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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPPIIED.IDE INDUSTRIAL
Expediente da Divisão de Privilégio
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Privilégio de Invenção Indeferido

Termo 111.555 - Aperfeiçoamentos
em manta para estofamentos em geral
- requerente: Grechi 8 Brandão Ltda.
Uma vez decorrido o prazo de re- - indeferido.
eurso previsto pelo artigo 14 da Lei
Exigências
219 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
•-• para eventuais juntadas de recursos,
Jou....as Johnson do Brasii erodue do mesmo não se tendo válido .nenhum interessado, firam notificados os tos Cirurgicos Ltda. - No pedido de
requerentes abaixo mencionados a com- reconsideração do despacho de, defeconcernentes a expedição dos respecti- rimento do termo 128.393 - priviléparecer a éste Departamento a fim, de gio de invenção - Cumpra a exigênefetuarem o pagamento da taxa final cia.
vos certificados dentro do prazo de
Termos:
sessenta dias - na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da
N. 77.214 - Dainiler Benz AktienPropriedade Industriai.
gsellschaft - Cumpra a exigência.
N. 108.276 - Pittsburgh Comina
Privilégio de Invencão Deleridns
Corporation - Cumpra a exigência.
N. 110.326 - Paul Amor Owren
Térmos:
Cumpra a exigência.
N. 111.863 - Lepetit S.P.A. N. 104.408 - ".perreiçoameukus em Cumpra a exigência.
Varões de Veículos Automotrizes N. 112.025 Farbenfabriken Bayer
requerente •-• Westfalische - Metall Altiengsellschaft - Cumpra a exigênIndustrie - G.M.B.H. - Lipstadt. cia.
N. 113.896 Cook Waite LaboraN. 108.453 .-- Projetil para a injeção de drogas liquidas em animais - tories, Inc. - Cumpra a exigência.
N. 117.146 - Takeda Phamaceutirequerente: Palmer Chemical And
cal Industries, Ltd. - Cumpra a exiEquipment Company Inc.
gência.
N. 110.991 - Aperfeiçoamentos em
N. 121.220 - Scan Vax Fabrikaselim para bicicletas, motocicletas e
análogos - requerente - Moldex - tions, Forslcning Och - Forsaljninos:
Ab - Cumpra a exigência.
.
Indústria e Comércio Ltda.
N. 129.029 - Dordan Indústria. CoN. 118.966 - Aperfeiçoamentos em
Palmilhas - requerente - Victor Ale- mércio e Representações Ltda. -Cumpra r exigência.
stander Sherbrook.
N. 120.032 - Um processo de preN. 124.284 - Edinburgh Pharraaparação de novas penicilinas e seus ceutical Industries Limited - Cumpra
sais não tóxicos - requerente - Bee- a exigência.
cham Research Laboratories Limited.
N. 126.676 - Arthur Ernest WilN. 123.415 - Tampa-Espalhadora der Smith - Cumpra a exigência.
N. 126.800 - Herchel Smith para bisnagas e outros - requerente
Cumpra a exigência.
Moyses Hudin.
N. 127.436 - Rohm 8 Haas Com129.119 -- Aperfeiçoamentos pany - Cumpra a exigência.
N.
introduzidos em mimeógrafos - requeN. 127,254 - Bohme Fettchemie
rente - Indústria de Estendi
G.M.B.H. - Cumpra a exigência.
Gioielli Ltda.
N. 128.343 - Miles Laboratories,
N. 125.877 - Proso para trans- Inc. - Cumpra a exigência. •
formação de café crú descafeinado em
United States Ruber
N. 128.355
alimentos (rações) para animais - re- Company - Cumpra a exigência.
querente - Bc5ris Weinberg e CachaN. 128.372 - Mlles Laboratoria,
rina Maria de Vries.
Inc. - Cumpra a exigência.
N. 155.511 - Apedeiçoamento em
N. 128.388 - W. R. Grace
• escõvas ou escovões com • rodo para Co. - Cumpra a exigência.
limpeza em geral - requerente J. R. Geigy S.A.
N. 128.655
atelfo
Fulvio Coppato.
- Cumpra a exigência.

Notificação:

• TERÇA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 1964
1 61:1. 124.755 F. Hoffmann-La Ro.

N. 129.123 - Gunther Wagner *Cumpra a exigência.
N. 146.719 - José Araújo Carvalho - Cumpra a exigência.
N. 150.897 -- Comissariat a L'Emergie Atomique - Cumpra a exigência.
N. 150.906 - RaphaeI Sarpa Cumpra a exigência.
N. 151.291
J. Torquato 8 Cia.
Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 153.801 - Pluviotécnica Ltda.
Cumpra a exigência.
N. 153.802 - Pluviotêcnica Ltda.
- Cumpra a exigência.
N. 153.803
Pluviotécnica Ltda.- Cumpra a exigência.
N. 153.804 - Durval Gaçapava
- Cumpra. a exigência.
N. 153.805 - Pluviotécilta Ltda.
- Cumpra a exigência.'
N. 153.812 - Baumer - QBS Cia. Brasileira de Equipamentos Cumpra a exigência.
N. 153.814 - Mircea Profeta Cumpra a exigência.
N. 153.816 L. Nilson de Lucra Cumpra a exigência.
N. 153.817 - Banco Industrial 'Comercial e Importadora Ltda. Cumpra a exigência.
N. 153.819 - Kiichi - Amemiya
-• Cumpra a exigência.
N. 153.824 - American Brake
Shoe Company - Cumpra- a exigência.
N. 153.831 - Raphael Gomes de
Paula - Cumpra a exigência.

8 Cie., Societe Anonyme - Cumpra a exigência.
N. 124.764- Feldmuhle - Aktien.
gsellschaft - Cumpra a exigência.
N. 127.511 - Ciba Société Anony.
me - Cumpra a exigência.
N. 127.517' - Ciba Société Ano.
nyme - Cumpra a exigência.
.
N. 127.645 - Oscar Azei Augusot Sjostedt - Cumpra a exigência.
N. 127.669 - Ciba Societa Anony.
me - Cumpra a exigência.
N. 127.738 - N. V. Philips' Gloet.
lampeafabriken - Cumpra a exigên-

cia.

N. 128.082 - Commercial Ecilventa
Coroaration - Cumpra a exigência.
N. 128.416 - Shell International*
Research Maatschappij - N.V.
Cumpra a exigência.
N. 128.435 •-• Napoleáo Nery da

Hora
Cumpra a exigência.
N. 128.461
Union C:rbide Cor.
poration - Cumpra a exigência.
N. 128.771 - Yawara boa Sted
Co. Ltd. - Cumpra a exigência.
N. 128.764 - Montecatini, Soxietá

Generale Per L'Indústria Mineraria e

Chimica
Cumpra 'a exigência.
N. 128.924 - Pittsburgh Plata

Glass Company - Cumpra a exigência.
N. 128.981 E.I. Da Pont de
Nemo= And Conipany - Cumpra a
exigência.
N. 129.006 - Pittsburgh Plata

Glass Company - Cumpra a exigência.
N. 129.082 - United States Rubber
Company - Cumpra a exigência.
N. 129.122 - Gunther Wagner Cumpra a exigência.
Anatole Kagan 12P.219
Cumpra a exigência.
N. 129.864 -- Rohni Haas Company - Cumpra a-exigência.
N. 129.865 - Sandoz S.A. Cumpra a exigência.
N. 130.348 - Continental Ou Company - Cumpra a exig,ência. N. 130.376 .-- The Eastman Kodak

N. 153.863 - Metalmecanica S.A.
Indústria e Comércio - Cumpra a exigência.
N. 153.866 - Scawa S.A. Indústria e Comércio de Máquinas-Agricolas - Cumpra a exigência.
N. 154.012 - Guido Geragioli, Leo- Company - Cumpra a exigência.
poldo Espejo Puch e Amadeu Santos
Ribeiro - Cumpram as exigências.
Diversos
N. 154.014 - Ivanhoé Rodrigues
Têm° 130 420 - Victor Lorian
Cumpra a exigência.
Baracho

Priefiégio de invenção -- ArNlive-ae.

N. 154.022 - René Oscar Charles
Brosar e Antoinette Blanche Marie EXPEDIENTE DA SEÇÃO D8
Brosar - Cumpra a exigência.
PESQUISAS
•
N. 112.420 - Koppers Company,
Dia 4 de novembro de 1964
Inc. - Cumpra a exigência.
N. 121.4M - Shell International.
Mitificação:
Research Maatschappij N.V. - Cumpra a exigência.
Unia vez decorrido o prazo de recue
N. 122.463 - Sumio Umezawa e so previsto pelo artigo 14 da
Lei MN
Tanebe Seiyaku Co. Ltda. -, Cum- mero
4.048 de 29-12-61 e mala dm
pram as exigência.
dias - para

eventuais Juntadas de no

•
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- As Repartições. Públicas
deverão remeter o expeatente
destinado, à publicação nos
jornais, diáriamente, até . ás
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 Fiaras.
-7. As reclamações pertinenles à matéria retribuída, nos
casos de erros ou Omissões, deverão ser formuladas por escrito,. à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- 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 suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
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DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
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sastavon - Gamai -

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE ao SERVIÇO

na eusiúcaçaas

CHEFE na eagIo os wane4.8to
FLORIANO GUIMARÃES

MUI" rl FERREIRA ALVES

DIÁRIO OFICIAL
saçÃo ia
•a9110 da publicidade, da aorpadlonde da Capartanuanta
'Nacional da Proportadiada ladamat•la& da annaHarla
d. Indústria a "Comércio

Impresso ma

oficina do Departamento de Imprenaa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E

PAIrricuLAnEs

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e Interior;
Semestre . . . C4 600,00 Semestre . . . Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano
Cr$ 900.00
Exterior:
Exterior:
Ano
Cr$ 1.300,00 Ano
'
Cr$ 1.000,00

parte superinr do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
O verificação do prazo de vali- que findará.
dade de suas assinaturas, 'na A fim de evitar adução de

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

••-• At Repartições Públicat
cingir-se-ão às assinatura
anuais renovadas até 29 do
fevereiro de cada ano 'e di
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a te.
messa de valores acompanhai
dos de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados prefet
reneialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor dó
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só sã
fornecerão aos assinantes quó
os solicitarem no alo da auf.
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 oficiai(
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de C4 1,00, por ano
decorrido.

•
Material
N. 460.386 - Malersa
classe 41.
Ferroviário S.A. Mafersa
Oskar
-N. 462.719
ICR
Hans Wolgang Coester - classe g.
N. 470.897 - Sapomba Org
Contabil Sapopeniba Ltda. - classe
50 (com exclusão de cartas envelopes
cartões de visita e cartões comerciais).
N. 472.680 - Randalectil - Farbenfabriken Layer Aktiengesellschart
- classe 3.
MARCAS DEFERIDAS
Viúva
Canaveral
N. 473277
José Eluf Filho 8 Cia. - classe 23.
N. 425.454 - Magnesita - MagN. 473.625 -- 2 Avenidas -- Bar
aesita S.A. - clame 16.
e Lanches 2 Avenidas Ltda. -- classe
M Agostini Comér- 50 (com exclusão de cartas eavelapes
N. 425.919
cartões comerciais e de visitas.
cio badástria S.A. - classe 14.
N. 430.579 - Gana - Gana
N. 473.720 -- Tulltride
&de&nelas Reunidas S.A. -- classe 31 ne Corp -classe 1,
frota exclusão de postanaail•
N. 474.850 - Paulo Afonso N. 449.181 - Instala - Instala
de Móvela Paulo Afonso Ltda.
Marcenaria e Carplaria Ltda. --a -Ind.
classe 40.
cursos, c do mesmo não se tendo válido nenhum. interessado, ficam notificados os requenatea abaixo mencionados a comparecer a êste Departamento a fina da efetuaram o pagamento
da taxa final concernentes a expedição
dos respectivos certificados dentro do
prazo de sessenta dias - na forma do
parágrafo única, do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

classe 40.

N. 453.577 -a Tran.sul - Comercial e Transpoodora Tramei Ltda.
a- -classe 41.
Dl'. 454.295 a._ ad 13 Compleraento
de Elegância .- M G 8 Indústria e
l'attnêrcio de Bijouteria Ltda. - alaste 13.
N. 454.296 - M BI para meu bem
Complemento de Elegância - M B indústria e Comércio de Bijottterias Ltda.
- classe 13.
N. 437.051 - Homens que faze,*
• progresso - Transportes Expresso
classe 32. •
Rio Ltda.
Matéria]
N. 460.369 - Malersa
removi/trio S.A. Mafersa --classe 31.
N. 460.33,1 - Maferea Material
renoviário S.A. Mafersa classe. 'à
Name exclusão do aparelhos de exper.
õo lidastes mainsogirdos • teanigrafos.
..460.385" -,•MeIgrial*Ferroviario
Matéria - 1V1aferea classe 20

N. 474.879 - Requinte - Reqtaen-

te Fab de Móveis Ltda. - classe 40.
N. 474.986
Scarpa - António
SCarPa 6 Irtizes - classe 42.
N. 474.914 - Boa Gota - A
Bartneck Irmão - classe 42.
N. 474.915 - Padrinho - A BarMack 6 Irmão - 'classe 42.
N. 475.412 - Bouvier
Emilla
Palladinella Bouvier .-, classe 46.
N. 475.413 - Bouvier %/ladina/a Bouvier - classe 42.
N. 475.414 - Bauvier
Emitia
Palladinelli Bouvier - classe 48.
N. 475.540 - Café São Fe/ix Hermagenes Francisco de Almeida classe 41.
N. 475.560 -- Malars Tercoke -1544parl Cala
classe 3i.
N. frr.3ai - .Caviar -o Dirceu.
Arantes 8 Cia. Ltda. -o classe
N. 478-037 - Camber - Cambar
Ind. e Comércio de Metais Lida a
abasse 16.

SINAL DE PROPAGANDA
DEFERIDO
N. 428.034 --aPing Pong - Qa.
Braoleira de Novidades Doceiras -classe 41 (art. 121).
N. 460.618, - Elle Et Lui Modas e
Confecções Lida.- Elle Et Ltd Modas e ConfecçõesLtda. - classe 36
- (art. 109 n. 3).
TITULO DE ESTABELECIMENTO
DEFERIDO
•
N. 423.422 - Kelonios Neltnar
Diesel Desserner Ind. Ltda. e Cota.
de Peças Ltda. - classe 33 (art. 117
a. 1).
N. 473.234 - Cruz Verde - Dr.
Mario Ottobrini Costa -__,classe • 3.3
(art. 117 a. 1).
•
EXIGÊNCIAS

N. 446.251 - Jóias Alvorada Ltda.
- Satisfaça exigência.
N. 446.569 - Finabras S.A. Soc.
Financiadora de Crédito e de Investi.
mento do Brasil - Satisfaça exigência.
N. 450.552 - Sul Import Comercial
e Importadora Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 451.272 - Oficina Angelo Mieito Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 451.612 - Eletronica Modera
Soai Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 451.967
Tecidos Santiago
S.A. - Saitsfaça exigência.
N. 455.277 - Continental
tria e Comércio, de Ferragens e Serralheria Ltda. - Satisfaça exigência.
N. '456.032 - Fala de Móveis Era
tofados Laviam Ltda. - Satisfaça exigancia.
N. 456.072
Fab. Termobras
Artigos de Vidro Ltda. - Satisfaça
exigência.

N. 382.343 - Enatai° Magra N. 456.109 - G. Remende= II
Satisfaça exigência.
Cia. S.A. Comercial Industrial Imo
N. 430.865 - Soader de Brasil binária y Financeira - Satisfaça exl
S.A. Ind. Farmacêutica - Satisfaça gência.
exigência.

N. 431.291 - Petroac;o Importa-. Ns. 456.115 -456.116 - 456.t17
çâo e Comércio Ltda. - Satisfaça - 456.118 - Tintas Cabral Ltda. exigência.
Satisfaça exigência.
N. 431.373 -a Vittorio Canino - N. 456.285 - Aurélio Eufrásio da
Oliveira & Cia. - Satisfaça exigênSatisfaça exigência.
•
N. 431.396 - Radar Administrado- cia.
ra Imobiliária e Contabil
SaN. 456.504 - Benedito Afonso, Ro
tisfaça exigèncla.
drigues e José Planearam - Sati.sfaça
N. 432.0.36 • - Fernando Augusto exigência.
Malte
Satisfaça exigência.
N. 456.661 - !mobiliaria Madre da
• N`. 432.607 - Emp. Limpadora Deus S.A. - Satisfaça exigência.
Falense Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 456.963 - Com. e RepresentaN. 432.662 Soc. Comercial Ma- ções Wal Mar Ltda. ,- Saasfaça ext.
guiran Ltda.
Satisfaça exigência. gineta.
N. 433.570 - Cat. de Planejamen- N. 457.019 - Fab. de Biscoitos Aitos Técnicos Fornisa - Satisfaça exi- ber Ltda. - Satisfaça exigéitcia.
gência.
Na. 457.057 - 457.058 - 457.059
N. 445.958 - Soc. Mercantil de - 457.060 - 457.063 - Ernestc •
rroaa.
gFeenc
sMecafer Lida. - Satisfaça exi. Neugabauer S. A. Indústrias Rei:tad:a=
- Satisfaça ex;gência.
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418.085 - Suíça Mineira InN. 457.064 - José Honorato de a.° 36.944 - privilégio de invenção nal dos mencionados processes de
- Anote -se a transferência.
patentes:
&latria Comércio e Metais Ltda.
Silva - Satisfaça exigência.
Tootal Broadhurst Lm Company LiN. 457.261 - Emacil Empresa de
4.0 84.243 - Amena° Gandenzi NP 410.083 - Suíça Mineira InAssistência ao Comércio e Indústria mited - transfdrência para seu nome
N.o 89.758 - Owene
dústria Comércio e Metais Ltda.
da pautaste 69.576 - privilégio de in- Ohms Co.
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.o 410.071 - Suíça Mineira InN. 458.222 - Til Engenharia e ver1 00 - Anote-se a transferência.
N.o 98.112 - Benzo Fini.
&latria Coméro.lo 'e Metais Ltda.
Comércio S.A. - Satisfaça exigênSchweizarische aluminium A. G.
N.o 105.932 - Ceramica lisa
NP 410.256 - Aloyaio Lenine.
(Aluminium Suisse S. A.) - Fratelli Perottá & C Azo Sectipliee
cia.
N.o 410.27$ - Ind. de Artigos
14. 461.840 -- Nen' (nada Sa1da-1 (Alumínio Svizzero S. A.) - (Soim Vincando B,azzano e Plergiardo Escolares Madgiz Ltda..
oba e Silva - Satisfaça exigência.
Aluminium Ltd.) - pede para ser
N. 467.684 - José Duba Publici- anotada na , patente 459.999.- privis Bazzano.
•° 109.297 - Paliteis Eletro N.o 410.365 - Eidropan S. A. Em.
dade - Satisfaça exigência.
ganharia de Aguas e Fundações.
légio de invenção a alteração da no- Plasti Metalúrgica" Ltda.
NP 410.388 - Indústria de N..
N. 473.097 - Bar e Restaurar= me da titular - Anote-se a alteração
N.o 109.964 - Norte/leo.
cos Paeobel Ltda.
Reveria Ltda. - Satisfaça exigência dc nome.
N.o 112.409 - Reina Hellner.
NP 410.390 - Auto Oficina
N. 0.73.650 - Estatística MetalúrgiSociété da. .Usina. Chimignea Riso.
NP 112.900 - Vidros Corning Dalva
Ltda.
ca Imiustrial Ltda. - Satisfaça exigên- ne-Poulenc - poda para ser anotada Brasil S. A.
N.o 410.173 - Ind. de Móveis
cia.
na patente 70.043 -. privilégio de
N.o 116.466 - Flamex Ind. e
e Esquadrias Indnme Ltda.
N. 475.517 - Fab. de Tacos Nos- icvenção - a alteração de noras) da Comércio S. A.
.
410.580 - Metalúrgica Norsa Senhora Aparecida Ltda. - Satisfa- titular - Anote-se a alteração de
NP 116.773 - Union Carbide sulNP
Ltda.
ça exigência.
nome.
Corps.
N. 477.113 - Estoril Automóveis
N.° 410.714 - &mimo Maziero.
NP 144.048 - Ituy Guedes de
Schweizerische Alemiehue A. G.
- Satisfaça exigência.
NP 410.715 - Ind. de Gola Sto.
(Alumirium Suisse; S. A.) - Mofo.
N. 477.362 -- The General Tire Antônio Ltda.
Rubber Co. - Saitsfaça exigência. (Alumínio Svizzero S. A.) - (Swito
N.o 410.743 - Walter VerdeArquivamento de PrO6e6806 de
N. 476.200 -. Lab. Lomba Ltda. Aluminiura Ltd.) - pede para ser
patentes:
rosl.
"anotada na patente 70.080 Satisfaça exigência.
110.833 - Perfumarias PheN. 476.204 - C P N Ca. Pro- légio da invenção - a, alteração de
Picam os processos de patentes boN.0
8. A.
motora de Negócios - Satisfaça exi- nome da titular - Anohirie a alte- abaixo mencionados arquivados.
ração de nome.
NP 410.852 - Dalton Indústria
gência.
N.0 87.357 - Giuseppe Raia.
do Contrato de Patente
e Comércio de R6dios e Televisores
N.o 108.950 - Olavo Duarte de 'Ltda.
N. 476.209 - C P N Cia. Pro- Exploração
Prema Preservação de Madeiras S.A. Barros.
motora de Negócios - Satisfaça exi- pede para ser anotada na patente
N.o 410:877 - José Xavier da
gência.
NP 112.828 - Engenharia CoN. 476.210 - Broniart Indústria e de número 54.553 - privilégio de in- mércio e Indústria Geomina Ltda. Silva.
exploração
sua
venção
o
contrato
de
Comércio de Produtos de Toucador
N.o 113.581 - João Pedro
N.o 410.924 - S. A. de Tecido(
- Averbe-ao o s contrato da ~lora- Ohjorzi.
Ltda. - Satisfaça exigência.
Votei.
e
CoSia**.
N. 476.211 - Bronzart Ind.
N.o 410.928 - Alvaro AtahualN.° 113.799 - Heraelito de Simércio de Produtos de Toucador Ltda.
mone Meira.
pa Cardoso. Ojeda.
Exigetnciar
,-- Satisfaça exigência.
NP 114.842 - May & Baker LI.
NP 410.934 - Perfumes CineN. 476.216 - Lojas Reunidas Camited. landia Ltda.Emhart
Corporation
nas
traiu.
Ltda.
Satisfaça
exigência.
Ira
N. 476.219 - Novara Representa- ferências das patentes de número.: - .N.0 118.231 - Casimira Albino
N.o, 410.935 - Magricela Má.
42.062 - privilégio de invenção;
Romar Monrelle Eliseo Quintans quinas Ag/ludas e C011211ClitiS 14ções Indústria e Comércio Ltda.
43.785 - privilégio de invenção .-. GeePe.
Satisfaça exigência.
Walter Staldscheidt 49.056 - privilégio de invenção; - . N.o 118.765 - José de Mello Inita
N. 476.243
da.
4
N.o
11.073
- Indústria de Mó49.715 - privilégio de invenção;
Satisfaça exigência.Sattamini.
veis
de Aço Bela Palia Ltda.
- privilégio de invenção; N.o
• N.o 411.135 - Com-paz Ind.
- J. M. With O.
e
61.765 privilégio de invenção - M. B.118.898
DIVERSOS
H.
Comércio
da Aços Ltda.
exigências.
•Cumpra si
N.o
N.o
118.9ee - Indústrias Nun411.160 - Tatiu Agro Ine
N. 431.014 - Canada de Azevedo Rowi Comercio • 'adis' Nutria Vala. zio Brjguglio S. à
(tug iria] Ltda.
Cia. Ltda. - Prossiga-se como ia:. -- na averbação de Cantild0 na paN.D #17.280 - Maurillo de Metente 58.242 - priFilégio da Inven- nezes.
&cudo pela 'lição.
NP
- Preall Comercial
N. 431.159 - Publicitária Paulista ção'- Cumpra a exig'è'ncia.
n.O 118.348 - Edmundo Vidal. e Industrial de Ferro de Aço Lie
S.A. Prossiga-se como indicado American 'Machiam Cs Foundry Cian.N. a 118.882 - Araldo Fescarolí. mritaf..a.
pway - na transferência na patente
pela seção.
N. 460.720 - Newton Borgerth número 65.368 - privilégio de inven- . N.o 118.836 - Moetecatini So- NP 411.287 - Vicente Apareejeta Generale Per Lindfidria Mi- Moi Elétric0e,
Ferreira - Prossiga-se como indicado ção - Cumpra a exigência.
N.o 411.2a8 - Vicente ApareBeecham Group Limitad - na neraria e Chimica.
pela seção.
N.o 118.883 - Harolud F. Fa- lhos Elétricos.
N. 476.217 -Bandeirante ri-dobra transferência do turno 119.963 - P ri
N.o 411.277 - Bonato tt Santos
Musical Ltda. - Prossiga-se corno in• ami--vilégodençãCumpra• (or.
dicado pela seção.
NP 119.999 - N. 'V. Philips Ltda.
saneia.
N. 461.523 - Tecnormont Soc.
N.o 420.305 - 5 A. Hirszman.
Medidores de Líquidos Pratik Ltda. Gloeilampeofabrieken.
. •
Técnica de Montagem e Representação - na alteração da no= . do termo
NP 421.938 - Coluna Soc.
Industrial Ltda. - Aguarde-se.
NP 149.975 - Abastecedora tóra Ltda.
• 126,149 --. privilégio da invenção
N. 470.640 - Metalúrgica Wallig - Cumpra a- exigência.
Tete S. A. N.° 421.945 - Lauro Larrea de
S.A. - Aguarde-se.
N.o 120.433 - Mario da Silva Queiroz.
Saúde Ltda. -- asa transLaborai:de
N. 474.358 - Indústria e Comércio ferência do dreno 291.330 Cum- Monteiro.
NP 125.904 - Raymond Louis
Senegaglia S.A. - Aguarda-se.
N.o 120.782 - Yostrie odama.
pra a adietada.
Metalgráfica Canco S. A. - na
N.hoer.
NP 144.025 - Isaac Eduardo R. Fise
428.565 - S. A. Ifartinelll
RETIFICAÇÃO DE CLICHE
averbação do contrato que celebrou Age Malut.
Navega ção e Comércio &nanava'.
NP 144.191 - Ind. de Brinque..
American Can 'International Inc.
NP 429.571
Vitrofer EsquaO termo .456.858 marca Crase Po- •com
a ui, des Jade Ltda.
registro
223.356
Cumpra
no
driaa M etálicas Ltda.
Co.
clascicing Co. de Grane Packing
gancha.
Ne.
117.037,
1474)90
e
147.091
NP 430.254 se 6 clichê publicado em 30-7-60.
Botelho
Amedcan Cmn Intunational Inc. -- -• Oswaido das Dora !lb da S. A. Impor tarão e Caga
Comércio.
readietto
na
Gap:moção
da
nonúmao
do
Fonseca,
N.• 430.255 EXPEDIENTE DA . SEÇÃO DE
Botelho
S. A. Imp ortação e Casa
TRANSFERENCIA E LICENÇA n.0 225.506 -- Cumpra as dum mrk
Arquivara-mi os Premam:
Comércio.
glacias.
NP 130.283 - Dicetres Mitigar
•
S. A.
Tranaferência • Alteração de Nono
•
EXPEDIENTE
DO
SERVIDO
DE
DE
TIÇO
EXPEDIENTO
DO
SMIN
de Titular de Processos
N.o 430.371 - Edilára Realce
RE MPC.40, INPORMACIO
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO
•Xtda.
E
EXPEbIÇÃO
E EXPEDIÇÃO
Rio, 4 de Novembro rli & 1964
N.• 431.039 - Lamont.
•
13.
Ar. Winarick. Loc. - transferência
chamada para pagamento de • ArqUiValet2d0 de PreC838011 de Máquinas e Ferramentas.
mamar:
NP 447.754 - Tecelagem Ina.
pesa seu nome da patente de número
proceseos de patentes:
tez Ltda.
2 948 - modisio industrial - AnoNP 419.273
De 4 de novembro de 1984
tem-se as transferências: 1) 49 BriFundis,
De é de novembro de 1884
çlio Braageira de Brasile,
gamo Goulart Machado para José
Metais 8. A.
Ficam
os
p ra:cesso abaixo mien- NP 40.274
São
convidadas
os
requerentes
Marcial Jr.; 2) delta último para o
Brasling Punerre
arquivados:
abaixo mencionados a comparece- mon/Ido/3
requerente.
N.o 409.377 -- Centrolai Predn- ção Brasileira de Metais B. A.
Dorothy
Picker'ng - trans- rem a este Departamento a fim de toa Alimentícios Ltda.
N.° 451.100 -- Orlando Massa
ferência pra seu nome da patente efetuarem o Pagamento da taxa tiFontes.
•
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N.o 456.6743 - TOtg Raul Vieira
O Futebol Iluz- • N.o 325.591 - Weissheitner
Loureiro.
Cia.
link()
&
Ltda.
trz.io
NP 456.908 - Vaidomiro &
N. o 366.188 - Arsenio dos SanN.° .154.380 - Provai Pro,nraChagas.
&ria Jurídica e Represenações tos Neto.
N.° 456.976 - Papyrulin Papéis
N.o 372.581 - Arnaldo yaz PeLtda.
e Papelaria Ltda.
reira.
N.° 454.416 - Lab. Rex Ltda.
N. o 457.020 - Torrefação de
NP 381.183 - Stromboli DistriNP 454.815 - latideki Niaaiyama
Café São Pedro Ltda.
N.° 455.368 - Initaatrias Qui- buidora de Bebidas Ltda.
N.° 457.165 - Jara Materiais de
N.o 381.445 - Emporio e Mar141.0 451.683 -

na..as Iate S. A.
N.° 455.781 - Antônio de Pactua
Ca s rrotas.
N.° 156.851 - M. de Souza
Faria.
N.° 159.219 - A Bolaa Fina Lirufada.
N.° 119.526 - Majaha Indústria
e 4 01T1(ç reio de Espelhos Ltcla,
N.° 459.680 - Irmãos Shimizu.
NP 160.022 - José Bornfim
Neto.
N.° 410.222 - Revisla Orientação Agraria Tida.
N. 460.245 - A Feira Livre da
Ramos Roupos e Tecidos Ltda.
- Arquivem-se os pracesaos.
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N•° 458.958 - Ind. de Ferramantas Schmitt Ltda.
NP 458.959 - Ind. de Ferramantas Schrtitt Ltda.
NP 4,58.975 -

Imp. Braisinia

Ltda.

N.° 459.054 - Magilena Produtos Cosméticos L tda.
NP 459.016 - Tecidos L. Caldas S. A.
N. o 459.093 - Mercantil S. José
Ltda.
N.o 459.178 _ silva Corrêa &
Cia. Ltda.
N.o 459.247 - Benedito Francisco da Silva & Cia. Ltda.
N.o 459.248 - Construtora lacatoni Ltda.
NP 459.257 - Acfer India•tria
de Máquinas Li da.
N.° 459.285 - Eduardo dos Santos Mendes.
N.° 459.311 - las tefano Mueliale
N.o 459.545 - Erne s to Rensing.
N.° 459.572 - Tabacaria La liabanera Ltda.
N.° 459.580 - M. Almeida S. A
Engenharia Comércio e Indústria.
N.° 459.650 - Torvai Indandria
e ConVre:o de Auto Peças Ltda.
NP 459.652 - Terve' Indústria
e Comércio de Auto Peças Ltda.
N.° 459.683 - Indústria e co.
mércio Tagliari Lida
N.o 459.696 - Perfumaria Ranitz Ltda.
N. o 459.702 - Perfumaria Eanitz Ltda.
N.° 459.720 - Ctindomínio
Edifício Jatai.
N.o 459.762 - Cario Iadeluca.
N.° 459.763 - Itiaggio Bacearin
N.° 459.775 - Clube Alvorada.
N.° 459.910 - Material Ferro.
viário S. A. Mafersa.
Romi.ad Cerne.
N.° 459.946
N.° 460.129 - Grativa Itillatiyat Ltda.

Conas trução Ltda.
earia Combate Ltda..
N.o 381.626 - Eacritório Ans- sei.N.° 457.172 - Waldemar Seyspaeb Ltda.
N.° 457.175 - Irasa Indústrias
N.0 381.508 - Placido Paschoal
N.° 387.527 - Ediçõcs o Livrei- Reunidas de Americanas S. A.
N.° 457.176 - !rasa Indústrias
ro Ltda.
iloprozenliteõe Reunidas do Americanas S. A.
N.o 388.1.05
NP 457.726 - A Fernandes &
Bergniar Lida.
Machado.
N.o 390.379 ___ Soc. Rolei ToriN.o 457.478 - Cartonagem
ba Ltda.
Gua¡curus Ltda.
N.o 391.697 - Pan Imobiliária
N.° 457.490 - Gani & Cia. Ltda.
Li ria.
N.° 457.193 - Zenobio L. Barca.
Banco
Agro
CoN.o 396.157
N.° 457.194 - Meletios Georges
marcial de S. Pauto S. A.
Papagonstantinou,
N.° 393.204 - Panifica:lora PaN.o 457.788 - Associação dos
vanelli Ltda.
Em l ire ga il oa da Petrobras.
N.° 391.578 - Jandir de Paula
N.° 457.790 - Comercial e InEXPEDIENTE DO SERVIÇO ,DE Leite Sampaio.
corporadora Loyola S. A.
BECEPflO, INFORMAÇÃO
N.° 399.752 - Comercial ImporE EXPEDIÇÃO
NP 457.826 - Waldemar Max
tadora e Exportadara Brasimone
Prenas.
Lida.
Chamada para pagamento da
N.° 457.972 - Transair Turismo
N.o 399.177 - Eaimea Expor- Lida .
taxa final:
tação Importação e Comérc:io LiN.o 417.975 - Cal Itu.S. A. Mimitada.
De 4 de novembro de 1964
neração Indústria e Comércio.
N.o 397.515 - Adubos OrganiN.o 457.979 - Serviços de Auto
São convidados os requerentes cos Nutri Humus Ltda.
Suspensão Suprema Ltda.
abaixo mencionados a compareceNP 101.563 - Antônio de Sourem a este Departamento 11 fim za Faareira.
NP 457.981 - Pampeiro S. S.
de efetuar o pagamento da taxa fiVeículos e Máquinas Agrícolas.
nai dos mancionados processos de
N.° 457.982 - Alteba S. A. EmN.o 403.197 - Jeronimo Gonpre endimentos Participações e Co..
marcas:
çalves P. ixoto.
N.o 360.925 - Produtos AlimonN. o 403.614 - Furo Luiz Aran- mércie.
Meios Monte Cano Ltda.
NP 438.020- - Ypiranga Auto
tes.
N.o 3.81.013 - Versiani & Cia.
N.o 403.711 - Marcearia. Mou- Locadora Ltda.
N. o 386.910 - Lojas Everest risca Ltda.
N. o 458.199 - Instituto de Bes. A.
N.o 405.936 - Sch/os s inger & leza Marabo Ltda.
NP 387.967 - Fábrica Delta Cia. Ltda.
N.° 458.221 - Margarida Hen_Lida.
N.o 06.712 - Fada fábrica de p iqueta Marchesini de Freitas.
N.° 388.341 - Cia. Editóra Arames e Derivados de Arames
N. o 458.225 - reina Peças de
Playprint.
Ltda. .
Máquinas
e Acessórios Ltda.
N.o 391.795- Bar e Café Vilar
N.° 407.255 - Ror. Brasileira
N.o 458.302 - Adolfo Tigges &
D'Ouro Ltda.
da Espectáculos Lida.
Cia. Ltda,
N.o 460.142 - Dr.. OttO Mêin•
N.o 391.893 - Destilaria DalN.o 407.744 - Limasa IndusN.o 458.363 - Sabbatino San- berg.
more Ltda.
trial de Ferro Ltda.
chez.
N.o 460.143 - Dr . filo Meio•
N.° 408.721 - Francisco Paulo
berg.
Arquivamento de processos de dos Santos.
N.° 460.276 - Progeral P aalnN.° 458.410 - João Andrade
marcas:
NP 109.231 - Radar Auto Pe- Leal Sales.
tos Domésticos Ltda.
Ficam os processos ataixo men- ças Ltda.
N.° 458.430 - Metalúrgica CasN.° 460.315 - :Tosa Alvos Pe- Arquivem-se os processos.
tro Barra Ltdia.
cionados arquivados.
reira Gravações e Edições Mu s iN. o 92.326 - Confeitarias naNP 458.433 - Lavanderia Yvo- cais.
EXPEDIENTE Do sERvrço DE nella Ltda.
marati Nice Ltda.
•
N.o 460.367 - Material ForroRECEPCM), INFORMAÇA0
N. o 458.526 - Materiais e
N o 139.651 - Augusto Pinio da
Re- viário S. A. Mafersit.
E EXPFDTCV)
p resentações Guardar S. A.
N.o 460.368 - Material FerroN.o 458.584 - Maximo
N.° 140.147 - Aktiebolaget B.
H
viário
S. A. Maforsa.
igo•
Arquivamento
de
processos
de
cianzo.
Ber g strom & co.
iraniana:
N.o 143.101 - Cia. Fiação e TeN. o 460.370 - Material FanoN.° 458.595 - Eerwardt StreCela gem
io Geraldo.
viário S. A. Ma.fersa.
De
4
de
novembro
de
1964
low.
N.o 145.795 - Ascanio Miro &
Ns. 460.371, 460.374, 460.38o,
N. o 418.601
Le Bolegat & Fi- 460.381,
Cia. Ltda.
Ficam os processos de marcas
4160.382 e 460.383 - MaN.° 150.250 - Dorvat Pereira & abaixo mencionados arquivados e lhos.
terial Ferroviário S. A. Mafarsii.
Cia. Ltda.
retificados por ter saído sem o
N.° 458.603 - Reynaldo F. GaiaN.° 460.403 - Rnschi Ltda.
N. o 198.204 - Emprésa eine despacho final.
bler.
N. o 460.169 - José Soares ila
Copacalgun ida.
N.o 455.981 - Luiz Lich1rnann
N.o 458.606 - Air Rine° Mate- Araujo.
N. o 265.950 - Silvio Emitio
NP 455.999 - Peravag. Repre- riais Aeronautico Ltda.
N.° 460.545 - Atacadista o CoLane Itatioas.
sentações Ltda.
N.o 458.647
Djalma Borba mjssarja Itaiquara Ltda.
N.o 288.735 - indústria de BeN.o 456.036 - Theodo'ro Jasé Ferreira.
N.o 460.582 - Figaro ta Dias
Couto.
bidas Sarchina.
NP 458.695 - Antônio Demer- Ltda.
N.o 456.524 --- Etimica Benefi- val Leitão.
N.° 300. 180 - Fábrica de TeNP 460.589
Laniffrio Monte
eiadora de Plásticos Ltda.
tridos Bela Vista Ltda.
N.o 458•710 - Janet Ind. e Com
Rubello Ltda.
N.o 300 725 - Clube da Fia- N.o 456.525 - Ind. Gráfica Raf- de Sabão Ltda.
N.° 460.608 - Luiaa Hen-saltai
co Ltda.
mula.
N.o 458.746 - Helio de Abreu.
Zaugrande.
N.o 458.530 - Ind. Metlúrgica
N.o 300.879 - Did. Americana
N.o 458.783 - Humberto TorSicula Ltda.
de Giz Ltda.
torelli.
N.o 460.647 - Construtora MoN.o
416.534
N.o S00.979 - Mario Geribello
Tiraa Almada
N.° 458.793 - José Garibaldi naco Ltda.
Passos.
Xialvanese.
do Iro
N.o 460.667 - Vepan Promoção
NP 456.G11 - Allicr'ai duramo
/to 606.914 - indástri. • Co458•915 - Representacões de Vendas e Propaganda Ltda.
Alves Coes.
Io Mimar Ltda.
¡ Tilo Ltda.
- Arquivem-se os proeessot.
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Transferencia e Alteração cie
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
nome de titular de processe.: .
SEÇÕES REPUBLICADOS
D Home Ferros e Materiais
Dia 4 de novembro de 1984
pára construção Ltda. (ttansfetelinta para o seu nome da marca
Notificação:
Bosco n. o 299.911). - AnoteUma fez decorrido o prazo de D
se
a transferência.
rumo previsto pelo artigo 14 da Kibon
S.A. Indústrias AlimenLei n.o 4.048 de 29 de dezembro ticias (pede
ser anotada na
de 1981 e mais dez dia.% para marca Já Jápara
Kibon
299.118 a
eventuais juntadas de recursos, e alteração de nome).n.-o Anote-se
do mesmo não se tendo valido ne- a alteração.
I1huM interessado, ficam notifi- • Oswaldo Amoroso & Cia. Ltda.
cados os requerentes abaixo men- (pede para ser anotada na marca
cionados a comparecer a êste De- Crobalto n.0 174.528 e alteração
partamento a fim, de efetuarem de nome). - Anote-se a alteraO pagamento da taxa final concer- ção de nome.
nentes a expedição dos respecti- Sonimex S.A: Indústria e Covos certificados dentro do prezo mércio (pede para ser anotada
de- sessenta dias, na forma do pa- na marca Bonimex, têrmo 409.155
rágrafo único do artigo 134 do a alteração de nome). - AnoteCódigo da Propriedade Industrial. ue a alteração de nome.

•

•

(Seção III

Viremaco Ltda. te. 18, cliché
publicado em 23:1-81.

Novembro de 1
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PREVILÉGIO DE INVENÇÃO

TERMO N° 128.004

Oposição:
••
Em 29 de março e 1961
Ibesa Indústria Brasileira de
Embalagens S.A. - Oposição ao Requerente: Maseer
Ferguson
térrao 108.833, privilégio de in- United Kingdon Limite:e° venção, de general E. Company. terra.
NOTICIÁRIO

Retificações

Têrmo:
N. o 124.277 - Privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos em gavetas . do máquinas de costura em
geral - Requerente: Pedro Paulo
Maniero. - Pontos publicados em
21 de outubro de 1964; - Retificado em 30-10-1964.
Fábrica
Nacional
de
Acessórios
Retificações nos pontos publicaMarcas Deferidas:
para . Lubrificação Ltda. (transfe- dos
30 de outubro de 1964. N. o 398.975 - Henrique Schenk rência para o sou nome da mara- Comem
incorreções.
Auto Peças Henrique Sehenk ca Venlub, Urino 473.481), Anote-te a transferência.
Indústria e Comércio, cl. 21.
Têrmos:
N.° 428.419 - Fortuna SancaeN. o 122.750 - Mod4 de utiliExigências:
tanonse - Panificadora Fortuna
Neivo tipo de caneta estero.,
Bauealtanense Ltda., cl. 41.
N. o 457.253 - Hussein Ciemha. dade:
gráfica com conjunto reabasteceN. o 454.190 - Dorsay -'Bofar - Entizfaça exigência.
- Requerente: Constnntino e
Comercial e Industrial Ltda., cl.
N.° 458.487 - Cia. Nacional de dor
Luiz José de Souza.
n.o 17.
Alumínio,
Satisfaça
exigência.
N. o 458.825 - Aldun - Aldun N.° 461.736 - Gerson Holanda N. o 125.726 - Privilégio de invenção: Composições nematicidas
ELA. Administração e Comércio, Filho. - Satisfaça exigência.
Requerente: Farbenfabriken
ci. 50.
N. o 474.848 - Audiovisão Téc- -Bayer
Aktlengsellechaft. - Final
N. o 462.309 - Luccazone - nica Eletrônica Ltda. - Satisfaça
do ponto, fica retificado ácido fórLuccazone Indústria e Comércio exigência.
de Bebidas Ltda., cl. 42.
N. o 474.388 - Raimundo Pin- mico.
N. o 472,063 - Remoporea - erre Mesquita.
- Satisfaça exi- N. o 126.391 - Para privilégio
Ind. e Com. de Móveis Remopo- gência.
de invenção: Processo e aparelho
ha Ltda., cl. 40.
N. o 474.560 - Zilka S.A. Co- para a esterilização biológica a
N. o 472.947 - Italmoda - Ni- mércio e Indústria. - Satisfaça frio ou para o tratamento por
Colau Zarif, cl. 23.
associação de ações esterilizantes
wegência
N. o 473.978 - Giolelli N. o 474.851 - Alice Jarhan condicionadas - Requerente: Ande
Estendi
oloielli
Ltda.,
enetria
dré Thomas.
MUSZ1. - Satisfaça exigência.
17.
N. o 474.893 - Cabreuva EmpreN.° 128.552 - Modélo de utiliImobiliários Ltda. - dade: Nóvo tipo de contador eleFrase de Propaganda Deferido: endimentos
Satisfaça exigência.
tro-mecanico para drágeas em
N. o 474.898 - Editera Pielade geral - Requerente: Antônio AlN. o 447.452 - A roupa fundopai do Brasil - Salim Cattan e S.A. - Satisfaça exigência.
ves de Souza, para total de dois
N. o 427.219 - Estúdio Gráfico pontos
!filhos Ltda., cl. 38 (art. 121).
reivindicados. •
Garlmar S.A. - Satisfaça exi- N. o 126.731 - Privilégio de Ingência.
Sinal de Propaganda Deferido:
venção para instalação de catodo
N. o 420.160 - Dieta 8 . A . Pro- para tubo eletrônico - RequerenN. o 412.727 - Pedido... ateu. dutos
Alimentícios. - Satisfaça te: Rádio Corporation Of Améido... Ping Pong Goma Bola - exigência.
astigue bem a goma até amo- N. o 427.220 - Estúdio Gráfico rica.
, cer. Coloque-a na• ponta da Garimar S.A. - Satisfaça exi- N. o 128.733 - Privilégio de inia. Empurre-a contra os dere,
venção: Processo de extrair sucos
Ire... sopre lentamente fazen- gência.
N. o 427.221 - Estúdio Gráfico aromáticos - Requerente: Aubrey
do linda bola - Cia. Brasileira Garlmar
O. T. Ostrua. - Total para '18
de Novidades Doceiras (art. 121). gência. S.A. e.- Satisfaça exi- pontos.
N.° 128.734 - Privilégio de inN. o 427.222 - Estúdio Gráfico
• Título de Estabelecimento De- Garitnar
venção: Aperfeiçoamentos em ou
S.A.
Satisfaça
exiferido:
referentes a membranas de alta
gência.
N. 419.490 - Serviço de L/ca- N. o 427.223 - Estúdio Gráfico falantes, de Tecidos Impregnados
gees Comerciais Pan Americana Garimar S.A. -- Satisfaça exi- e processo de fabricação de tais
membranas - Requerente: N.V.
Serviço de Locações Comerciais gência.
n Americana S.A., classes 33 - N. o 643.398 - Instituto Latino ¡Philips' Gloeilampenfabrieken.
t (art. 117).
Americano de Radon S.A. - Sa- N. o 128.203 - Privilégio de Invenção: N6vo processo de fazer
N. o 453.548 - Céu Filmes Pro- tisfaça exigência.
de:lanhos invisíveis, de reyelá-los
dutora e Distribuidora - Ind.
e material para realiza-los - ReOposições:
Com . e Representações Cedre Limitada, el. 8 - 28 - 32 - 33 - Hermes Sohnle S.A. Indústrias querente: Renato da Oliveira Fer_
Gonçalves.
fe (art. 117 n.° 1).
de Balas Finas e Choco- nandea
142.350
- Privilégio de inN.
o
N. o 472.454 - Edifício Vila Reunidas
Sulina (oposição ao térzno venção: Por coaxial
de baixa perpela - Dr: Luciano Werthein e lates
título Sulina).
para
telecomunicamiasividade
Dr. Jaime Furine el. 33 (artigo 841.912,
Franceaeo de Capitani (oposição ções- Requerente: Pirelli Soei&
117 ne 4).
tênue 641.750, marca Daca"). tá Per Azioni. - Final do ponto
N. o 474.399 - Tesouro Lotérlco aoNeon
Cruzeiro Ltda. (oposição fica retificado para: que 20% do
Adolpho Lopes, cl. 50 (artigo ao termo
840.853,• titulo Bazar espaço compreaedido entre os
117 n. o 1).
•
Cruzeiro).
condutores co pal/tis. - Total de
Marcas Indeferidas:
4 pontoa.
Retificação de Clichê:
N. o 470.553 - Retilineo
Os pontos acima mencionados
Estofamentos Bedding Ltda., classe N. o 474.871 - Viremaco - foram publicados ocm incorreções
41.° 40.
Vila Re Materiais de Construções em 30 de loutero de 1984.

Titulo: Implementos agrícolas. Privilégio de Invenção.
1° - Um implemento agrícola Cudo uma estrutura principal, meia: na
estrutura principal para amarraçáo
elevacitkd e ffirça de um trator di
modo que o elevador de fôrça supo,'•
ta o implemento e quando o impe.
mento e.stá eni trabalho tran.,raitt
carga proveniente dèle as iodas de tração do trator, membros engatado.-ek
de solo em ambos os lados do impr.
mento que são movíveis verticaltneate e uma conexão entre os ditos min.
bros coagindo mita um a mou.
cai uníssono com o outro, sena3 o
dito membro !miando daicendes.1...:mente, caracterizado pelo fato de que
os membros engatadores de solo ini.2r.
ligados são sustentados dor uma sub*
estrutura a qual é conectada articu:a.
damente à estrutura principal de alado a ser inclinável com relação a ela
em tórno de *um eixo que se estende
longitudinalmente substancialmente a
meio do implemento pela força que
impele os ciitos =ombros dascenden,
temente com relação a subestrutura,
pelo qual e subestrutura é abaixada

de cada lado com relação à estrutu.
ra principal quando apenas o membro
engat,ador de solo no lado oposto
suportado polo solo.
Total de 5 pontos.
A requerent . reivindica de acórdo
com a Convenção Internacional e o
MI. 21 do Decreto-11 n9 7.903 de 27
de agOsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Inglaterra
em 2 de abril de 1960, sob o n9 11.734.
TIMM N9 128.409

Em 17 de Chi de 1961
Título: "Aperfeiçoamentos nos Au.

to-Silos Radiais".
Requerente; Esproga, S. L. - Es.
panha - Privilégio de Invenção.
10 - Aperfeiçoamentos nos auto.
silos raditais, caracterizados pelo ia.
to de estar realizados em toxina cilLn.
plantas uniformemente separadas em
altura e nas que se determinam setorce de recolha, apresentando cada
uma destas plantas urnas aberturas
centrais e circulares determinantes de
um fosso comum, em que existem diametralmente opostos dois guias de
urna plataforma ascensor que se apóia
doí ponto de cada guia e que
comporta: sabre um cilindro central,
uma plataforma, giratória, com a forma -de uma lamina de barbear e
cujas curvas se determinam paro um
dametro menor que o do fosso e cuja
plataforma apresenta dois caminhos
de rodagem, entre os quais se aloja
um mecanismo de lançamento ou
adolly" apresentando-se numa planta
dilate auto-silo, precisamente coincidente com a superffae do solo, uma
entrada de veiculo que posteriormente se distribuem na vertical por melo
do acionamento de plataforma ascen-è
sor desde uma cabina de comando
Imediata a assa entrada e na qual esdispostos os fa'ecatismos de diz*
tribuiçftõ de energia elétrica de Raio.
nanaento dos diferentes mecanismos.
Total de 10 pontoe.
A requerente reivindica a prioridade de idêntico pedido depositado na

Rapa/leão de Patentes Belga em 15
de abril de 1980, sob o n9 488.322.
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gata acionandO entre o tambor e a

TERMO N9 118.845

engrenagem planetária e adaptados
à fim de treanitir torque em volto
Era 8 de outubro de 195e
Em 17 de abril de 1961
de Dal dos doe: eine e ter a mesma
direção em volta do outro dos dois Requerente: Whirlpool Corporation,
eixos; por melo do qual, Miando uma firma norte-americana.
(Requereitte: proga, S. L.
quantia de líquido é colocada num
, Titulo: "Aperfeiçoamentoa nas
trenbor e o carregador e o tambor Pontos caracteristicos: "Aperfeiçoalo-silos radiais". — Privilegio de In.. giram em volta do eiro do carregador mento em geladzira com nôvo tipo de
vnção.
o liquido é ejetado 41111Ma camada prateleira". Privileg.o de Invenlo Aperfeiçoamentas nos auto-si- anular contra a superfície interno, pe- ção.
los radiais, essencialmente caracteri- rifera do tambor soe a ação da fôr- 1° — Um refrigerador,- tendo um
zados pela disposição de um fosse co- ça centrífuga, para permitir o reci- gabinete
ou armário com um commum a cada um doa andares que for- piente mergulhar para a camada do partimento de 'armazenagem para alilíquido
e
recear
retido
dentro
dela
niam o edifício e an tecia a altura
mentos- ou similar, e uma porta
do mesmo, situado precisamente se- durante a rotaçeo do carregador, e para fechar umaabertum que dá
pelo
qual
quando
a
engrenagem
plagundo um dos setores circulares desao dito compartimento, cujo gagira relativamente co tam- acesso
tinados it recolha de veículos e por netária
binete inclui tambáta um membro
bor,
o
recipiente
traz
o
liquido
da
cujo fosso percorre em movimento
refrigerado associado, caracterizado
vertical, nma plataforma ascensor cama a externa e o rejeite na região pelo fato de serem feitas provisees
do
eixo
do
tambor
mana
direção
para
portadora dos viculos em movimento,
para dirigir o ar compulsóriarasnte
dispondo-se ainda em cada andar e fora dirigida para a amada anular dentro do compartimento de armaze•e
riem
do
eixo
da
engrenagem
pleneno espaço central determinado entre
nagem, em contato térmico com o
os setores, de uma plataforma girató- tária.
Membro refrigerado para esfriar o
zia com eixo centeal sôbre a que exis- Total de 15 pontos.
ar; para dirigir ou guiar o ar refrite. um mecanismo de lançamento de
numa corrente confinada atraA requerente reivindica, de acordo gerado
Veículos ou "dolly".
vés
do
interior do gabinete, e para
Propriecom o art. 21 do Código da
ejetar
o
ar refrigerado na direção da
Total de 2 pontos.
dade Industrial, a prioridade deste porta, numa área adjacente á porta.
A requerente reivindica a prioridade pedido em razão dos depósitos efe- Prioridade: Estadas Unidos da
de identico pedido depositado sia Re- tuados no Departamento de Patentes América do Norte, em 25 de novemRepública Sul-Africana sob o napartição de Patente Belga em 15 de da
mero 4.011-e0 de 4 de dezembro de bro de 1958. sob o n° 776.247
abril de 1960, sob o n° 468.328.
19e0 e n° 962-81 'de 10 de março de Total de 12 pontos.
1981.
T.MO
EM

130.8843 .

22 de maio de 1981

Riquerente: Osealdo Silveira — Seo
Paulo.
'titulo: Neva tipo de' amortecedor
peia motonetas. — modelo de *Utilidade.
•
10 — Nevo tipo de amortecedor para
anceonetas, formado de uma haste
que por um extremo prende a peça
ao veicula caracterizado por ter no
outro extremo um pistão formado de
um êmbolo com mola plana de seis
furos, montado juntamente com o
regulador de pressão conjugado a uma
mola de compressão.
Total de 3 pontos.

~MO N O 138.742
Em 5 de dezembro de 1981

ecr,uirente: Impower Works (Prope.:are Limited — República SulAi: cana.
Tareio: Aparelho para transraiszão
de torque por inércia. por meio de
fittleo hidráulico. — releelégio de Ditaro.
— Um tran.smi.ror de torque caracterizado por compreender Umi tambor disposto em volta de . um eixo e
teo meios pelos quais pode ser sueortado para rotação em volta de seu
eixo, uai carregador dentro do temRor e corudal com ele e montado para
girar dentro do tambor em volta de
s:u próprio eixo, ao mínimo cata en-

TERMO NS 142.078
Em 3 de julho de 1962
Requerente: Imponer Wora (ProPrietary Limited) — Africa do Sul.
Titulo: Tranemissor de torque por
Inércia por meio de fluido hidráulico.
— Privilégio de Invnceão.
19 — Transmissor cia torque por
Inércia por meio de fluído hidráulico,
caracterizado por um transmissor de
torque que inclui um tambor adaptado
para conter fluido hidráulico, um portador dentro do tambor e coaxial cora

TERMO 1(9 117.038

NoVembro de 1964
a borracha para a frente através da
citada câmara pau recondieloná-lai

dispositivos que formam uma passageai anular ria extrenidade de de4
carga do citado parafuso e, compre.
endendo dispositivos d eparede externa estacionaria e um. dispasitivo
de parede interna presa'ao citado
parafuso e rodando com ele, e formando, -com a citada parede externa,
um canal anular estreitado para
a frente e um canal anular mais

largo entee eles. — Prioridade:
EE. UU. da Améraa, em 11 de ale
lho de 1960, n° 42.036.
Seguem-se os pontos de na. g a 8.
TaRMO 1(9 123.430
Em 19 de outubro de 1960
Requerente: Gustav Schic'kedaai
Alsmanha.
Pontos característicos: "Rotativa'.
— Privilégio de Invenção.
1° — Rotativa, para ireprftsão
produtos isolados, caracterizada p0
ser uma máquina impressora em posição excantrica compensada em sua
velocidade periférica de impressão
através de duas rodas dentadas engrenadas, iguale em tamanho, elipticoe, cem a velocidade de 10conlecãe
de produto a ser impresso.

Em 12 de fevereiro de 1960
Total de 3 pontos,
Privilégio, de Invenção — "Conjunto de válvula com fechadura".
,
TERMO 19 124.430
Requerente: Walter Glauser, — Rio
Em 24 de novembro de 19130
de Janeiro, GB.
1° — Conjunto de válvula com fe- Requerente: Etablissement
chadura, compreendendo a reunião de ting, Vaduz. Principado de Liechtena
dois elem:ntos num só bloco, carac- tem.
terizado pelo fato do bloco maior ou
*Material
externo ser provido, na parte mais Ponto característico:

estreita, de dois condutos de entrada
e salda roeques,dos, uma câmara de
regulagem e um espelho dotado de
abertura
para a respectiva chave.
rtaêle, meios para ligação do
dgr a urna fonte de energia rotativa, Total de 3 pontas.
urna roda retentora do liquido poesubido =a pluralidade de retentores
~0 1(9 122.748
espaçados ao redor dos seus eixos_ e
montados no transportador para giM. ti. — O de julho de 1980
rara o redor das seus eixos que é espaçado do eixo transportador, uma
roda central presa e coaxial com o Nome: Luiz José de Gemia.
eixo de saída coaxial com o eixo Endereço: Rua Barão de Itapetininportador e montado para guiar em ga, 119 88
100 andar — Capital.
tôrno de seu eixo no tambor, meios
de acoplamento ligando a roda reten- Invento: "Nevo tipo de Pistola Soltora do liquido à roda central para dadora para Solda Granulada".
a transmissão de forque entre ditas
rodas, e meias de contrõle para con- Classificação. — Medeio de Utili-

termo_sensivel para desenho e pró.
caso para a suaprodução".
Pri-

vilégio de Invenção.

19 — Degelai termo-sensivel para
desenho. adequado para ser prOvidie
de desnhos por Meio de unia fonte
térmica localmente delimitada, carac-

terizado por uma pluralidadede pare.
ticulas micelares, transparentes, de
uma substancia orginica termoplástica, obtidas pela evaporação do solvente a partir de uma solução desta
substAncia orgânica termopletatiaa e
que se acham misturadas, com dialbuição estatesticac em uma segunda

pluralidade de particulaa não transparentes da citada aubstilmela °reitnica termoplástica, que são obtidas
pela precipitação de uma solução da,

trolar a profundidade da camada dada.
anular do fluido hidráulico mazaidi 19 — Nevo tipo de pistola soldadora citada substância orgenica ternamelás.
na periferia do tambor sob a ação de para solda granulada , caracterizada tira por meio da adiclo, b, solução,
fôrça centrífuga durante a rotação per ter um reservatório tubular, de de uni liquido orgenic0., o qual, de
do portador do tambor ao redor dos um lado com uma abertura para re- preferência, não dissolva a subStinseus eixos; sendo que durante a ro- ceber material sólido e, de outro la- cie te/moia/futica, estando, as partítação do tambor ao redor de seus do, rematado em forma cônica trun- culas de ume e de outro tipo, tão
eixos e da roda retentora do liquido cada no vértice, por onde sai a solda próximas
umas às outras que subaem quantidade desejada, pois
ao redor dos seus eixos, os retentores fundida
tenda/mente
não existe Intervalo enque
controlada
por
um
registro
de
da roda retentora do liquido passam
te' as partículas vizinhas do mesraO
grenagem Planetária montada no car- através a camada anular do liquido agulha manual.
tapo e entre as partícula:g vizinhas
regador para girar em volta de seu no tambor e recebem liquido de uma %atai de 3 pontos.
d tipo diverso, de modo a se formar
próprio eixo, um pinhão solar dentro região no tambor do lado distante do
tuna plicula continua, não transpado tambor e coaxial com o carrega- eixo da roda retentora do liquido reparente, adequada à modificação do
dor. meios da liga.çao ligados ao pi- ativamente ao eixo do tambor e reTERMO er 128.024
seu tropismo óptico a terimeratures
nhão solar para ligar o pinhão solar a tem em si o liquido sob a adio de
acima de 809C. após a plicação local.
uma carga para absorver poder rota- terça amtrifuga rejeitando-o no lado
Em 28 de setembro de 1980
tivo, Cm trem Intermediário de trem- próximo do eixo da roda retentora de
Penalmente. o depositante reivindica, de acerdo com e, *Convenção
=lesão ligando com engate a engrena. liquido relativamente ao eixo do tam- Ia S. Rubber Reclaiming Coe
são ligando can engate a , engrena- bor.
ternacional e de conformidade com o
— alados Unidos da América.
em planetária
planetária ao pinhão miar, ao Total de 18 pontos.
21 do Código da Propriedade
Aparelho para recuperar borracha. erteg
mínimo um braço fixo à engrenarei
Industrial, aprioridade dos corres ponala:raiaria e colocado transversalrnen- A requerente reivindica os- benefi- (Privilégio de Invenção).
pedido, depositados na R'Oare ao eixo da engrenagem planetária, cias as, Convenção Internacional, em 19 — Aparelho para recuperar dentes
de Pranntee da Itália. em 25 de
o mínimo uri reaiplente fixo ao bra- decorrera:e. -Ia prioridade firmada borracha caracterizado por ter unia tição
ço e excentr.co ao eixo da eagrena- com o d:pósito deste peido no De- parede externa estacionária que for- novembro de 1959 e 31 de maio de
geni planetária, o recipiente tendopertamento de Pat:nte,s da República ma unia cámara . de recondicignainen- 1980, sob os nes. A 23.153 e A 12-3.992
veia abertura de um ledo e na direção,Sul Africana ro dia 3" de itelho de to cilíndrico; um parafuse rotativo respectivamente.
d.
1,,nn!'vernal on
251147e.
dentro da citada ~ara para mover Total de 20 pontos.
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MARCAS DEPOSITADAS(
Publicação alta de acendo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação coraeaará a
ao Departamento
acerca o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar tuasdoaposições
registro
re4ierld0
Propriedade
Industalai
aquelas
que
se
julgarem
prejualcados
com
a
concessão
racionai da
alimentos didáticos, instrumantos de
Têmio a.* 648.837. de 2-7-64
The Pirestone rue Rubber Company precisão, instrumentas 'e apareiliod para
tina úteis, instrumemos acera.
Estados Un.dos da América
dadores, acendeddres elétrá:os, acumuladores elétricos, apitos, aspiri.dorsr: de
pó, aquecedores. abat-jours, alto-falantes, antenas, acumuladores, anipleicadores, anemómetros, amperkametros, assadeiras elétricas, adaptadores . de microscópios, agulhas ara fonógrafos,
Classe 28
aquecedores de ambiente, aparelhos
Borracha siritética
eontrõle e medida, apare.hos de . expurTermos as. 643.838 e 648.839, de
go uteuzadoa na limpeza e desinfecção
2-7-61
de sentinas, mictórios e -ostros locais,
Ideal S. A. — Taitai e Vernizes
aparelhos de ligamaes •para banheiros,
aparelhos de ar refrigerado, aparelhos
taaa„,
de ar condicionado, aparelhos de alta
tensão, aparelhos automáticos para descarg.is de água, aparelhos de alarme,

DURADENE

UltapOlídOr
Indústria Brasileira

• Classe 1
Polidor de automóveis
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lava
deira, agua unitária, cera para sodlhos
detergentes, esponja de aço, fatoro*.
lealvia, 13 de aço, pomadas para ca1.
çada, palha de aço, preparados para
po/ir e limpar madeiras vidros. metais
e objetos. panos para polir e P ara CP:
pela, panos de esmeril e material ar ativo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponaceos
velas e velas u base de estearias.
sabões em pó, m flocos, esponjas de
Termo n.° 648.840, de 2-7-64
Irmãos Pinientel Ltda.
Minas Gerais

apareihos de aquecimentq central, aparelhos de aprox;mação, apare:hos para
bordar, . aparelhos para arqueação de
volumes, balaniças, batedeiras, batedeiras para refrescos, batedeiras para líquidos e mass.t, binóculos, bules elétricos, bobinas para rádios " e . televisões,
bateras, baterias elétricas, businaa, barômetros, bússolas, bobinas, balcões frigoríficos, aparelhos para banho de ar

quente, chuveiros elétricos, coqueteleii as, churrasqueiras elétricas, craves elétricas, chaves automáticas, chaves para
antenas e fios terra, contactos elétricos,
candelabros, chaves de alavancas, chutes de tomadas, comutadores, cafeteiras
elétricas, compassos, câmaras frigorificas, caixas de descarga para vasos ;armaria, aparelhos para cortar pães, cafeteiras automáticas, câmaras fotográncas e cinematogreicas, chassis, condensadores, castiçais, condensadores . para Vapor, colimadores, aparelhos cortadores de frios, cabos e condutores dê.

tricos, contadores de rotação, Caixas
para revelação de papéis monográficos,
câmaras ampliadoras, compressores, máquinas cinematográficas, instrumentos
de calcular, chicotes para automóveis.

cionômetros. carrilhões, aarelhos de co:ar fotografias, aarelhos calibradores,
cinematográficos, aarelhos de controle
,1 le cinematográficos, aarelhos de coninale de soas, aarelhos de comunicações
indústria Brasileira
interna, discos gravado», djais, ducras,
diafragmas ara fotografias, despertadores, enceradeiras, exPremed ores elétri
-cos,etufarlizdsquo
Classe 41
de
açõ,
esquadros
de
agrimensor,
extinCafé torrada e moldo
tores de incêndios, aparelhos para expremer frutas e legumes, aparelhos esTermo n.° 648.841, de 2-7-K4
tereoscópicos, escala, • indicadoras de
Ltda
Taterka
maré, eletrómetros de quadrantes, esSão Paula
pectroscóptos, exaustores, estojos para
•
filtro., com torneiras, aparelhos aleire,nicoa em geral, equipamentos detrate'
coa, elétricos e rádios-técnicos, fogões,
Nanas e Sogareiros elétricos, fareria, fa-roletas, fios para eletricidades, fios terra, aparelros fotográficos, ferros elétricos de engomar e passar, ferros coIndijetria Brasileira
muna a carvão, ferros elétricos para
soldar, fervedores, fusivels, filmes reClasse 8
Para dist n nquir artigos e aparelhos elé- velados, fôrmas elétricas, filtra de
tricos - elet-8n1ros em rferal. artigos do- óleos para motores, aparelhos de fremei:tiros, anrirelhos e artigos para Ins- quência modulada, máquinas fotográfitalar/v .8 e'flric' e r'iráuliens; confim- cas, eilmes agidos, fonógrafos, fitas métoa ita rvcr, s Aficar, f'-mando diverso tricas. instrumentos físicos, focalizadoeiataeris res enea câmaras fotográficas, geladeitare ,ç ea Micr.
r.*-1
;.ra..-el'ar..4 e ins- ras, garrafas térmicas, geradoras auto
rr- çq , rLa

05C0

auarela

nano n.e 045.842, de 2-7-64
máticos, geradores estáticos e eletrônicos de alta Vequencia que funcionam Supercnercado Boni Preço Importacão
Comércio Ltda,
com válvulas para aquecimento por dieMinas Gerais
létrico e indução, fitas magnéticas, ararelhos para gás engarrafado e aparelhos de inversão, heliógrafos, hidnemeSUPERMERCADO
troa, holofotes para automóveis, inter- I MPORTACÁO E C som PREÇO
OMÉRCIO ISOAN
ruptores, isolaeleores, impressores, aparelhos de inter-comunicação, indicadoNome Comercial
res de laveis, limares ermanentes ara
gás
neon,
gravadorádios, aarelhos de
Termo n.° 618.843, de 2-744
res de fitas, gravadores de discos, má- Supermercado Bom Preço Importação 1
quinas impressoras, fotográficas, isolanComércio Ltda.
tes elétricos, instrumentos matemáticos
Minas Gerais
e didáticos, isoladores de corrente, luatrumeritos náuticos, instrumentos para
medida e controle para mecânicos, iatermediátios para filmes, lâmpadas, lunetas, equidi eicadores, lupas, lamp.tõeS,
lustres , lentes, aarelhos luminosos, aparelhos de luz fluorescente, limpadores
de para-brisas, lanternas portatels e lanClasses: 41, 42 e 43
ternas de mão, luzes trazeiraa ara vele
Frase
de propaganda
cujos, microscidos, mcrõmetros, maniametros, monóculos, mostradores, mostra- Termos na. 643.844 a 648.856, de
dores de rádio, microfones, medidores
2-7-64
de rõscas, lentes de contacto, medidores Supermercado Bons Preço Importacdo
C6Lfiét•Clo- Ltda.
de intervalos, aarelbos para mciçáo, miras de mialque graduação, massaricos,
Minas Gerais
normogellos, níveis de ferro, uiveis de
água para caldeiras, óculos, instrumentos óticos de observação e medida, aparelhos de ondulasâo permanente, objetiva para amPliadoree, misturadores para
banheiros, painéis de carros, para-raios,
ND. BRASILEIRA. ,
plugs, panelas elétricas, panelas de
I
pressão, pistolas de pintura, piekups,
pilhas secas elétricas, prumos, pautografos, parômetros, pantometros, pirôClasse 14
metros, instrumentos de precisão, peris- Vice.- laminado, trabalha&
cópios, prismas fotográficos e puxado- em tedas as formo e prepare*. vicert
res de filmes, potenclometros, revolver cristal para todos os fins, vidro adua
para pinturas, projetores cinematográfi- trial com telas de metal ou campos',
cos, pince-nez, aparelhos de refrigera- ções especiais: ampolas, aquários, si
ção, refrigeradores, réguas de aço, rá- sadeiras, almofarizes, bandejas, cube
dios, quadros de comando, refletores, tas, cadinhos, cantara, cálices, antes
reatores, relays, receptores, geradores Ir mesa, cápsulas, copos, espelhos,
automáticos, relligios, relógios de' ponto carmdeiras, frascos, formas para doca
e de vigia, redutores, resistências elé- fdra2a Para fôrmas. fios de vidro, gas
tricas, registros para água, registros pa- rafas, garrafeas, graus, globos, haste
ra canais a; comportas, receptores de )anos, jardineiras, licorelroas,, mamadd
sons, reatores para luz fluorescente, ras, mantegueiraa pratas, pires, porta
reostatos, registros para vapor, registros jóias, paliteiros, Potes, Pendentes, P.
para- bides, para banheiros, para apare- destila saladeiras, serviços para ri
lhos bebedouros, para lavatórios e pa- frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves
ra pias, registros de água, secadores pa- sai, vagos, vasilhames, vidro para ti
ra • cabelos, quebra-luzes, sorveteiras, dragas, vidro para relógios, varetas
sincroniudores, sextantes, selecionado- vidros para conta-gotas, vidro pare
res, sifões, sereia., de alarme, aparelhos -automóveis e para para-brigas
para soldar, Joguetes, sinaleiros, regualuna
ladores automáteeps ou não, aparelroa
IS
de televisão, telelupaa, telêmetros, to- Para distinguir:Classe
Artefatos de cerâmica
madas, telescópios, teodolitos, tecnigrafaiança, louça, louça vidra
fos, termômetros, tomadas de correntes, Porcelana,
da
e
outros
para uso caseiro, adiam
aparelhos de telegrafo sem lio, transformadores, trenas, torradores de cereais, fins Industriais e artisUcog, incita:gim
torneiras de compressão, torneiras de Instalações *aunarias, adobes, adornos
alta pressão, torneiras com dispositivos aparélboa de jantar, almoço, sobrenutra
para aquecimentos de água, telefones, chã e cale, artigo, de louça, bacias
telescópios, transmissores, 'toca-discos latrina, balaustres para jardins, bali
de porcelana para meeiro/
'automáticos ou não, tubos condults, terminais para baterias, voltimetros, ven- banheiras, bilhas para vinhos, botelha*
tiladores, válvulas, válvulas de redu- botijas, bule., bidés, acotiai para
canoa de barro para foga*, coim,
ção, válvulas para rádios, válvulas para gua, válvulas de descarga e pressão, atui para fedia, xícaras, caneca& coo.
válvulas de comportas, velas para fil- poteirag, confeiteiras; cubos, desamua
tros, aparelhos trammissores, aparelhos para guarda-chuva, espremedores pai
tas. funis, frigideiras de barro, 'lodi tra a nnliss.,.o e recepção de soas,
ba, jarros, jardineiras par* jardim, Iro
trevas

COMA MELHOR.... I
I GASTANDO MENOS

BOM PREÇO
I

orZZ:
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Ira dedos. mantegueiras, molheira, pedc,tais de tampadas. pires, porta-facas,
potes pratos. puxadores, receptáculos.
saladeiras. saleiros, serviços de chã e
cale, taboietas, terrinas, tubos, urinós,
vasilhas e vasos
Classe .19
Para distinguir: Aves e ovos em geol.
inclusive do bicho da seda. animais
vivos, bovinos, cavalar, caprinos, galináceos, ovinos e sumos
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimen
tos confeccionados de substâncias ani
mais e vegetais: Argolas,' açucareiros.
armações para óculos, bules, bandejas.
baseia para téleçanes, baldes, bacias, boisas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensilios. cruzetas,
caixas para acondicionamento de ah
mentos, caixas de material plástico -ara
baterias, coadores, caos, canecas, co
Iberas, conchas, cestas para pão. cesti
abas capas para álbuns e para livro,
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para, guarda de objetas colchas, coadores tara chá. descanso'paea
prateai, copbs e capinhas de alástozo
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, aasinhas
garfinhos de plástico para sorvetes /arminhas de plástica para sorvetes, discas
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sacava:
tes estojos para objetos, espuma: de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, enoadores de
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!caiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de litigaria, jaquetas, laquês,
Luvas, ligas,. lenços, mantos, meias
=lis, mantas, mandrião, mantilhas, palatos, palas, penhoar, pulover. pelerinas
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, qui:nonos, regalos
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios. -aidas de banho sandálias
suetares, shorts, sungas, tolas, ou slacks.
tales. toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Classe 37
Roupas brancas, pura cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, estregões, fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas.
lançais, mantas para camas, Panos para
casinha e panos de pratos, toalhas de
rosto, e banho, toalhas (Te mesa. toalhas para jantar, toalhas para chã e
café, toalhas para banquetas. guarnições para-cama e mesa aoalbudias
(cobre pão)

bandas quimicas para remover poeira,
graxa, tinta, ferrugem e escamas; agentes para remover nódoas; agentes para
lavagem e alvejamento, e outras aulas
Macias para uso em lavandaria; preparados para polir, esfregar e abrasivos
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex,
tratos, água de colônia, água . de toucador, água de beleza, água de quina,
água. ã rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bata
dolina, "batons", cosméticos, fixadores,
penteados,' petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes goa
durosos 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
embelezar cilios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
pata barbear, sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
posta ou liquido: sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume, escóvas para dentes, cabelos, unhas,
e cilios: dum de louro, saquinho perhirnado, preparados em pó, pasta, liquida e tijolos para o tratamento das unhas
ciissolventes e vernizes, removedores da
cuticula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais arta'.
ciais, óleos para a pele

Novembro de 1964.
ramos as. 648.857 e 648.858, de
2-7-64
Chafic Hrep
São Paulo

KIT-KAT
IND. •BRASILEIRA

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçaria e para artigos de cama
mesa, algodão, alpaca, canhamo, cetim,
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta. iersey, linho, nylon,
paco-paco percalina. rafai, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos Impermeáveis e tecidos de pano couro, veludos
Classe 41
Para distinguir: Pães bolos, biscoitos,
roscas, sanduiches, empadas. pastéis,
pizzas, churrascos, tortas e café

Classe 41
Para distinguir alcachofras, al:.tria. alho,
aspargos, açucar, alimentos para amolais, amido. amendoim, ameixas, amêndoas, araruta, arroz, atum, aveia, aveTirmo n.• 648.859, de 2-7 -64
lãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau
A. Moscoso
batatas, balas. biscoitos, bombons„ bolachas, baunilha, café em pó e em grão,
Rio de Janeiro
camarão, carda em pau e em pó. cacau,
carne s, chá, caramelos, chocolates, confeitos, cravo, cereais, creme de leite.
Classe 49
cremes alimentícios, compotas, cangica
coalhadas, castanhas, cebola, condimen- fogos, brinquedos artigos desportivos e
tos para alimentos, colorantes, couriços, passatempos, a saber: álbuns para repratos, funis, formas para doces, fitas dendê, dona, doces de frutas, espinafre, cortar e armar aviões, autnsalmeiz
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechai essências alimentares, empadas, eelalhãs, aros, argolas, bercinhos, bonecas bone
para bolsas, facas, guarnialses. guarni- dl:movas, extrato de tomate, farinhas ali- cos. baralhos de cartas bolas para
Classe 3
ções para chupetas e raamad aaot guar- mentícias, 'uvas, fécula., flocos, tare- todos os esportes, brinquedos em toma
Titulo de estabelecimento
nições para, porta-blocos. guarnições lo, fermentos, feijão, figas, frios, frutas de animais. balões de brinquedo, bilha
para liquidificadores e Para batedeiras secas e naturais, cristalizadas, glicose res. brinquedos mecanicos, brinquedos • Termo n.9 648.860, de 2-7-64
de frutas e legumes,' guarnições de ma- goma de mascar, lagosta, gordurá, gra- em forma de instrumentos musicais Volkswi'lys, Peças e Acessórios Ltda.
teria! plástico para ctensilios e objetos nulas. erva doce, erva mate, hortali- brinquedos em forma de armar, brin
Guanabara
guarnições para bolsas, garfos. galerias ças, linguas, leite condensado e em pó quedos de borracha com ou sem asso
para cortinas, jarros, laminados, piás- legumes em conserva, 'lentilhas, lingui- alo, carrinhos. carrocinhas. caminhões
ticos, lancheiras, mantegueir...s. malas ça, louro, massas alimentícias, mariscos, cartax de jogar, chocalhos. caneleiras
•
orinóis, pendedores de rouoas puxado- manteiga, margarina, marnielada, ma- para esporte, cartões para leito casi
res para móveis, pires. pratas, palitei carrão, massa de tomate, mel, melado nhas de brinquedo, casinhas de armar
ros. pás de casinha, pedras tomes. arti, mate, massas para miagaus, molhos: mo- cadeiras de brinquedo, carteiras e ei.
fios, protetoes para documentos. pu- luscos, mostarda, mortadela, noz-mosca veiopes com' fõlhaa para recortar e
Nome comercial
xadores de água para uso doméstica da, nozes, paios, óleos comestíveis, os armar, calcados para bonecas, cordas
porta-copos, porta-niqueis, porta-notas, tras, ovas,. pies, pralinés, pimenta, pós engenhos de guerra de brinquedo, ter.
Têrmos as. 648.861 a 648.864, cie
porta-documentos placas. -ebltes rodi- para pudim. Males, peixes, presuntos. rinhos de engomar, ferramentas para
2-7-64
nhas, recipientes. suportes sa,)ortes rara patês e petit-pois, pastilhas, pizzas. pu- crianças, figuras de aves e animais Volkswillys. Peças. e Acessórios Lida
guardanapos. saleiros tubas, bacias, dins, queijos, rações balanceadas para figuras para trigo de xadrez, fogões e
Guanabara
tubos para ampolas. turas- taara serin- anin.ais, requeijões, sal, *sigla sardinhas, fouãozinros de brinquedos, jogos de
gas, travessas, tipos de material plés- sanduiches, salsichas, salames, sopas en- futebol de mesa joelheiras para esporte
tico, saco/as, sacos_saquinhos. vasilha latadas, sarveks, suco de tomate e de
ganchos para pesca. guisas para eram
mes para acondicionamento, vasos, xi- frutas, torradas, tapioca, tâmaras, ta- ças. halteres, anzóis, iscas artificiais
caras, colas a frio e colas não inalcidas lharim, tremoços, tortas, tortas para ali- para pesca, jogos de damas, jogos de
em outras classes, para borracha, para mento de animais e aves, torrões, tos.
dominó, jogos de raquete. linhas aarà
costumas, para tnarcineiros. para sapatinhas e vinagre
pesca, luvas para bm, para esgrima
Classe 6
teiros, Para vidros. pasta 2:lesiva ir) Ta
para pular. clavinas para tiro se alvo
Moto,•es elétricos
corretas, pasta e pedras para aliai
Classe 42
Cias._' 11
. rebolos, adesivos para tacos adesivos Para distinguir: Aguardentes. aperiti. copos de dados. caixinhas de música
Ferramentas para velculos
para ladrilrós e adesivos para azulejos, vos, anis, bitter. brandy,-conhaque. cer- dados fardos, discos. dominós espia
Classe 21
anéis, carretéis par tecelagem e guar- vejas fernet, genebra, gin, kumel, lico gardaa de brpinquedo, espingardas de
nições de material plástico oara Indús. vejas fernet. genebra, gin, kumel, tico vento. estaquinhas para io g ar. enigma,. Aros para bicicletas, chapas circulares,
para jogador de soco. mascaras caras para veiculas; manivelas e radiadores
fria geral de plásticos
res, nectar, punch, pimpermint, rimas
para vélculos
valescas, mesas de bilhar de campista
. Classe 29
sucos de frutas em álcool, vinhos, verClasse 31
Espanadores, vassouras e escovas. C 3,.. muth, vinhos espumantes, vinhos qui- de roleta, de xadrez. nrobilias de brinquedo, miniaturas de utensillos domes Adesivos de vedação, anéis de vedação,
mans e escovões
nados. whisky
ticos, patins. patinetes piões. petecas. arruelas para vedação, lonas, lonas de
Classe 36
Class:. 43
plaquetas para ginástica, peças de Freio, para veiculas. tubos para ved
Para distinguir: Artigos de vestuários
ção e válvu'as para vedação
e roupas feitas em geral: Agasalhos. Para distinguir: águas artesianas. águas jogos de damas, dominó e xadrez, peloaventais, 'alparcatas, anáguas, blusas. de mesa, bebidas espumantes sem álcool, tas, pianos e outros instrumentos musi
Termo n.° 648.865, de 2-7-64
boina botinas, blusões boinas baba- gasosas, gergeir-ale, guaraná, refrescas. caia de brinquedo, piatolas de atirar
M. Souza é Magalhães Ltda.
sifões,
soda-limonada
e
xaropes
flezas
papagaios
de
papel.
panelinhas
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara,
Guanabara
quebra-cabeças em forma de armar
puçaa. casacão, coletes, capas, chatas,
Classe 46
Cacrecols. 'calçados, chapéus, 'cintos, Para distinguir: Preparados para limpe- raquetes, redes de pesca, redes para
cintas combinações. Corpinhos calças za; sabões (não perfumados) e deter- logos, rodas de roletas, revólver de
• e senhoras e du arianças, calções, cal. gentes; solventes para limpeza a seco brinquedo. zoidadinhos de chumbo, ta. tamisas, camisolas, camisetas e removedoes de manchas; solventes bleiros para logos, tacos de bilhar.
s
.. uecas, ceroulas, colarinhos cuelroa para desengorduras e limpar máquina- tambores para crianças. tamburéus,
Classe 36
Mias. casaco*, chinelos, dominó*, adiar. ria e equipamento elétrico e industria!; tamboretes, tênis de mesa, trens e viasTítulo
pra, fentaiias, fardas para militares no- agentes para desengordurar metal; suba- férreas para brinquedos, varas para
,

DROGARIA
IGUAÇU

Volkswiliys Peças
e Acessõrioí'Ltda:

Volkswillys

Jaaucline Calçados

.
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Termo n. o 648.887, de 2-7-1964
Termo n. o 648.893, de 2-7-1964
Calçados Cadeia S.A. — Indústria e Compauna C.omerciál Pôrto Seguro
Gomércia
São Paulo
Rio Grande do Sul

Timo a, 648.866, de 2-7-64
M. Souza 61 Magalhães Ltda.
Guanabara

JaqUeline

PRORROGAÇÃO
r

•
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I

t A T. LÉIA

Classe 36
Calçados

Indústria Brasileira

Termo :s.! 648.867, de 2-744
Alcebiades Nunes Gomes
Espirito Santo

Classe 36
Calçados
Termo n.° 648.888, de 2-7-1964
Calçados Catléia S.A. — Indústria e
Comércio
Rio Grande do Sul

iridústria Brasileira

• Calçados Catléia S.
A.:
Indústria e Comércio

aaase 41
Café torado e moído

Nome Comercial
Termo n. • 648.889, de 2-7-1964
Nelson Fernandes Barbosa'
Sào Paulo

Termo n.° 648.880, de 2-7-64
abem — Beneficiadora de Minérios
Ltda.
Guanabara

Classe 42
Aguardente

Guanabara

1120-emoida.
.

Termo n. o 648.890, de 2-7-1964
Nelson Fernandes Barbosa
Sào Paulo

•

Classe 21
Veículos e suas partes integrantes. a
saber: atos, actomóveis, auto-cami.
bes, amorteemores, alavan
ahees,
de • t hic. barcos, breques, bicic•
carrilo,, de mão e carretas, camt iro
netes, carros ambulantes, camirb6.1
carros cairos-tanques carros . rrIgado
res. carroças, carrocerias, chassis,
pai circulares para veiculas, cubos de
veiculem. direção. estribos, engates para
carros, eixos, freios, guidão, locomot1
vas, lanchas, motociclos, motocargas
moto furgões, manivelas, navios. Mi
bus, para-choques, para-lamas, para
brisas pedais. rodas, raios para bicicle
tas, reboques radiadores para veiculos
selins tricic l os, tirantes para veículos
velncioedes, varetas de contro
le 4n Ornador e. acelerador, tróleis. tro
/eibl!Ç vara i s de carros, toletes para
CRITCM

Termo n.° e18 886, de 2-7-64
Frutas Soliweis ''Frusol" S. A.
3mo Pagle

"FRUSOl" S. A.
Nom? centercial

PRORROGAÇÃO.'
. •.

•

Termos as. 648.894 e 648.895, de
2-7-1964
(Prorrogação)
Singer Nãhmascrinentabrik Ka,'sruhe
Alctieng esellschaft
, Alemanha

PRORROGAÇÃO

NEU

HAI

Classe 6
Máquinas de costura e suas partes
Classe 21
Bicicletas e velocipedes e suas partes
Integrantes

PRORROGAÇÃO
CLOPHE

Classe 41
Azeites
—
Termo n.° 648.902, de 2-"7g4
(Prorrogação)
Roger Lévy
Cie, Pery Watch
Montra Sigma
Suiça

6

PRORROGA44

SIGMÀ
Classe 8
Relógios, 'mecanismos de relógios,
mostradores de relógios
Termo a. • 648.903, de 2-7-1964
Agustin Chueca Mendia

Classe 1

PRORROCIJWIO.
Indústria, as
ciências e a 'fotografia, misturas exula
toras, preparados para temperar, pre- "C
parados para 'soldai ; • vernizes, lacas,
BRASILEIRA •
morlentes, resinas, colas, preparados
para aprestar, matérias para curtir,
cera, óleos e graxas industsiais
Classe 36
Classe 31
Calçados,
chinelos
e sandálias
Matérias para ca afetar, vedar e para
conservar o 'calor, matérias isolantes
Termo n.o 648.904. de 2-7-1964
Classe 47
Indstda de Meias ft
Lubrificantes e benzina
São Paulo

Produtos químicos para a

PINGA DO NELSON'
•

Classe 42
• Aguardente
Termo n.° 648.891, de 2-7-1964
Christovào Fernandes Ferragens e•
Metais S . A .
Guanabara

PRORROGAÇÃO

ALÇOPOVO*

Terrno n.° 648.899, .4b-t 2-7-1964
(Prorrogação)
George Aitwegg, titular da "firma
G. Altwegg
Guanabara
•

PRORBOGAÇ10

PRORROGAÇÃO

IREFO
Classe 8
Relógios, de importação do requerente
Classe 11
Arame farpado ou liso
Termo n. o. 648.892, de 2-7-1964
Moas 5. A. Indfstria e Comércio
Riq Grande do Sul

Termo n•• 648.900, de 2-7-1964
(Prorrogação)
Silva Pereira (Irmãos), Limitada
Portugal
PRORROGIACÃO

aUTAS SOMEIS

Termo n. o 648.901, de 217-1964
(Prorrogação)
Silva Pereira (Irmãos), Limitada
Portugal

Classe 33
Empreendimentos imobiliários, etc.

Termos na. 648.896 a 648.898, de
2-7-1964
(Prorrogação)
Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft
Alemanha

Classe 4
Minérios
Termo n.' 648.885, de 2-7-64
Walmasa Auto Peças Ltda.

PÔRTO SEGURO
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HARAS
Classe 36
Calçados

e.- X.;
U2 tn ..
"I2 em
41'
",
.5'5141sN'

lik_

. e.-•

"`S''r

4100-

1

Classe 41
Azeitonas em conserva

'

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuki,
'2 roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alp arcatas, anáguas, blusa
botas, botina& blus8es, bobas. baba.
&num bonés, capacetes. cartolas, cara.

paças, casaçáo, coletes, capas, chalé,,
cachecols, calçados, chapéus. dato&
antas, combinações, caminhos, calça!,
de senhoras e de crianças, calções, ed.
çaa. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroul a , cálarinhos, cueiros,
saias, cisacos, çblnelos, domin6s, ediafÁ
pes. fantastis, fardas para militares, co•
legiais. fraldas, galochas, gravatas. toci
iros. fogos de lingerie. !acoutas, laqt:bi.

4054 Têrça-feira

lO

lavas, ligas, lenços, mantes, meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paletós. palas, penhoar, pulover, palatinas,
peugas, ponches. polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios. saldas de banho, sandálias,
sucteres, shorts, sungas, atolas ou slac.ks,
tufar. tosseats, turbantes, ternos, uni.
formes e vestidos
Termo n.° 648.905, de 2-7-1964
Indústria de Parafusos Melfra Ltda.
S.Io Paulo

MARIO 0FIC!At.1

peugas, ponches, polainas, pijamas, pis.
nhos, perneiras, guimonos, regalos,

robe de chambre. roupao, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
meteres, &horta, sungas, stolas ou siada',
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo a.° 648.909, de 2-7-64
Adib Faial: 8 Cia.
São Paulo

• PR ORR OGAV

(prorrogaçg0"

'AMAL(4
1241D. BRASILEIRA.

• Madustria Bras

nein'

Classe 11
Rebites, parafusas, pregos, porcas e
arruelas de metal
• Termo - n.° 648.906, de . 2-7-64 .
demões Indústr
ia e • Comércio Ltda.
São Paul

conio
'CAMÕES.
PRORR

BRASILEIRA
Classe 16
Galhas, caixas de descarga, reservatóAos paar água, telhes. sifões. manilhas.
cimento, cal, cantuneiras e tribos cot-tinturas

' Classe 36
•
Para 'distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: 4gasallu.:
aventais, alparcatas,. anáguas, °lusas,
boras, botinas. blusões, boinas. babadouros. bonés, capacetes. cartolas. cara.
ouças, casação. coletes,. capas. chales
.::,checols, calçados, chapéus. cintos.
caitas. combinações, Caminhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, f.al.
ça. camisa,. camiseiras. camisetas,
cuecas. ceroula: colarinhos. cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. achar:
-per. - fantasias, farda.. para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros: logos de 'ingeria, jaquetas, laques,
limas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, pa.
lett,i. palas. patamar, pulover. pelerinas.
peugai, ponches, polainas, pijamas. pu.
nhos, perneiras, guiarmos. regalos
robe de -chambre, roupão, sobretudos
stu teres, shorts, sungas. golas ou siado.
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo a.* 643.910, de 2-7-64
Fertilin — Fertilizantes e Inseticidas
Ltda.
São Paulr

Termo a.' 648.907, de 2-7-64

Robercar — Comércio e Representações
Ineorpotadora de Imóveis Ltda.
Guanabara

SIOCONTROL"
IND. BRASILEIRA

ROBE.RCAR
Clasu
Peças de automóveis
V:rsno n.° 648 908, de 2.744
Cautteta3-:r9 Corrêa
São Pau:,
PR ORROGAÇÃO `

"CORRA"

Térmo a.• 648.911; de 2-7-64
Versailles Móveis Finos Ltda.
Guanabara

VERSAILLES
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° -648.916. de 3-7-64
"Petinyr Criações Infantis Ltda.,
São Paulo

"P ETINYCI
BRASILEIRA'

Classe 36 Classe 40
Para 'distinguir: Moveis em geral, de Babadouros, cueiros, camisolas, calções.
metal, vidro, de aço ou madeira, esto- faixas. fraldas, gorros, gravatas, lenfados ou não, inclusive moveis pata Ça- ços, luvas, malhas, mantilhas, meias pis-.
letós, pijamas. sobretudos, ternos,
critorio. Armários, armados para bevestidos .
Melros e para roupas usadas, ahnbfadas, acolchoados para moveis, bancos
Tèrmo n. 9 64á .917, de 3-7 -64 •
balcões, banquetas, bandejas, domiciliaFeige Lewin
res, berços, biombos, cadeiras, carrinhas
San Paulo
para chá e café, conjuntos para inrmitõrios. conjuntos para sala de jantar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjuntos de
IND. BRASILEIRA
armarios e gabinetes toara copa e to.
zinha. camas, cabides, cadeiras gira.
'todas, cadeiras de balanço, caixa de
Classe 36
rádio, colchões, colchões de moia,' dis- Para distinguir: Artigos de vestuários
pensas. divisõià, divans.' discotecas de aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
madeira, esprweuiçadeiras, guarda rou. e roupas feitas eia geral: Agasalhos,
pas, estantes:, mesas, mesinha& meai. botas, botinas, blusões boinas babanhas para rádio e televisão, mesinha. douros, bonés, capacetes, -cartolas, cara.
para máquinas dé escrr.ver, móveis pa- , ouças, casacão, coletes, capas, chata,
ra tonogratos, para rádios e -para te- cacrecols, calçados, chapéus, c.atos,
levisão, molduras para quadros onda- cintas combinações, corpinho; calças
retranis. poltronas, poltronas-camas. pra- de senhoras e de crianças, calções, calteleiras. prota-chapeus, sotas, sotas-ca- ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinho, cueiros
ma. travesseiros vitrines •
saias casacos, chinelos, dominós. echar• Termo n.° 648.912, de 2-7-64
pes, 'antas as, fardas para milli...rr s co?
Versailles M5veis Finos Ltda,
legiais.* 2.a1das. 'galochas, gravatas gorGuanabara
ros, jogos de [ingeri" jaquetas, iaques,
luvas ligas, lenços. mantos, meiam
mantas, mandrião, mantilhas, paletós. palas, penhoar, pulover, palatinas
?eugas. pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, caumonos, regalos.
Classe /0"
Titulo de estabelecimento
robe de chambre, roupão, sobretudoa,
suspensórios, saldas de banha sandálias
Térmo n.9 t48.913, de 2-7-64
suciem . shorts. sungas, tolas. ou &ladra,
Versailles Móvel:, Finos Ltda.
inter. toucas, turbantes, ternos, uniformes
Guanabara •
•
e vestidos

"SELENYI:

VERSAILLES

VERSARES MÓVEIS
FINOS LTDA,

Termo n. 648.913. de 3-744
Okapi Veículos, Apetrechos Náuticos e
Indústria Hoteleira tLda.
São Pen.'.,

Nome comercial
Classe 2
Substancias e 'reparações químicas
na veterinária e para fins sanitárias
a saber: adubos, ácidos sanitários,
águas desinfetantes e Para fias sanitários. apanha-moscas e insetos (de
goma e pfapel ou papelão), álcalis
bactericidas. baraticidas. carrapaticidas
cresol. creosotalina, creosoto. eesod6

Tema
648.914, de 3-7-64.
Malta, Mattos A Cia. Ltda.
São Paulo

PRORROGACÃO

"ante. desinfetantes. defumadores ez

ter-causadores de pragas e hervas dant
i nhas, esterilizantes embrocaoSes para
IND. BRASILEIRA
animais, enxertos, farinhas de -usos
fertilizantes. fosfato*. 4ormicklas. furai.
'antes, fungicida*, glicose para fins
Classe 36
veterinários. guano. herbicidas. InseticiPaia distinguir: Artigos de vestuários das, insetifugos. larvicidas. microbial.
g .roupas feitas em geral: Agasarios.
das, medicamentos para animala aves
aventai& alparcatas. anáguas. blusas,
peixes óleos desinfetantes e veteri.
botas, botinas. blusões. boinas, baba- enano&
petróleos sanitários e desinfedburos. bonés, capacetes, cartolas. cara-

puças, casação, coletes, capas. chales.
cachecol& calçados, chapéus, dates
cintas. combinações, caminhos. calça.
!e senhoras e de crianças, calções, cal!as, camisas, camisolas, camisetas,
pes. fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas. galochas, gravatas, gorc:..logos de flagele, jaquetas, lagués,
ligas, lenços. nsantõs, melas.
, 1 mantas. mandrião, manhas. pa= peias, perfioar, pulover, pe/erinas.

Novembró de 'ISM

.(Segtio III)

tantas, papel funtegatõrio, pós insetid
das, paraticidas, tungicidas e desinfetantes, preparações e produtos iludi.
Mclita, germicidas, desinfetantes e veterinários, raticidas. remédios Para fine
veterinários, sabões veterinários • de.
sinfetantos, sais para fins agricolas
tarifadas, sanitários e veterinários
sulfato& superfosfatos. vacinas • para
aves e animais venenos. contra insetos
-

animais e 'servas dadinhar •

Classes: 21: 41. 3. 20,' 42 e 43

windego, Rotel

Termo n. 648 919. de 3-7-64
Ovne -cial Pyrymids Ltda.
.»,

Classes: 33. 41, -42 e 43
Titulo de estabelecimento

PYRLISIDS
- ind. 13raúlletra

f

Ternt on, 648.915, de 3-7-64
"Boribi
Tifarais Ltda."
na•ots

21MBI MODA..)
INPINTIS
classes: 22.

24, 36 e 4r

'r mio

.

Classe 32
Almanaques Anuários. álbuns 'moressoa. cartazes. rntálogos jornais lado
anis é estrangeiros. publicações ¡ iraresta& revistas. Propaganaa Cm" +Mi"
é elevição. Ornals, pronraMas
cos. peças teatrais e cinematográficas
e revistas im pressos
-
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Têtmo a. 648.920, de 3-7-64
Farmácia São Francisco Ltda.
Sáo Paia)

1.112IM.

Sá° Paal

t

Titulo
Térmo n. 648 .922, de 3-7-64
Cercam Indústria Agro Quimica Ltda.
São Paulo

Glasse 1

Azul da prérsia. azul ultra:uai. aluai
alo em pó para pintura. 4cido nítrico.
alumen, água oxigenada. água na, álcool para fins industriais, alvaiade,
mal-corrosivos. ácido arsênico, brilhante& a óleo. brosnoreto de ambulo, bicro.
matoà, cloreto de sódio. cloreto de
amónio. cloreto de potássio, carbonato
de sódio, corantes para uso, na indústria
mineral, craosoto para 1 :4m caibo.
nato de magnésia. cloreto de :isco,
cloreto de cálcio. esmalteis. goma-laca
preparada, glicerina para uso na Indústria, hiposoltito de sódio iodureto
de amónia Idrosolfito, laca. massa à
base de óleo para carraça° de pinturas.
nitrato, óleos. potássio de sódio. po.
tít.*, para uso na Indúsiria. secantes
para tintas. sais de arsênico usado,
na Indústria, sulfatos, tintas, untas a
álcool, vernizes a álcool
•
Termo n. 648.923, de 3-7-64
Nubuvruki Yatnamoto
sno

InAU

urirani l e

a

Clmsse 48
Grampos paar cabelo
Tértno n. 648.924, de • 3-7-64
Editora . Sitiça Ltda
São Pavio

Indngaileira
Cias.: 50
Impulsos

•

Tèrmo m-648.925, de 3-7-61
Amadeu Permita:les de Oliveira
1,-n •'n

Ind. Israsileir,
Classe 50
Impressos

de aço, ganchos. guarações de metal
garfos, ganchos, para quadros, grampos
para emendas de . correias, grades para
tagões e geladeiras, grelhas. galheteiros.
gonzos, grossas. garrafas. tlhoses. ice.
lhos, jarros, limas. lâminas licoreirre
latas Iva*. linuguetas, leiteiras macha
dlnhas, molas paar p ortas. maneios
marretas, matrizes. mai/altas, maçanetas
morsas, machetes. manteeueirás, malhos
navalhas, nip/es, puas. pás, al :aulas
pregos. ponteiros. parafusos. porcas,
pratos. porta-gelo. poselras. porta-pão.
porta-tolas, paliteiros, panelas, puxado
res, "placas, pregadores, porta-esponjas
peneiras, pinos, plainas. perfuradeiras
pires, pinça. panelões. porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presa

l has, rastelos. roldanas, ralos, regadorgs
rebites. reduaões, recipleatcs de metal
Termo a. 648.928, de 3-7-64
rodirios. roscas de aço inoxidável, reMecânica "Farap" Limitada
gistros de aço inoxidável, registros
Sá() Paula
serras. serrotes. sifões. saleiros. sacarr&
lhas, torquezes, trilhas, tubos tuhulacaca tampões, travadeiras. telas de
arame, trincos, taças, travessas. tesouras
trancas, tramelas. talheres. talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, ter.
tinas, tat1ios, trens de cosinha. torra.
deirat, orinóis, vasos. vtsilhames, varINDÚSTRIA BRASILEIRA
am*, mandril de expansao. freza de
'chanfrar. gula de (reza de chantre:
ventosas, maletas, baus pata sacos de
Classe 6
Serviços meçãnicas cie recondicionamen- viagem, para pastas, balmazes cantos
to de prensas e macacos hidráulicos ou nata estofos, colchetes para malas, cra
voa, enfeites, reuno para pasta: e para
similares
malas, passadores de correias, ponteiam. prendedores de papel, suportes
Termo n. 648.919. de 3-7-64
torniquetes e -tubos de extensAo
Metaitrit Limitada
São Palito
'Térmo a. 649.930, de 3-7-64
Metalfrit Limitada
Sào Pauso

-"FERAP"

RIETAL
miar
Ind.Brasileire

Classe 11
Para distinguir ferragens e ferramentas:

4:35

tas. aros. altno f adarises, amoladores
amoladores de ferramentas, alças para

ancinhos. brocas, bigornas, baixelas
bandeias, bacias, bombonierea. baldes
borboletas, taterin bases de metal, bra
cadeiras, bules.' bisagra. buchas, bainha
para 'facas, baterias de contidas, Colheie pedreiros. cadeados, correntes, cabides- chaves de parafusos, conexões para

para suturas, guta-penha, histeróme.
tros; irrigadores. instrumentos cirúrptcos para operai.eiesi ligaduras de cãah-Imo. liquidos e pôs para limpeza e
atamento ara fins odontológicos. lixa,
luvas e dedeiras de borracha, limas para ossos lancetas: massas plasticas para
fins odontológicos. mascaras para anestesia, mesas de operações, mesas para
curativos. martelos . artificiais; perfuradoes, pés e braços artificiais. bloca*
para obturações de cari is porcelanas,
protetores para seios. pmef. 0 para gar..
ganta, pinças anatóna, as protetores;
rolos cirúrgicos de lã' de pau. ruge C
rodaa para desgaste kl .. .Mario. retorc6pio bugia. ruginas; sariadeiras sandarama sécla e crina para souturas, sacos
para gêlo e bolsas para agua quente,
sondas, seringai para lavagens e faie.;ões. serras, serras para raquiotomlit
tampões higiênicos preservativos, tira.
leite, termômetros, tesouras. trepanos,
toalhas higiênicas; ventosas. verniz laa
jante para fins odontológicos

Classe 3
Para distinguir: proCutos . farmacêuticos
em geral, remédios, alcoolatos, alcolaturas, blocu i turas, cremes, pastilhas,
cápsulas, comprimidos. drageas, elixires, extratos, cmai gns, essências granulos, lirtimenlos, otr.los, oleotoa, poma.
das, pastas. pós,, pílulas, soros. soluções.•
injetaveis soluções em geral. solutos,
vacinas, xaropes e outros preparados C
sutstâncias para serem usados nas farmácias e medicina
Tétmo n. 645.933, de 3-7-64
"Abarn" — Soc:edade Assisten aal Md4:Pico-Hos pitalar S. A:
•
São Paula

ETALFRIT ti AB AN st
L T DA

•
Classe 33

Nome comercial

Alicates, alaváncaa. arruelas. arrebites
Tênaos ris. 648.931 e 648.932, de
argolas. aldravas, armações de metal.
3-7-64
abridores de latas arame, aparelhos de "Abam"
Socie fade kssistencial M.
chá. e café: assadeiras, açucareiros, apadico-oospitaler S. A.
relhos para lavatórios, arandelas, ares.

São

;,

A /3 AM

Titolo

Temos as. 648.934 e 648.935, de
3:7-64
.
Edycar Automóveis Ltda,
São Paulo

nEDYCAR

Indarasileira

Ind.Brasileira

Classe 10
Classe 21
encanamentos, caixas de metal para Para distinguir: A baixa-linguas, abreportões, colunas, canoa chaves de fen- bocas. adenótomos. afastadores, agraTos. Para distinguir: Veiculo& e suas parte.
da. chaves inglêsas, cabeções. canecas, agratos para ossos, agulhas para laje- Integrantes: Aros para bibicletas, auto:
copos, cachepots. centro de mesa. co çao. algodão hidrófilo, alicates, amálga- móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores. alavancas de cambio. braços,
queteleiras, caixas para colidimento de

alimentos, cadeados, caldeirões caçarolas. chaleiras. cafeteiras, mochas, coaInd. Brasileira
dores. cuscuzeiros, cabides de metal.
cabos. caixas de ferro, cruzetas. curvas.
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chave.
Classe 32
Programas rad ; ilõiarcan de teievisno e venas, cremones. cadinhos. crivai, chisna
fradores, cassinetes, cabos, chaves, cilale caco
ves para oarcas circulares. chaves Kmauimétrica correntes para chaves. col.
Termo n. .S 1:4 926, de 1 7-64
áetes, chat,ea para porcas, distintivos,
Vidra 13-as oa' r • ç
c,, n 1,
dobradiças. descana a para talheres. pratos e copos. enx adas. esferas engates
enfeites de matar estribos, espátulas
!TI 31f4.1;45, ...wes
estalos de metal para carimbos, eixos
Vitt-os cr s "lis err ai. ..Fias: g arrafas, narrafiies. frascos. recipientes
tara mofarizes. copos. cadinho. cubaras
fia rias. varetas. atraia mamadeiras. formas para forno, assadeiras. coe:votei-

r:over.-;:vo
z••••••-•--

tas, geladeiras, jardineiras, porta-joial. fivela, furadores. ferramentas cortantes res: fios de linha para Feridas, facas:
centro de mesa, bibelots, .paliteiros, por..
perfurantes para marceneiros. fechos ganchos ;s.:rd mu' , -ulos i.clatimetroa.
ta-retratos Urras, cantares, cálices, pra.. de metal. terradutas, tornunhas. atas gazcs -godivas. goivas gesso. grampos_

tos xícaras, Ujelas, bandejas, pire.", ata..
tiçais licoreiros, vasos, serviços para
refresco para chá e café, lantar e soInd.
bremesa, taças, vasilahmes, mantegueitas, cápsulas, lustres., abat-jouia, cana
CUM 50
delabros, pinjentes, pendentes, podestais.
knprt ssos
saleiros, tubos travessas, vidro para vi..
draças, para relógios, para automóveis,
Termo n. 618.921, de 3-7-64
para parabrisa e para conta-Catas
Comercial e Colonizadora
"Panser
S/C
Termo a.' 648.927, de 3-7-64
Super Mercado Maracanâ Ltda,

Classe .33

t

txnandidor para tubos, estraruraa Med.
acas. escarradeiras. espremedores espia
madeiras. formões hices, ferro para
cortar capim, ferrolhos, facas. tacões.
techaduas. Fruteiras, funis. tõrinas para
doces, bolos. ambulas e pudins. Ranges,

mas, aparadores, aparadores para fins
médico-cirúrgico* aparelhos para massagens. aparelhos de pressáo arteria:,
aparelhos de diatermia, aparelhos de
ralos ultra-violeta, aparelhos de ralo X.
aparelhos de infra-vermelho, aparelhos
de surdez, assentos para enfermos, ataduras: bisturis, cadeiras para clinica
médica, cambraia hidn5aila, cambais ar
nulas, cataplasmas de feltro, catgut, cêra laminada, eira para Incrustações e
articulaçaes, cêra coleara. cintas para
fins chnicos. cintas umbelicals, colheres cortantes. compressas de tecidos.
costótomos. mareta*: dentas artificiais
dentaduras, depresscfres, dilatadores, dei.
citas drenos, duchas vaginais; elevada
reta espartilho'. espéculos vaginais, e*
ponhas clinicas, estufas, espátulas, escapei" escopros extratores, escavado-

breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, cami.
ehOnetas. carros ambulantes, caminhões

carros, tratores, carros-berços, carros.
tanques. carros-irrigadorea, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para velcidos, cabos de veículos
carrinhos, para máquinas de escrever
corrediços. para veículos. direção, dein»
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.
vedores para passageiros e para entoa,
engates para carros, eixos de &nado
Freios. fronteiras para velculos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, mola*
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivela* aavios, ónibus, para-choquei,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, ralos para bicidei

tu,

reboques, radiadores para velados,

rodas nana veiados. selim trklcles,

ti.
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tantas para veictilos vagões, velocipe- discos e rodas para desgastes. Algod"
. varetas de controle do afogador e dia idró fio, catgut, seda e crina para
acelerador, tróleis, troleibua, varai% de saturas, protetores para seio, tira leite.
carros, toletes para carros
preservativos, sacos para galo, bolsas
para água quente, irrigadores tubos de
Classe 11
borracha para irrigadores, luvas e de?aragens e tP-rramentas de tida tape. deiras de borracha para cirurgia, sonde, cutelaria em gerai e outros artigos das, drenos seringas para lavagens e
de meta! na° incluídos em outras cias- Injeções, agulhas para injeções, instrublies, argolas, armações de metal, abri. mentos cirúrgicos para operações, yensei: Alicates.' aldravas, arruelas, arre; tutsaa, termõmetros, elinicos, guta perdores de latas, arrames lisos ou farpa. cha, dentes artificiais, dezze‘aduras, asdai, aparelhos de chã e ca, assadet. sentos para enfermos, estojos de bolso
ria, açucareiros, brocas, bigornas. bei para instrumentos cirúrgicos, grampos
telas, bandejas, bacias, baldes bombo para saturas, lençóis de borracha paia
aderes, bules, colheres para pedreiros, hospitais, máscaras para anestesia. pacamisas para zilindros e trilhos cadea. diolas, aparelhos de pressão arterial,
dos, correntes, cabides, caixas de meta: aparelhos de diatermia, mesas de opepara ortões. colunas, chaves, cremones raç,es, mesas para curativos, aparelhos
chaves de ara rusos, conexões para en- para massagens, esterelizadores. estufas,
canamentos, canos de metal, chaves de aparelhos de raios ultra violeta e cafenda, chaves inglezas, cabeções carie. deira para clinica médica, balanças pata
coqueteleiras. caixas para acondiciona 'Unica infantil, canulas, conta-gotas,
mento de alimentos, caldeirões, caçar.) vidros conta-gotas, duchas vaginais, calaa, craleiras, cafeteiras, dobradiças par:das, agraphos, pincéis para garenxadas, esferas, engates, enfeites para ganta, escalpelos, facas, pinças anatõarreios, de metal para automóveis, es. mica, tesouras, costótotmoa, serras, sertribos, formões, espuniadeiras, foices. ras paar raguotornia, escopros, goivas.
ferros, para cortar capim, ferrolhos, la- martelos, -ganchos para músculos, ceiacas, facões, frigideiras, cilindros para 'Cerieiros, bisturis, alastadores, curetas,
laminação, ganchos, guarnições de me. ruginas, elevadores, - trepanos, protetotal, garfos, ganchos para quadros, res, perfuradores, limas para os ossos,
gramos para emendas de correias, limas placas para ossos, agrafos para ossos,
machadinhas, molas para portas de cor. eterocópio, dinãmetros, lancetas, estilelaminas, licoreiros, latas de lixo, jarras. teu, espêculos, dilatadores histerõmetrtos,
rer, martelos, marretas. matrizes, 'mar• depressores, anuscópios, retoscópios,
ninas, navalhas, puas. 'pás, picaretas !mias, adenótornos, abre-boca, abaixapregos, picões, ponteiras, parafusos linguas, aparadores, porta-amálgama,
extratores, escavadores, colheres corporcas, pratos, porta-galo. porta-pao. tartes, calcadores e alicates, aparelhos
porta-jóias, paliteiros, panelas, rasteias de raios X e aparelhos de infra vermeroldanas, ralos para pias, regadores lho, pés e braços artificiais de borserras, serrotes, sachos, sacarrolhas, te- racha, meias elásticas, olhos artificiais,
souras, talhadeiras, torquezas. trilhos
aparelhos para surdez
.
trilhos para elevadores, tenazes, cava- —
Termo n.9 648.938, de 3-7-196-4—'1
dores, telas de arame, tubos para anca
=mentos, trincos, trilhos para portai Compact Indústria de Colchões Ltda.
de correi, taças, molas para portas,
São Paulo
vasos, vasilhames e. verrumas

Termo n.• 648.941, de 3.7.1964
Irmãos Nome S.A. — Comercial
Industrial e Importadora

1964 44eg

Usam a.0 648.946, da 3-74964
Pkaplast — Piracicaba Plásticos Ltria.
São Paulo

São Paulci

PIBLPLar
Ind. Dr anleira
'Classe 28
Artefatos de plásticos
Tann° n.° 648.947, de 3-7-1964
, Confecções Infantis "Tubiltex" Ltda.
São Paulo

Classe 16
Artigos da classe
Têrmo n.o 648.942, de 3-7-1964
Irmãos Nocera S.A. — Comercial
%dast:ia' e Importadora
•
São Paulo

Classe 16
Artigos da classe
Térmo n.° 648.943, de 3-7-1964
Irmãos 'Nocera S.A. — Comercial
Industrial e Importadora
São -Paulo

Termo n. 648.936, de 3-7-64
Edvcar — Automóveis Ltda.
São Paulo

,YCAR

Novembro de .

TUBALTEX
IIND. BRASILEIRA.
eijàSe ib
.Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, . casacão, coletes, capas, chula.,
cacrecols, calçados, chapéus, canos,
cintas, combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós. echar-•
pes, Santas.as, fardas para militarei ccb•
legiais; fraldas, galochas, gravatas. gorros, jogos de 'ingeria, jaquetas laquils,
luvas, ligas, lenços. mantes, meia*
maiôs mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover. pelerinae
peugas, pouches, polainas. pijamas, punhos. perneiras, quimonos, regalos
robe de chambre, roupão, sobretudo',
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueterea, aborta. sungas, tolas, ou slacka,
raiar, toucas, turbantes, ternos, uniformes
• vestidos
Termo n.9 648.948, de 3-7-1964
Artécnica S . A : Móveis e Decorações!
São Paulo

japkáght
Classes: IO e 40
Insígnia

Massa 33
Txtu'o

E Termo n.o 648.939, de 3-7-1964
Termo n. 648.937 de 3-7-64
Comact Indústria de Colchões Ltda.
Compact Indústr's dc Colchões Ltda.
São Paulo
São Paulo

• Termo n.• 648.944, de 3-7-1964
Irmãos Nocera S.A. — Comercial
Industrial e Importadora
São Paulo

monis E

S.A,

DECORAÇose
Nome Comercial

Tarmo n.o 648.949, de 3-7-1964
Santa Ana Automóveis S/C riria.
São Paulo

• Atotatout Iledintents
iletouda em. .ecita Meu'

*SANTA ANA AUTON101/E111*

Classes: 10 e 40
Frase de propaganda

Titulo de Estabelecimento

Urnas n.° 648.940, de 3-7-1964
Manoel Paulo Taveira
São Paulo

14 OPTPARNASSI
'

Classe 10
Massas plásticas para fins indontológltos e guta percha, pontas de gutapercha para obturações de canais, cara
laminada, cera para incrustações e areiiti!ação, ideal base, cera colada, sanernea, godivas, wrniz isolante, gesso,
jorr,lramás, liquidos e pás para limpeza
porcelanas. .ruge.

Classe 16
Artigos da classe

Indarad l eira

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis, binar, brandy, conhaque, cerst.rNs femet genebra, gin. kumel, licores. nectar, punch, pimpermint rhum,
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermuth, vinhos es pumantes, vinhos quinados. whisky

Sio Paulo

Classe 21

MADEIRAS
DECORATIVAS

térmo n.° 648.950, de 3-7.1964
Jardim América Automóveis Ltda.
São Paulo

;IARDIM_AtAiRICA";
ao. enmaigatA ,
Classe 16
Artigos da classe

Classe 21
Para distinguir: Amortecedores, ilitepa.
roi, auto-caminhões, alavancas,- alavas,.
/Irmo n.c 648.945, de 3-7-1964
cai de cambio, alavancas de seios, aros,
Oficina Mecânica "Brasilmatic" Ltda. automóveis, breques, barras
de freto,
3ão Paulo

braçadeiras de mola, buchas, barcos, ba-

i
,Inleniaelfgra
Classe 21
Artigos da classe

Ingres, barras de tração, barras de dl.
ração, braçadeiras e suportei do cano
de escapameato, cubos de velculoe. cha-

pas circulares, carroseriaa, chassis, cgr.
cassas, caixas para amaças, cotovelos
carburadores, correntes de distribuiçáo,

DI—RIO OFICIAL (Seção til)
coroar capotas caixas d ecambio, cabos caminhes, caminhonetes, carro',
conjunots de escapamento. direção, des.
ligadeiras. dorsais. engates para veioloa, estribos eixos .engrenagens.
breagem, freios para veiculas, fronteiras para veiculas. feixes de mola. guarnições para maçanetas. gonzos, grades
ponteiras. hélices, hastes, indicadores
de direçáo. juntas universais, !sachas,
molas, manivelas, motocicletas, motociclos, mancam de veiculos. motoneta,
pedais. paralamas. partidas, portas laterais, pinhaes, porta rodas, parabrisas
paineis. parac.hoques, pistões, pedestais,
reles para buzinas, reles para faróis rodas retentores, rebo ues. s
s Para
veículos. serpentinas, tambores de freies, tirantes, terminais para cabos de
baterias. tuchos, caretas. de veículos varais de veículos. vareta: de controle de
afogador e velocipedes e volantes

q

equete

t

Terno na 648.951, de 3-7-1964
Cia. Ltda.
Lejba Berek Feferbaum
São Paulo

•MONTMAR",NO. BRASILEIRA

Termo n.° 648.958, de 3.7 - i964
Termo n.° 618.962, de 3-7-19a4
residenciais, balcões, bufeis, banquetas,
Calçados Golondrina Ltda.
bancos, camas, cadeiras, criado-mudos, Auto Mecânica 8 de Setembro Ltda,
io Grande do Sul
São Paulo
cristaleiras, conjuntos de copa e coziaba, cadeiras de preguiça, cadeiras giratórias, colchões de molas, carrinhos'
'de chá, caixas e móveisp ara aparelhos
radiofónicos e televisores, camiseiras,
canapés, catres, cómodas, cochilas, disilOLONDRIS A'
Casse 21
pensas, dormitórios, &vaias, descanso
Para distinguir: Veículos e suas partes
Ind. Brasil.
para guarda-chuva, discotecas de maIntegrantes: Aros para bibicletaa, autodeira; etagers, escrivaninras, estantes, móveis, auto-caminhões, aviões, amorestrados de camas, enxergões escanitecedores, alavancas de câmbio, braços,
nhos, guarda roupas, guarda comida,
Classe 35
breques, braços para veículos, biciclelavatórios, mesas, móveis para jardins,
Industrialização e comércio de calçado:
tas, carrinhos de mão e carretaa,
mesas de centro, mesinhas, móveis esto.nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
Termo n, 649.863, de 3-7-1964
fados, mesas de toucador, móveis para carros, tratores, carros-berços, carrosterraços, oratórios, penteadeiras, porta tanques, carros-irrigadores, carros, car- Lancaster Promoções e Administraçã(
de Negócios Limitada
chapéus, prateleiras, poltronas, porta
roças, carocerias, chassis, chapas ci
Rio Gannle do Sul
vasos, sofás, sapateiras, salas de visita,
-cularespvío,cbdeuls
salas de jantar, sofás-camas, travessei- carrinhos para máquinas de escrever
ros e toiletea
corrediços, para veículos, direção, dealigadeiras, estribos, escadas rolantes, eleTermo a.° 648.954, de 3-7-1964
vadores para passageiros e para carga,
Sociedade Brasileira de Engenharia
engates para carros, eixos de direção,
Arquitetura Ltda
freios, fronteiras para veículos, guidao
Sâo Paulo
Classe 50
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
Comércio
tocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
Termo m° 648.964, de 3-7-1964
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
Balanças Açaires, Ltda,
rodas para bicicletas, raios para bicicleRio Grande do Sul
• tas, reboques, radiadores para 'veículos.
Classe 25
besenros e projeto/ arquitetônicos. rodas para veículos, selins, tricides, ti• plantas de prédios, projetos para
rantes para veiculos vagões, velocipeconstruções
des, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, tiro/albite, varaes de
Termo n.d 648.955, de 3-7-1964
carros. toletes paia carros
Transbras 'Transportes Brasileiro Ltda.
•Tarrao n.° 648.959, de 3-74964
São Paulo
Auto Mecânica Brown Ltda
São Paulo

g

8 DSSETP1193R0
Ind. Brasiieira

r

,JANCASIER

4PAZILEIDA
tna. prasiLeira
-

Classe 36
aventais. alparcatas, anágua. blusas,
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Para distinguir: Artigos de vestuários
bo as, botinas. blusões boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casaçaca coletes, capas. chalea,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
antas. combinações, carpinhos. calças.
de senhoras e de crianças, calções, calClasse 50
os, camisas, camisolas. camisetas,
O timbre em todos os seus impressos
cuecas. cerardas, colarinho, cueiros.
comerciais
saias. casacos, chia_elos, dominós. acharpes, fantasias. fardas para militares, CO'armo a. 648.956, de 3-7.1964
legueis. fraldas, galochas, gravatas, goeFaia 8 Lima
ma, logos de 'ingeria. Ja uetas, biquei,
São Paulo
luvas, ligas. lenços. mantila melas,
maiôs, mantas. mandria°. manilhas. painabi
letós. patas. penhoar, pulover. pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pi amas, pl.
nhos, erneiras, quimonos, regalos.
Classe 36
rabi de chambre, roupso, sobretudos.
Calçados de tidas as espécies, para
sopeia anos. saldas de banho, sandálias,
homens, senhoras e criancas
meteres aborta, sungas. atolas ou &ladra,
tuler. toucas. turbantes. ternos, uniformes e vestidos
Térmo n.° 848.957, de 3-7-1964
&amaro Móveis Ltda.
Termo na 648.952, de 34-1964
São Paulo
.
Himayak Keshichian
São Paulo,
SAMARO

j

mo

BALANÇAS

AÇORES

LTDA)
candaS-R.a.doui

TURBEIS
Ind. brasileira

0

q

,

mos
rasileira

j

p

Novembro de 1964

b

'Indo Brasileira

13

Ind. glileira

INDÚSTRIA BRASILEIRA

tilaase 21
Veiculos e suas partes integrantes, a
saber:

• Classe 50
Balanças em geral

aros, actomóvels, auto-caml-

nbbes, aviões, amortecedores, alavancat
Termo is 648.985, de 3-7-1964
de a.a.rb o, barcos, breques, bicicletas,
carrinbor dè mão e 'carretas. cansaste- Copal — Indústria e Comércio Ltda.
Rio Grande do Sul
neto, carros ambulantes, caminhões,
carros, carros-tanques, carros iragaina
res, carroças, carrocerias, chassis. abapas circulares para veículos, cubos ffe
veículos, direção, estribos, engates para
carros, eixos, freios, guidão, locomotivas lanchas, motociclos, motocargas,
moto furgões. .manivelas. navios . ónibus, ara-choques, ara-lamas, parabrisas, edais, rodas, raios para bidcle
tas, reboques radiadores para velculos
selins, triciclos, tirantes para veiculos
vagões, velocípedes varetas de contro
USTRIA BRASILEIRA
le do afogador e acelerador, tróleis, tro
leibus, varais de carros, toletes para
carros

e

p

p

p

IND

'

INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA

Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
Liasses: 4 e lo
aço, • madeira, estofados ou não, incluTermo n.° 648.960, de 3-7.1964
Sub-produtos do carvão de pedra e vesive móveis ara escritórios: Armários.
Renresentações Medianeira Ltda.
getal, do petróleo. de imparmeabilizanarmários para banheiro e Para roupas
Rio Grande do Sul
tas para madeiras e ferros, de materiais
usadas, - ahno adas acolchoados para,
Ouse 50
de coneniaão em geral e armazenagens
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares. berços, biombos.
Classe 36
Termo n.° 648.966, de 3-7-1964
A I1 EI R A
cadeiras,
caminhos para chá e café
Calçados
Sqdedade Química Novobrás Ltda.
conjuntos para dormitórios, conjuntos
São Paulo:
para sala de jantai' e sala de visitas. Repscsantaçõrs, compra e venda de
Termo n 698.953, de 3-7-1964
Viadifrene — Indstria e Comércio de conjuntos para terraços, jardim e praia,
iradveis
conjuntos de brmárlos e gabinetes para
Móveis e Decoraaões e Instalacões
Termo
n.
rariatada
Copa e cozinha, camas, cabides, cadeiras
648.961, de 3-7-1964
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
São Paulo
Representações Santa Clara Ltda.
de rádios: colchões, colchões de molas
Rio Grande do Sul
dispensas. divisões. divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras. escrivana
SANTA ÓLARA
nhas, estantes. guarda-rou as, mesas.
Class: 1
1,40. BRASILERA
mesinhas. mesinhas atira rádio e selava
Suostanclas
e
prearaç5es
químicas usasão, mesinhas para televisão molduras
das
nas
indústrias,
na
fotografia
e nas
orta-retratos.
poltaonas
Class., 40
Para quadros,
análises qui:nicas. substâncias e prepaCiasta 50
rara distinguir' Armários, azsentos, Poltronas-m(71a n-atsleirra raaaa raa
e venda de / rações químicas anti-corrosivas e anta'
enueti
Representaça:scomo
péus, sofás. so a "mas taavasaeirots.
aparadores, acdchoados, almofadas,
~dantes, produtos químicos em geral
vitrines
ç s para crianças, baralaboa

4
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Têrmo na 648.967, de 3-7-1964
Rumai — Peças e Acessório. paia
Autos Nacionais Ltda.
São Paulo
AU

11

AL

Classe 21
Automóveis, caminhões e suas partes
Integrantes
Têrmo n.o 648.968, de 3-7-1964
(Prorrogação)
Prudêncio Rocha e Américo Dal Forno
, Rio • G. ande do Sul
PRORROGAÇÃO

'VILA ROMANA
Indústria. Brasileira
Classe 32
Um jornal
Térmo na 648.969, de 3-7-1964
1.550 — Auto Peças Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇIO
=ARI° SERRANO.
Classe 21
Velados em geral e suas partes iate* granias, inclusive tratores
Tèrmo 11.9 648.970, de 3-7-1964
(Prorrogação)
Ind4tria de Confecções "Vila
Romana" S.A.
São Paula
ri 5 5 O

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Novembro de 19621.:,

•
cas de embreagem dinamos, eixos, ge.
Termo na 648.976, de 3-7-1964
Terrais mu648. 931, de 3-7-1964
radares, 3notores, mancais para brocas, Litotex — Gráfica e Publicidade Ltda. Auto MN:Mica Moinho Velho Ltda,
macacos, pistões, pinhões silenciosos* e
São Paula
Titulo
velas de ignição para motores
Térmo n.° 648.972 de 3-7-1964
arcenaria Ibérica Ltda.
São Pa
3—IA—ROMARIA IB4RIOA
LTIA
Nome Comercial
Termos na. 648.973 a 648.975, de
3-7-1964
Marcenaria Ibérica Lida,
São Paulo

B RICA
Indústria Brasileira
Classe 34
rados, estrados, linóleos, oleados; passadeiras, panos para assoalhos, paredes
e tapetas
Classe 25
Adornos de madeira, marfim ou osso
para mobilia, ancinhos de madeira.
anéis de madeira para cortinas, argolas de madeira, marfim ou osso, argolas de marfim ou osso para dentição,
bandejas de madeira, barris de madea
ra, cabides para roupa: . de madeira.
cabos de madeira: caixas e madeira.
cestos, cepos para cozinha, colheres
e pau, marfim ou osso, dormentes de
madeira, engradados de madeira, escadas de madeira, espetos .de madeira, esteirinahs de madeira para casa, fivelas
de osso ou marfim. forquilhas de madeira, gaiolas de madeiin para passarinhos, gamelas de -madeiras, ganchos de
madeira, grades de "madeira, manivelas
e madeira, mastros de madeiras. palitos.
pedestais de madeira. pegadares de madeira para roupas, pratos de madeira.
marfim ou osso,. quadros de_ madeira,
réguas de madeira. exceto para escritórios, rosários de contas _de masleira,
marfim ou osso, tábuas de madeira para
fins caseiros,* tampas de madeira. tonéia de madeira, varas e vasos de madeira. marfim ou osso

IT0

TRÀ

iClasse 32
Almanaques, . anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nacionais e estrangeiros, publicações impressas, revista. Propaganda em rádio,
televisão, tornais, programas radlofealzos, peças teatrais é c.nematográficas
e revistas impressas
Termo nP 643.977, de 3-7-1964
Litotex — Gráfica e Publicidade Ltda. •
São Paulo
1JT0TEX—ORÁFICA S.

lasiguia

Trino na 648.982, de 3-7-1964
Invicta S.A. Coniercial e Construtora
Sao Paulo

,'PUBLICIDADE LUA.
N ame Comercial.

Térmo n-c' 648.97k, de 3-7-1964
Osvaldo Duarte Fontes
São Paulo

• LEIVT
In dite tria Brasil ei ra
Classe 36
Calçados 'em geral

n.o; emoi

e".

Classe 33

Insignia.

Têrmo n.o 648.983, de 3-7-1984
Invicta S.A. Comercial e Cónstratora
São Paulo

Térmo a.' 648.979; de. 3-7-1964
Indústria e Comércio de Calçados
"Ser-Para" Ltda.
'São Paulo
SER—PA

Indáctria

Classe 36
Para distinguir: Aramas de vestuários
e 'roupas feitas em geral: Agasalhos:
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
Nata', botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, caraClasse 17
Para distinguir: Lápis comuns, lápis de puças. casaçào. coletes, capas, chalea
car e para copar; as mesmas três qua- cachecols, calçados, chapéus, cintos,
lidades de lápis com a mina móvel; gra- cintas, combinações, carpinhos, calças,
atas ou minas comuns, de cor e para de senhoras e de crianças, calções. calcopiar; giz para desenbo e giz para ças. camisas, camisolas, camisetas,
marcar (exceto giz ara bilhar); carvão cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
para desenhar (exceto o incluivel em saias, casacos, chinelos, domineis, acharoutras classes); porta-giz; lápis de lou- pes. fantasias, fardas para militares, ar
sa; lapiseiras, cra.Ons e craions artisti- legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor4zos, canetas, canetas-tinteiro, penas pa- ros. jogos de angarie, jaquetas, laqués,
ra canetas-tinteiro e penas comuns pa- luvas, ligas, lenços, mantas, meias,
ra escrever (exceto as de metal precio- maiôs, mantas, mandrião, manilhas. paso); presilhas para canetas-tinteiro; se- letós, palas, panhoar, puiover, pelerinas,
cadores de penas; caixas para penas; peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
tinteiros; mata-borrão: borrachas de sa- alma, perneiras, quimonos, regalos,
far de tõda espécie para tinta e para robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
lálaaa eiásacos (faixas de borracha em sueteres,
aborta, sungas, atolas ou glaciai,
forma de fita), anéis' de borracha (exceto os incluiVeis em outras classes); tida; toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
protetores de pontas de lápis de tóda
espécie; °lusa elástica para calcular
Térmo na. 648.980, de 3-7.1964
(preta) e para memoranda; abridores
Indústria e _Comércio de Calçados
asi cartas; pésos para papel; raspadores;
"Ser-Pam" Ltda.
esteaos para desenhosa réguas; esquaSão Pau:c
dros; tábuas ou ranchas ara desenhos;
gramas para papel e tachas; papel carINII/STRIA R comiam
bono; papel estendi; caixas de tinta
para escritórios ou desenho; pires para
Ie CALÇADOS
,ROCEADIESEL Unta nanquim; tintas ara carimbos, tinet $ER-PAII". LTDA.
tas nanquim de qualquer espécie, tio
tas
especiais
para
canetas
tinteiro
e
tinClasse 6
tas comuns para escrever (exceto tinPeças para moto sgs: Altemadores, blo- tas para
pintura de casas, tétos e pacos, bielas, cambio, cabeçotes, cruzetas,
redes e exceto tintas de cal)
Nome Comercial
cilindros, aompreasores, cubos de pla-

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusties, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casaçao, coletes, capas. abales.
cacbecols, calçados, chapéus. cintoscintas, combinações, carpinhos, calças.
de senhoras e de críaaças. ,calções, cal
vis, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharcaccas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos. chinelas, dorainós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, g-Mu:atas, gorros, fogos de lingerie, jaquetas. laqua.
/uvas, ligas, lenços, manes, melas.
ambas. mantas. mandrião, manilha', paletós. palas, penhoar, pulover. pelariam,
peugas, ponches, polaina pijamas, pis_
:lhos. perneiras, guktionds. regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
a:tapena/rios, saldas de banho, sandálias,
meteres, horta sungas. atolas ou sladm,
tuier, toucas, turbantes, ternos: uniformes e vestidos
Termo n.o 648,971, de 3-7-1964
-Rochadiesel Peças e Motores Ltda.
São 'Paulo

Classe 33

Classe 50
Impressos
Termo a° 648.984, de 34-1964
(Prorrogação)
Sociedade de Instalações e Montagens
Socim Ltda.
São Paulo
PRORROGAtk

SOCIM
Industria Brasileira
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e suas par
tes integrantes para fins industriais, mo

toras e suas partes: bombas hidráulicas, bombas centrifugas, rotativas e a

pistão, bombas elétricas para pneumáticos, distamos, bujões, pinhões, cruze.
tas, blocos de motor engraxadores centrífugos, silenciosos, guindastes, prensas, macacos, pistões, mancais, válvulas,
motores elétricos, alternadores, cambio,
cabtçotes. geradores para corrente contínua e alternada, eixos, bielas, cubos,
velas para motores. magnatas para motores, bronzinas, anéis de segmento,
mancais de roleta, compressores, retificas, maquinas amassadeiras, misturado..
ras e distribuidora., de concreto, máquinas compressoras, máquinas adaptadas em construção e conservação de etiradas, inineraçao, corte de madeiras,
pedras e mármore, movimento de terra,
máquinas descascadoras, • ensacadoras,
brunidoras, catadoras, classificadoras.
ventiladoras e sua :oras, trituradoras,
pulverizadoras, moinho para cereais,

DIÁRIO OFICIAL (Seção ill)•

Tèrça-felre 10

Tê.rmo a.° 645.994, de 3-7-64
fres" esmerie, polarizes, tesouras me- • Termo a.• 648,989; de 3-7-64
• Manos Auto Peças Ltda.
:Walter Heine Essências Ltda.
anicas, tupiaa máquinas de abrir chaGuanabara
•
Guanabara
vetas marteletes, plainas de mesa, tornos revólver, tornos mecanicos, placas
kr
• 40fflá
• ferramentas para tornos, máquinas de
lurar e centrar, máquina.' para cortar
• serrar, máquinas afiadoras para fermentas de corte, fole de forjas, dra•as, desnatadeiras, expremedehas e salIndústria Brasileirn,
Indústria Brasileira
gadeiras para manteiga, lminadores a
'rio e quente para aço e outros meClasse 21
Classe 41
tais, tesouras rotátivas, máquinas ope- .• Essências, corantes e confeitos
Aceasórios e peças (buchas, suportes,
ratrizes de precisão, aparelhos para aralças, hastes) para automóveis se can/queação de volumes, máquinas para inTerno n.° 648.990, de 3-7-64
Mata. para máquinas e ferramentas
dústria de tecidos e malharia em geral, Metais 'Hidráulicos Guanabara Ltda.
Termo n.0 648.995, de 3-7-64
máquinas para tapeçaria em geral, urdiGuanabara
Loja Imperial Ltda.
deiras, encanatórias, espuladeiras, torSanta Catarina
cadeiras, meadeiras, caldeiras e turbinas
Termo a.° 646 .985, de 3-744
Panificadora 'Rio Vouga" Ltda.
São Paulo

'GUANABARA

4NDOSTRIA BRASILEIRA

Classe 5
Aço 'em bruto, aço preaarado, aço
P ROR ROGn AO'
doce, aço para tipos. aço At>ndido, aço'
RIO VOUO.C; parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
I
t ri a Breei leira refinado, bronze. bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
Classe 41 •
barra, era fio, chumbo em bruto ou
Para distinguir: Pães, biscoitos, fali- parcialmente preparado, cimento mealua, bolachas, torradas, n a:Welles e tálico, cobalto, bruto ou "parcialmente
massas alimentícias
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
Termo a.' 648.986, de 3-7-64
em barra, ferro manganês, ferro velho,
Cantina e Pizzaria jardim de Napoli gusa em bruto ou parcialmente trabaLtda.
lhado, gusa temperado. gusa maleável.
São Paulo
laminas de metal, lata em Milha. latão
em Rilha, latão em chapas. latão em
lvergalhões. ligas metálicas, lima/has,
' ARAM t NAPOLL
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, meClasse 41
em massa, metais estampados,
Para distinguir: Pastéis, tortas, empa- taismetais
para solda, :liguei, zinco
das, pizzas, croquetes • refeições
prontas
Termo n.• 648.991, de 3-7;64
Papelaria Lavradio Limitada
Termo n. 648.987, de 3-7-64
Guanabara
F. Nasciment o& Cia. Ltda.
Rio de Janeiro

LAVRADIO

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 38
Bloco' para correspondência, bloco para
cálculos, bloco Para anotações, melarno de papel, caixa para papelaria, cartões comerciais, csitolinas, blocos para
desenhos
Terra° ni 648.992, de 3-7-64
Antenor Novais
Gunarbara
Classe 2
Inseticidas
Termo n. 64R.P5 .l3. de 3-7-64
P. Nr<, - s rnrit,
Cil. Ltda.

ESTOURO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 46
aves e animais veneno* contra limem
Alvejantes amidos, anil, água do lavadeira, agua sanitária. cera para aalhos

VOZ
IlEvoluç
A

Classe 32
jornais, revistas, boletins e carta
semanal
Temo a.° 648.993, de 3-7-64
%bisca de Calçados Rival S. A.
Guanabara

ileterpentes. es p onta de :leo. Muros
N de SCO. Poma das P a ra edr
cadoa. • palha de aço. preparado pare i
pcdir e limpar madeiras vidros. metais

‘

e objetos, panos para p olir e par, lias.
peta, panos de esmeril e material-abra.
Oiro empregado na limpeza de metais r
objetos, sabões em geral e saponáctos
velas e velas a base de
estearias,
sabões em pó, m flocos, espoam de
limpeza

Loa_ Imperiet
Ciasses: 13 e 36
Titulo
Termo a.° 648.996, de 3-744
Carla E. Eimer.
Santa Catarina

Cad keatesentMeí

Clrsso 36 •
Calçados para homens, senhores e
crianças

Termo a.° 61).002, de 3-7-64
Madeireira Santa Otilia Ltda.
Santa Catarina

Madeireira
'Santa - Otilia Ltda;
Nome comercial
Termo n.° 649.003, de 3-7-64 •
Fábrica de Vinagres Colibri Ltda.
Parona

LIIBRI1
Classe 41
Vinagre
Termo n. 649.004, de 3-7-64
(Prorrogação)
The Imperial Trust For The Encouragement of Scientific And Industrial
Research
Ingleterra

Classe 33
Titulo
Termo ui 648 ..997. de 3-7-64
Loja das Esportes Ltda.
Santa Catarina

Loja dos Esnortes
Classes: .35, 36 e 49
.
Titulo •
Térmo
648.998. de 3-7-64

Classe 8
'Termômetros de td.i espécie i exceV
termtunetros clinicos). telescópios, I(
Antonio Pardlne
ackulos. sacara:ia:toe. alimpadas paf
São Paulo
colorimetria, horizontes artificiais, ace$
sórios graduadoses de luz' para bia6
calos, acessórios prismalcos, condensa
dores. diapasão, &binas de indutands
bobinas de resistência, caixas de ruis
thmia, ohmimetros, medidores de for
• Classes: 41. 42, 43 e 44
necimento de eletricidade, medidores di
Titulo
watts-hora, medidores totalizadores, ma
&dores de amperes-hora, potenciiime
Termo n.° '648.999. de 3-7-64
tios, galvanacnetros, caixas para divi,,
Amua Khoury
são de pressão. elétrica, pilhas elétricat
Paraná
i padrão, tampadas incandescentes pa
drão, vidros padrão para sinais, luza
de navegação para navios (tipos apto.
vades), normas para a linha e gradua.
ções, trenas e fios para agrimensura
Classes: 42 e 43
pia:doutros, hastes para pêndulos, ré.
Titulo
guas de cálculos, bitolas para ponta,
libmo n.° 649.000, de 3-7-64. bitolas anídricas, bitolas Para roscas
bitolas para comprimidos, bitolas tit
Bar e Churrascaria Lusitania Ltda.
prender, bitolas para fios, bitolas dt
Santa Catarina
tipos especiais, bPola ou gabarito para
trilhos, réguas, esquadros, planos di
vedação, transferidarea, machos de abra
roscas. Micrómetros. cabeço, de micrametros, compassas, aárpunas de medição, aparelhos para Indicação de pontos
de Ignição, diagramiu de formas as
rascas, aparelhos de projeção 6tica.,Indis
Classes: 11, 42, 43 e 44
adores (mostradores (dial) e outros
tipos). pipetas. Pipetas para diluktio do
Titulo
sangue, pipetas automáticas, pipetas
Termo a.* 649.301, de 3-7-64
graduadas, buretas, baseia, para gás,
Ferro Esquadrias Oeste Ltda.
cilindros graduados, frascos para deter.
Santa Catarina
arfaaçao de ~idade, frascos gradua.
doa, garrafas para prova de leite.
arme, buhrometroa geba, funis graduadas separadoras, tubos centrifugo'.
Vaurelbo.s de salionscao, receptores graVtatos para a~ dean • stadt,
barómetros de nundrio, hicheasetros,
balanças químicas, logos de pesos, tida caixas de engrenagem para
Nome comercial
taxlinetrea

Bara!Bossa 1

Bar_e_Churrascaria
.1.11. SiTA N 1 A
ferro.. Esquãdria

titRamt:

Nav.arr bro do l9} i.09
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Temo a.° 46.005, de 3-744
nitgrios, aparelhos para cortar pães, ca¥dOstria e Comércio Dunorte S. A. feteiras automáticas, câmaras fotográGuanabara
ficas e cinematográ ficas, chassis, condensadores, cutiçais, condensadores para vapor, cullmadores, aparelhos cortadores de frios, cabos e condutores elétacos, contadores de rotação, caixas
para revelação de papéis moltógráficos,
:amaras ampliadoras, compressores, máquinar... cinematográficas, Instrumentos
de calcular, chicotes para automóveis,
cronômetros, carrilhões, aarelhos de co-

Classe 46
Velas

„no n.°
619.006, de 3-7-64
(Prorrogação)
Mauricio janovitch
São Paulo

(PRORROGAÇÃO,

4311/22111ALI
)3resileira

iar fotografias, aarelhos calibradores,
cinematográficos, aarelhos de contrôde

le cinematográficos, aarelhos de contrôle de sons, aarelhos de comunicições
interna, discos gravados, diais, ducras,
diafragmas ara fotografias, despertadores, enceradeiras, espremedores elétricos, estufas, esterelizadores, esquadros
de .aço, esquadros de agrimensor, extintores de incêndios, aparelhos para expremer frutas e legumes, aparelkos estereoscópicos, escalas indicadoras de
maré, eletrômetros de quadrantes, es-

pectroscópios, exaustores, estojos para
filtros com torneiras, aparelhos eletrônicos em geral, equipamentos eletrônicos, elétricos e rádios-técnicos, fogõq,
Classe 36
Rimos e fogareiros elétricos, faróis, faCaPal, capotes, sobretudos, boinas e roletes,
fios para eletricidades, fios tergorros
ra, aparelros fotográficos, ferros elétriirmos na. 649.007 e 649.008, de
cos de engomar e passar, ferros co3-7-64
muns a carvão, ferros elétricos para
ilkte Stereo Indústria Eletrônica Ltda. soldar, fervedores, fusiveis, filmes reRio Grande do Sul
velados, fôrmas elétricas, filtros de
.
•
óleos para motores, aparelhos de frequência modulada, máquinas fotográficas, rigidos, fonógrafos, fitas métricas, instrumentos fisicos, focalizadores para câmaras fotográficas, geladeiras, garrafas téraficr.s, geradores/auto-

Ulprol

Indústria rwasileira

máticos, geradores estáticos e eletrônicos de alta frequência que funcionam
com válvulas para aquecimento por dielétrico e indução, fitas magnéticas, aparelhos para gás engarrafado e aparelhos de inversão, heliOgrafds, hidrômetros, holofotes para automóveis, interruptores, isoladores, impressores, aparelhos de inter-comunicação, indicadores 'de niveis, irmáns ermanentes ara

Novembro de 1964

Mi, fadam de coando, :castores.
reator.; May; receptora; geradoras
automáticos, relógios, relógios de ponto
e de vigia, redutores, resistências - elétricas, registros para água, registros para canais e comportas, receptores de
sons, reatores para luz fluorescente,
reostatos, registros para vapor, registros
para bides, para banheiros, para aparelhos bebedouros, paia lavatórios e para pias, registros de água, secadores para cabelos, quebra-luzes, sorveteiras,
sincroaizadores, sextantes, selecicinadores, sifões, sereias de alarme, aparelhos
para soldar, soquetes, sinaleiros,. reguladores automáticos ou não, aparelros
de televisão, telelupas, telêmetros, tomadas, telescópios, teodolitos, tecnigraLos, termômetros, tomadas de correntes,
aparelhos de telegra fo sem fio, transformadores, trenas, torradores de cereais,
torneiras de compressão, torneiras de
alta pressão, torneiras com dispositivos
para aquecimentos de água, telefones,
telescópios, transmissores, toca-discos
automáticos ou não, tubos conduits, terminais para baterias, voltímetros, ventiladores, válvulas, válvulas de redução, válvulas para rádios, válvulas para gua, válvulas de descarga e pressão,
válvulas de comportas, velas para filtros, aparelhos transmissores, aparelhos
de transmissão e recepção de sons,
.tripés
•
Classe 50
Impressos e cartazes em geral. Bilhetes de loteria, cabogramas, cartazes impressos, literais de propaganda, cheques,
etiquetas impressas escapulares, folhinhas - impressas, notas promissórias

aparelhos de surdos, assentos para es.
ferem; ataduras, balanças para &do ca infantil, bisturis, cadeiras para dip
nica medica, calçadores, c.a:Lb:ida Istdrófila, carmim, catout, cera laminada,
cera para incrustação e articulação, cintas para fiai clinico., cera colante,
tras umbelicals, colheres cortantes. cofia.
pressas de tecidos, contagotas, condito11104 curativos cirúrgicos, caretas. dentes artificiais, dentaduras, depressora,,
dilatadores, dinâmetroa, drenos, duchas
vaginais, elevadores, estojos higiênicos
e espartilho; especulos vaginais, esponjas clinicas, estojos de bolso; para instrumentos cirúrgicos, estufas, espátula;
escalpelos, escalpelos cirúrgicos, escalpelos. escopros, esteroscópios, extratores, escavadores, feltros para cataplasma, fios de linho, para feridas, facas,
ganchos para músculo; celafametros,
gases, godovias, goivaa gesso, grila.
pos para suturas, guta-parcha, histerómetro, ideal base, irrigadores, instrua
mentos cirurgicoa para operações, ligaduras de cânhamo, liquidos e pós para
limpeza e polimento, lixa, luvas e dedeiras de borracha para hospitais, limas
para Osso, lancetas. massas plásticas
para fins odontológicos, máscaras para
anestesia, mesas de operações, meias
contra varizes, mesas para curativos,
ossos, ponta de guta-perdia para obturações de canais, porcelana, protetores
para seios, pincéis para garganta, pinças
anatômicas, ulmão de aço, protetores.
porta amalgamas, rolos cirúrgicos de
lá de pau, ruge - para desgaste dentário
retroscópio bugiá, ruginas: sarjadeiras,
sandaraca, sêda e crina para soturna,
sacos para gelo e bolsas para água
Têrmo n.° 649.009, de 3-7-64'
quente, sondas, seringas para lvagena
(Prorrogação)
Pravaz Recordati Laboratórios S. A. e injeções, serras, serias para raquiotoinia; tampões higiênicos preservativos,
São Paulo
tira -leite, termômetros. tesouras, trepanos, toalhas higiênicas, veatosas, cernis
isolante para fins odontológicos
PRORROGAÇÃO,,

Classe 8
ra distinguir artigos e aparelhos ele:talcos e eletrônicos em geral, artigos dofraésticos, aparelhos e artigos para insXalações elétricas e ridráulicas; conjuntos de peças ótidllis, formando diversos
111ZOORAZINE:
aparelhos de ótica, instalações elétricas
neessórios de rádios, aparelhos e ins- rádios, aarelhos de gás neon, gravadoPravaz Laboratórios S A.
trumentos didáticos, instrumentos de res de fitas, gravadores de discos, máPrecisão, instrumentos e aparelhos para quinas impressoras, fotográficas, isolanSão Paulo
tes elétricos, instrumentos matemáticos
fins úteis, Instrumentos cientificos; acen- e didáticos, isoladores de corrente, ins•
Industria Brasileira
4edores, acendedores elétricos, acumu- trumentos náuticos, instrumentos para
Jadores elétricos, apitos, aspiradorse de medida e contrôle para mecânicos, inClasse 3
Pó, aquecedores, abat-jours, alto-falan- termediáries. para filmes, lâmpadas, lu- Um preparado farmacêutico indicado
tes, antenas, acumuladores, amplifica- netas, liquidificadores, lupas, lampeões, como medicação tuberculuestática e
dores, anemômetros, amperômetros,lustres, lentes, aarelhos luminosos, apa- como coaçljuvante no tratamento da
•; ras elétricas, adaptadores de mi- relhos de luz fluorescente, limpadores
tuberculose
croscópios, agulhas ara fonógrafos, de para-brisas, lanternas pcirtateis e lanTermo a.° 649.04, de 3-7-64
aquecedores de ambiente, aparelhos de ternas de mão, luzes trazeiras ara vaicontrôle e medida', aparelhos de expur- calos, znicroscáios, cicrõmetros, manô- "Farnel" — Fornecedora de Aparelhos
Médicos Ltda,
go utilizados na limpeza e desinfecção metros, monóculos, mostradores, mostraGuanabara
de sentinas, mictórios e outros locais, dores de rádio, microfones, me,didores
aparelhos de ligações para banheiros, de Ascas, lentes de contacto, medidores
10, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de intervalos; aarelhes para meição, mide ar condicionado, aparelhos de alta
tensão, aparelhos automáticos para des- ras de qualquer graduação, massaricos,
cargas de água, aparelhos de alarme, normografos, níveis de ferro, nivela de
aparelhos de aquecimento central, apa- água para caldsiras, óculos, Instrumenrelhos de aproximação, aparelhos para tos óticos de observação e medida, apaIndústria Brasileira
Bordar, aparelhos para arqueação de relhos de ondulação permanente, objeti:Volumes, balanlças, batedeiras, batedel. va para ampliadores, misturadores para
Classe 10
ias para refrescos, batedeiras para 11- banheiros, painéis de carros, para-raios,
!r'iuidos e massa, binóculos, bules elétri- plugs, panelas elétricas, panelas de Para distinguir: • Abaixa finguas. abre
kbs, bobinas para rádios e televises, pressão, pistolas de pintura, pickups, Nicas, adenótomos, agastadores, agraaterias, baterias elétricas, businas, ba- pilhas secas elétricas, prumos, pantó- fos, agrafos para ossos,. agulhas .para
iSmetros, bússolas, bobinas, balcões fri- grafos, parômetros, pantõmetros, pirõs Injeção, algodão hidrófilo, alicates,
goríficos, aparelhos para banho de ar metros, instrumentos de precisão, peris- amálgamas, aparadores, aparadores pa.
quente, chuveiros elétricos, coquetelei- cópios, prismas fotográficos e puxado- ra %is médicos e cirurgicos, aparelhe
riu, churrasqueiras elétricas, craves ele- res de filem, potenclômetros, revolver para massagens aparelhos de . pressac
terCas, chaves automáticas, chaves para para pinturas, projetores clnematográfi- arterial, aparelhos de diatermia, apare.
antenas e fios, terra, contactos elétricos, coa, pince-nez, aparelhos de refrigera- lhos de raios ultra-violeta, aparelhos de
cndelabros, chaves de alavancas, cha- ção, refrigeradores, réguas -de aço, rã .ralos X. aparelhos de infra- vermelho
ves de tomadas, comutadores, cafeteiras
einricas, compassos, cantaras frigorifiPREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
e..‘, caixas de descarga para vasos sa•

• Têrtno n.° 649 . 010. de 3-7-64
"Farnel" — Fornecedora de Aparelhos
Médicos' Ltda.
FAMEL ». Fornecedora:
(de A parelhos Médicos Ltda.
Guanabara

— Nome csanercial
Têtino n9 649.013, de 3-7-64
Musical "Ré-Sol" Ltda.
São Paulo

.1/

e. mm10~
Classe 8
Discos graçados
.Têrmo n° 649.016, de 3 -7 -64
Casas Nova — Artigos Para Tneccirns
e Decorr.direi, LtSa

CASAS NOVA

•

e decora •
g 3
, Para distinguir:C"Tapeçaria
dores

