ESTADOS UNIDO

SEÇÃO. III
CAPITAL' FEDERAL

ANO XXII - N.° 211

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA P3(J1IEDADE INDUSTRIAL
Reconsideração dr Despachos
Rio,30 de castubro de 1964
Termo n." 417.603 - Marca: Minuano - classe: 41 - de: Alberto
'Berthold° Losekann.
Reconsidero o despacho que concedeu
o registc.? da mana Miquano - para
café, para • o fim de indeferir o pedido,
em face do registro 250.186 - Marca
Minuano para Café).
.
Termo n. 9 418.210 - Marca: Café
Minuuno - 1, 41 de: Vva. Setimo
Nocchi & Filho.
Reconsidero o despacho que concedeu
o registro da marca - Café Minuano
- para o fim de indeferir o pedido, em
face do registro 250.186 - marca: Mi:mano, para café.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE MARCAS
Notificação
Dia 30 de outubro de 1964

SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 1984

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Marcas Indeferidas
N. 447.116 - Pebble Island eia.
Norte Brasileira Lagostabras S. A. cl. 41.
N.° 450.321 - Granbretanhe - Bar
e Café Granbretanhe Ltda. - ci. 41.
Exigências
N.9 472.366 - Ind. de Comércio
Metalúrgica Atlas S. A. - Satisfaça
exigência.
N.9 427.367 - Indústria e Comércio
Metalúrgica Atlas S. A. - Satisfaça
exigência.
N.° 472.368 - Ind. e Comércio Metalúrgica At las S. A. - Satisfaça exigência.
N. 472.369 - Ind. e Comércio Metalúrgica Atlas S. A. - Satisfaça exigência.
N. 475.308 - Efece Editora S.
A. - Satisfaça exieência.
N.° 472.693 - Comércio Representações e Conta Propria Junior Ltda. Satisfaça exigência.

Uma vez decorido o prazo de recurDiversos
so previsto pelo artigo 14 da Lei n.°
4.048, de 29-12-61 e mais dez dias N.''431.292 - PI trocar Autopeças
para eventuais juntadas de recursos, e Ltda. - Arquive-se por falta de cumdo mesmo não se tendo valido nenhum primento da exigência.
Interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a compareEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
cer a este Departamento a fim de efePESQUISAS
tuarem o pagamento ela atxa final concernente à expedição dos respectivos
Notilicoção
certificados dentro do prazo de sessenta
dias - na forma do parágrafo único do
Dia 30 de outubro de 1964
artigo 134 do Código da Propriedade
Uma vez decorodc, o prazo de recurIndustrial.
so previsto pelo artipo 14 da Lei 81.9
4.048, de 29-12-61 e mais dez dias MARCAS DEFERIDAS
para eventuais ;untadas de recursos, e
N." 414.518 - Anecrotox - Qui- do mesmo não se tende, valido nenhum
mica Especializada Erich Loemenberg interessado. fi‘am notificados os requeLtda. - cl. 3.
rentes abaixo mencionados a comparecer
N. 414.578 - Pentrinal - Meneil a este Departamento e fim de efetuarem
Laboratories Inc
o pagamento da taxa final concernente
ci. 3.
N.° 414.579 - Fullbione - Quirnio à expedição dos respectivos certificados
farma Ltda. - cl. 3.
dentro do prazo de sessenta dias - na
forma do parágrafo único do artigo 134
N. 430.238 - Tele Rafsom do Código da Propriedade Industrial.
Rafscm Valinherue Ltda. - cl. 8.
N.* 455.300 - Ascensional - TorMARCAS , DEFERIDA
que S. A. Ind. e Comércio de Máquinas Elétricas - ci. 6.
N.° 402.719 - Grifulvin - MacN.' 475.331 - Carnet da Felicidade neil Laboratories Incorporated - cl. 3.
- Jotlir Seabra da Silva e Oswa'do N.' 403.549 -- Bergal - Polenghi
Antonio Aranha - el. 6.
S. A. Indústria Brasileira de Produtos
N.' 475.333 - Carnet da Felicida le Alimentícios - el. 41.
- Jodir Seabra da Sl'va e Oswaldo
N.* 410.451 - Polovi - Polovi S.
tonio Aranha - ci. 21.
A. Importação e Comércio - cl. 8.

N.° 418.052 - 1Viiag - Miag do
Brasil Ind. e Comércio Ltda. - cl. 6.
- (com exclusão de mineração).
N.° 421.159 - Fritz Rosenbam Clubes Esportivos em Revista Brasnautica • - cl. 32.
N. 425.994 - Emblemática - José
França - cl. 48.
N.° 426.059 - Pronave
Cia.
Nacional de Vendas Pronaves - cl.
50.
N. 426.697 - REB - Rádio Eletrônica do Brasil Ltda. - cl. 8.
N.9 430.954 - Carleve - Helio_ S.
Souza - cl. 21.
N.° 430.978 - 'Ascios Asclos
Ind. -e Com. de Autos Peças Ltda. cl. 31.
N.° 431.143 - Lynce - Metalt4ca Lynce,S. A. Ind. e Com. - cl. 7.
N.9 431.212 - Regia - Soc. Importadora Regia Ltda. - c]. 50.
N.° 431.392 - Otispe - Otispe
Organização Técnica de Instalações Sanitárias e Prolongamentos de Esgotos
Ltda. - cl. 15.
N. o 431.494 - Misvit - Suplex Técnica de Alimentação animal S.A. classe 41.
'
- Emblemática N. o 431.547
Indústria e Comércio Beretta S.A.,
classe 18.
N.° 431.688 - Fadina - Fadina
Móveis e Esquadrias Ltda., classe.
n.o 16.
N.° 431.689 - Fadina - Fadina
Móveis e Esquadrias Ltda., classe
n.° 34.
N. o 432.482 - M K - Mangais
Kreutzberg S.A. Indústria e Comércio, cl. 7. N. o 432.512 - Lu.3111 - Lusin
Administração Comércio e Indústria S.A., classe 16.
N. 0 432.590 -MRS-MRS
Soc. de Revestimentos Ltda., cl.
n.o 16.
N. o 435.765 - F B - Fundição
Barra do Pirai S.A., cl. 5.
N. o 441.530 - Dorita - Indústria e Com. Camas Dorith. Leda.,
cl. 40.
N. o 441.843 ' - Cubo - Cobo
Imp. e Exp. Ltda. classe 50
N. o 445.594 - Quint Parts Importadora Quintas Ltda., cl.
n.° 6.
N.° 445.764 - Giarabra - Auto
Peças Glarabra Ltda., class.e número 21.
N.o 445.850 - Uracap - Chas
Pfizer & Co. Inc., classe 3.

N. o 445.937 - Phaeton - Phae.
ton Equipamentos Eletrônicos
raltada, cl. 8.
N.° 446.144 - Quichute - Ir.
mãos Gásfoarini Ltda., classe 25.
N. o 448.161 - Cibsa - Comercial e Imp. Benno S.A., classe 11.
N. o 446.376 - Cria - Cris Pedras Semi Prec1osa.9 Ltda., classe
n.o 13.
N. o 447.723 - Inatex - Tece.
lagem Inatex Ltda., classe 37.
N. o 447.736 - Jucam - Junra
Comércio e Representações Ltda.,
classe 11.
N. o 448.170 - Tundra iria e Comércio de Malharia Tun;
dra Ltda., classe 36.
N. o 448.461 - Da Praça - Bar
e Restaurante da Praça Ltda., el.
n.o 41.
N.° 448.464 - Sil - Sil Indústria e Comércio de Carnes e Derivados Ltda., el. 41.
N. o 448.819 - Somaco mercial Somaco Ltda., classe número 39.
N. o 449.202 - Alvorada - Alvo.
roda Imobiliária Comercial
Construtora Ltda., el. 4.
N. o 449.205 - Padua - Mecânica Especializada Pádua Ltda.,
el. 21.
N. o 449.206 - Inproco - Inproco Indicador Profissional dos
Contadores S.A., el. 32.
N. o 449.211 - Vila Hespanhola
- Panificadora Vila Hespanhola
Ltda., el. 41.
N. o 450.166 - Itatiaia - Máquinas e Equipamentos Itatiaia
Ltda., cl. 48.
N. o 450.167 - Itatiaia -Máquinas e Equipamentos Jtatiala
Ltda. el. 2.
N. o 450.168 - Itatiaia - Máquina e Equipamentos Itatiaia
Ltda. el. 4.
N. o 450.169 - Itatiaia - Má.
quina e Equipamentos Itatiaia
Ltda. cl. 7.
N. o 450.170 - Itatiaia - Má.
quina e Equipamentos Itatiaia
Ltda. cl. 9.
•
N.° 450.172 - Itatiaia - Máquinas e Equipamentos Itatiaia
Ltda. el. 15.
N.° 450.173 - Itatiaia - Máquina e Equipamentos Itatiaia
Ltda. cl. 17.
N. o 450.175 - Itatiaia - Má.
quinas e E q uipamentos Itatiaia
Ltda. el. 18.
N. o 450.178 - Itatiaia - Máquina e E q uipamentos Itatiaia
Ltda. cl. 49.
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Repartições P ' icas
deverdo remeter o expediénte
destinado á publicaçãq nos
jornais, diáriameAN:nité ..ds
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-la 416 as
11,30 horas.
- As reclamações peitin
tes á matéria retribuída. nos
Usos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, et Seçãct de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saida dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasaras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser 'suspensa* sem
aviso prévio.
Para facilitar aos ,assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
-

As

EXPEDIENTE
,.

DEPARTAMENTO' PE IMPRENSA NACIONAL
DIREfOR - GERAL
.•

)

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
,

teaRrLo - Èt-RIZEIkALVES

DIÁRIO OFICIAL
saçÃo ia
~ao da publialdiadb do dopeddanda do Oopertarnadad
Naelonal do Preprdadado Induatiod dd PAMMAdrie
da Indeddria Codrtérold

•

Impresbo nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULAI3 _

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e Interior:
Semestre • • Cr$ 600,00 Semestre . • Cr$ 450,00
Cr$ - 1.200,00 Ano
Ano
Cr$ 900.00
Exterior:
Exterior:
Cr$
1.300,00
Ano . . . . . Cr$ 1.000,00
Ano
parte superice do endereço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findard.
A fim de evitar solução de

N.o 454.438 - Maracha - Auto
Eletro Mecânica Maracha Ltda.,
. 21.
N.° 454.821 - Brastex - Ind.
e Com. de Colchões Brastex Limitada, el. 40.
N.o 454.837 - Maitose - Modast Marrom Ltda., cl. 37.
N.o 452.540 - Casas Pernam- N. o 455.674 - Terral - Terral
bucanas Arthur Lundgren Te- Máquinas Agricolas Ltda. el. 21.
N.° 455.891 - 'Ga/vigem Checidos S.A., el. 28.
N.o 452.666 -- Go Mor - GO miewerk Homburg ZweigniederlasMor Móveis e Instalações. Ltda.. sung Der Deutschen Gold Und
Silier Scheideanstalt Wormaks
el. 40.
Roes.sler ci. 3.
N. o 452.991 - Elio - E/lo ArN: o 456.970 - Amaril - Amatefatos de Fibras Ltda., cl. 27.
N. o 453.510 - Poresser - Bar ril Ind. de Abrarivo3 Ltda., ci.
e Lanches Bresrer Ltda., el. 41. no 28.
N.° 453.539 - Avetex Avetex N. o 456.989 - Redator Paulista
Ind. de Artefatos Aviccea Ltda., - Redator Paulista Editera Imel. 11.
prensa e Publicidade Ltda., cl. 32.
N.° 457.040 - Econoidro N. o 453.543 - Céu Filmes Ind. Com . Representaçõee Cedro Alo3rsio Eleotério Gomes, ci. 39.
N. o 457.041 - Econoidro Ltda., cl. pa.
Eleoterio Gomes, cl. 28.
J.
Ferra453.553
Irua
N. o
. N.o 457.181 - Amil - Amil
r° da Canceição, el. 36.
S.A. Agrícola e Comercial, cl. 7.
N. o 453.576 - Lindaform - Nz o 457.568 L T L Com. DeLindaform S.A. Ind. e Comér- senhos
de Colunas - Lanifício
cio, d. 23.
Textilusa
Ltda., el. 23.
N.o 453.578 - 'Transa' - Comercial e Transportadora Tran- N.o 457.890 - Brascore
sa" Ltda., el. 29.
Brascore Brasileira Com. e Ree
N.o 453.582-A - Lotus -- Orga- presentações Ltda. ci. 43.
nização Imobiliária Lotus Ltda..
N. o 459.284 - 'Soda Caustica
el. 50.
Alaska - Duarte Amaral & cia.
' N. o 453.765 - Kart - Joalhe- Ltda., cl-. 1.
ria Karat Ltda., el. 13.
N.o 460.123 - Alex - indúsN. o 452.939 - Le Riddeau - tria e Comércio Santo Amaro 8.A..
:Fticidean Cortinas Ltda., classe e/. 47.
reo 34.
N.. 0 460.277 - Vortex - Ames
N.o 453.946 - Cidade Livre Editera Cidade Livre Lida., Classe Crosta M1113 Equipamentos de Saneamentos Ltda., el. 8.
ih.° 32.
N.o 460.278 - S1tipul.s4c N. ° 454.193 - Latiu Latica Ames
Crosta Mills Equipamentos
pquipamentas para Indústrias de
de Saneamentos Vida., e/. 6.
Laticínios Ltda., el. "6
N. o 450.190-A - Nara - Raphaei Tinfani, cl. 15.
N.° 450.976 Auto Mecânica
- Dr. Arthur de Paula Mandounet, d. 32.
N.o 452.436 - Repamo Reitficadora Paulista de Motores Repamo Ltda. el. 39.

CHEFE DA BEÇA° Det naawçÃo
FLORIANO GUIMARÃES
, .

cairelem) siteetnie IDE PVRLI446Elli

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.

- As Repartições Pública*
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e da
iniciadas, em qualquer épbca,
pelos Órgãos competentes:
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
sua aplicação, solicitainoi,
usem os interessados prefe.
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos ás adi.
-ções dos órgãos oficiais s'ó se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem, no ato da aut.
natura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar,
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar,
atrasado dos órgãos oficiaiS,
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.

N. o 460.364 - Matem - Ma-

N. o 472.739 - Welton - Ind.e

cl. 42.
N °460.378 - Mafersa - Material Ferroviário S.A..Mafarsa, el.
no 50.
N ctiWO. 527 - Scandia - Frigo_
rifle° Scandia Ltda., el. 41.

cl. 8. N.° 472.835 - U'nique - Metalurgica Unique do Brasil S.A..
classe 5.
N. o 472.845 - Cin,y - SOC.
Anonyme Aubry Freres montree
Ciny, el. 8.
N. o 472.846 - Degado - Soda.
te Anonyme Aubry Frerea Mona
tres Ciny, el. 8.
N.° 472.849 - Dermacare Perfumes Coty 8 A B, el. 48.
N. o 472.880 - Aguas de São

terial Ferroviário S.A. Mafersa, Com. Auto Peças Welton

N. o 460.672 - Brejinho - Bre-

Ltda..

Pah° 8.A. Agro Pecuária Participações Importação e Exportação
'ci. 19.
•
N. o 461.038 - Zoomex - eineroatic Anrtalt, c/. 8.
N. o 481.137 -- Curasanta - Pedro - Waldemar Arruda, classe
Cia. Química Idustrial Cil, classe n.° 32..
no 1.
N. o 481.355 - Barquette - Bar. Sinal de Propaganda. - Dele.
quette & Irmãos. cl. 41.
rido:
N° 415.482 - Aero-Coach, cl.
N. o 462.150 - Gnostikon - Cia.
Farmacêutica Organon do Brasil 33- S.A. Empresa de Viação Aérea Riu Grandente Varig - Art.
S.A., cl. 10.
N. o 468.216 - GripomatIne - 121.
N.o 429.283 - Ping Pong, el.
Quimica Médica Farmacêutica Li41 - Companhia Braelleira de
mitada, c/. 3.
N. o 489.301 - Tender - Mis. Novidades Doceiras.
cal Ind. e Comércio de Produtos
Insígnia Comercial Deferida:
Quimicos Ltda., c/. 46.
N.o 469.302 - Zinga - Miscal N. o 472.840 - Colégio Pan-Ameind. e Comércio de Produtos ricano, classe 33 - Noemi° Velos°
Quimicos Ldta., el. 48.
de Souza e Silva - Art. 114.
N.0 470.735 -FNP-FNP
Fábrica Nacional de Pistões
. Nome Civil Deferido:
classe 6.
o 448.080 - TeCnac SociedaN.o 470.882 - Emblemática - deN.Técnica
de Adminirtração e
Jolas Imperial Ltda., c/. 13.
Condomínios
Ltda.
Praire!' Tecnac Sociedade
N. o 471.663 - Praver
Técnica de
Publicidade Ltda.. cl. 32.
e Condomínios LiN. o 471.665 - Braluzia - Bra- Administração
hma Ferramentas de eorte .Ltde. , mitada -• Art. 109 n. o 3.
c/. 11.
•
Expressão de Propaganda DeN. o 472..026 - P L P - Prefor- ferida:
med Line Products Co, el. 8.
N.° 472.173 - Lemense - al- N. o 431.685 - Se encontrar progodoeira Lemense Comercia e In- dutos melhor.. compre-o, ciautes
dústria Ltda., classe 4.
1 - 2 -8 - 8 9 1f1 - 2n _

(»ata-feira 6
21 - 29 - 32 - 41 - 42 - 43
46-47-48- American Mailetta S.A. Tintas e Lacas - Artigo 121.
Frase de Propaganda Deferida:
No. 454.444 - Bons bens de
Raiz garantem futuro feliz, classe 33 - Rubens Coelho - Artigo 121.
Comácial"Deferido:
Nome
448.068 - N. A. C. Imóveis e Incorparações Ltda. - N.
A. C. Imóveis e Incorporações
Ltda. - Art. 109 n.o 3.
N. o 449.353 - P. S. Produções
Sonoras Ltda. - P.S. Produções,
Sonoras Ltda. - Art. 109 n. o 3.
N. o 453.896 - Zant Fundição
Arti.stica o Metalúrgica Ltda. Zani Fundição Artística e Metalúrgica Ltda. - Art. 109 n.o 3.
N.O 459.804 - Transportes Metalma S.A. - Transportes Metalma S.A. - Art. 109 n.o 2.
N. o 472.308 - Incentivadora
Paulista S.A. Indústria e Comércio - Incentivadora Paulista S.A.
Indústria e Comércio - Art. 109
n.o 2.
N. o 474.500 - casa dos Freios
Ltda. --s Casa dos Freios Ltda. Art. 109 n.o 3.
N.°

Título de Estabelecimento Deferido:
N. o 472.839 - colégio Pan-Americano, classe 33 - Noemio Velos° de Souza e Silva - Art. 117
n,o
N.o 413.113 - Cunha Rego,
classes: 12- 23 - 24- 37 36 - comércio de Tecido-smoraes
Machado S.A. - Art. 117 número 1.
N. o 413.114 - Cansa Rêgo, clas
-se:123-4637Comércio de Tecidos Moraes Machado S.A. - Art. 117 n.o 1.
N. o 423.582 - Dom Basco, ciasse 33 - Transportes Rodoviárlos
Dom Bom° Ltda. - Art. 117 número 1.
N. o 447.577 - Frita Eme, classes 19-41 - Frita Eme - Artigo
117 n.o 1.
N. o 452.651 - Restaurante e
Pizzaria Mangoletto da Roma Vila
42
la Dei Cesari, classes: 41
49 - 44 - Valentini & Medugno
- Art. 117 n.° 1.
N. o 453.941 - Dirty's Club, classes: 33 - 41 - 42 -- 43 - 44 -Jorge Alberto de Miguel - Art.
117 n.o 1.
N. o 453.943 - Brasiliana Publicidade e Relações Públicas, classes: 32 - 33 - 38 - 50 - Brasiliana Publicidade e Relações Públicas Ltda. - Art. 11711.0 1. •
EXPEDIENTE DA SECA° DE
PESQUISAS
Rio 3 de nutubro de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo "de
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n. o 4.048 de 29-12-1961 e mais
dez dias, para eventuais juntadas
da recursos. A do mesmo não se
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tendo valido nenhum interessado!
ficam notificados os requerentea I
abaixo mencionados a comparecer
a êste Departamento a fim de
efetuarem o pagamento da taxa
final concernentes a expedição
dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias na
forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.
Marcas Deferidas:
N. o 472.864 - Jornal das Mães,,
'alasse 32 - Organizaeão Feminina de Amparo à Infância.
N. o 472.G77 - Motoplast, classe
21 - Mopla.st Moldagem de Plásticos Ltda.
N. o 472.896 - Catalina, classe
41 - Bicalho & Bayão Ltda.
N. o 472.950 - Tropical, classe
29 - Tropical Ind. e Com. Ltda.
- Com exclusão de brochas e de
escovas para roupas e calçados.
N. 0 472.965 - Hoenig, classe 4
- Indústria Hoenig Ltda.
N. o 472.978 - Orgabolin, classe 3 4-- Cia. Farmacêutica Organon do Brasil 8.A: •
N. o 472.979 - Orabolin, classe
3 - Cia. Farmacêutica Organon
do Brasil S.A.
N. 0 473.034
Argisa, classe 5
- Argisa Indústria e Comércio
Ltda.
N.° 473.034 - Argisa, classe 5
- Argisa Indústria e Comércio
Ltda.
N. o 473.035 - ArgLsa, classe
- Argisa Indústria e Comércio
Ltda.
N. o 473.038 - Argisa, classe '1
Argisa Indústria e Comérci0
Ltda.
N.c• 03.037 - Argisa, classe 11
- Argisa Indústria e COMér."10
Ltda.
N. o 473.348 - L.L.C. classe 2
- Studart S.A. Indústria e Comércio.
N. o 473.354 - Busills, classe 32
- Paulo de Mattos Pinto e Peripedes Franklin Mala Chaves.
N. o 473.398 - Rampante, classe 39 - Pirelli S.A. Cia. Industriai Brasileira. - Com exclusão
de laminas de borracha para degraus.
N. o 473.408 - Gang,sters, classe
32- Editôra Monterrey Ltda.
N. o 473.423 - Teixeirinha, ci.
43
Jorge Teixeira de Souza.
N." 473.485 - Osaca Orientador Comercial e Industrial, classe
32 - Waldomiro Rondelli.
N.o 473.486 - Novidades Edição Guanaba.rina, classe 32 Luiz dos Anjos Ramos.
N. o 473.472 - Revista Técnica
Moto Diesel, classe 32 - Carlos
Cardoso.
N. o 473.628 - Repan, classe 50
- Repan Representações Promoções e Agenciamentos de Negócios
Ltda. - Com exclusão de cartas,
envelopes, cartões comerciais s de
revista.
N. o 473.887 - Nando, classe 11
- Importadóra Nando Ltda.. N. o 474.833 - K.M.K. classe
39 - Renovadora de Pneus K.M.
K Ltda.
N. o 474.836 - Manai, clasa 47,
- Idanal Ltda,

N.o 474.878 - Piove, classe 36
- Confecções Prove Ltda.
N. o 474.889 - Stilbestos, classe
4 - Indústrias Orlando Stevaux
S.A. - Com exchrão de xisto
betuminoso.
N.° 474.909 - Seara classe 49
- Sears Roebuck And Co.
N. o 474.912 - Meu Céu, classe
32 - Armando Cabral Nobrege•
N.0 474.91 3- O Juiz, classe .32
- Armando Cabral Nobrega.
N.° 475.074 - Paldesil, classe
50 - Sivo-Soc. Industrial de Casalina e Óleos Ltda. - Com exclusão de envelopes cartas, cartões comerciais e de visita.
N. o 476.828 - Emap, .c/asssõ 2
- Expansão Mercantil e AgroPecuária Emap Ltda.
N. o 477.007 - XervItt, classe 8
- Xervitt Ind. e Com. de Máquinas Ltda.
N. o 477.014 - Yamada, classe
1 - Minoru Yamada.
N.° 477.032 - Pulman, classe
32 - Emp. Jornalística Itatiaia
Ltda.
N. o 477.050 - Clca, classe 7 Companhia Industrial de Conservas Alimentícias Cica.
N. o 477.052 - Cica, classe 9 Companhia andu:azia]. de Conservas Alimsriticias Cica. - Com exclusão de estojos para Instrumentos musleal...
N. o 477.038 - Clca, classe 13
- Companhia Industrial de Conservas Alimentícias Cica,
N. o 477.057 - Cima classe 14
- Companhia Industrial de Conservas Alimentícias Cica.
N. o 477.062 - Cica classe 19
- Companhia Industrial de Conservas Alimentícias icica.
N. o 477.063 - Cica, classe 20 Companhia Industrial de Conservas Alimentícias Cica.
N.o 07.065 cica, classe 22 Companhia Industrial de Conservas Alimentícias cica. - com exclusão de fios e ' linhas de tôda
espécie, fios e Unhas para pesca
e linhas de aço para pesca.
N. o 477.083 Cica, classe 25 Comnanhia /ndu-trial de Conservas Alimentícias Cica. - Com exclusaa da metal iaostruas:ss de ss-s-asrlas d:veras,
suportes artísticos para vitrines.
N. o 477.073 - Cica, classe 30 Cbmpanhia Industrial de Conserves Alimentícias Cica.
N. 0 477077 - Cica, classe 35 Companhia Industrial de Conservas Alimentícias Cica.
N.o 477.082 - Cica, classe 40 Companhia Industrial de Conservas Alimentícias Clca. - Com exclusão de bandejas çlomiciliares.
N. o 477.306 - Dormites, classe
37 - Citytex .B.A \ Indústria e
Comércio.
N. o 4'77.0307 - Dormitas, classe
40 - Citytex S.A. Indústria -e
Comércio
N. o 477.308 - Dormitex, classe
11- CItytex S.A. Indústria e Comércio.
N. o 477.310 - Dormitex, ciam
34 - Citytex S.A. Indústria e Comérc o.
N. o 477.311 - Dormitex, classe
31 - CityteX S.A. Indústria e Comércio.
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N. o 477.313 - Sul Mineira, cl.
50 - Casa Bancária Sul Mineira
S.A.
N. o 477.338 - Solito, classe 43
- Concentrados Nacionais S.A.
N. o 477.148 - Grande Almana.
que Feminíno Monalisa (Eneida.
pédia do Lir)., clasaa 32 - Nair
Maria de Ssatati Lambeu.
N. o 477.352 - Cidade de Uba,
classe 32 - Phillipe Balbi.
N. o 477.353 - Independente,
classe 32 - Wilson de Almeida.
N.° 477.354 - Mon Anil, classe
8 - Zimbra S.A. Eletrônica Na..
cional Brasileira.
N. 0 477.355 - Alagoinbas Jornal, classe 32 - Walter Altama.
rano Robatto Campos.
N.° 477.358 - Manicípio de PI..
tangui. classe 32 - Prefeitura
alunicinal de Pitangui.
N.° 477.369 Durometa, clasae
10 - Francesco Renault de Csstro.
N. o 477.384 - Fátima, classe 13
- Indústria Metalúrgica N. Ode Fátima Ltda.
N.° 477.394 - Criações Morei,
classe 41 - Criações Morei Cestas
e Artigos para presentes Ltda.
N. o 477.405 - Kaluril, duro
3 - Companhia Industrial Dei..
foa S.A.
N. o 477.407 - Scheherazade, el.
34 -.Manfred Beller.
amara_
N. o 477.414 - Lumil. classe 50
- Tipografia Lumil Ltda.
N. o 477.415 - Vamos costurar
em 8 lições, classe 32 - Maria do
Carmo Limeira Braz.
N. o 477.418 - Comsiga, classe
5 - Comp. Siderúrgica Guanabara.
N.° 477.889 - Intrag, classe
Intrag S.A. Administração e
Comércio.
N. o 477.900
Yamato, atasse
48 - Mineo K1210.
N.° 477.941 - Bailas, classe 7
- Tratores e Equipamentos Seita.
Ltda.
N.° 477.950 - 1.001, classe 32
- Gráfica 1.001 Ltda,
N.o 477.951 - Fabel, classe 49
- Fabel Fábrica de Brinquedos e
Embalagens Ltda.'
N. o 477.957 - Borore. classe 4
Bemhard Gunther Lux e Ar.
min Américo Stoll. - Com ex.
alusão de árvores ornamentais,
semente e cana de açúcar.
N.° 477.985 - Linex, classe 28
- Comércio e Indústria nuga
Stinnes DP Brasil Ltda.
N. o 477.969 - Sonostar, classe
8 - Pintucci Spadarl lk Cia. Com exclusão de normógrataa •
tecnigrafos.
N. o 477.973
Tramex, classe
28 - Comércio e Indústria auge*
Stinnes do Britai! Ltda.
N. o 477.973 - Tramez clame
1 - Comércio e Indústria ano
Stinnes do Brasil Ltda.
N. o 478.053 - Directostat elas.
se 1 - Acfa Aktiengesellachaft.
Insígnia Comercial Deferida:"
N. o 473.703 - Savril, classe 33
- Saadi Sociedade de Adligais.
tração Vendas Representaçõea e
Imóveis Ltda. - Art. 114.
N. o 475.633 - Cianorte, classe
33 - Cia. de Armazéns (lorde
Norte do Paraná - Art. 114.
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N. 474.793 - Instituto Avenida class: 33
Maria Abraoter Marino
N. 477.264 - Clube Paineiras do - Art.. 117 n9 1.
Morumby - Clube Paineiras do MoN. 474.822 - Imobiliaria Socorro
-r classe 33 - !mobiliaria Socorro Lirumby - Art. 109 n° 4.
mitada - -Art. 117 n° 1.
N. 474.873 - Balneário Alvorada
EXPRESSÃO . DE PROMGANDA
- classe 33 - Cosmo Ventura
DEFERIDA
Art. ;17 n° 1.
N. 473.224 - Linha Branca N. 477.016 Transportadora Ameclasses 8 - 11 - 32 - TV. 'Radio- ricana - classe 33 - Transportadora
centro S.A. - Art. 121.
Americana Ltda. -- Art. 117 n° 1.
N. 477.378 - Cheque Saúde
N. 477.017 - Transportadora Ameclasse 33 - Companhia Nniversal de ricana - classe 33 - Transportadora
Administração de Bens
Art. 121. Americana Ltda. - Art. 117 n° 1.
N. 477.379 Cheque Utilidade N. 477.023 - Argia Cobranças classe . 33 - Companhia Universal de classes 1 - 33 Osmar Giavarina Administração de Bens - Art. 121.
Art. 117 n' 1.
N. 477.380 - Cheque Educação INL 477.107 - Mesbla - Classes 1
classe 33 - Companhia Universal de
Administração de Bens - Art. 121. - 6-8-9-11-12-18N. 477.381 - Cheque Consumo - 21-27-29-31-33-35
classe 33 - Companhia Universal de - 39 - 46 - 47 - 49 - Mesbla
S.A. - Art. 117 a° 1.
Administração de Bens - Art. 121.
N. 477.108 - Mesbla - classes
N. 477.382 - Cheque Pagador classe 33 - Companhia Universal de 1 - 6 - 8 9 - 11 - 12 -• 18
- 21 - 27 - 29 - 31 - 33
Administração de Bens - Art. 121.
N. 477.383 - Cheque Arco-Iria - 35 - 39 - 46 - 47 - 49 - Mesclasse 33 - Companhia Universal de bla S.A. - Art. 117 no 1.
N. 477.238 - Relojoaria Joalheria
Administração de Bens - Art. 121:
e Ótica Modelo - classes 8 -'13
33 - Romeu Cascaes 8 Irmãos SINAL DE PROPAGANDA
Art. 117 n° 1.
N. 473.100 Evil - classes 16 -Duas Americas N. 477.283
$3 - Empreendimentos e Venda de classe 33 - Comercial e Imobiliaria
Imóveis Ltda. - Art. 121.
Duas Amerícas Ltda.
Art. 117
A' 1.
NOME COMERCIAL DEFERIDO
N. 477.284 - Instituto de Beleza
N. 477.170 - Agromercantil Repre- Comodor - classe 33 - Maria Gasentações S.A. - Agromercantil Re- gliardo - Art. 117 n° 1.
N. 477.314 - Galeria Sào João Dei
presentações S.A. - Art. 109 n° 2.
Rey - classe 33 - Edmundo Safdie
11TULO DE ESTABELECIMENTO - Art. 117 n° 1.
N. 477.321 - Galeria Largo do
DEFERIDO
-Botistário - classe 33 - Edmundo
Safdie - Art. 117 n°
N. 453.945- Editora Cidade
N. 477.322 Galeria Ouro Fino
vre - classes 32 - 33 - 38 - 50
- Editora Cidade Livre Ltda. - Ar- - classe 33 - Edmundo Safdie Art. 117 ri° 4.
tigo 117 n• 1.
N. 477.323 - Galeria Ouro Preto
N. 454.43 - R. C. - classe 33
classe 33 - Edmundo Safdie
Rubens Coelho - Art. 117 a° 1.
Art. 117 n° 4.
Condomínio Lucerna
N. 457.157
N. 477.347 - Chez Moi - classe
Construtora lonas Gor- classe 33
- 33 - João Augusto de Mattos Pimenta
dou Ltda. - Art. 117 n° 1.
N. 457.158 Condomínio Tibiria- - Art. 117 no 1.
N. 477.897 - Ouro Verde Instidez - *lasse 33 - Construtora lonas
tuto de Beleza - classe 33 - MarGordon Ltda. - Art. 117 n° 4.
N. 457.159 - Condomínio °regou garida Araújo - Art. 117 n° 1.
N. 477.992 - Loteamentos Gerais
- classe 33 - Construtora Jonas GorSanta Edwites - classe 33 LoArt. 117 a° 4.
don Ltda.
teamento-s Gerais Santa Edwiges Ltda.
N. 460.343 - Edifício Coivanca - Art. 117 no 1.
- classe 33 - Cláudio Eugenio Vansolhai - Art. 117 n° 4.
NOME COMERCIAL DEFERIDO
N. 460.650 - Transportadora Sao
Luiz -- classe 33 - Transportadora' N. 472.828 Rodo Imobiliaria
Sao IA112 Ltda. -- Art. 117 no 1.
6.A. - Rocio !mobiliaria S.A. N. 473.105 - Camara Comerciai e Art. 169 n°., 2.
Industrial - classe 33 Câmara Comerdat e Industrial Representações LiDIVERSOS
mitada - Art. 117 n° 1.
N. 473.220 - Edifício ladra
N. 443.783 - Perfumaria Soilan
alasse 33 - Sociedade Civil 'acamo- Artarde-se . termo anterior.
miara Guarani Ltda. -- Art. 117 núN. 445.776 Distribuidora Londrimar Ltda. - Aguarde-se termo anmero 4.
N. 473.221 - Edifício Coraci - terior.
classe 33 - Sociedade Civil IncorpoN. 451.215 -- Equipamar Equipaadora Guarani Ltda. - Art. 117 n° 4. mentos Maritimos Ltda. - AguardeN. 473.222 - Edifício jaci - clas- se têm" anterior.
se 33 - Sociedade Civil Incorporada-e
N. 457.16u - Ind. de Medho MaGuarani Ltda. - Art. 117 a° 4.
rubi Ltda. - Aguarde-se têrmO anteN. 473.409 -- Edifício Dom Ma- rior.
:mel - classe 33 - Construtora CanaN. 472.045 - Cofisa CIa .Fornecedá S.A. - Art. 117 n° 4.
N. 473.707 - 'mobiliaria Bussolar dora Industrial e Serviços Agricolas
Alfredi Ferraz de Bar- - Aguarde-se temia anterior.
- classe 33
Ns. 472.8-31 - 472.832 - Orval
ros Filho - Art. 117 n° 1.
N. 474.604 - Fonte dos Lençóis - Importadora Ltda. - Aguarde-se terclasse 37 - Fernando Athayde Guer- mo anterior.
N. 472.833 - Orval Importadora
ra - Como foi reivindicado á fls. 4/6 Ltda.
- Aguarde-se têrmo anterior.
•-• art. 117 a' 1.
NOME CIVIL DEFERIDO

N. 477.158 - Haemo Derivados
S.A. Produtos Farmacêuticos Aguarde-se têrmo anterior.
N. 477.247 - Francisco Dantas da
Silva - Prossiga-se incluindo-se as
classes 42 e 43 excluindo-se a classe
33.
N. 477.916 - José Tchakertan Prossiga-se com o pedido na classe 33.
N. 477.920 S.G.A. Indústria
Brasileira de Eprinkler Proteção Contra Incêndio Ltda. -- Prossiga-se com
o pedido na classe 8.
N. 477.979 - Comércio e Indústria Hugo Stinnes do Brasil Ltda.
Aguarde-se termo anterior.
EXIGÊNCIAS
N. 434.602 - Produtos Químicos
gência.
N. 454.442 - Marcianor Ind. em
Silk Screen Ltda. - Satisfaça exigènda.
N. 457.567 - Confeções ja 1111
Ltda. - Saitsfaça exigência.
N. 458.965 - Papelaria Comodoro
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.. 459.576 - Hugo Vital «afaça exigência.
N. 459.779 - Ind. e Comércio de
Colchões de Molas Paisagem Ltda. Satisfaça . exigência.
Ns. 460.286 460.289 - Ames
Crosta Mula Equipamentos de Saneamento Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 471.615 - Indústria de Parafusos Alabama Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 472.425 Máquinas e Equipamentos Mello Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 472.826 .-. EIMIC Soc. Anônima Emprèsa Nacional de Saneamento
Indústria e Comércio - Satisfaça exigência.
N. 473.281 - Construtora Piloto
Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 473.627 - Mairinque - Comércio e Indústria de Papeis Mairinque Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 474.829 - Roberto 8 Santos
Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 475.211 - Código Comércio e
Distribuição de Coque Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 475.405 - Máquinas Varga
S.A. - Satisfaça. exigência.
N. 475.409 - Odilon Silva
Satisfaça exigência.
N. 475.418 - Comp. Agricola e
Industrial Fazenda da Toca - Satisfaça exigência.
N. 475.419 - P R Arte PubliciSatisfaça exigêncig.
dade Ltda.
N. 475.423 - Olycrel Com. Representações Ltda. Satisfaça exigência.
N. 475.429 - Ind. Semeraro S.A.
Metalurgica em Geral - Satisfaça exigêhcia.
N. 475.430 - Ind. Semeraro S.A.
Metalurgica em Geral - Satisfaça
•
exigência.
N. 475.432 - Gerold Perdinand
Hobus e Maria Carolina Boettger
Hobus - Satisfaça exigência.
N. 475.434 - Pab de Adornos Belantina Ltda. - Saitsfaça exigência.
N. 475.435 - Sife Soc. Interamericana de Fomento Econômico Ltda. Satisfaça exigência.
N. 475.436 - Ind. e Com. de Móveis e Decorações Charão Ltda. Satisfaça exigência.
N. 475.437 Paisagismo Arquitetura e Representações Exteriores Ltda.
- Satisfaça exigência.
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N. 475.438 - Ind. de Ferramentas
e Peças C H Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 475.439
Tecidos e Artefatos
Chaben Ltda. - * Satisfaça exigência.
N. 475.440
Francisco Sebastião
Peinado :-- Satisfaça exigência.
N. 475.442 - Universidade Cato.
lica de São Paulo - Satisfaça a exigência.
N. 475.446 - 475.447 - 475.448
- -475.449 - Cooperativa de Consumo Yazigi - Satisfaça exigência.
N. 475.451 - Indústria de Meias
Jalaser Ltda. - Satisfaça exigtncia.
N. 475.452 - Dominadora da Mooca Modas Esportivas Ltda. - Satisfafaça exigência.
N. 475.456 - Cia. Paulista de
Roupas
Satisfaça exigência.
• N. 475-.482 - Canon Camera Co
Incorp - Satisfaça exigência.
Na. 475.494 - 475.495 - Lourival Nobre de Almeida Satisfaça exigência.
N. 475.503 - Mercados Canguru

S.A. Produtos Alimentkios Satisfaça exigência.
N. 475.504 - Laboratório Loulx-t
de Produtos Farmacêuticos Ltda. Satisfaça exigência.
N. 475.515 - Soc. de Empreendimentos Lo Ma S.A. Administração
Agricultura Indústria e Comercio Satisfaça exigência.
N. 175.518 - Produtos e * G Ltda.
- Satisfaça exigência.
N. 475.520 -.Ind. e Comércio de
Roupas Costas Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 475.524 - Valpras S.A., Mediaçbes e Participações - Satisfaça
exigência.
N. 475.525 - Malbras S.A. Mediações e Participações - Satisfaça a
exigência.
Bijouterias GuanabaN. 476.984
ra Ltda. - Satisfaça exigência.
RETIFIC.F.COES
Termo 472.826 - para ma t
E.P.F. - classe 25 - ,de E.P.F.
Engenharia de Pôrtos e Ferrovias
Cliché publicado em 1-2-61.
Ltda.
Termo 471.171 - para marca:
Higienomat -- classe 8 - de Sigma
e Calefação Ltda. - Clichê publicado
em 23-3-61.
Termo: 477.921 - para m.,rca:
Walson - classe 8 - de Instaiadara
de Antenas Walson Ltda. - Clchê
public'âclo em- 28-3-61.
Expediente da Seção de Transfcre,icbt
e Licença

Rio, 30 de outubro

de 1961

Transferência e alteração de n me
de titular de processo:
José Cavalcanti de Araújo - IY, ,,sferência para seti nome da patente
mero 3.463 -- privdeço de inve,1,..:0.
- Anote-se a transferência.Stanley Works * (Great Britain) Lira,ted - pede para ser anotada na da
patente 66.081 - privilégio de invenção - a alteração e a transterênc r de
nome. - Anotem-se a alteração de
nome da transferência.
United Aircraft Corporation - transferência para seu nome do : têrcnot
122.414 - privilégio de invenção. Anote-se a transferência.
Antônio Luiz Barragão - na transferência do termo 130.852 - modélo
de utilidade. - Anote-se a transferência.
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Exploração de Parenta

Construtora Malta Limitada. - The Standard Motor Company , Li- acares de um circuito de excitação
(Oposição ao tdrmo no 644.276 - mited - (Oposição ao termo núme- alimentado por corrente • alternativa

Indústrias Texteie Barbero Soeteda. Marca: Mauá - Classe 25).

as Anónima -. pede para ser 'anotada
na patente de número: 47.065 - pris

Wiléglo de invençâo - o contrato de
exploraçao. - Averbe-se o contrato
de exploração .
Willy" Overland do Brasil Sociedade Anónima. Indústria e Comércio.
pede para ser anotada na patente
de número: 59.920 -- priviléTo de
invenção o contrato de sua exploração. - Averbe-se o contrato de exOloracio.
Exigéncias

Metalúrgica Duna Limitaria - na
transferência da patente número 4.974
modelo de utilidade. - Cumpra a
exigéncia.
Mac Gregor t Co. (Naval Ardiltects) Ltd - na transferacia da °atente número: 47:272 privflégio ,de
-invenção. - Cumpra a exalència.
Pedro Cariani - na restauração da
patente 51.399 - privilégio de invenção. - Cumpra a exigane,a.
Louise Geneviêve Chelle Nascida
Chardin. Pierre Jean Louis Chefie e
Marie Therese Jeanna Cheile - na
transferènda da patente de número:
54.089 - privilégio de invenção. Cumpra a exigência. .
Les Constructeurs Assoc'ès - na
transferéncia e alteração de nome da
patente 57.148 - privIcaoo de inyenção. - Cumpra a exigsncia
Janssen Pharmaceatica Naam.aze
Vennootschap - na trnn;I: '-acia da
patente 65.359 - priailéo'n de invençao. - Cumpra a exigéncia.
Sparkier Sociedade Anónima Inddstala e Comércio Filtan - na restai:ração do despacho de indeferimento do
termo 107.583 - privilég ;0 de h:vença°. - Cumpra a exigência.
NOTICI rvO
OPOSIÇÃO Mercearias Isiadonais S. A. (opa.
alça° ao termo 644.523 - marca
Merci - classe 36).
São Paulo Alparnatas S.
A.
(oposição ao térnict 643.407 - marca: Cinderela
classe 35).
Bardakl Manufacturing Corporation
J(Opostção ao termo 639.750 - marca: Bardam).
Bardahl Manufacturing Corporation
(oposição ao termo: 639.758- - Nonle Comercial).
Honeywell Contrôles Ltda. topoOiça° ao térmo 615.256 - marca:
Servotrnn) . •
Alexander Serge Marten (oposição
ao tènno 641.633 - marca Filtropic
- classe 6).
Miguel Barbieri (oposição ao têrmo 642.857 -- marca Esbati - classe 16).
Minus! Barbieri (oposição ao termo 643. 727 - marca: Bandeirante
- c1,15. 5e 16).
Construções 1:Métricas Eltec S. A.
"(opos • so ao térniel 640.436 - marca: Eclatec - classe 8).
PIN Aparelhos para Parques Infantis Ltda. (optisição ao tétano ....
644.830 - Ti talo DIN DIN Novidades Infantis - classe 36 e 49).
Alexandre Herculano Veiga (optas
aição ao têrmo: 644.533 - NO/12e
Com-a ia!) .
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Construtora Mauá Limitada (Oposição ao têrmo número 644.284
- Marca: Meuá. - Classe 16),
Tecidos e Artefatos Fischer Sociedade Anônima - (Oposição ao
termo número 643.754 - Marca:"
Imperio - Classe 30).
Companhia de Calçados DNB (Opos_ção ao têrmo n° 644.977 Ma. ca Urso - Classe 35).
Companhia de Calçad-os DNB (Cposação ao têrmo n• 644.978 Marca: Urso - Classe 36).
Mesbla Sociedade Anônima (Opasição ao Urna° niSmero 045.138
- Marca: Rapidus - Classe 17).
Companhia de Cigarros Souza
Cruz - (Oposição ao termo número (40.660 - Marca: Astor - Classe 44).
Carlos Erba S.P.A. (Oposição ao. têrmo número 640.049 Marca: Oncovin - Classe 3).
Laboratório Terapica Paulista Sociedade Anônima - (Oposição ao
Urna° número (142.511 - Marca:
Quelumin - Classe 3).
Eversil Saciedade Anônima Produtos Farmacêuticos Indústria e
Comércio - (Oposição ao têrmo
nismero (141.255 - Marca: Veren,
- Classe 3).
Laboratorío Farmaquion , Limitada
(Oposição ao termo número
640.708 - Marca: Enterin - Classe 3).
Laboratório de Biologia Cronos
Limitada - (Oposição ao térreo
número 641.73()' - Nome Comer.
cial)
•
Daimler Benz Aktiengesellschaft
(Oposição ao termo número
642,981 - Titulo: , Auto Estréia Classes 6 - 7 - 11 -.21 -39).
Daitriler Benz Aktiengesellschaft
- (Opcsição ao têrmo numero
642.980 - Nome Comercial),
Sociedade Vinicola Ftiograndense
Limitada - (Oposiçâo ao tétano
nh'mero 641.966 - Titulo: Adega
União - Classes 33 - 41 - 42 43) .
Societa Farmacêutica Italie (Oposição ao térreo número '641.963
- Marca: Garamicina - Classe
3).

DISTRITO FEDERAL
(BRASIL1A)
LEGISLAÇÃO
DIVULGAÇÃO N." 163

Preço . Cr$ 200,00
A VENDA

de Veada
1o. Rodrigo.. Alves.
Seção

&janela I
Mtnietdrier de Pesada
Mende-re a pedidos pelo Seriko
de Read:Ohm Paital

ro o41.175 - .Marca: Triunfo Classe al).
ano asandard Motor Company Li.
mited (upesiçao aos esmo número 041.1,4 - *arca: anum° _
,
(alasse
lhe h. Lee Company Incorporated - (Opoaiçao ao térreo número 043.024 - Marca: Isee Ciasse
3a).
\s illys Overland do Brasil Soda.
daue aiaiôninia Indiatria e Comer..
cio - (Oposição ao termo número
043.246 - Mai ea N acionai • - Ciasse 21).
Isarae Davis & Co. - (Oposição
ao teimo numero 642.583 - Marca: asralan - Classe 48) .
rarlie 1,av.s (54.: Co. - (Oposição
ao tê..:tuo número (i41.524 - Marcas.
Opean - Classe 43).
Siqucisa lec.cios Limitada
(Oposi çâo ao têrmo número
644.247 - aotulo: Casa das *Novi.
daSes).
,Julio Siqueira Tecidos Limitada
(Oposição ao térreo número
644.2a8 - Nome Comercial),
Naufal Sociedade Anônima Importação e Comércio - (Oposição
ao termo numero 553.878 - Marca:
Cclorflcx - Classe 28).
Dormeuil Freres Sociedade Anônima - (Oposição ao térreo núme.
rd' (140.192 - Marca:. Brioni - Classe 36).
Notificaçóes
a ermos:

de alta freqüência fornecendo uma
tensão suficiente para levar a um
valor fraco a impedlincia dos elementos de impeciância 'são linear quando
sua polaridade se aplica no senado
da orientação lestes, e entre os elementos do qual é hplicado o sinal de
baixa freqüência a modular sob a
forma de uma diferença de potencial
em relação a um potencial de referSncia: uru circuito de ajuste 'lis
tensões nos bornes de fonte de cor»
rente de alta freqüência em relaçáo
a dito potencial de referência co
portando duas impedâncias lineares
munidas de meios de ajuste e unido
ao eiralito de excitação: e um dispositivo permitindo realizar a soma
ponderada dos sinais modulados obtidos entre os bornes do circuito com.
portando os elementos de irnpedancia
não linear e um ponto no potencial
de referência. - Total rearn nnze
pontos reivindicados.

PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
TERMO No 93.980
De 30 de abril de 1955
Requerente: William Grant
Escócia,
Sons Limited
Ntivo Modelo de Garra.
Modêlo Industrial.
fas.
1°) - Nevo mode° de garrafa,
de forma, substancialmente, trian.
guiar, em planta, caracterizado pe.
lo fato de que as suas faces prina
cipais são, em princípio, superfi.
cies planas terminada, na parte
:perlar, em arco de circulo e coa.
cord,adas, nos seus bordos lateraiS,
por superfícies curvas.
Total de 3 pontos.
A requerente reivindica de acórdo
com a Convenção Internacional e
o Artigo 21 do Decreto-lei número
7.903 de 27 de agSisto de 1945, a
prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Paten.
tes da Inglaterra em 31 de outubro de 1956, sob número 882.366.

N° 121.711 - privilégio de invenção: Agentes Tcnsio Ativos TercioAlcoilenicos.
Carbinamino
Haas Compa- requerente: Rohra
ny Pontos publicados em 29 de
outubro de 1964. - Total para oito
pontos.
N9 124.214 - privilégio de invenção: Um processo para a produção
de Compostqs - 6 Metil - 3 .Ceto
Delta - 4, 6 Esteroides - requerente: Società Farmaceutici Italie pontos publicados em 29 de outubro
de 1964.
N° 124 .921 . moda) de utilidade:
Nava_ Tipo de Prendedor para PaTERSO) 10 128.678
péis - requerente: Yashiharu Tada.
- Pontos publicados em 29 de outuEm 4 de janeiro de 196a.
bro de 1964. - 'Total para dois ponRequerente: Le.s Application In.
tos.
dustrielles Inta Tábe - França.
N° n6.544 - modelo de utilida- TIttilo: Sistema para a regulagem
de: Novo Tipo de Antena de TV. da posição e a imobilização de doai
A longa distancia - requerente: Mil tubos deslizantes um no outro. --.
Jorge Simao Kfouri - pontos em Privilégio de Invenção.
29 de outubro de 1964. - Total pa- Um sistema para a regulagem
• da posição ,e a imobilização de dois ra dois pontos reivindicados.
N9 126.606 -- privilégio de In- tubos deslizantes um no outro, do ti.
venção: Aperfeiçoamentos em ou re- po dos em que o tubo exterior comlativos a lâmpadas elétricas - reque- porta vãos internas paralelos entre si
planos perpendiculares ao eixo do
rente: N. V. Philips' Gloellampen- em
mencionado tubo, caracterizado em o
tabrieken - Pontos publicados em 29 fato
de que entre o tubo exterior de
de outubro de 1964.
vãos internos e a base do tubo inte126.608
privilégio
de
invenNo
rior estão colocados setores circulares
ção: Moclulad.or de amplitude de alta cuja face exterior apresenta dentes
sensibilidade insensível às variações ctirrespondentes aos vãos do tubo ex..
de temperatura - requerente: Institut tenor, estando êstes . setores coloca.
?rançais du i Petrole, cies_ carburants dos entre um apoio cônico do tuba
et lubrifiants. - Fica retificado Interior e ia apoio cónico inverno so.
todo- o ponto que saiu c‘mpletamente lidas% de uma haste ou de um tubo
estranho ao processo. Pontos publis Interior ao: dois precedentes e. do
qual é solidário uma peça que per.
cados em 29 de outubro de 1964.
mire deslocar êste tubo longitudinal.
19 ) Modulador de amplitude de mente ao encontro de urna mola que
alta sensibilidade e insensível às tende, constantaitete, a puxá -lo de
variações • de temperatura, caracteriza- maneira que entre os dois vãos ca.
do por compreender: um circuito de icos Já citados se agarrem os setores
ao menos um par de elementos de circulares que possuem, 61e3 próprios,
impedância não linear intercalado em faca cónicas de spolo :sabre éstes re.
tre ao menos duas impedâncias
f..• "dos apoios, um anel Castle° ro.
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deando os ditos setores a fim de permitir sua compresso e, portanto, seu
desligamento fora dos vãos de tubo
exterior quando um impulse e dado
sôbre a haste ou o tubo interior.
A requemte reivindica de acordo
Com a Conoençãe Intzrnacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.933 de 27
de agOsto de 1945, a prioridade ao
correspodente pedido, deposita& na
Repartição de Patentes da França,
em 5 de janeiro de 190, sob o número 0.043, •
Total de 5 pontos.
•••n•••••••n••

TERMO N° 125.886.
Etn 18 de janeiro de 1961
Requerente: Minne.sota Mmlning
And Manufacturing Coãipay -, Estados Vidos da Okmérica.
Titulo: Aparelho cninistrador de fita adesiva alimentado por escova. —
privilégio de Invenção.
19 — Um aparelho ministrador de
fita compreendendo uma estruta de
apoio, uma ercova afixada b. dita estrutura de apoio, a dita escova rendo
formada com cordas salientes que termina em extremidades livres coletivamente _para definir uma superfície
d qual afita adesiva aderira destacaelmente, e dispositivos para proporcionarem o deslocamento reciproco
entr a dita escova e a dita estrutura
de apoio enquanto a fita adesiva perAnmece aderida à dita Superfície.
Total de 12 pontos.
A requerent reivindica de acdrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei no 7.903 de 27
de agõsto de 1945, a prioridade do
Correspondente pettdo depositado na
Repartição de Patentes dos EE. ITU.
da América. an 23 de fevereiro de
1960, sob o no 10.239.
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TERMO N9 124.065 •
Depositada em 4 de janeiro de 1961.
Rega:rente: Iimeas Cnie S. A.
Indústrias Gráficas — Sá.o Paulo.
Pontos caideddiadco.s de: "Originai
disposição em embalagem para vários
fins'. — Privilégo de Invenção.
1? — "Orginal dispadção em embalagem para vários find", .caracterizade por ser constituída duma peça
que primitivar:ente' assume foma lamina plana (1), dopapelão, oastollna,
fibra, plástico ou outra Material quo
desempenha seratiaaante finalidade,
com um dinco longitudinal (2) para
dobra, compondo duas faces dobraVeis Obre si, e uma das extremidades
possui urna dobra também longitudinal (3) para pasterlor colagem dos
bordos da embalagem; as extremidades das duas metades da peça, terminaul ecn projeções dobráveis (4),
em ellps cou iorn contornos mais ou
mnos acentuados e cada projeçáo (4)
tem vinco, em set
or circular (5), para
dobsa, e duas das psojeges contragestas podem possuir ou não recortes (6); estas projeções (4) tão dobradas uma sôbre a outra, podendo
finalmente ser coladas ou não, entre
si; a largura das projeções (4), determina a espessura da embalagem.
Total de 2 pontos.
TER,M10 N9 126.644
' Em O de feveriro de 1961

(Seção -111)
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mulo pelo fato que se compile de uma
unidade de interrogador para trina.
missãode um sinal de interrogador,
que consiste de uma frequência de
portadora de interorgador e de uma
multiplicidade de cómponentes de faixa lateral, incluindo a unidade de interoogador um gerador .de freqüência
ge portadora, de uma multiplicidade
de geradores de freqüência de faixa
lateral e de um circalito de saída para combinar as unidos de geradores
A emitir um sinal de interrogador, de
uma unidade de reoposta, que é móvel relativo ü unidade de interrogador
e provida de um gerador de sinal de
resposta, operado pelo sinal do Interrogador tbda, vez que as duas ditas
unidades se encontram a uma certa
distância selecionada Ma da outra
para emitir um sinal oodigado de resposta, composto de uma freqüência
de portadora de resfosta e de uma
micção dos componntes da faixa lateral, e de um receptor de resposta
cora receber o sinal coligado de resposta, Incluindo o receptor uma multiplicidade de circúlto roisturadores,
que correspondem em número ao ntia
mero de componentes de faixa lateral no sinal de interrogador, e de am
ruamo similar de ciralito síncronas
de deteção, cada um arzanjado para
urna freqiiéncia diferente de faixa lateral, recebendo cada circIto misturador as entradas da freqüência da portadora de interrogador e uma freqüência diferente das freqüências da
faixa lateral do interrogador, para dal
derivar um sinal de diferença para
aplicação a um dos respectivos ciralltos sincrones de deteção. com que
serão os ciralitcs de deteção impulsionados para rejeitar como sinais de
ruído aqueles sinais, que não têm afinidade própria de fase a freqüencia
com as freqüências do sinal de interrogador.
Prioridade: Patentes norte-americana em 15 de fevereiro de 1980, sob
o n. 8.557.
Trdal de 3 pontos.

Requerente: General Electric Company — atados Unidos da América.
Titulo: Aperfeiçoamento em Máquina de lavar dotada de agitador de
roupas aperfeiçoado. — Privilégio de
Invenção.
lo — Uma máquina de lavar roupa,
caracterizada por uma tina para receber líquido de lavagem e artigos a
serem lavados; um eixo giratório ver,Teallid0 NO 125.848
tical de acionamento, dentro da dita
tina, prdticarnente no seu centro;
Em 13 de janeiro de 1961
meios para fazer girar o dito eixo;
um par de elementos de lavagem praRequerente: Dag. W. Oerli Ag. — ticamente circulares espaçados axialSuíça.
mente ao longo do dito eixo e locali=MO N9 127.509
Titulo: Dispositivo ae contrOda zados de maneira a ficarem imeersos
fiscalização para qu:imador de óleo. no liquido d lavagem durante a Ocoração de luneta, envolvendo cada
Privilégio de Invenção.
Em 10 de março de 1981
um dm ditos elementos e dito eixo
1* — Dispositivo de contrôle e fisca- de maneira a poderem girar em reRequerente: Indústrias de Papel
lização para queimador de óleo, com lação ao mesmo, tendo cada um dos "J"
Costa e Riveiro S. A. — Estada
dispositivos de comutação ou mano- ditos elementos, na sua parte radial da Guanabara.
bre para o contrõle do motor do quei- externa, uma barbatana circular flemador, com dispositivos de comuta- xível que se prolonga para baixo e Título: Um nõvo modelo de caixa
ção ac'onávels em caso de perturbação, para fora e é formada de material para transportar pintos. — Modelo
com agentes de comutação dependeu- Narrei e elástico; meios para pren- de Utilidade.
tes de um oluervador de chama 'e der os ditos elementos contra tom.
com dispositivos dependentes do tem- cão: e meios ligados ao dito eixo e 19 — Usa nevo modelo de caixa papo. destinados a medir,, os periodos prendendo os altos elementos a fim ra transportar pintos caracterizado
de pré.igniVio e de interrupção, ca. de produzir movimente oseliatdrio pelo fato de ser a caixa dividida por
rec. r.zado pelo fato de coopreender 'vertical a cada ponto nos ditos ele- Ws paredes divisórias longitudinais
era 1'csitvo de comando ou comu- mentos, em cujo niovimento as par- e outras tantas tranversais que crutao equipado com urn órgão de ido alinhadas verticalmente os ditos zam as primeiras, sendo cada grupo
acionamento para dois dos comutado- elementos se movem respectivamente -oaralelo aos lados da .caixa, a algures constitutivos de ambos os, reterl- olu sentidos opostos em qualquer da- ma distância das mesmas, formando
dos dispositivos de etxnando. órgão do instante de operação.
ara espaço ou corredor de ventilação.
êsse que, quando da entrada em fun- Total de 11
cionamento do queimador de Me., Finalmente,, requerente reivindica Total de 3 pontos.
execute um movimento de aelonamen- os 'favores da Convenção lintercacioID de reSjuSte, a partir de uma post- nal, visto a presente invençà ter sido
TERMO No 127.821
igo de repouso; pelo fato de que a depositada na Repartição Oficial de
diferença de Comutação do segundo Patentes dos Estados Unidos da AméEM 14 de março de 1961
comutador é maior do que a do re- rica do Norte, em 31 de março de
grido primeiro comutador e nitrai:ate- 1960
Requerente: "Asa' Auto Peças e
ou tiste último aos dois sentidos; a peMáquinas Agrícolas S. A. — /São
lo feto de (Fe a referida posição de
Paulo.
TE23/0 N° 126.CS7
pouso fica situada entre os pontos
desligado do primeiro e do segouTitulo: Aperfeiçoamentos no conKm. 20-de feveriro . de 1981
t oomuts.dor.
junto de suporte para roca de gma
Wel de 4 palitos.
em arado; — Privilégio de Invenção.
Requerente: General Preedsion, Inc.
requerenbe reivindica de aterão
lo — Aperfeiçoamentos no dispas!.
t. a Convenção /ater/Indene.] 4 o • Estados Unidos da América,
e 21 do Decreto-lei nv /.903 de 27 Título: Apo.'r.fel000rnnto:.! em ou re- tivede comando da roda lateral de
iP agtsto de 1045, a prioridade do lativos a sinemas do sinalizaçáo. — profundidade em arado, cancterizados
teapbde'ifle peedido, dpositsido na Privilégio de Inveno"io.
oelo fato de a dita roda ter o cubo
np rtleito de Patentea de &dee. em 19 — Vs'IrM1 el.! t""..ra P.e ralner7.1- cloral roncado, bom • intercalação de
Sa de 1.-tr-.-'ro de 1950, egeb e tia, 6.360. 40 com ;nt:.reor....r.,:; -:.....7"a, cu.....:tteri- ,:ciamonios, retentor e mola, na ex••••••

4.1•n•••n•n•

1

tremidade de um eixo importe, em
formato de L e com secção trai:Mereci quadrada, eixo este provido de
dois rebaixos torneados, sendo um Intermediário, convenientemente aasen.
tado em mancai, equipado cora lubrificador interno, e fixaldo sob o clins•
ais do arado, e o outro extremo, encaixado em uma chapa soldada ao
mesmo chassits.
Total de 4 pontos.
TERMO N9 127.664
Depositado em 15 demarço de /Sn
Requerente: Imapetel Indústria ,de
Máquinas e Peças pare, Tratores 2.1.
saltada — São ,Paulo.
Titulo: "Aperfeiçoamentos em eu
relativos a máquinas para rabricarilio
ce sorvete". — Privilégio de Invenção.
10 — °Aperfeiçoamentos em 011 se.
letivos a máquinas para falarloação de
sorvete" caracterizados pelo fato de
que o flu
ído frigorifico percorre ser.
pentina disposta ao redor de ~ars'
horizontal, dotada num dos topas de
entrada para liquido e salda Inferior
para a massa, câmara essa atreves.. .
sacia por eixo suporte de pás conito
nuas helicoidais, estende o referido
eixo acionado por redutor, este mo.
vimentodo por correia de transmissão
as:miada a polia disposta num 1945.
guiado eixo, movido por rose' a=
fim. Impelida por engrenagem disposta em eixo dotado de polia, esta por
sua vez movimentada per correia, ligada no motor do conjunto.
Total de 2 pontos.
TERMOSN* 47,278
7 de Maio de 1953
'
REQUERENTE; SANDOZ
Suiça
TITULO: PROCESSO PARA
PRODUZIR UMA IMPREGNAÇ.A0
KICRABICIDA SOBRE MATERIAL

FIBROSO.
.1 0 Processo para o tratánento
de materiais fibrosos COM compos-

tos orgida mercuriais, microbicida,
da fórmula R— lig—X em que R
significa um radical .aromátic0„
mono-nuclear e X udi radical aniontico, para produzir, sobre os
mesmos uma impregnação microbicida durável, caracterizado pe
qu. 5 traidmento pe-los.,
los compostos mercuriais é acompanhado de um tratamento por
agentes fixadores susceptíveis de
serem obtidos pela condenação
da e.lanamida, a dicianamida ou
outros compostos que contenham
pelo menos urna vez a grupo na

sua molécula e de lima aldeído,
particularmente o formaideido,

bem como dum salamônico ou amínio°, ou com uma polialcoile.
napollamina.
- No total de 3 pontos.
Finalmente a requerente reivindica, da acendo COSI) a legisunção
aplicável, a priorictode do c:rrespondente pedida dq patente depositado na Reprrtição de Patentes da buiça em 7 de maio de
1952, sob no 70.632. —
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MARCAS DEPOSITADASf
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da ProPtiedade Industrial. Da data da pulklicaçao eoragirá
aorrer o prazo de po dias para o deferimento do pedido. Durante ate prazo poderão apresentar nuas oposições ito Departimento
lincional da Propriedade Industriai aqueles que se julgarem prejudicados com a eoncesalolo Oegistro regnerldo •
*rirmo a* 648.200, de 30-6-1964
Eletroraunda Ltda.
São Fatil

PELETROMUNDO"
tale. BRASILEIRA
Classe 8
Condutores elétricos, acendedores_ elébicos, alarmes, auto-falantes, atnarimetros, amplificadores para rádio, aparelhos de duminação, aparelhos de televisão, apareiros de ventilaclio para edifícios, aparelhos elétricos para banho,
aparelhos eletro-dináadcos, aparelhos
para barbear, aparelhos para Instalações
telefônicas, aparelhos para ondular ou
secar cabelos, aparelhos para pasteurização de leite, aparelhos para torrar
pão, aquecedores elétricos. aspiradores
de pó. benjamim bobinas 'eletrizas, caixas de dersação, campa r211:34 elétricas,
chaves elétricas, cigarras elétricas, comutadores, condensado-es onetores, enterneceras estufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas
para sacar roupas. fer, •os ettricos, de
engomar e de soldar, filtros de -água.
fogareiros elétricos, fogões, fo rnos milvanõmetros, hidrõmetros,'indicadores automáticos de uivei dágua inst-rumentos
medidores de energia elétr ca, instrumentos telefônicos, Interruptores irradiadores, lâmpadas, liquidificadores, manaimetros, microfones, pic-ups pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores, rehigios. reostatos tele f -.mos terraos.
tatos tomadas, transforma-lores, válvulas de rádio, válvulas para aparelhos
de televisão- ventiladores e voltimetros
e ralés
Térmo aP 648.201, de 30-6-1961
João Américo Rossi
Si Paulo

0

I,TÁPISL
rude Br
asileira
42
Artigos da classe
Termo n.° 648.202, de 30-6-1964
Farmácia Droga-Buono Ltda.
Paulo

d'uros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, cha/e,.
aaehecols. calçados. chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, cal
çaa, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
sa ias, casacos, chinelos, dominós, acharao. fantasias, fardas para milita:as, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de litigaria. faqueias, laquês,
luvas, ligas, lenços, manhas, meias,
maiôs, mantas, mandrilo, manilhas, paletós, palas, penhoar. pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, .pijamas. punhos, perneiras, qual:lonas, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos
saspensórios, saldas de banho, sandálias,
suateres, sborts, sungas, atolas ou aluiu,
ater, toucas, turbantes, ternos, uni
formes e vestidos
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em, geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá. casemiras. fazendas e teados de
11 em peças, juta, jersey, linho, nylon,
paco-paco, percaline, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos Ma.
penmeabilizantes e tecidos de pano couro
• e vestidos
Classe 22
Para distinduir: Fios de algodão, cânhamo, luta. lã, nylon fios plásticos,
fios de seda natural e rayon, para tecelagens, ara costura. tr,cotagem e para
croché. Fios e linhas -de toda especip,
Nos P linha- para pesca, linhadas de

'para revestimentos e outros como nas
TarmO a.' 648.215, de 30-6-64 ‘,
:castrações, pers anas, placas para pa- Elétrico e Borracharia "Aros" Ltdaw
São Paulo
vimentação, peças ornamentais de
mento ou gesso para tetos, e paredes,
papel para forrar casas, massas Aatl4E03
ruidos para uso nas construções, par(Ind.,
Brasileira
guetas portas,' portões, pisos, soleiras
para portas. tijolos, tubos de concreto
Classe 39

telha, tacos, tubos de ventilação, tanques' de 'cimento. v gaz. vigamentos e
vitrõ
nano na 648.207, de 30-6-64
Wolney Rodrigues Rabelo
Sao Paaaa

In d.ing,gftei;a \
Casse 50
Para distinguir: O timbre de todos mi
a2 e 33
Titulo de estabelecimento
Tênno n.° 648.210, de 30-6-64
Leofarma — Comércio e Representações

de Produtos Farmacêuticos Ltda.
•São Paula

.1
I nd.tnown
brasileira
Classe .3
Produtos farmacêuticos Têrmo L9 648.211. de 30-6-64

seus impressos comerciais
Termo a.* 648.217, de 30-6-64 •
Indústria e Comércio de Cristais
Regente Ltda.
São Paulo

I na"
. íRt
r iTgl °Irai
Classe 14
i
t Vidro comum, laminado, trabalhado
em todas as formas e preparos. vidna
cristal para todos Os fins, vidro indaga
miai com talai de metal co composto
caes especiais: ampolas. aquários.

alb*

sadeiras, almofariz" bandejas. caba
Indústria de IVI:onis "Eli" Ltda.
tas,
cadinhos, cantarem. cálices, centra
•
São Paulo
' de mesa, capadas, copos, espelhos, ao
aço para pesca
carradeiras. frascos, formes para doces,
Termo na 648.206, de 30-6-1964
rar= para fornos, fios de 'adro. que'
ELI
Hodrihraz Materiais para Construções
rafas, garrafões, graus, globos, bastam
Ind.
Breei/eira
i
Limitada
•
manos, tardineiras, licordros, mamadela
São Paulo
Clas.se
:as, mantegueiras. pratos. *pires, portad
Armários, berços, cadeiras, camas, põ- jóias, paliteitos, potes, pendentes. P4M
modas, estantes, mesas, mesinhas e
destila, saladeiras, serviços para rem
sofás
frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves*
sai, vasos, vasilhames. vidro para vat
Termo a." 648.212. de 30-6-64
draças, vidro para' relógios, vareas,
Sociedade I Ttolto de Transportes Ltda. vidros para conta-gotas, vidro pata
Rio Grand4. do Sul
automóveis e para para-brisas e
D. BRASILEIRA
alcaras
/NIKO
Ind.. Brasil ai ra
Termo a.* 648,218. de 30-6-64
Nicola Caoitor Br Filhos Ltda.

LN

IIDROBRAZi

Classe 47
Classe 16
Óleos e lubrificantes
Para d stinguir: Materiais para construffies e decorações? Argamassaa, argila
Tênaro a.° 648.213i de 30-6-64
areia. azulejos batentes. balaustres. bloRepresentações IVIarteza Ltda.
cos de cimento, blocos ara pavimenta.
São Paint, ,
•
Classe 3
Substâncias, produtos e pr:pa ações cão, calhas cimenta cal, cré, chapas
químicas para serem usadas na medi- Isolantes, crebros, caixilhos, coimas.
chapas para coberturas caixas Salm.
cina ou na farmácia
Indonest eira
,aitaas para cobertuas, caixas dágua.
Térmos ns. 648.203 a 648.205. de ea ou de descarga para etixos, edificaClassç
304-1964
ções remoldadas, estugeu. emulsão de
Acido adiçam
Ecoa Indústria e Conarcio de Tecidos base asfákko, estacas. esquadrias entraSociedade Anônima
nano n.° 643.214, de 30-644
turas metálicas para coastrattek lames`. , 1 r••,?
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas -8il/1-Bel" haldstria de Artefatos de

DROGA-BIJONO • .
Brasileira

Artefatos de borracha para valeu/os eT
Tênmo n.° 648.216. de 30-6-64
Cia. Nacional de Acáministração
Valores
São Paulo

São Paulo

C

3 11 eira]
Ind. R§Van
Classe 36

tiara 0;eklagu1r: Artigos de
e sua feitas eu geral: Agasalho%
ave,1 .1parcaues. astiguaa biasem,
betu Man" blasees bohuis baba.
douros. bonés, esmaecias, cartolas, cara*
poças, casacão, coletes, capas, abales,
éacrecols. calçado& chapéu., cintos,
cinta* combinaçãej. aninhar calças
Borracha Ltda.
de senhoras .e de crianças, calções, cal.
tante contra frio e calor manilhas, mas"São Pardo
de suncáo !ages, lageotas, material toiças, camisas. camisolas, camisetas,
Iria! res?1 1Pil. re
mas par revestimentos de paredes, mak.
moia, ceroulas, colarinhos cueiros
BIL181-33n
Jeiras para construções, mosaicos, prosaias. casacos. cidadoa, dominas, olhara
T n d. s rasti.etra.
lu crei de base asfalta° produtos para
yes. Santaslas. fardo Para militaria co'
imIrrme7iiizantes as aramas.
cera
Artigos de vestuários
leites, fraldas, galochas, gravataa go.
ai de Cimento e cal. hidráulica. pedra .
rotpas levais ,an geral: anasath
soa, fogos de !Ingeria. laqueias. Implia
Classe 36
eivem , is .. • iaa.eataa. analisas. aIllS3S,
morfinas hetuMMOSnrw imPermea- Ratas, salto,, saialtállas e sapatos de 'riba. palas. penhoar, palmar, pelará=
braas, baru..
hab.)
iliartaaa. aaualca ou nea- ~e ras k"rm.t
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. na.
N.-ir-acha
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nhos. perneiras, quimonose regales,
luvas ligas. Ic nços, raantõs,
;nanas, pouches. polainas, pijamas, pie
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts, sungas, tolas, ou slacks,
tater, toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
'
Têrmo n.° 648.219, de 30-6-64
Casa de Carnes Santa Cruz Ltda.
Silo Paulo

1

I rT
•
T r9,f...',11.fei ra

Classe 41
Para distinguir: Carne verde em geral.
aves abatidas
Termo n.° 648.220, de 30-6-64
Confecções de Roupas Mary Band Ltda.
São Paulo
.•
BAND

inenrasi

k eira,

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba'dowros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas. chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintas,
cintas, combinações, caminhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, ca:ças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas, casacos, chinelos, dotninós, acharpez. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gota
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandrião. mantlhas, paros jogos de !ingeria. jaquetas, laquês.
let6s, palas, penhoar, pu/oyer, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, quimonos, reeales,
relbe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias,.
meteres, shorts. sungas, stolas ou slacks,
tales. toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.• 648.221, de 30-6-64
Bar e Lanches Serra d'Aguda Ltda .
São Paida

SERRA D'AGUDA
Ind. Brasileira,
classe 41
Para distinguir: Pratos rápidos variados, lanches de tõdas as espécies, petiscos e petisqueiras
Termo . n.° 648.222, de 30-6-64
Bar e Adega Pimentel Ltda.
a
São Paulo

PI wiTED
lind. brasileira
Clasae 42
Para distinguir: Beb:das alcoólicas cai

geral
Têm:, n.9 648.223, de 30-6-64
Cereflor — Cerâmicas Reunidas Fio
resta Ltda.
São Poulo
CtREPLO.
lila.
brasileira

Classe 15
distinguir: Artéatos de ce:amica
porcelana, faiança, louças, vidraça, teria-cotta e barro para uso caseiro, adornos. fins artísticos, fina industriais, e
Instalações sanitirias, banheiros, bacias,
Para
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Meg, USOS. sanitários, escarradeiras,
lavatorios, cubos, vasos, va,.etas, gruas. pilões, comedores para aves, pipos,
potes e cadinho, almofarizes, pratos. pae
ra ornamentos, globos, colunas, modagas, talhas, alguidares. bebeciuuros lar.
d.neiras, centro de mesas, molheiras, taladeiras, balustres, tijelas, sop:tas lar.
ras, cofres, caldeirões, panelas assadeiras, dosniras, bandeijas, bules. manteleueiras, saladeiras, tomboniele, frigi
*iras, porta-joias, chicaras, irez. copos,
taças, pratos, - leiteiras, botijas, garrafas, leva dedos funis, pe3eetzee terri.
nas, porta pão, taboletas, porta-frios,
serviços para chá e café, para almoço e
lanche
Termo n.° 648.225, de 30-6-64
Editora Livro-Arte Ltda.
Sio Paiva

LIvRo-AztTE
Ind.. brasileira
Classe '32'
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários. albuns impressos, boletins, ca•
talogos, ed!ções impressas, tolhetos.
jornais, livros impressas, publicações
Impressas. revistas. orgãos de publicidade. programas radiofónicos, radio.
televisionados
Termo n.° 648.226, de 30-6-64
Paulistinta Indústria e Cocnércio de
Produtos Químicos Ltda.
São Paulo

CORIETIM4
Ind. Brasileira
Classe 1
Absorventes, acetona, ácidos, acetatos,
agentes químicos para o tratamento e
loração de fibras, tecidos, couro; e celulose; água raz, álcool, albumina, anilinas, alumen, alvaiade, alvejantes.industriais, alumínio em pó ainoniaco
anti-incrustantes, anti-oxidantes,
oxidantes, anti-corrosivos, anu-detonam
tes, azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amônia; banhos para
galvanização, benzina, benzol, betumes,
bicarbonatos . de sódio, de potássio; cal
virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas.
composições extintores de incêndio, cio
ro, corrosivos, cromatos, corantes. creo
sotos; descorantes, desincrustantes, dis
solventes; emulsões fotográficas, enxó
fre, éter, esmaltes estereatos: fenol, fil
mes aensibilizados para fotografias; S.
xadores, formol, fosfatos induatriais, fósforos industriais fluoretos; galvanizado
res,'gelatina para fotografias e pintura
giz, glicerina; hidratos, hithastilfitos
imp ermeabi/izantes, ioditretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, mercurio; nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; óxidos ., oxidantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos quimicos para Impressão, potasaa industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis hehográfico.s e heliocopist:ás, peliculaa
sensíveis, papeis para Satografia e aná
lises de laboratório, pigmentos, potassa
pós metálicos para a comPosiçâo de
tintas, p reparações para fotografias,
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas prossia
to: reativos,' removedores, reveladores,
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes
silicatos, soda cáustica,- soluções qui
micas de uso industrial. solvtates, sul
fatos; tintas em pó, liquidas, .-sólielas
ou pastosas para madeira, ferro, pare.
des, contruções, decorações, couros, te.
cidds, fibras, celulose, barcos e vai
culos, talco industrial, thifer,
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Termo a.° 648 227. de 30-6-64
Termo te° 648.234, de 30-6-64
Americano — omercio fraItisCtria de Denizart Soares de Oliveira, Hoclval
'Produtos Alimenticios S. A.
Aguiar Nunes e Eduardo Guimarâes
São Paca,
Alves

SITIO VELRO
Ind. Brasileira
ieiasse
aperitiPara distaiguir;
vos, anis, bitter, braudy, conaaque, cervejas, essências para bebidas alcoólicas
genebra, fernet, gyn, licores, kumee
nectar, punch, pipeiminte, rhum, suco
de frutas com álcool, vinhos quinados,
vinhos espumantes, vinhos, vermoutes,
vodka e wrisky
Termo n.° 648.228 de 30-6-64
Colimgel — Conservações e. Limpezas
Gerais . Ltda.
Brasiita

COLIMGEL
-

leasse ae
Conservações e :inipezas em ee:ais
Termo n.° 648.229, de 30-6-64
Maria Glória Silva Pinto
Brasi!;,

BARBEARIA
SÃO LUIZ
Classes: 33. 48 e 50
Título
Termo n.° 648 230. de. 30-6-64
José Gerpe Cabezon
Brasilla

Brasília

AU-EU:BR
AUTOMOVEIS BRASitIA LEOA.

Ciasse 33
Título de estabeiec,lencnto
Termo n.° 698.235, de 30-6-64
Eliud Barbosa de Freitas, Elister Bar.
-bosa Freitas e Setembrino Pereira
Brasília

sr a
PEÇAS e SERVICOS
'de MÁQUINAS de;
LAVAR ODA,

Classes- 6 e 8
_Título de estabelecimento
13AR CARLOS V. LTDA.

Nome comercial
Têrmo n.° 648.231, de 30-6-64
Antoio Limongi f Cia. Ltda.
Brasília

Termo n.° 648.236, d3e0-6-64.
Paulo das Santos_ .
Brasília
COPLANA CONSERTOS PlATUkAS
LANTERNAGEM DE

e

AUTOMOVEIS LTOA.

Classe 33
Título de estabelecimento
Termo ta° 648.238, de 30-6-64
Denizart Soares de Oliveira, Hordas/
Aguiar Nunes e Eduardo Guimarães
Alves
Brasília •
Classe 8
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 648 232. de 30-6-64
Julian Velesco Diez
Brasilia

AUTOMÓVE IS BRASILIA LTDA.'

Classe 33
Titulo de astabelechnento

Têrmo n.9 648.239. de 30-6-64 •
Luiz Genzaas Contart
Brasília
Classa 32
Titelo
Têrmo n.° -648,241 de 30-6-64
Alcidino P
de A,,ular

TRIÂNGULO
Classes: 8 e 9
Título de estabelecimento

Classe 50
Contabilidade em geral

Sexta-feira 6

" DIÁRIO ,OFICIAL (Seção III)

Novembro de 1964 4013
4..44

Tênno a.* 648.245, de 30-6-64
Lauro Ferreira Braga
Brasilia

Classe 27
Classe 37
Artefatos de palha coi fibra, não inclui- Roupas de caias e mesa, inclusive codas em out as classes
bertores. Toailsss de uso pessoal, panos
Classe 28
de pratos e análogos
Artefatos e produtos acabados de oriClasse 50
gem animal, vegetal ou mineral, não in- Artigos não incluídos em quaisquer das
cluídos em outras 'asses, artefatos de
classes anteriores
aubstándas quiMicas não Incluídos em
Termo n. 648.274. de 30-6-64
outras casses
Cbas. Pfizer & Co.. Inc.
Classe 31
Estados Unidos dr América
Tendas, lonas. correias de transmissão
de tecia espécie, cordoalha e barbante.
Material de vedação e mangueira
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impres.
aos, cartazes, catálogos. jornais nac anais e estrangeiros, publicações impresClasat 2
sas. revista. Propaganda em rádio.
Muri-nca
televisao, ¡ornais, programas radiofôni
cos, peças teatrais e c nematográficas
Termo a. 648.275, de 30-6-64
Galvanotécnica Ltda.
e revistas impressas
Guarokara
• Classe 34
Tapetes, cortinas e panos para assoaClasse 18
lhos e paredes. Lin.", l eos. oleados e enRegistro da marca ' Horóscopo
cerados, inclusive pars instalações hosGalvanotécnica Ltda.
piralare;
Teralo a. 648.250, de 30-644
Classe 36
Alvaro Alves Faria e Leopoldo Garaldo
Nome comercial
Artigos de vestuári , de tóda a sorte,
Diniz Martins
e
para
crianças
inclusive
de
esporte.
Têrcno n. 648 276, de 33-6-64
Brasília
(fraldas. cu . ' s .s. etc.)
Galvanotécnica Ltda.
Classe 50
Guanabara
Artigos não inekailas em quaisquer
das classes interiores
nano n. 648.252. de 30-664
Ivan Moreira Silva e José Alberto de
Almeida
Classe 33
flras .,P
' Titulo de estabelecimento
f I I MIS L 0.4
Termo . n. 648.277, de 30-6-64
CAPARÃO
Astec — Assessoria Técnica a Empresas de Crédito
GuanaNars
Classe
Titulo de estai:teme:mento
ASTEC *Assessoria Técnies4
Tèrmos na. 648.253 a 6 4 8.2'3, de
Classe 33
A Empresas de Crédito
33-6-61,
Titulo de estabelecimento
Empresa Industrial Garcia S. A.
. Nome comercial
Temo ii. 648.251. de ?0-6-64
Santa r..Marina
Itagyba Ribeiro da Silva
Têrmo
tt. 648.278. de 30-6.64
• - Brasilia
Astec — Assessoria Técnica a Empresas de Crédito
Guanabara

DYLU

Galvanotécnica

IKLANUVD

EMI GAR

e amem c.laí
va n3 c2 4

Indústria Brasileira
. Classe 22

de
Ou to /77 6.'Ir e /93
Sh9
Nome coa-Jen:1a,

nn•n•

Têrmos na. 648.251 a 648.262, de
30 . 5 64
Empresa Industriai Garcia S. A;
Santa Catarina

BOM-DIA
Indústria Brasileira
Classe 22
Fios em geral para lece'sgern e para
uso comem. Linhas de costura, para
bordar, para tricotas:cai etc. (exceto
barbsote)
Classe 23
Tecidos em prol
Classe 24
Artefatos de algodia. cânhamo, linho,
seda, M e outras fibras, não incluídos
nas demais classes

Fios em geral para tecelagem e para
aso comum. rachas para costura. para
bordar, para tricoraqem. etc. (exceto
barbante)
Cias: . 21
Te si i as ecri geral
Classe 24
Artefatos de algo3áo, canhatno, linho,
luta. seda, lã e outras fibras afio Inchadas em outras classes
Classe 27 .
Artefatos de alha eu fibra, nas incluidos nas outras classes
Casse 28
Altefatos de ssodutos acabados de origem animal vegeta' ou minerai, não
incluídos em ',Leras classes; artefatos de
substancias qu mica ,: não inchados •••••
outras classes
Classe 31
Tendas, lonas. correias de transmissão
de fiada espécie cor i oalba e barbante.
Material de vedação e msngueira
Classe 32
Tornais, revistas e ou';' . .açõsis em geral.
Álbuns. Pro g ramas eadiofônicos. Peças
teatrais e cinemasográficas
Classe 34
1 apetes, cortinas e pan . .s para assoa• bos e paredis Isa m ens e encerados,
iiir'usive para Instalas'es hospitalares
Classe -36
Artigos de vestuário i te teida snrte, Inclusive de e s eorte e pa sa crianças
(fraldas. cue coa etc.)

STEC
Indústria Brasileira
C'asse 50
Artigos da classe
Termo n. 648.29. de 30-6-64
Construções Indústria e Comércio
Reunidoe Ltda.
Rio de ,Janeiro

CONCOR
E
Classe 16
Título de estabelecia:acato
Têrmo n. 648.280, de 30-6454
Construções Indústria e Coent'sio
Reunidos Ltda.
.
Rio de Janeiro

e.

Têm° n. 648.281, de 30-6-64
Construções IndúsCla • Comércio
Reunidos Lt
da.
Rio de Janelto

MassaIvg
Indústria- Breisileire.g
Classe 16
. Artigos da classe
Térmo n. 648.287. de 30-6-64
Construções Indústria e CoMérdo
Reunidos Ltda.
Rio de Janeiro

•

6,5561‘.fe3(
- Rei";
Indústria irias
Classe 16
Artigos de classe
Térmo n. 648.283, de 30464
Lutece ojalbeiros S. A.
Guanabara

lutece Joalheiros S.
Nome comercial
Temos na. 648.284 e 648.285, de
30-6-64
Lutece °Janeiros S. A.
Guanabara

Lutece
Indústria Brasileira
Classe 13
Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classe
Termo n. 648.286, de 30-6-64
Condomínio do Edifício Maria Tereza
Guanabara

Edifício
_Maria Tereza
Classe 33
Titulo de estabeledmento
tênmo n. 648.287, de 30-6-64
Condaninio do Edifício Av. República
do Chile
nuanabara

EDIFICId
Av. Rep ubliéi do Chlik
Classe 33
Titulo de estabeledmento
Térmo tt. 648.288, de 30-6-6-4
Condo:tinto do Edifício

Aconcágua

emanabarp

Indústria Brasileira
Classe 16
Artigos da classe

tdifitiõ iSeõntãjiiai
Classe 33
Titulo de estabelecimento

nunca na. 648.259 a 648.290. de
30464
Administradora Amei S. A.
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Temo ia.° manr, de 3041964
Laboratório Climas S.A.

São Paulo

Guanabara

Termo ia° 648.304, de 30-6-1964
registra dores de eixo de
entrada e de salda, dkxkm de com- Indástria e Comércio de Retipen.
Paraná
porta, mdda de chave nom:mica, controles de kaluemdamenhm entradas de
chave mnemónica, dkxkm de proteção
de carga, painéis de circuitos impam.

soa, a:aduladores e desmoduladores. eisjcultos de ccenport, circuitos flip-flop,
dispositivos codificadores e descodificadores, tabuladores, impressores de alta
lidústria Brasileirà
velocidade, tambores magnéticos de armazenamento,. computadores., discos
Classe 16
magnéticos, servo-sistemas de transporte
Artigos da classe
de fita, owratmores de análogos em diClasse 25
gitais, transformadores, transistores, caArtigos da classe
pacitares, elementos semicondutores,
triodos, reles, solenóides, retificadores,
Termo n.° 648.291, de 304-1964
reguladores de voltagem, resistores, núCartonagem Santa Terezinha Ltda.
cleos de ferrita, osciladores, dispositiGuanabara
Classe 3
Um 'produto farmacêutico indicado no vos eletrônicos de descarga e oscilo.>
cópias
tratamento da Enterobiase, Ascaridiase,
Classe 15
Estrongilodiasie, Tricuriase
Para distinguir: Artefatos de porcaaaa,
Termo n.o 648.298, de 30-6-1964
faiança, barro e terracota louças vidra..
Medicamentos Alopáticos Nacionais tisticos e instalações sanitárias; artefato
Sociedade Anónima
das para uso caseiro, adornos, fins arSão Paulo
de ceramica para uso caseiro, adornos e
Classes: 33 e 38
fins artisticos, alguidares, aisnotarizes,
Titulo de Estabelecimento
assadeiras,. barris, bules, bidês, bacias.
bebedouros, biscoiteira& tembonieres
Termo n.o 643.292, de 30-6-1904
andeias, anheiras, copos, conse.os, cal..
Casa Rabaça Machado Cercas Ltda.
clarões, cântaros.- cadinhos, cofres
Guanabara
cubas, compoteras comedores para aves,
Indústria Brasiletrd
caçarolas, canecas, centro de mesa,-'des.
troa, graus, globos, 'jarras. Jardineiras,
Casse 3
Ileoreitos, leiteiras, lavatórios. manta.,.
Um produto farmacêutico Indicado nas gueiras. moringas, o:colheras, nichos, pi.
bronquites e tráqueo-bronquites
res. pratos, pilões, pratos para ornatos,
Termos as. 648.299 a 648.301, de pias, pinos, porta-joias, potes, porta.
Classes: 33 e 41
toalhas, porta-papéis higiênicos sopet.
.
30-6-1964
Titulo de Estabeletimento
P.I.P. Porcelana Industrial Paraná ras, saladeiras, saleiros, serviços para
refrescos, serviços para trios, chá e
Limitada
Termo n.° 648.233, de 304.1964
Jantar, travessas, talhas, taças, tojelas,
Paraná
Manuel Afonso Ferreira Neves Filho
vasilhames, vasos sanitários. skarn
Guanabara
Termo n.° 648.302, de 30-6-1964
Dimitriji Vasic do Brasil
Paraná

RETIPAR

I

CkRTONAGEM
STA. TEREZINHA

CASA RAUÇA •

GRÁFICA NEVES

Classes: 17, 33 e 38
Titulo de Estabelecimento
Termo n.o 648.294, de 30-6-1964
Moura, Guimarães e Cia. Ltda.
Guanabara

54

"

IND. BRAS.

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decoiações: Argamassas. argila
areia, azulejos. gatentes. balaustres. blo.
cos de cimento. bloros para pa-hmentação calhas, cimento, cal, cré, chapas
isola uca. caibres, caixilhos: co:unas:
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas agua,
Nome • Comercial
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas, estuque, camisa° de
Termo n.° -648.295, de 30-6-1964
..saseasfáltico, estacas, esquadrias, estruDr. A. Wander S.A.
turas metálicas para construções, lameSulça
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lages. lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, aiadeiras para COILItrUOCs. mosaices..proClasse 3
dutos de base as 4áltico, produtos para
Um reduto farmacêutico indicado
tornar impermeabilizantes as argamascomo analgésico
sas de cimento e cal, hidráulica, pedreTermo n.9 648.296, de 30:6-1964-- gulho, produtos betuminosos, impei/tabilizantes líquidos ou sob outras formas
Medicamentos Magicas Nacionais
para
• revestimentos e outros como na::
Sociedade Anónima
construções, persianas, placas para paSão Paulo
vimentação. aças ornamentais de cimento ou gesso, ara tetos e paredes.
PRORROGACÃO
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, parquetas, portas. portões, pisos, soleiras,
Para martas. tijolos tubos de coacreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de rimei to. vigas. vigamentos
vitrôs
Classe 8
Classe 3
Aparelhos eletrônicos de computar e
Um produto farmacêutico(componentes dor mesmas, amplificadoiRecalcificantel Ires. coo plementadores. registradores 1

Moura, Guimarães

e Cia. Ltda.

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrzntes: Aros para bibicletas, automóveis. auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braço&
breques, braços para veiculo& bicicletas, carrinhos de trtãO e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias. chassis, chapas cir.
culares para veículos, cebos de veiculo*
carrinhos para máquinas de estravar
corrediços, para veiculas. direção, desfia.
gadeiras. estriboa, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculas, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios. ónibus. para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedal, pautam,
rodas para bicicletas, raias para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veiculas, selins, tricicles, tirantes para veiculas vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus. aaraes de
carros, toletes para carros
Termo n.° 648.305, de 30-6-1964
Indústria e Comércio de Retipar Ltda.
Paraná

DERBY
MD. BRAS.
Classe 35
Couros e peles preparadas ou não, camurças, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotea de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para poeta-Mocas., malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-níqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viagem, sacolas, saltos. solas e solados.
tirantes para arreios e valises
Termo n.o 648.303, de 30-6-1964
Indústria e Comércio de Retipar Ltda.
Paraná

INDUSTRIA
ds
COMÉRCIO

ASCORBECALCIO
Industrie Brasileira

— na. Bras;

I
ttETIPAR
LTDA
Nume Comercu,1

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas parias
Integrantes. Aros para bibieletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores. alavancas de câmbio. braços.

breques, braços par-a veículos. bicicle-

tas. carrinhos &AIA° e carretas, 11111nhonetes„ carros ambulantes, cammhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças. carecerias, chassis, chapas circulares para velculos, cebos de, veículos
corrediços. para veicules, direção desligadefras. estribos. escadas rolantes. elevadores para passageiros e para esrga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculo& guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
• motocicletas. inotocargas. moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas. parw.brims, pedale, pantões,
rodas para bicicletas, ralos para bicicletas. reboques, radiadores para veículos,
rodas para veicules, selins, tricicles, tirances para veículos vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador. tróleis. trolelbus. varaes de
ra-r.o.. tolete.. para carros
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Termo n.• 648.306, de 30-64964
Indústria de Móveis e Esquadrias
Haien Ltda.
Pararia

INDUSTRIA DE
MÓVEIS E
ESQUADRIAS
HELEN LTDA.:
o

.

Nome Comercial

Termo n.o 648.307. de 30-6-1964
Indústria de Móveis e Esquadrias
Haien Ltda.
Pautai.

Termo n.° 648.310, de 30-64964
Abboud liaddad
Paraná

4 voz,
.44.4

Termo n.o 648.315, de 30-6-1964

Ind Brati
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, indutiva móveis ara escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo tudas, acolchoados para
móvel; bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços, biombos
cadeiri.s, carrrinhos para chã e caie

conjuntos para dormitórios, conjuntos

Limitada
Santa Catarina

Classe 32
Album% jornais, publicações em geral,
programas radiofónicos, programas televisionados, peças teatrais e Cinematográficas, revistas
Termo n.° 648.311, de 30-6-1964
Irmãos Moraes Ltda.
Paraná

INDUSTRIA
INDÚSTRIA E

Nome Comercial
'Termo n.o 648.309, de 30-6-1964
Confeitaria Acaulco Ltda.
Paraná

CONFEITARIA
má E

RESTAURANTE
ACAPULCO
Classes: :41, 42, 43 e 44
Titulo de Estabelecimento

BEBIDAS

- COMÉRCIO

SERRANA LTDA..,
Classes: 33 e 40
.Titulo de Estabelecimento
Termo a.° 648.316, de 30-6-1964
Rzewusk 8 Cia.
Santa Catarina

"1 12 É " -

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos paar animais. amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz. atum, aveia.. fivelas, azeite. azei
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha.
café em p6 e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chfi
caramelos, chocolates, confeitos, crava
Classe 41 •
cereais. cominho, creme de leite, cremes
Temera de cozinha rearado a 'base de alimenticios croquetes, compotas. canalho
gica coalhada, castanha, cebola, condi.
Termo n.° 648.312, de 30-6-1964 alentos para alimentos. calorentas.
chouriços, dend& doces, doces de fruLarninadora Tupi Ltda.
tas. espinafre, essências alimentares, em
padas. ervilhas, erixovas, extrato de 'ss
Santa Catarina

RECORD

CLINILAR, El'A

Termo n.• 648.318, de 30-6-1964
InÀlatria Bebidas Serrana Lidá'.
Santa Catarina

SANTO A.NTONIO

para sala de jantar • sala de visitas.
conjuntos para terraços. jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, dividias, divans, discotecas.
Ind. Bras
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, mesinhas -para rádio e televiClasse 4
são. mesinhas para televisa°, molduras Palitos, pás de sorvetes, palitos de fóspara quadros, porta-retrato; poltronas. foros, caixas de fósforos e palitos para
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapirateia e dentes
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
—Termo n.o 648.313, de 30-6-1964
vitrines
Fábrica de Malas Milatex Ltda.
Paraná
, Termo a.' 648.308, de 304-1964
amuar S.A.
Paraná

•

j

Indústria e Comércio S.natez Antnic I

Ind. Bras.,
FORMLAÇO
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FÁBRICA
DE MALAS
• MILATEX
LT'DA.

Nome Comercial
-.Termo n.o 648.320, de 30-6-1964
Dirceu Gomesd os Santos
Rio de Janeiro

RESTAURANTE)
CHURRASCARlist

DUCEN
Classes: 41, 42 e 43
Titulo
Termo n.o 648.319, de 30-6-1964
Pedro Moacyr Rodrigues Barba"
Guanabara

Classe 1

mate, farinhas alimenticias, favas, fé Nasomentes, acetona, ácidos, acetato.5
•
calas, flocos, farelo, fermentos, feijao
nid
e ace•
radloos,altEuitanisaent:
figos. !dos, fretas sêcas naturais e crts- ilaul
oo
za.. ifilleacci
crac"
fibra
ça
teos ádgeu laral
ogreoanst
Untadas: gricose. gema de mascar, gor.
duras, granulo; grais de bico, gelatina
alumen, alvaiade, alvejantes in•
goiabada. geléias. herva doce. hema
mate, hortaliças, lagostas, lingeas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro. mas.
588 alimentícias. mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrao, mas.
es de tomate, tne', e melado. mate. massas para mingaus, mo lhos, moluscos.
axstarda, mortadela, nós rtoscada, nozes; óleos comestiveis, ostras. ovas.
Nies pinos, prlinés, pimenta, pós para

podias. piddes. peixes. presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizza pudins;
queijos, rações balanceadas para =Imais, reqoeijaes, sal, sagu. sardinhas.
;ondulam, salsichas, salame*, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
fretas: tonadas. tapioca, tamaras, nfily
rim- tremoços, tortas, tortas para ah.
mento de animais e aves, torrees,

&latrina, alumiai° em pó amanha"
anti-incrustantes, anti-oxidantes, anda
oxidantes, anti-corroslvos, antl-cletonan•
tes. azotatos, água acidulada para
acumuladores, agua oxigenada para
fins industriais, amónia; banhos para
galvanização, benzina, benzia. betume%
bicarbonatos de sódio, de potássio; 0911
virgem, carvões, carbonatos, . cataliza•
dores. celulose, chapas fotográficaa
composições extintores de incêndio, do!.
ro, corrosivos, cromatos, corantes, cuco
soim descorantes, desincrustanta, dite
solventes; einulsoes fotográficas. enxos•
fre. ca, esmaltes estereatos; fanal, fil•

mel sensibilizados para fotografias. !t•
xadores, formol, fosfatas industriais, fós•
foros industriais fluoretos; galvanizadores. gelatina para fotografias e pintura,
giz, glicerina; hidratas, hidrosulfitast
toucinho e vinagre
impenneabilizantes, ioduretos; lacas;
Termo ti.° 648.317, de 30-6-1964
massas para pintura, magnésio, mera
Comércio
de
Importação
e
Exportação
Nome Comercial
cudo: nitratos, neutralizadores, ultroce•
Blumenau S.A.
lulose; óxidos, oxidantea, óleos para
Termo n.• 648.314. de 30-6-1964
Santa Catarina
pintura, óleo de linhaça; produto. qui.
Indústria Tecia Santa Catarina Ltda.
micos para impendo, potassa IndusSanta Catarina
trial, papéis emulsionáveis para a fo•
COMÉRCIO DE
tografia, papéis de turnesol, papéis he•
liográficos .e hellocopistas, peliçulaál
INDUSTRIA
sensivels, papéis para Mtografia e aná'
IMPORTAÇÃO
Uses de laboratório, pigmentos, potaaa,
TEXTIL STA
pós metáltios para a composiçio
E - EXPORTAÇÃO %tinta%
preparações para fotografias,
!Produtos para niquelar. pratear e cromar, produtos para diluir tintas prossia.
CATARINA LTDA.
B LUMENAU S/A
to; reatavas, removedores, reveladora&
sabão neutro, sais, salidlatos, bacante".
silicatos, soda caustica, soluções quf.
micas de uso industrial, solventes, sul.
Nome Carn2rcA
Nome Comercial

Novembro de 1964
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Otos; tintas em p6, liquida& sólidas
pastosas para madeira, ferro, pare. , contrações, decorações, couros, teEm fibras, celulose, barcos e veiculo& talco industriaL tbiner,
Tênno n .o 618.321, de 30-6-1964
Pedro Moacyr Rodriguez Barbosa
Guanabara

Tia= af 648.325, de 30-6-9164
(Prorrogação)
Custódio de Almeida & Cia.
Guanabara
PRORFtOGAÇA1

SERVIÇOS DE -ESC012
..Para Firmas de ElitÍ
Classe 50
Frase de propaganda
—Tênnos as. 648.322 e 648.323, de
30-6-1964
•
Orvile Derby A. ,Dutry
Minas Gerais

ao, Serbicides, inactiddat, laccUined.
larvicidas, microbicidas. medicamentos
para animais, aves e peixes. óleoe desinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes, papel fumegaVeio, pós inseticidas, parasiticidas,
gicidaz e desinfetantes, preparações e
fetantes e veterinário& raticidas, rapédioa para fins veterinários, sabões veta
hilários e desinfetantes, sais para fins
agricolas, hortícola& sanitários e veterinários, sulfatos, superfosfatos, vacinas
para aves e animais, venenos contra
herva daninhas
insetos, animais
648.326,
de 30-6-1964
Termo n.°
(Prorrogação) .
Laboratórios de Imraunoligia Applicada
Limitada
Guanabara

~ao a. 648.330, de 30-6-811
(Prorrogação)
Custódio de Almeida 8 Ra*
Guanabara
TPRSRR0GACII0

UrgáricLt
Exijil Perfeição'
Classe 50
?rase de propaganda
Térmo n. 648.331, de • 30-6W"
Siegfried Back.
Rio Grande do Sul

Classe 1

rara distinguir, tintas, lacas, vernizes,
esmaltes, substancias quimicas usadas
em geral nas indústrias, anilinas, absuratentes, alcatrão, água raz, álcool, alusninio em pó, alvaiade, amila, antideto:mates, anti-incrustantes e desincrustam
tes para caldeiras, arsênico, acetona.
acetato de chumbo, acetato de cobre.
acetato de amônio, acetato de potássio,
acetato de zinco, ácido bórico, ácido
acético, ácido axálico. ácido nitrico,

ácido fênico, ácido cacica, ácido ali-

PRORROGAÇÃCi •
:LABORATÓRIOS DE INMONOLO4i
ARMADA LTDA.

Classe 35

Titulo

Térnto n. 648.332, de 30-6-64 -

Indústria Brasilein.,

Classe 41
cilico, ácido benzélico, actol, água oxige- Alcachofras, aletria, alho, aspargos

(Prorrogação)
Sto Paulo Alpargatas 8. A.
São Paulo

- Nome Comercial
Têrmo n.- 648.327, de 30-6-64
Engarrafamento Pitú Ltda.
Pernambuco "

•

nada, albagina, albunainato de ferro.
argirol, arseniato de ferro, arseniato de
potássio, arseniato çie sódio, antimônio
metálico, amoniaco, liquido, arenal. aristol e cetalilida, bálsamo de penam bicloreto de mercúrio, bi-fosfato de cáldo, bicarbonato de sódio, bo/us alba.
boricina, borato de sódio, benzonaftol,
benzoato de mercúrio, bistumbse, bicarbonato de potássio, breu FF, cola sintética, composições químicas utilizadas
pelas indústrias, texteis e pelos cortu:nes, corantes minerais para uso na
indústria, creosoto para usos nas indústrias, calcina, cal virgem, carbonato de
magnésio, carbonato de sódio, carvão
'vegetal em pá, carvão ativo, caseinato
e sódio, carvão animal, cianureto de
mercúrio, citrato de cafeina, citrato de
ferro, citrato de prata. citrato de potássio, cloreto de amônio, cloreto de
tal, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, colargol, colódio elástico, cremar

açúcar. alimentos paar animais. amido
amêndoas, ameixas, arnendoim araruta
arroz, atum, aveia, avelãs. azeite, azeitonas. banha, bacalhau. batatas, balas
biscoitos. liombons, bolachas. baunilha
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau. carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho. creme de leite, cremes
allmenticios croquetes, compotas.. caragica. coalhada. castanha, cebola. condi.
cnentos para alimentos. colorantes,
chouriços, dendê. doces. doces de- fru.
tas, espinafre, essências alimentares. em.
padas. ervilhas. encovas. extrato de to"
mate, farinhas alimentícias. favas. Fé
cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão
Classe 42
figos, frios, frutas sêcas naturais e cris.
Aguardente
talizadas; gricose. goma de mascar. por•
Térmo n. 648.328, de 30-6-64
duras. grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada, geléias, herva doce. herva Laboratórios Farmacêuticos Vicente
Amato — Usáfarma 8. A.
mate, hortaliças. lagostas. lingtass, leite
condensado, leite em pó, legumes etc
São Par.'
conserva. lentilhas. linguiça. ;ouro, mas.
de tártaro, cuprol, citrato de feno, ci- Sas alimenticias, mariscos, manteiga.
trato de quinino, citrato de ferro verde margarina. marmelada macarrão. mas
Carbonato de amônio, cloreto de zinco. 'ia de tomate, mel e melado, mate. masarbonato de potássio, Carbonato de Sbt, para mingaus, molhos, moluscos,
manganês. demmtel. desengraxantes para mostarda, mortadela, nós moscada. ao.
niquelação. desoxidantes para metais Zf 3, óleos comestíveis. ostras, ovas.
-industria Brasileira
desincrustantes para máquinas, enxóire. pus. piaos. prlinés. p imenta, Pós Para
pickles,
peixes,
presuntos,
pama pó, estearato de 'alumínio, • essências
de gomenol,-essencia de eucalipto, emo- tês. petit-pois. pstilhas, pizzas. pudins;
Classe 2
lientes para remoção de tintas apitca- queijos, rações balanceadas para aniUm produto arai-belíssimas,
das, ecnulsionante para produtos nsfál- mais, requeijões, sal, sagu, ;sardinhas,
Urino a. 648.329, de 30.6-64
ticos, esmaltes, eter, fenosalil, formo'. sannuiches, salsichas, salames, sopas en(Prorrogação)
.
fosfato de ferro, fosfato de tricálcio, j'rs- latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
Sio Paulo Alpargatas N. A.
faío de potássio, fosfato de sódio, fos- imas: torradas, tapioca. tâmaras, tidiula
Stio Paulo
fato de embalo, fluidos para freios, rim. tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
tlicerina. glicerofosfato de potássio,
toucinho e vinagre
glicerofosFato de magnésio
Classe 2
Termo n.° 648.324. de 30-6-1964
Substâncias e preparações quinaras usa(Prorrogação)
das na agricultura, na 'horticultura, aa
A B C Rádio e Televisão S.A.
veterinária e para fins sanitários,
- saber: adubos, ácidos sanitários. águas
São Paulo

Fertidazoi,

•

PRORROGAÇÃO

Símbolo de

ke

Beleza e Classe
•
Clariesr 6, 7, 8. 9, 10, 11 e 23
Fra , e de propaganda

desinfetantes e para fias sanitários,
apanha-mosca e insetos (de goma e
papel ou papelão), álcalis, bactericidas,baratidda& carrapaticidas, cresta, creio.
talina, creosoto, desodorantes, desinfetantes. defutnadores, exterminadores de
pragas e hervaa daninhas, asterilizantes. enibrocações para animai& enxerClasse 12
tos, farinhas de ossos. fertilizantes. fosfatoli, formicidas, fumigantes, tangi& Ilhós metálico para lonas, enceradcs.
panos e semelhantes
das. 'lime para fins veterinários, gim -

PROROGAçjà
n11. 44%.

1
1
/
.""

lew

Classe 34
Corrais. =pacho& encerados, índia
siva para instalações hospitalares. Unir
leoa, tapetes em geral para assoalhai
e andes e artigos de pele para

41I

mesmos fins. pssadeiras
Tértno n. 648.333. de 30-6-64
Matando Norberto Alves Cerveira
duanahara

EN I
Classe 32
Almanaques. anuários, álbuns 'moressol, cartazes, catálogos. jornais riaclo
naus e estrangeiros. publicações im pressas. revistas. Propaganda em radio.
televisas, jornais. prrgramas rachofemicoo, pecas teatrais e cinematográficas
e revistas impressas
Tèrmo n. 648 335. de 30-6-64 —
PlásticOà-sftevea Ltda.
São Paulo
PRORROGAÇÃO

A-GUIA
1na4 stria Brasilelra
Classe 4‘)
logos. hrinr;i1r00.... art41,1c despo--vos e
Passatempos. a anber • álbuns DIra re- •
cortar e armar aviões autorr '. n ris
aros. argobs. 1,r. rn-inhaR bonecas bonecos, baralho s de iwtas bulas para
todos os esportes hr;!,ouedos em Forma
brim/o-do hfi l/ide animais 11913.,s
brMottedos mr(" !'imroq. larincuedoe
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forma de instrumentos musicais.
brinquedos em forma de armar, brinquedos de borracha com ou sem amovas, carrinhos. carrocinhas, caminhôes,
cartas de jogar. chocalhos, caneleiras
para esporte. cartões para ledo, casinhas de brinquedo, casiahas de armar,
cadeiras de brinquedo, carteiras e envelopes com fõlhas para recortar e
armar, calçados para bonecas, cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo,
copos de dados, caixinhas de música,
dados, dardos, discos, dominós, espingardas de brpinquedo, espingardas de
vento. estaquinhas para jogar, enigmas.
engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar. ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais,
figuras para jógo de xadrez. fogões
fogáozinros de brinquedos, jogos de
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
ganchos para pesca, gulsos para criatiças, halteres, anzóis. iscas artificiais
para pesca, jogos de damas, jogos de
dominó. jogos de raquete, linho. pára
pesca, luvas para boa, para esgrima,
para jogador de soco, mascaras carne-,
valescas, mesas de bilhar, de campista,
de roleta, de xadrez, mobilias de brinquedo, miniaturas de atendia domésticos. patins, patinetes piões. petecas,
plarquetas para ginástica, peças de
Jogos de damas, dominó e xadrez. Pelo.
taa: pianos e outros instrumentos
cais de brinouedo, pistolas de atirar
flexas, papaodios de papel, panelinhas.
quebra-cabek as em forma de armar,
raquetes. redes de pesca, redes para
Jogos, rodas de roletas, revólver de
Winquedo, soldadinhos de chumbo, tableiros para jogos, tacos de bilhar.
tambores para crianças. tainburéus,
tamboretes, ténis de mesa, trens e viasférreas para brinquedos, varas para
pea.a, vagonetes e setSelins

em

teemetros; cinematógrafo; cromatoscópios; danaras fotográficas: - coloimetros;
barómetros; binóculos; bússolas; diafragmas fotogrAcos; estéreo-comparadores; estereosc6ppios; fotômetros, lentes; lentes de contato; lucímetros; lupas,
metrônomos; medidores quilométricos;
medidores totalizadores; „medidores daqui': medidores de gasolina: medidores
de essências; medidores de eletr.cidade;
meldores de fator potência; medidores
de profundidade; medidores de rotação,
mediores de tempo; medidores de watts
hora; microscópios; mierospectoscópios;
monóculos; nivela, uiveis de mercúrio;
objetivas fotográficas, objetivas oculares, óculos; óculos de alcance; ocilógrafos; oftalmoscópios; oftalmômetros: op.
temetros; pés para amaras fotográficas; periscópios; piroscópios; planimetros; planômetros; pluvoinetros, potenciómetros; polarímetros; quadrantes astronómicos; quadrantes polares; quadrantes marítimos; quadrantes solares;
quadrantes verticais; refractômetrosi réguas correeças; réguas graduadas; Mocas métricas; réguas de cálculo; sacarimetroa; sextantes; teodolitos; telesc&
plos; telescópios de inversão; telêmetros; termostatos; termômetros
.
Térmo n. 648.337, de 304-64
faial J. Nejtnan
Guanabara

Confecções Finas
Pára Revendedores ISNE
Ciasses: 33 e 36
Vestuário de senhora em geral
Ténno 'n. 648.339. de 30-6-64
Sérgio Lima Neto
Guanabara

'Guanabara

inclitiatria Brasileira
Classe 8
Uma Ignição transistorizada

Classe 41
Tèrmo n. 648.340, de 30-664
Azeite, azeitonas. const rvas, frutas sê Joaquim Expedlcto Montenegro Bentas
cas, óleos comestivels, vinagre
Guanabara
Têrmo n. 648.336, de 30 -6-64
Isiel J. Nejman
8!S Serviço Informativo
' Guanabara

'Brasileiro
Classe 33
Titulo
Tênias n. 648.341, de 30-6-64
Joaquim Expedicto Montenegro Bentas
Guanabara

Clasm- 36

Vestuário de sed ora em geral
Termo ti. 648 538de 30-6-64-Dalton Dias Bica%

PRORROGAÇÃO,

FRENOTOSSIL
INDUSTRIA BRASILEIRA

rri

Classe 3
Produto farmacêutico à base de codeína,
tiocol e benzoato de sódio, destinado
ao tratamento das traqueo-bronquites e
suas manifestações
Indústria Brasiieirie.
Têrmo n. 648.344, de 30-6-64
Classe 28
TV Excels1or Rio S. A.
Saltos de matéria plábtica paar ca çados
Guant,bara
Têntno n. 648.30, de 30-6-6-4—
M. Are erim 8 Cia,
Pernambuco

PLAY-130Y

Claue 32
Programa de televisão e radiofônico
Tèrmo n. 648 :345, de 30-6-64
. Editara Ypiranga S. A.
Guanabara

YPIRANGA
Classe 50
Impressos e cartazes em geral
nono n. 648,346, de 30-6-64
Aguas Sanitárias Super Globo de São
Paulo Ltda,
São Paulo

IH

(Leite do ClIco'.
,

itOC HED6
1 N l‘.

indástria . brasilela
Clasw 43

Leite (1,, coco
Têrmo n.° 648.351, de 30-8-1964
Bar Ti tolês Ltda.
São Paulo

401 4°

491,4#
ÇO)4 —
'104

Álcool

Importadora Balthazar Ltda.

maustria Brasileira

nhos, perneiras, quitnonos, regalos,
robe de chamb.,e, roupão, sobretudos,
susy.tnsórios, saldas de banho, sandálias,
suciares, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tater, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n. 648.349, de 30-6-61 .
Artefato de lideta, "Armeto" Ltda.
Rio de jz.neiro

Têrmo n. 648.343, de 30-6-64
Laboratório Eneloterápica Ltda.
Guanibara

Classe 41

Têrmo n. 648.334.. de 30-6-64

CIDADELA
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.FAN - Fichário Artistico
Nacionet

« tttaetion

Clasot 33
Titulo
Têm) n. 648342, de 30-6-64
McNeil Laboi atories Inc .
F.etados Unia , da América

Classe 8
Para d.stinguir: Aerômetros, amaro=
Eros; aparelhos para analisar alimentos:
aparelhos elétro-técnicos físicos, fotográficos, geodésicos, isotérmicos, micro.
métricos; aparelhos ozonizadores: aparelros de projeção: aparelhos retificadores de energia elétrica: aparelhos para
revelaçáo; aparelhos de controle; aper-

Indústria Brasileira
Cm ', -4
Artigea tis esase

Classe 42
nano n. 648.347. de 30-6-64
Aguas Sanitárias Super Globo de São Para distinguir: Aguardentes, apeleiVO4, anis, bitter. brandy, conhaque, cerPaulo Ltda.
vejas fernet, genebra, gin, kurael.
São Paulo
nectar, punch, pimpermint. rhum,
lucos de frutas em álcool, vinhos, ver-

RAINHA DO LAR
Classe 46
Agua sanitária, etc.

Tértno n. 648,348 - de 30-6-64
Confecções fvlariva Lola
Guanabara

a

arIVO
Indústria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusis,
botas, botinas. blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças. casaçao, coletes, capas. chales
cacbecols, calçados. chapéus. cintos.
cintas, combinações, carinhos. calças,
de senhoras e de crianças, calções, calçar, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
salas. casacos, chinelos. dominós. acharnes, fantasias, fardas para militares. COruitais. fraldas. galochas, gravatas. gorros jogos de lingerie. Jaquetas. laques.
luvas, ligas, lenços. mantas. meias.
maiôs. mantas. mandrião, manilhas: paletós. palas, penhoar. pulover, pelerinas,
peume ponches, pols, pijamas, pu.

with, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky

Têm° n.9 648.352, de 30-6-1964
jobamo Ltda.
Santa Ca ta ri na

OBAM O
jndstri biããneiriti
Classe 11
•Supol'.es p .-a transportes de crianças
em iambretas, motocicletas e motonetas
"Tê-mo n.o 648.353, de 30-6-1964
Indústrias Farmacêuticas Shark - Awsat
do Brasil Ltda.
Guanabara

Classe 3
Substâncias químicas e outros preparai
dos ara Ferem usados na medicina e na
farmácia. Vacinas á bioculturas para
serem usadas na medicina e na farmácia

4018 Sexta-feira
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Tèrmo n.° 648.364, de 30-6-1964Tármos as. 646.354 a 648.357, de embzlezar dlios e olhos, carmim para
Rádio Tiradentes Ltda.
o rosto e para os lábios, sabão e creme
30-6-1964 •
Minas Gerais
para barbear, sabão liquido perfumado
Companria fiação e Tecidos Pôrto
ou não, sabonetes, dentifrlcios em pó,
Alegrense
.
pasta ou aquieto; sais perfumados para
Rio Grande do Sul
l banhos, pentes, vaporizadores de parte•RLDIO TIRADENTES LTDA
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
cilios,
rum
de
louro,
saquinho
perfue
Nome Comercial
,IP808110GAÇA0 •
I mado, preparados em pó, pasta, líquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
Termo n.9 648.365; de 30-6-1964—
dissolventes e vernizes, removedores da
Rádio Bib Ben Ltda.
cuticular; glicerina perfumada para os
Minas Gerais
cabeias e preparados para dsecolo-,
rir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
RitDIO SIO-BEN -LTDA
Classe 23
Termo
n.° 648.360, de 30-6-1964
Tecidos de lã
Imfabrasil — Importadora Ferro e Aço
Classe 37
Nome Comercial
do Brasil Ltda.
Cobertores
Têrmo
n.°
648.366, de 30-6-1964
Classe 22
Guanabara
Rádio Esmeraldas Ltda.
fios de 11 para crochet e nixotageir,
Minas Gerais
Classe. 36
•
Artigos da classe
Têrmo n.° 648.358,.de 30-6-1964
'RÁDIO ESIDERALDA LTDA
Perfumaria Guedes Sobrinho Ltda.
Guanabara
Indústria Brasileira
.v.dne Comercial

HATE ll

Novembro de 1964
ça, Sguras para enfeitar bolos de mi.
versarios, batizados, casamentos C Ou*
trai quaisquer comemorações, imagem,
letreiros, manequins, magnetes, obras ar.
tisticas, obras de pintura, painel. e cartazes para decorações e para exposição
proietos, mostruários de mercadorias diversas e para propaganda, suportes artisticos para vitrines, estatuetas para
adornos e para fins artísticos, tabo/eta4
Têrmo n.° 648.370, de 30-6-1964
Bebidas Lorusso Ltda,
São Paulo
•

«

Henjix
"_Indústria Brasileira'

Classe IR
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons", cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
arbelezár cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabiio liquido perfumado
Ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escavas para dentes, cabelos, unhas,
• cílios; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tiloloS para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutkula; glicerina perfumada para os
Cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Tèrmo nft 648.359, de 30-6-1964
Perfumaria Guedes Sobrinho Ltda.
riumsabara

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aça
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico. cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto.
en, barra, ferro manganês. tarro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável.
lâminas de metal, lata etn talha, latão
em Rilha, latão era chapas, latão em
vergalhbes, ligas metálicas, limalha',
magnésio, manganês, metais -não trabalhados ou parcialmente trabalhadoa, metais em massa, metais estampado',
metais para solda, niquel. zinco
Têrmo n.° 648.361, de 30-6-1964
Alberto Fainblat

-Têrmo n.° 648.367. de 30-6-1964
Sociedade Brasileira Franz de
Armações de Óculos
Guanabara

Classe. 28
Armações de óculos
Terrno :IP 648.369, de 30-6-1964
Bebidas Lorusso Ltda.
São Paulo

Industria Brasiló'Íiã

Minas Gerais

• PRORROGAÇÃO
CASA SINFONIA
ripsne 8

Titulo
Têrmo ri.* 648.362, de 30-6-1964
Rádio Itatiaia Ltda.
Minas Gerais
• 12420 pp„,,
-

Classe 42
Aguardente de . cana
Têrmo n.° 648.368, de 30-6-1964
Stddlo de Arte "Mester" Ltda.

•

IClasse 32
Para distinguir: Revistas, jornais, anuários, almanaques, livros, álbuns, boletins, caPlkios, peças radiofônicas, teatrais e cinematográficas, programas de
Indústria Brasileira'
rádio e de televisão
Termo
n.°
648.363, de 30-6-1964
Classe 48
'Rádio Itatiaia Ltda
Para distinguir: Perfumes. essências, ex*Minas Gerais
tratos água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas. água de alfazema, água
para barba. loções e tônicos para os
82.
'cabelos e para a pele, brilhantina. ban. dolina• batons, cosméticos, fixadores
is
penteados, petróleos, óleos para os
.r :debelos,
Classe 32
creme evanescente, cremes gol'.
nrosos e pomadas para limpeza da pe- Pare &adagiar: Revistas, Jornais, anua, , e maquilage". • depilados, desodo- rios, almanaques, livros, álbuns, bole• rantes, vinagre aromático, pó de arroz tins, catálogos, peças radiofônicas, tea• talco pefumado ou não, leiga para tral' e dnematográficas, programas de
rádio e de televisão
•' pestana e sobrancelhas, preparados pera

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis, bitter, brandy, conhaque, ca.
vejas temei, genebra, gin, kutnel,
;matar, punch, pimpermint, :turra,
sacos de trutas em álcool, vinhos, ver.
muth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
Termo 0.9 648.371, de 30-6-196k
Nacional Auto Peças Ltda..
Rio Grande do Sul

S harap oo fi x

*Triestestac,

Cc 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
Integrantes: Ares para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, braça,'
breques, braços para velculos. bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, ccbos de velenho
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para velculos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes. ele,
vadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus. para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas,, reboques, radiadores para veiculo",
rodas para veiculos, selins, tricicles, tirantes para veículos. vagões, velocipedes, vareta" de controle do afogador e
acelerador, tróleis, trolelbus, varies de .
carros, toletes para carros

.,:lasse 25 •

Para distinguir: Arvores de natal. Dlbelots, bolas para enfeites de arvores
de natal, cartas geograficas, cartões postais, cartazes, diplays, desenhos :trilai,cai, desenhos, decalcomania para tecidos, estatuas, estatuetas, estampas, gravuras, grutas de vidro, figuras de ornatos, festões, fotografias frutas de loa-

Termo n.° 648.372, de .30-6-1964
Editora e Publicidade T. N. Ltda.
Guanabara

Brazilian Politicã1 %Warp
Clame 32
Uma ublicaçáo Imprecai

Termo a. 648.378. de 30-6-64
Ortep — Organização Técnica de
Projetos Ltda.
Rio de Janeiro

Termo nA 648.373, de 3041964
D••n•rluções Musicais Lena lada.
Guanabara

- ozgão cepa oeiroJetii
11

Classe 8
Discos gravados
Termo n.5 648.374, de 3041964
Produções Musicais Lena Ltda.
Guanabara

11

_

Térmo a. 648.380, de 30-6-61

J. P. Mesquita
Rio de janeirci

///iáveio.
Casse 33
Correnigens de Imóveis em geral
Termo n. 648.381, de 30-6-64
i..P. Mesquita
Rio de Janeiro

.‘ PRINCIPAL » " COIMO

Rio de janeiro

GA NGES
738TRIA BRAMEIRA

Termo n.• 648.393, de 30-6-1964
Labsaa•L‘rios Keto-Wemaco Ltda.
São Paulo

KE 1-0 -WEMACO
Classe 3
Artigos da Classe
Termo n.o 648.395, de 30-6-1964
(Prorrogação)
Ciba Société Auonyme (em alem,
Cibis Aktkngesellschaft) (em Inglês
Oba Limited)
.
Suíça

PRORROGAÇÃO

Terrao n. 648.389, de 30-6-64
Hymalayas — Perfumes Lida
Guanabara

PYROGERI

TÁGAR
INEOSTRIA BRASILEIRA

Termo n. 648.390, de 30-6-64
Bytnalayas — Perfumes Ltda.
Guanabara

Cana. 50
Impressos em geral
Termos as. 648 382 se 648.383, de
30-6-64
Levantamentos Aerclotograntétricos
S. A.
• Guanabara

de 1964 4019

Classe 48
Essências para, perfumes e perfaues

Classe 48

e Indústria de Café Ltda. •
Nome Comercial
Termo n. 648.377, de 30464
L. — Construtoca e
11.21;a1;1.
ria Nova 'América Limitada

Termo n. 468.388, d e30-6-64
~sins — Perfumes Ltda.
Guanabara

Basearias para perfumes e perfumes

• fkr% Princip
- e tiegro
Classe 45
Titulo
Termo n.° 648.376, de 30-6-1964
Principal — Comércio e Indús;ria de
Café Ltda.
Rio de janeira

Classe 41
Aveia, arroz, carnes verdes, carne salgadas, salames, patos, patê, presuntos,
mortadela, massas, queijos e doces em
conservas e em pacotes

Nome comercial

4.03

c:me o
Discos gravados
--Termo n.° 648.375, de 30-6-1964
Israel dos Santos Cardozo
Guanabara

ntovembro
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HYMALAYAS
INUTSTRIA BRASILEIRA

Classe 48
Essências para perfumes e perfumes
Termo n. 648.391, de 30-6-64
Hymalayas — Perfumes Ltda.
Guanabara

.Classe 1
Amlinas
Termo a* 648.3964 e 30-6-1964
(Prorrogação)
Ciba Société Anonyme (era alemão:
Ciba Ak tiengesel/schaft) (em inglês:
Ciba Limited)
Suíça
PRORROGAÇÃO

CHLORARTIN
Classe 1
Anilinas
Termo n.° 648.398, de 30-6-1964
Produits A/imentalres S.A.
Suíça

UNDER
Classe 33
Insignia

11411/STRIA BRASILEIRA

Classe 48
Classe 50
Cartazes impresso., cheques. enches Essências para perfumes e perfumes
cartões, tennosplásticos de identidade.
Termo n. 648 392. de 30-6-64
etiquetas Impressas, faturas, folhinha,.
liymalayas — Perfumes Ltda
'mpressas, notas promissórias, recama e
duanabara .
rótulos

Classe 41
Carne • extratos de carne, carne
conserva ou conservas a base d ant.'
ne; çeixes e ataca em conserva, prepa•
rados para sopa, =Caos; pastas ou ma*
sas alimenticias farináceas, arroz e preparados a base de. arroz, preparados
Termo n. 648.38t de 30-6-64
feitos de cereais; verduras ou vegetais
Gnsuud ralis — Guanabara Distribuidora
e frutas em conserva, sucos de frutas,
de Alcalis S. A.
chá e extratos de chá, café e extratoa
Guanabara
de café, sucedâneos do café, extratos de
IND0STRIÁ BRASILEIRA
sucedâneos do café, cacau, adias, todoll
Classe 48
os alimentos e conservas acima em fora
611ANALCALIS -G tiAN AB AR IL
Essências para perfumes e perfumes saa de rearados instantâneos ou nalli
temeras, condimentos, esteirarias, ovos,
Termo a.° 648.394, de 30-6-1964
OMINOU DE ALCAUS
óleos e gorduras comestiveis, kite, lei(Prorrogação)
te esterilizado, leite evaorado ou daliOba
Société
Anoayme
(em
alemão:
Nome comerciai •
dratado,
leite condensado, leite em 66,
Oba Aktieagesellschaft) (em Inglês:
bebidas
nãoalcoélicas
â base de lente
Termos na 648.335 a 648.387, de
Oliba Limited)
"yoghurt", arme, manteiga, queijo,
30-6-64
%Iça
chocolate, doces e bombons, artigos de
Guanalcalis — Guanabara Distribuidora
confeitaria e de astelaria, sorvetes, pra*
de Akalis S. A.
dutos para fazer ~vetes
Guanabara
•
fRORROGAÇAii
Termo n.° 648.397, de 3044961
Euroema Motor Products, Inc.
Estados Unidos da América
--INDORTRIA BRASZfflh

CLIMAX

Casses: 16 e 50
•
Insignia
Termo n. 648 379. de 30-6 64
Ortep — Orgazrzação Técnica de
Projetos Ltols.
•
Rio de faneis

•n•nn11.

GUANALCALIS

COPRANTEX

• Casa.- 1
. ara- distinguir: frIcalts
classe!
Produtos químicos para a indústria têx•
Ciaste 50
Impressos, papéis timbrados para cor- til, agentes quimicos para apresto, agen'Cs,f 17
Artigos, máquinas e instalações para respondência, letreiros e pratfletoa de tes quImicos para curtimento, resinas
sintéticas, corantes e tintas
escritórios e desenhos
propaganda

EMPI

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suai partes
Integrantes: Aros para biblrietas, suta
móveis, auto-caminhões, aviões,
tecedoras, alavancas de cambio, buço&

4020 Sexta-feira S.
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breques, braços para velaulos, bicicletas, carrinhos de mào e carretas, caniláhonetes„ carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carócerias, chassis, chapas eiscalares para veículos, ccboa de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão
. locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantõea
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para .veículos, selas, tricicles, tirante. para veículos vagões. velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Térmo na 648.399, de 30-6-1964
TrIhn Cottoa LimiSed
Escócia
GRINGO
VERMELMO
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Classe 44
Cigarros, charutos e fumo ou tabaco
para fumar
Tármo ta° 648.400, de 30-0;1964
Morton Salt Company
Estados Unidos da América.

Tértno n.a 648.403, de 30-6-1964
(Prorrogação)
Magnesita S.A.
Minas Gerais

32ÁMARP1r.
Indtzstria Brat:aleita"
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blocos"de cimento, bloros para pavimentação, calhas, cimento, cal, crê, etapas
Isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas dágoa,
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edificações prernoldadas, estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estataras metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as çáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentai., de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antireidos para uso nas construções, parquetaa, portas, portões, pisos, soleiras,.
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs
Têrmo 0.0 648.404, de 30-6-1964
(Prorrogação)
Colgate-Galmolive Company
Estados—Unidos da América

MORTON

• ratam • O sabonete da juventude s.

Classe 41
Substâncias alimentícias e cus preparados. Ingredientes de alimentos.
Essências alimentícias

Classe 48
Frase de propaganda

Termo nar 648.401, de 30-6-1964
Morton Salt Company
Estados Unidos da América

`MORTON's]
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus prepa
rados. Ingredientes de alimentos.
Essências alimentícias

tona • 'Ela aveludada como peta).*

de roas

- Novembro de 1964

648 .407,
dilatadores, dinhanetros, drenos, duchas
64
Aktiebolaget Astra, Apoteltarass Ke- animais, elevadores, estojos túmida*
iniska Fabriker.
Suécia

1NFESSAR
Classe 3
Solução de amino acido para nutri;ao
por via intravenosa
Tétano n. 648.108, de 30-6-64
Otis Elevator Company
Estados Unidos da América

IOT S
del

Classe 50
Impressos em gera/
Tênmo ri. 648.409, de 30-6;64
. Sociêté St. Raphael França

,AVEZE
Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas, não
Incluídas na classe 3
Têrmo a. 648.410, de 30-6-64
(Prorrogação)
Laboratórios Andrómacos S. A.
São Paulo

SOLOFIT
INDUSTRIA -BRASILEIRA
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento de moléstias infecciosas e
parasitárias
• Termos ns. 648.411 e 648.412, de
30-6-64
(Prorrogação)
Westinghouse Electric Corporation
Estados Unidos da América

Têm° na 648.405, de 30-6 1964
Kodak Brasileira Comércio e Indústria
Limitada
São Paulo

uAROUSEL
Classe 8
Projetores

Classe 10

-

Para distinguir: Abaixa tingiras, abre

e espartilho., especulo. vaginais, espoalas clinicas, estojos de bolso, para instrumentos -cirúrgicos, estufas, espatulas,
escalpelos, escalpelos cirúrgicos, escalpelos, escopros, esteroscópios, extratores. escavadores, feltros para estaplasma, fios de linho, para feridas, lacas,
ganchos para músculos, celalômerros,
gases, godovias,, goivas.. gêsso. grampos para suturas, guta-parcha, histerómetro, ideal base. irrigadores, instrumentos cirurgicos para operações, ligaduras de cânhamo, liquidos e pós para
limpeza e polimento, lixa, luvas e de•deiras de borracha para hospitais. liaras
para osso, lancetas massas plásticas
para fins odontológicos, máscaras para
anestesia, mesas de operações. meias
contra varizes, mesas para curativos,
ossos, ponta de guta-percha para obturações de canais, porcelana, protetores
para seios, pincéis para garganta, pinças
anatõmicas. ulmão de aço, protetores,
porta amalgamas, rolos cirúrgicos de
/a de pau, ruge para desgaste dentário
Classe 8
Para distinguir: Aerômetros, aneinómetros; aparelhos fotográficas, geodésicos,
micrométricos; aparelhos de projeção,
aparelhos para revelação de papéis seusoveis, apertómetros, cinematógralvs.
cromatoscópios, câmaras fotográficas.
barômetros, b_nóculos. anisadas, diafragmas, fotográficos, esterco-comparadores.
estereoscópios, fotômetros, lentes, lentes
de contato, lucvmetros, lunatas, lunetas
anti-deslubrantes, lupas. microscópios,
microspectoscópios, monóculos, níveis
de mercúrio, objetivas fotográficas, objetivas oculares, óculos, óculos de alcance, ocilógrafos, pés para câmaras fotográficas, periscópios, planimetros. placedores de rádio-frequência: amplificadores; antenas; aparelhos elétricos de
medição regulação de comando e de interrupção, inclua.ve contactos; aparelhos 'de rádio de hada espécie; aparelhos
de televisão; aparelhos de telefonia e
tos, compassos. itto-falantes; amortcquadrantes polares, quadrantes maritilitos, telescópios, telescópios de invereómetros, pluv ismetros, potenciéimetros,
aparelhos de projeção; baterias; botapolarimetros, quadrantes astronómicos,
mos, quadrastes solares, quadrantes *esticais. refractómetros, sextantes, teodosão, telemetros, termômetros, terraostátelegraaa: aparelros de rádio-televisão;
densadores, condutos, corta-circuitos;
sistênciaa; tomadas; válvulas para
rádios
Termo n. 648.413, de 30-644
(Prorrogação)
Monsanto Company
Estados Unidos da América

Termo n. -648.408 de 36--ã--64
Companhia União Fabril S. A. R. L. bócas, adenótomos, agastadores, agrafos, agrafos para ossos, a gulhas para
Portugal
Infeção, algodão hidrófilo, alicates.
..rên110. II.9 648.402, de 30-6-1964
amalgamas, aparadores, aparadores paMorton Salt Company
ra Nas médicos e cirurgicos, aparelho
Estados Unidos da América
para massagens, aparelhos de pressão
Classe 2
arterial, aparelhos de diatermia, aparelhos de ralos ultra-violeta, aparelhos de Agentes de centicionamento do solo
raios X, aparelhos de infra- vermelho. adúbos, produtos cai:micos paar a agri.
aparelhos de surdos, ass entos P ara ea cultura, e substancias químicas utaclas
para o condicionamento do solo
. clini--fèrmos,atdublnçpr
ca infantil, bisturis, cadeiras para cliTermo n. 648.411, de 30-6.-64
nica médica, calçadores, cambraia hiColgate-Palrnolice Company
drófila, canulas, catout, cera laminada,
Estados Uns] a, ria Amarica
cera para incrustação e articulação, cin=arra roaenuota
tas para fins clínicos, cara colante, da11010
tas inabelicals, colheres cortantes, com-•••• *MN..
pressas de tecidos, contagotas, costiStoClasse 41
mos, curativos cirúrgicos, caretas, denase 46
- Azeite
tes artificiais, dentaduras. depressores
Claus 41
Ve!as, fósforos. sabão ccnicrn e deterBubstãncias alimentícias e SC (1".: prepagentes, amido. anil ( preparáções nara
rados. Ingredientes de alimentos.
a lavanjaria. Atasca e preparaçõ-s
PREÇO
DO
NÚMERO
DE
HOJE:
CR$
10,00
Essências alimentícias
para conservar e polir
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