de 29-6-1964
Recordati Laboratório Farmacologico
S. P. A.
Itália

Classes: 41 — 42
Para distinguir: Doces em geral, paa
aciones, pães, massas alimentícias e
seus preparados, ingredientes de alimentos , essências alimentícias, bebidas alcoólicas e fermentadas
Têrmo n° 648.006, de 29-6-1964
Fábrica de Cigarros Florida S. A.
São Paulo

4

- Classe 44
Para distinguir: Cigarros, cigarrilha&
charutos, fumos em corda ou em fõlra
Expressão
Termo no 648.007, de 29-6-1964
Domingos Bo: agira
São Paulo

' POUPANÇA DO IIIA
Classes: 36 — 37
Frase
Termo n o 648.008, de 29-6-1964
Fieltex S. A. Indicaria Textil
São Paulo

rnwrzx s/A.
INIOSTRIA TEMI
—

Termo n° 648.009. -de 29-6-1961
.Metalúrgica Mar S. A.
sn.,)• Ru.%)
aetoRROGAçÃO

rannTINTIM
I
Clames:

Termo n° 648.015, de 294-1964
Tecnoforjas S. A., Indústria de
Peças
São PauloCasse 6
Para distinguir comam arca genérica:
Máquinas para fins industriais e suas
partes integrantes, motores e suas partes
Integrantes, bombas e máquinas para
posto de abastecimento de veículos, peças para veículos não incluidas em outras classes
Termo n9 648.016, de 29-6-1964
Tecnoforjas S. • A., Indústria de
Peças
São Paulo

TECROPORJAS S/A.'
MUTUA ME
AUTO PECAS
,
NOUW ,omerciai
Termo n9 648.017, de 29-6-1964
Quitaüna Indústria e Comércio de
Produtos Químicos Limitada
São Paulo

UITAUNA
-vespir

*IMMO INOIVPI

Classe 4
Para distinguir_ substancias e piauutos
• de origem animal, vegetal ou mineral,
em bruto ou parcialmente preparadas:
Abrasivos em bruto, argila refratária,
asfalto em bruto, algodão em bruto, be• tome, borracha em bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora, caolim, chifres, cePRORROG40,0
ras de plantas vegetais de carnaúba e
aricini, crina de cavalo, crina em geTIPOGRAFIA
rai, cortiça em bruto, cascas vegetais,
PAPEL "IA —
espato, ervas medicinais, extratos oleoA. . sos, estopas, extratos de plantas, enxófre, fôlhas, fibras vegetais, flórea secas,
grafites, goma em bruto, granito em
Classe
2 — 38 -- 50
bruto, kieselghur, líquidos de plantas,
Título
látex em bruto, ou parcialmente prepaTermo n° 648.012, de 29-6-1964
rado, minérios metálicos, madeiras em
Finarem Videira Limitada
bruto ou parcialmente trabalhados, em
São Paulo
toras, serradas e aplainaas, mica, marmores em bruto, óxido de manganês,
óleos de cascas vegetais, óleos de linhaça em' bruto ou parcialmente preparaVI DSIRA
doo,
plumbagina em bruto, pó de 'mel
Paulo-Capital 1
dagem para fundições, pedras britadas,
piares em bruto, pedra calcária, plantas
Classe 33
medicinais, pedras em bruto, quebracho,
Para distinguir: Serviços de transportes raizes vegetais, resinas, resinas naturais,
em geral
resíduos téxteis, a gido, seivas, talco
Titulo
em bruto, xiata, xisto betuminoso, siacato
Termo no 618.013, de 29-6-1964
Termo n° 648.018,da 294194
Tecnoforjas S. A., Indústria .de
Nacpeç-as Representações e Conta
Peças
Própria Limitada
Sa
Ritin
Termo n° 648.011, de 29-6-1964
Papelaria e Tipografia República
Limitada
São Paulo

-- 8 -- 10 - 11 -- 15 —
16 e 31
Para distinguir: Máquinas e suas partes integrantes' pera fins industriais. In•lusiva motores: Aparelhos para fins
areia instruray ntos científicos, insira', anos e apTelhos didáticos. aparelhas
détricos em areal. •acessórios de apare-

TxçioronJAs
'no/list:1a Brasileira

Vreto no 648.020..de 29-6-1:9641
Pedro Jorge
São Paulo

'1MPO8ITO DE MEIAS
ITAMARAT1
Saci Paulo-Capital
Classe 36
Para distinguir:
'Mulo
T'ermn n°' 648.02}, de 29-6-19,
Prata. Promoções i Investimerros
Limitada

ao Paulo-Capital

(%,"
(-lasse 33
Para distinguir; Promoções, rel4,C '
públicas, publicidade e investimentos
Térmo reP 618.022, de 29-6-1964
Proine Promoções e Inveatimentes
Limitada
'

zwuraic

PBOBBOOAÇãO

Nome Comercial

GANASCON

Rwordati LaboratOrip
Varmaoologico S.p.A.
Classe 3
Para distinguir: Um produto airmaceutico indicado no tratamento do escorbuto, daa doenças hemorrágicas e coma
medicação anil-adua:ou

PRORROGAÇÃO
GOSTOSO ATÉ O FIM

Prorroguglío

P em)irod 1964-. 39787

PROINE PRO110Ç10
INVESTIMENTOS
LTDA.

aaa aauio
Nome Comercial
Termo a9 648.023, de 29-6-1961
Valde Gbertrnan
São Pasto

ELETROCOMP
urrearau amuam
Qassa a
Paia distinguir artigos e aparelhos
Alto-falantes, antenas, ag Ilhas para fonógrafo., anaphlicadorcs,
de sons, aparelhos de alta fidelidade,
bobinas para rádios e televisões, aparelhos para contrôla de sons, condensadores, aparelhos de comunicação interna, discos gravados, diais, aparelhos de
frequência modulada, fonógrafos, gravadores de discos, gravadores de fitas,
geradores estáticos e eletrônica* de ala
ta frequência, que funcionam com valva/as, malazinas falantes, aparelhos de
reaeptores de sons, rádios-fonógrafos,
aparelhos de televisão, sincronizadorcs,
selecionadora, transformadores de sons,
toca-discos automáticos ou não, transa
misaores, transistores, válvulas para ala
ealos .e lelevisões
-•n•••

Termo a° 648.024, de 29-6-1964
Indústrias Quimic.as Good Luck
Limitada
.;:io Paulo

ACPEÇAS

Classe 21
Para distinguir como marca genérica:
Classe 11
Para distinguir: Ferragens, terramen- Veículos em geral. e suas partes integrantes, inclusive tratores
taa para veiculos. acessórios para veículos e artefatos de metal para velculos
Termo a* 648.019, de 29-6-1964
Fame Fundo de Assistência ao Menoi
não incluidos eia outras classes
Excepcional
Termo n* 648.014, de 29-6-1964
•
Tecnofoalas S. N., indústria de
Peças
.rAmE,ruwro IS
São Paulo
0.---:8- 46
'AS SI STENCI A AO MENOR
..
Classe 21
Para distngwr: .Cêra para assoaAggi
MCEPCIONA
Para distingift como marca genérica, .:n1.1, sahao t 0'1! Uh! velas, pastai para
Veículos em geral e suas partes inte1 calçados p-ep; .. , I,Js para !limpar e pai
.à
t . lir e :N.o lavadeira
grantes, inclusive tratores
Nome- Civil
1
,

3988 Quarta-feira 4
Têm° n o 618.025. de 29 o•1964
Klbon S. A. (Indústrias Alam anticias)
São Paulo

PRORROGn)

EAKET3
Classe 41
Para distinguir: Laticinios, jeito, liquido,
leite condensado, leite desssaaao, leite
em pó, manteiga, creme, ovos dessecados, ovos em pó, queijos, conservas de
carnes, de peixe de legumes, de frutas,
sucos de carne, de legumes, da iluta de
frutos, doces, geléias, xaropas alimenticios, essências aihrentichis, farinhas.
especiarias, café, chá, mate, chocolate
cacem,. condimentos culinários, massas
alimenticiass, !milhos, óleos alimentícios,
gorduras alimentícias ou calina ias, sorvetes, cereais, biscoitos, balas, bombons,
confeitos
Termo no 648.026, de 29-6-1964
Adlex — Administração Legal
Limitada
35o Paulo

AI/Rx..AImr,,s172.410
LEGAL Lnp4:4

Dl RIO

OnCIAL (Seçáo t.1)

ticinios em gusa], peixes, mariscos, cruatácets em conscrsas ou não, artigos de
paniticação, -ações e p . odutos alimen. ticios em geral
Is
Tortuaa

de 29-6-1964
Zootécnica Agrária
São Pauis)

Prorrogarão

Class_s: '` 2 — 41
Subaniacias e pi aparações quirnicast
usadas ria agriauilura, na roztisultura e
na veterinária para fins sanitários e
rodutos asc-o-quitnicos, rações, alimentos simples e compostos especiais vitaminados para Mimeniação de aves e animais de nada espécie

Nome Comerciai

Termo no 648.031, da 29 6-1964
Chocolate "A Sultana" S. A.

Termo n° 648.027, de 29-6-1964
Adlex — Administração Legal
Limitada

São Paulo

São Paulo

ADLEX
ao Paulo-Capital
Classe 33
Titulo
Termo nt 648.028, de 29-6-1984
Tecfril S. A., Indústria e Comércio
São Paulo

(indústria Brasileira
Llas.se
Para distinguir: Impressos em geral
Termo n• 648.029, de 29-6-1964
Doceira Bauducco Limitada
Saci Paulo

era: Adesivos para uso em escritório,
quivus para corresponalencia, almolares de cartas, arquivos, apontadores,
das para carimbos e ,pra Unta, abridonert,us paia mata-burrão, lairrashas, canetas para desenhos, cortadores de papei, colchetes, carimisado.es, classificadores, clips, auladoi es, cascos para papéis e siasespondeasia canetas, coinpin..,08, tintC:io. canetas
esrsrog ra . icas, canetas para csenh os.
cal ga para Lanaras esfesograiicas, desenhadores, datadores com malas, descansos para lapas e canetas, estpaad.os.
estantes para iicci. taria, estojos, borrachas de apagas, eJpátulas, ui adores.
fluidos para escrevia. , furins, fichários,
fitas
1.11,:i.lilindS de escrever, fichas
paia ,irtia..as grampeadores,
gram,ios e £,,inclu,..s paia es.aitórios.
godets, gorna-drãlm-a, instrumentos de
escrever e de cleaenhos, jogos ou conjuntos de arti.,;as de escrever e desenhar ma mesas ou secretárias, jogos ou
conjuntos cio tipo de imarsao pa.a mesas ou secretárias, lápis esferoaráfiaos.
lápis, lapiseiras, molhadores, minas, máquinas e apetrechos para apontar lápis,
máquinas para escrever, 'calcular e somar máquinas para grampeaa mopotccas, minas ou grafites para lápis, laiseiras, e aontadoses, metros ara escritórios e para desenhos, papel calbono,
penas para canetas, penas esferográfi
cas, crí'tradores, arcas para escritórios
cora fechos de metal, posta-tintairo, porta-lápis, porta-canetas, porta-canetas
es rerográficas, porta-carimbos, portacartas, porta-blocos, penas, prensas,
prendedores de papéis, percevejos, réguas, atencis, separadores para arguivos, sainetes, tintas para escrever, titas para escrever, &alinhas, tintas para
carimbos, tintas para duplicadores, tintas para impressão e tintas para dasenhos, conjuntos de artigos de escrever
e desenhar para mesas ou secretárias
Termo no 648.082, de 29-6-1954
Prefeitura da Estância de Serra Negra
Saa

Classe 41
Pi. a distinguir: Balas, bombons, bombocados, biscoitos, bolachas, bolos, bolos gelados, balas de mascar, caramelos,
chocolates, cacau, confeitos, crocantes,
drops ocas de leite sanples e compostos,
doces de frutas em conservas, p.eparadas em massa, em calda, em compotas e
em -geléias, doces, doces gelados, doces
de amendoas, de amendoim, de nozes,
nozes, de castanha, e de frutas secas
cobertos com chocolates, frutas secas,
passadas e cristalizadas, geléias, goma
de mascar, pralinés, pastilhas puxapuxa,
pirulitos, pudins, panetones, pipitcas.
sorvetes, torrões e torradas

Classe 33 •
Frase
Tèrrno n° 648.032, de 29-6-1964
Chocolate "A Sultana" S. A.
São Pau'o

Termo n9 '648.033, de 29-6-1961
W A. Sheaffer Pen Co.
Estados 'Mas da Amais(

Classe 41
Para distinguir: Balas, bombons, bota.
bocados, biscoitos, bolachas, bolos, bosas los gelados, balas de mascar, caramslas,
chocolates, cacáu, confeitos, crocantes.
Classe 41
assasse 17 1 drops ocas de leite simples e compostos.
Para distinguir corno marca genesica.
substâncias alimentícias e seus prepara- Para ili,unguir artigos, máquinas e ins- doces de frutas em conservas, p-epara
dos; ingredientes de alimentos, esaancies talaçõea para esc, itirion e desenhos em das em massa, em calda, em compotas e
alimentícias, azeitas, gorduras e óleos
comestíveis, cereais, carnes e seus deri
vados, condimentos, conservas em geral,
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
frutas, legumes, massas alimentícias, I 5 •
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em geléias, doces, doces gelados, doces
de amendoas, de amendoim, de nozes.
nozes, de castanha, e de frutas secas
cobertas com chocolates, frutas secas,
passadas e cristalizarias, geléias, goma
de mascar, pralmés, pastilhas puxapuxa,
pirulitos, pudins, panetones, pipócas,
sorvetes, torrões e torradas
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IND. BRASILEIRA
Classe 11
Al cachofras aletria, alho, asparguta
açúcar, alimentos paar animais amido.
ani&nrloas. ameixas, amendoim araruta,
arroz. atum. aveia, avelãs, azeite. azeitonas. banha bacalhau, batatas, balas.
biscoitos. bombons, bolachas. baunilha,
rata em o6 e em grão. camarão. canela,
sia nau e em pó, cacau, carnes chã.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho creme de leite, cremei
alimenticios croquetes. comnotás. cais.
nica coalhada, castanha. cebola, condi;ale ntos para alimentos. solorantess
chouriços. dendê. doces. doces de frutas espinafre. essências alimentares. empadas, ervilhas. enatavas: extrato de tomate, farinhas alimentícias. favas. fé
cuias. flocos, farelo, fermentos feilão.
Figos frios. hastas secas naturais e eristzi ; zacias: gricose. noma de mascar. losdaras. grânulos, grão de bico gelatina,
goiabada. aeleias. !larva doce herva
mate. hortalicas, lagostas. linacas. leite
sondensado, leite em i36. le g umes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro. mas.
sas alimentícias, mariscos, manteiga.
margarina. marmelada. macarrão. massa de tomate, mel e melado. mate. massas para cningaus. molhos, moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada. ao .
'es: óleos comestiveis. ostras. ovas,
pãsa piaos. prlinés. pimenta. pós para
ouoins. pickles, paixes, presuntos, patês. petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins:
ulteilos. rações balanceadas para ani
ma-s. requeiiões. sal, sum. sardinhas.
sanduiches. salsichas, salames. senas eniatadas. sorvetes, sucos 'de tomates e de
frutas; torradas, tapioca tâmaras, talha
rim, tremoços, tortas. tortas para alimento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre

