• ESTADOS UNIDÓ

II
• SEÇÃO III
•

ANO 1.71/1 - 11.• 218

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 1984
ab~r

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE'

ExPEDIENTE DA BEÇA() DE

INDUSTRIAL

RECURSOS

NP 475.481 - Burlington •
Casse 44 - Riggio Tobacco Cora
puniam of New York United.
N.O 475.497 - Malan - Classe
n.o 3 - J. R. Geigy S. A.
N.o 475.523 - Sorriso - Classe
n.° 37 -1 Margarida G. C. teortli.
NP 475.564 - A Esquisita Classe 36 - Lojas Esquisita Ltda.
N.o 475.506 - Campeiro -"
Classe 8 - Todamerica Idónea Limitada.
NP 477.974 - Mona - Classe 41 - Cia. Comissaria Alberto
Bonf:glioli.

EXPEDIENTE DAS DIVISÕES Et N. 455.647 - Tartaruga - clasDAS SEÇÕES REriUBLICADO POR I se: 4 - Tortuga Companhia Zuutécn.Ca Agraria - Com exciusão
TelftiliVI SAIDO COM
-Recurso do xisto betuminoso e vitaminas
INCORREÇÕES
psra raç3es de aves e animais. Th3 Seven up - Company - reN. 455.931 - Joira - classe:
EXIGÊNCIAS
Corre.au ao cie..›pae.nu itue defenu
32 - Jofra Ltda. Publicidzile r
O terno - 44d ii: marca : 7-up
propaganda. Rio 6 de 'Novembro de 1984
- tas reqaercrise - fale - Seven.up - Company.
N. 153.790 - Flor:ano Martins N. 457.351 - Fig. de - Cabeça
Parreira - Cumpra a exigencia. de boi e porco - classe: 41 -PauEXPEDIENTE DA DIVISA° DE
Conciderando.se
Columbla Caruon Company - lo de Oaveira
PR1Vi_LEUI0 DE LOIVSNÇA0
Insignia comercial deferida:
No pedido de Transferência da Pa. o conjunto reivinOicado: tente de PrI;Legio de Inven a N. 457.352 - Emblemática N.o 474.715 - Clube de Campe
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no 64.418 - Cumpra a exigência. classe:- 19 - Paulo de Olive-ra - Anchieta - Classe 33 - Clube de
Considerando o conjunto reivindi- Campo A,nchieta - Art. 114.
Exigencias
AVERBAÇÃO DE CONTRATO DE cado. EXPLORAÇÃO
T110,208 Exigónclias:
N. 458.717 - Romital - classe:
N. 103 438 : Aeros01 ReseNP 428.601 - Metalúrgica
13 - Joias Romitai Ltda. Pirelli
S/A
Companhia
Inclus.
arca -CahlkIrd a exigência. Usai Brasliezra - Oede para ser
N. 462.325 -Kauffmann - clas- Wallig S. A. - Cumpra a exjgén.
li. 1u vá4
tr.bra»...0- anotac:a na Patente de l'rivi:éalo se: 16 - Construtora Kauffmann i cin.
nlea ¡lu!.
V4.1134a.1 a exigencia.
N.o 432.934 - Companhia Cacide Invençao no V.098 o contrato Ltda. 14. i.1 2i.• : váll.erà.aaoe
N. 4:2.794 - B.lacap - cla. se: que de Café Solúvel - Cumpra a
sua exploração - Averbe-se o
procitiek.n cumpany - t;umpra a e- de
17 - laelacap Decorações
contrato de sxploraçio.
et- Orle ia .
algema.
troa c Comércio Ltda. N.o 470.103 - Balista Alves Lih. £2.$
: Rheem - MetalurEXPEDIENTE DA SEÇAO DE
N. 463.503 - Hipostsrax clas- mi t ada - Apresente clicha.
gica
- Ui.iiiipra a exigene.ta.
PESQUISAS
NP 476.218 - Novara Reprea
se: 3 - Laboratório Thebra S/A • i3u 41,3 : II. V. l'ail.psgIuN. 463.513 - Dendr:nol - clas- senlações Indilçlrja e Comérrio Lield-rapeniauriekren - Cumpra a
NOTIFICAÇÃO
se: - Laboratório ta,.o Liliz Ltda. mitada - Cumpra a exigéneja.
exigenc.a.
NP 470.310 - S'aplistrtin h. Isu 731 : Luiz Maiheiros N.o 476.250 - ()iludi Paula Bo-.
Rio 8 de Novembro de 1964
Cumpra a exigencla.
Casse 3 - Citas. Pfizer & Co. Inc. sisio Stabile - Cumpra a exsén•
N. 131 744 : Ueneral M o for s Uma vez decorrido o prazo de
NP 472.865 - Polenortee - ela.
Corporation - Cumpra exigên- recursos previsto peai artigo 14 da Classe 8 - Orlando G. Cavalcante
N. o 476.251 - Chama Editóra
cia.
de Jornais Revistas e Publicidade
Lei n. 4.048 de 29 12-61 e mais kt Cia.
N. 131 902 : Artes Gráficas (*uDIAS - para eventuais junLtda. - Cumpra a exigancia.
nias de Souza hociedaue Anomma DEZ
N.° 473.205 - Increctável
tadas
de
recur.sos, e do mesmo nao
NP 470.259 - Par
- Cumpra a ex:gência.
S . A.
Classe
3
Laboratórios
Hosbon
[Mu g iria e comérc:o tieiP0
se tendo valido nenhum interes- Cumpra a
N. ISJU1 S.
A.
()atavio Bicu- sado, ficam notificados 03 requeexigência
.
do
Satisiaça exigência.
abaixo mencionados a comN.o 473.532 - Minzaca - ClasN. Wh luJ - IrMaos Menta - rentes
N.o 476.260 - México Livros Lia
parecçr
a êste Departamento n se 36 - Ao Eporte MInzuea Ltda.
Satisfaça txlgênCia.
mime
Cumpra a exigência.
fim,
da
efetuarem
o
pagamento
da
N.°
474.903
Tutuca
Classe
N. 111 tr53 - Oswaldo °lama- taxa finai concernentes a expedi.
N.o 470.263 - Moarir S. B. Lo•
n.o 39 - Rei das Chupetas Ltda.
ttasio e Uroano aceIl1 - SzitIsfa. sio d os respectivos certificados
clichê.
- Cum exclusão de r ol has, lavas pes .Apreserile
9a exiaência.
N.o 476.251 - Emprésa Tua
de SESSENTA o e'sIsticos.
dentro
do
prazo
N. 117 87:1 - José Murelia BuZza DIAS
risticit Brasile:ra Ltda. - Cumpra
na forma do P arágraf o
& eia
- Satisfaça exigência. único do artigo
N.o 471.031 - Tyresoles - a exjgNiria.
134 do Código da
FT
N.o 478.305 - Cia. Imperial Co.
Classe 39 - Tyresolea do Bra.sj1
LeeY "e" Propriedade Industrial.
N. 120
259 - iTtihn
nnesey
- Satisfaça
exigência.
mércin e indústria - Cumpra a
S.
A.
Reg
eneração
de
Pneus.
N. 122 120 - Philco Corp OrgaMARCAS DEFERIDAS
•
N.o 475.032 - Tyresoles - ex i gência
nizada sob as leis do Est. de deClasse 39 - Tyrrsoi p. do Brasil' N.o 470.300 - Eletrônica Prjrs.
lawnre
Satisfnça exigência.
N. 417.770 - No 1 - classe: 41 S. A. Re g eneração cin Pneus.
ripa] Ltda. - Cumpra a arada-,
N. 123 366 - Carlos Alberto mo. - Hoshino
& Ltda. aia.
retti e aoao Bettiol - Satisfaça , N. 417.780 - Nol. - classe; 1 NP 475.033 - Tyre g Oles N.o 470.308 - Edmundo Pereia
Cins:0 39 - Tyresolea do Brasil
exigência.
Hashino as Ltda. co & Cia. Lida . -s. Cumpra a ext.
S.A. Regeneração de Pneus.
N. 129 546 - Jo rdan Homer
47S-.40(1 - itavisla da Fecul-: Orleis).
Stover 111 - Satisfe ir exigênc:a. N. 426.503 - Una Vita - classe:
N. 130 878 - Benz:eito Campos 41 - . Milan Dizinji & Cin. Ltda. - dada de Direito da irniversidadi
Diversos;
de Atraelra - Satisfaça exigência. N. 422.627 - Ucecorin - classe: Markenre - Classe 32 - CongreN. 131 613 - Pala de &Janotas.. 3 - Un'on Chimtque Belga S/. - pana da Faculdade de Direito da
N.o 454.179 - Construtora Antrai Recorri Ltda - Satisfaça exi- N. 454.7113 - &usa no7a - clas- lialversidade de Mackenzie de Sào tuerp:a Ltda. - Ag uarde-se ter..
gência.
Paulo.
se: 44 - Frita Hollander.
rno anterior.
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— As . Repartições Públicas
deverão remeter O expediente
destinado à publicação • nos
Jornais, diàriamente, até às
15 horas; exceto aos sábados,.
quando de -verão fazê-lo até ei,s
11.30 horas.

4.*

As ree.runações pertinentes à matéria retribuída, nos
de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escerta; à Seção de Redação, das
!I às 17,30 horas, no máximo
elé 72 horas após a salda dos
orgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
41artilografados e nutarticados,

ressalvadas, por quem de dl :Mo. rasuras e emendas.
• - Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-tio tomar, em qaalquer épo.4V, por seis .meses ou um ano.
-assinaturas vencidas
pt.t g rrlio ser suspensas sem
eft prèvio.

Para facilitar aos assinantes

r, • ift . acão do prazo de vali..
de suas assinaturas, na

co ftte

— As Repartições Pública0
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e ád
,r
DIRETOR - GERAL
iniciadas, em qualquer época,
•
• ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
•
— A fim de possibilitar a.re.
CREPE cursam/iço oa PORLICAE:CER
C141LPEDA oiça° D arsowono
messa
de valores acompanha.
FLORIANO GUIMARÃES
MURILO FERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos quantO
\ à sua aplicação, solicitamos(
•
DIÁRIO OFICIAL
usem os interessados prefe.
- saoXo iii.
rencialmente
cheque ou vali"
s•ga* d ublieldado do expediente do Departarneatii
• 'postal, emitidos a favor do
Nacional da Propriedade indilitrial do ?Gaiatada
da Indaatria e Camarata
' Tesoureiro do Ilepartamento
de Imprensa Nacional.
Impresso nas oficina. do Departamcnto de Imprensa Nacional
— Os suplementos eis edi.
ASSINATURAS
ções dos órgãos oficiais só so
fornecerão aos assinantes. qud
REPAIITIOES E PARTICuLARES
FUNCRINÁRIOS
os solicitarem no alo da assim
natura.
•
1
Capital e Interior:
Capital e Interior:
—
O
funcionário
público
fe.
Semestre . • Cr$ 600,00 Semestre • • Cr$ 450,00 dera!, para fazer jus ao des.
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano
Cr$ 900.00
conto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
esta condição no ato da assiCr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00 natura.
Ano
— O custo de cada exemplar,
parte superior do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiail
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acresci.
de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesma
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
que findará.
A fim de evitar solução de mtnima, de trinta (30) dias. decorrido.

EsXPEDIENTE

Patentes Privilégios de Invenção
tia no titulo Fábrica de Móveis
ilercules n •0 159.560 — Face as Termo 124.374.
conclu.sées determina al es do des
Patentes Privilegies de Invenção
pacho supra de 23 - '1.- ; n 4, publicado Têrmo 124.578.
no D. O. de 30-10-ei, fica indePatentes Privilégios de Invenção
ferido o pedido de transferência
termo anterior.
\ o 460•838 — Christian; Mel- subscrito por Wenceslau Itskup Termo 125.713.
Patentes Privilegies de Invenção
Si' nEn g enbeires e Construtores fls. 10.
Aguarde-se termo anTermo 125.948.
EXPEDIENTE DA SEÇãO DE
t••••!In
Patentes Privilégios de Invenção
x o 475. 24 — Mattriais Avíco- TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS Termo 128.468.
la - Vordol Ltda. — Prossiga-se na
TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
Patentes Privilégios de Invenção
ri 's:o 8.
DE NOME DE TITULAR DE
Termo 126.700.
o 47:5.161 — Comércio IndúsPROCESSOS
Ha io‘ra S. A. — Prossiga-se
Patentes Privilégios de Invenção
•
ito n la s ol na clas.;se 33.
Têrmo 126.732.
Dia
6
de
novembro
de
1964.
NO •175.'715 — Abidlia S. A.
Patentes Privilégios de Invenção
Uniiever Limited (transferência
For-a g ens Ferramentas e Materjais
Unilever Limited — Transferên- Termo 126.803:
para Construção — Aguarde-se
cia para o seu nome da patente
!Armo anterior.
Patentes Privilégios de Invenção
o 1'76. i.N11 — Transtur 'Trans- modêlo industrial n. 3.443 — Ano Termo 126.803.
ri g rte ,= e Turismo Ltda. — Pres- to-se a transferenci-..
Patentes Privilegias de Invenção
tambi, m na classe, 50 (venDabi Indústria Brasileira de Apa Urino 127.489.
.l' mie prezsagens)
Dentários S.A. — Pede na- Patentes Privilégios de Invenção
° .?nr, — organização Bra- relhos
ra ser anotada na patente modê.o Tèrmo 128.294.
s 1 ., ira de Imóveis Ltda. —
Patentes Privilégios de Invenção
iLdustrial n. 3.832 a alteração da
sa, I arribit rn na rin g .ri ?ri
nome — Anote-se a alteração de Termo 128.721.
Patentes Privilégios de Invenção
nome.
128.814.
Metáltirgica Polystamp S.A. — Termo
Patentes
Privilégios de Invenção
1lac1j k ftlio Anjlin
8.1..ia ral.irjk Transferência para o seu nome da
Tèrmo 128.832.
3,
patente modelo de utilidade

13 156.565. — Craya Empreendimentos e Administração S. A. —
A2w.trile - se . I.Mno anterior.
o 416.583 — Jalt Empreendi))) 11 n “S e Administração S. , A. —

rhoft — Ne nott-ido de
Patentes Privilégios de Invenção
n. 4.048 — Anote-se a transferên1p
exnloraçãn do termo
1 3 '
Têrmo
129.218.
cia.
Ren o !Tb': .U6 — Aguarde-se —
Rohrenwerke Bous Saar GMBH
Patentes Privilégios de Invenção
!:r•-,.1,, not . ter saldo errdamente

• 5 com o — Transferência para o seu nome
da patente privilégio de invenção
n. 46.525 — Anote-se a transferência.
ENT RO DIRE'l'Oli
I, : X
I)X fitV1SX0 JNIMICA
Strong Cobb Arner Inc. — Trans
fereneia para o seu nome da
n .te novembro de 1963'
tente privilé gio de invenção
n
i 80.525 — Anote-se- a tramareII v - s i ii t o Cornél y i n e indústria réneia.
Ferro Soeieda (IA Anem • Patentes Privilégios de Invenção
,1
ppltitin ti . -trare0erityl- Termo 124.11R
vim*
,rn do dia 21

tin

•

;frAncia.

Novembro de 1964.
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Termo 129.520.
Patentes Privilégios de Invenção
•Têrmo 129.589.

Patentes Privilégios de Trivençã)

Termo 130.393.
Patentes Privilégios de Invenção
Termo 130.622.
Patentes Privilégios de Invenção
Termo 131.201.
Patentes Privilégios de Invenção
Wire() 131.081,

— Anotem-se as transferências.*
Walter Gerdau S.A. Industrial e
Comercial — Trensferencia para
o seu nome da patente privilégio
de

invenção tema 144.032 — Ano-

te-se a transferência.
Apollo Carlon Pipe C.e — Transferência para o seu nome da Fl..
tente privilégio de invenção termo 143.484 — Anote-se a Caiasterência.

Monsanto
— Pede para ser
anotada nas patentes:.
Patentes Privilégios de Invenção

Termo 152.880.
Patentes Privilégios de Invenção
Termo 152.883.
Patentes Privilégios de Invenção
Termo 152.889.
Patentes Privilégios de Invenção

Termo 152.960.
Patentes Privilégios de Invenção
Termo 153.329.
Patentes Privilégios de Invenção
Termo 153.337.
Patentes Privilégios de Invenção

Termo 153.725.
Patentes Privilégios de Invenção
— Anotem-se as alterações de
nome.
Suddeutsch chemlefaser Aktien.
gesellschaft — Pede para aer anotada na marca Dandu tèrrao
322.806 a alteração de nome. Anote-se a alteração de nome.
Cia. Brasileira de Caldeiras e
Equipamentos Pesados — Pede para ser anotada nas marcas C B C
termo 447.801 insígnia C B C Ur-

mo 447.802 marca C B C termo

448.290 as alterações de nome —

Anotem-se as alterações de nome.

Quinta-feira 12
EXPEDIENTE DA BEÇA° DE
TRANSFERENCIA E LICEIÇA

Transferência e alteraçdo de nome
de titular de processos
Rie,13 de novembro de 1984.
Yassuu Kltaguti - Transferência vexei. átai 14002U da patente
n. 3.4*r0 modelo industriai - Anote-se a transterencia.
'Nina Valer - Transferência
para leu nume da patente
n. b9.34 privilegio cie invenção Anote Se a talnaferencia.
(+Laces Cl o iloussuis - Transferência para seu nume da patente
n. 02.191 privilegio de invençae
- Anote . se a transferência.Esso Brasilaira de Petroleo Pede para ser anotada na Patente
n .69.302 p.ivIlegio de inv nçao
a transfarericia e a alternai) de
nome da titular - Anatem-se:
1 - transteranetia de Estampa.
ria Metalurgica Vitoria Ltda. pa
ra Esso Standard do Brasil Inc.
2 - Alteração de nome de Esso
Standard do Brasil Inc.; para o.
requi.rente.
Monsanto Company - Pede paanotada nos térmos:
N. 105.107 - Privilégio de Invenção.
N. 110.322 - Privilégio de Invenção.
N. 111.438 - Privilégio de Invenção.
N. 111.083 - Privilégio de Invenção.
• - Anotem-se as alterações de
nome da titular.
P. Ho ...;rnenit La Rach e t: Cie.
Baena Anonenne (F. fierimann
La Rocha ei Co. Aktiengselleehefte
- Tranererenela para eeo reune
do tênno 128.325, priviiégio de mvenção. - Anote-se a transf.-rext_
cin.
Cia. nIdustrial de Autumóvais
Lotações e ónibus - Tran-ier imeia para Leu nome da têrmu numero 120..103, inodêto de armei*.
de. - Anote...e a transferência
Exigência::
Walter Andrada Benz - Na
trana:er;incia da patente 69 012,
priviléelo de invenção. - Cumpra
a exigência.
Artefato; de Papel e Papeiáe
Tute:piral Ltda. - Thul e r ti; patente 63.101, privitég*o de invenção. - Preste eniarecimentes sir.bre as patiçi'ee, de fls.
Cin. de Armazéns Gerais do
Estado do Cão Paulo - Na ..verbaço de contrato da patente número 03.315, privilég i o de Invenção. - Cumpra n exigêncte.
Chemica's & Pho:phataa cmited - Na rit-ração de nome da
pat-nto 68.res, nrivilé-do de ;Isenção. - Cumpra a exigência.
U ince S i der:ralcaa de' Mirras
Gerais S.A. Us'in - nas - No con
trata de exo'orneão da intente
67.395, privilee o de invenção. Cvmnre s exigência.
Metaltireicja Mataram S.A. Na coimara° ela contrato. da -.atonto 67.059, privré ei o de Ineençrto. - r I ltn ur n e elriatrle.9
A i r Pre d nets Mui Chenneals
Inc 1fe hem- Po r e m" eia oneeee.
te 67.805, privi iiiei e de Invenção.
- Cumpra a exigência
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Kele & Torne. Inc. Zweig,niederiatating Veibert - Na alteração de nome da patente 08.974,
priviléglo de Invenção. - Cumpra a exigência.
Set serviços e Equipamentos
Tácnicor Lida. - Na transferência do têrmo 85.390, modêlo
- Cumpra a ex.gência.
Super Text S.A. Indústria e
Comercio - Na tranzferêbc a do
térmo 80.089, privilágio de invenção. - Cumpra a exigência.
Otto Eckerei - Na traneelerêneia do têrmo 129.488. privilégio
de invenção. Cum pra a exigência.
Diverzos: •
Rheinbau - Na
transferência da patente 65.350,
privilégio de invenção. - Arguive-te, o pedido de anotação em
face da declaração de fls.
BA Serviços e Equipamentos
Técnices Ltda. - Na transfer;ncia no Urino 80.333. privilég o de
invenção. - Arulve-ce o pedido
de anotação de transferência ner
falta de cumprimento da exigencia.

Resonated Produee Inc. - No
ped do- de trair ferência da Patente de Privilégio de Invenção
n.0 02.295. - Cumpr aa eidgència.
Metalúrgica Matarazzo 8.4. Junto a Patente de Privilégio de
Invenção n.0 58.844: - Cumpra
a exigência.
Jo é Firmino dos Santos Junto ao Urino 103.139. - num.
pra a eigência.
Divereos:
J. & E. Aktinson Limitad
Na pedido de transferência da pe.
tente, modêlo indu:trial n.°
Arquive-:e o -pedido de ..notação de fs. 120 tenda em vista a
petição de lis. rt.tro.
Elio da Almada e Armando de
Souza Erni!. - No pedido de
tran_ferênica da patente de moder) de util i dade n o 1.008. - Arquivei' o padido de anotação d.
fls. 44 por falta de cumprimento
da exigênc'as.
Pacatez' & Gamble Liraled Junto a patente de privilégio de
invenção n.0 53.126 - Ave
a mudança da endereço pra 1111ley Bouree Go:forth Narthumber:and.
Set Serviços e Equipamentos
Tecnicoa Ltda. - No ped.c:o de
trannfarência da patente da Privilégio de Inveneão n. o 59 248. Arqu've-ra o pedido rair falta de
cumprimento da exigência.
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N.° 126.893 - Priv.lé tfo le laves.
ção - A p erfeiçoamentos em ou ,eierentes a disposilvos para mialar um
s cal de b!oque:o para uma :1.-teniva•
da fase média e mantê-la ali ern relação aos impulsos imediatos e uma sequência de impulsos entrantes. Re•
querente: N. V. Ph 1 ps' Glueilampenfabricken - Pontos p ublicados em 3
de novembro de 1964.
N.° 128 &Po - P 1e f avelaçao para ap*relho desudor Saio, para
vasos sanitários. - Requereu-e: Henrique Sible - Pon'ci publcauo nu 4
de uovembre de 1964.
Oposiçao:
Sakty Razor Company of
13:azil - Opos!ção ao t,:rtno numero
638.704, marca N'Gola - Clasze II.
Confecções NI remar Ltda - $)pos!çào ro termo n o 639.659 ma-$:3 ^unkcções 'Minem:ex.
Sociedade Caravelas de DesNichns
1:muda - Oposição ao tarai ° t• Clillero 640.169 tna-ra Caravela Ia
de - a . sre 50.
Spitmar Espuma de N y lon 'ade n tra e Come-cio - Opu..çto 'ao
termo ri.° 641.517, marca Spurnauvl
- Classe 22.

Distil,:tria Vencedora É.,tda - Opasiçau o rrmo n o 611.340, marca
Chave de Ouro - Cesse 42
lhomas Miccolas Chry.:rocheris
Opus
au tértnu n.'' 628 7 13, marca: Sud ssette - Classe 36.
Sociedade Ag-0 Peruaria g arra do
Inteira Lt da. I SAPEBR A )
siçáo ao tármo a° 539.487 - Neine
comercial.
liábrica de Artefatos TeVels k-tex
NOTICI..RIO
S.A. - Opa; ção ao r èruto nal:nem 641.234 - Artes - C'a.es $1.
Rztjicação
Zyma S.A. (Zyna A.G.i (Zyma
Lia. - Oposição ao tèrmo .1 '' 614.737
Termos:
cia.
- marca Cloran z ma - Clase 3.
N° 113. CO2 - Mockla dc etivdade Lever ilrothers Port Sualipht Lir&
ZelozO Indústria e Comére:0 LI- para
wnchos fivelas - Rente-ente. tcd - O p osição ao 'filmo
matada. - Junto a Patente d.! Adi les
643 162
de, And arle de Souza - Pot,.
marca Lua - Casse 17.
Modêio Industrial n. o 3.054. - toa palicados
novombru
em
3
de
Shell Liras't S.A. I Ps t % Iro § Cumpra a exigência.
Opas çan ao trino n." 541 5è 5
Zeles) Industria e Comércio de 1964.
N. 119.938 - Privilég'o de 'avec- arma Cinel.
Ltda. - Junto a Patente de MoShell Bras1 S.A. ( Pet 'Meio) •••n
çao para pulverizador para 37nrdseliS
clêlo indu_trial n.° 4.559. C+2 .atill:.• - Itrquerent:: Nino Ferra- Opos'çou ao têrtno a° 644.661
pra a exigência.
2Pb:ir:o Incla_tria Comércio Ltda. dai - Estado de Santa Caa:.ra -- marca Microsirll.
Seb'das Marhusld Ltda
- Junto .ao lênno 135.607. - In:cio do ponto fica r e'. ficado.
1.° - Um pulveraadur para apli- a3ao Crmo n.° 640 915 - merca
Cumpra a exigência.
Ti ve at
Zelozo lndústr a e Comércio cações de laque, cons:stindo por doi;
que
pernAte
a
canus,
Mallaco Indústr'a, Comércin e Re.
pequenos
e
finos
Ltda. - Na pedido de alteração
p
de nome do tênno 2.737. - Ar. salda e a entrada do liqu'-lo e do ! -esentacões U.da. - O p ção ao
n " 646.497 - marca quive-! e o pedido do anotação de ar, etc., etc, - Ponto em 3 de ! t‘rmo
C'a.se 4'.
alteração de nome por falta de noven.bro de 1964.
N.° 126.C83 - Privil.wo de irvencumprimento de exigência.
Mallaco Indústra. C.omérclo e Pe.
çao: compo3içaes de reves'ituetro nau p .eseutações Ltda. - opos . an
N. V. Amsterdameahe Likeurs- ai ;vantes - Requeren e: avier! Cu.- tzt rrio n. C5A98 - marca At1:::a) ao
tcirerij "T Lootsje" Der Ei'ven Lu. n.ng Fiberg as Coliorat on - P..intus
Chicagu Pnettmatic Tool '''',ommtny
caS Bois, - No pedido de trans- cm 3 de novembro de 1964.
- °nos ção ao tármo n.° 541 195
ferUela da Patente de Modêlo
N. o 135.354 - Priv lég'u de ii.vefi marca CP - C l asse 6.
Indu:triri n.0 4.483. - Cumpra a çao: aparelho ge-ador -:e az A:,-t tio.'Inter Amer cana de Pub l i .1 Jade
A.
exigência.
d'ca - Requerente: Masahlk-: 02awa
°porção ao tèrmo n " 67e.107
The Bendix Corporation. - - Ponto publ'cado em 3 de a,.volabru S'na1 de nrcp -ganda Ri-p Re.ata IaJunto a Patente de Priviiégio de de 1964. - Fica retificado .) fin.i .lu mramericana de Relações Pública,
Invenção n.° 43.902. - Cumpra- poná para: chave operada 4 c.-easao Clisse 32.
a exigência.
através de uma câmara de plasmo. iiee
Inter Ame-kana de Pub' cl4nr!.. e A.
Rex Chainbeit Inc. - No pedi- esta adap • ada Tia-a rransforruir ...via- - Ononição ao termo n" 57 1 .874 ....
.
ado de alteração de nome da 2a- ções em tressão hIdránl ra eni var
Niarca • Revista Interamican i de, Rema*
tente de Privilégio de Invenção ções em pressão de ar e a ch we 0-s Pdh'icas - Classe 32.
n o 44.809. - Cumpra a exigên- operada a pressão sencro ada p tmla paca
rnter Ame-frema de Pula' ei 1 e f r 8 A.
cia.'
automaticamente controlar a ope-não - O p ose çaõ ao t értnii a° 571.367
Us * nas Siderúrgicas de Minas de abertura e Fechamento de uma val Marca: Revista Interamirani de
Gerais S.A. - Junto a Patenti., vula magnética e a operaçac. ,in li o
P
de. Privilégio do trivanção milmore mrcan'smo g erador de ou •na de 4 edit.- • . • álVicas - Clasae 32.
i,ta
Carão Indár*ria e C6m‘re'0
- Cumpra á exieênaia. 4e cara uma, mudança na q . tan* da te
Meta!a Ltda. - Ololkan aorén.
' Instituto Med i e-inenta FontOura de raiana dentro do d-to dispita•t'vn
n° 640.736
marca I un
S A. - Junto a Pa ! ente de Privi. -enerw tór!o de ozona - ra t ai para Cr-~ /I.
reiv'nd!cac,Ities.
8
Ponto
em
3
de
leio de !matarão ri.0 00.192. TBRSA - Indústrin 13-aa
I novembro de 1964.
Cumpra a exigência.
Embalag ens S.A. - 0e0310U. leir, 4
•
ao ib.

Exigências:
Indúitrias Dentárias Dentsply
S.A. - Nu ped do de contrato da
exploração dali marcos: Biatoun
• 139.314 - "T" n. o 229.80a Trubyte n.0 242.810 - EmblematIca n. 0 24.071 - Airotor número ¥62.891. - Cumpra as exigêncin s.
indústria Química e Farmacêutica Schering S.A. - Nu pedido
de transferência da marca: Eu rai
n o 302.279. - Cumpra a exigên-
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J. 6 P. Coata United - Oposkão
Agrobrasil Empreend:mentos Rurais
irno a° 640 794 - marca Auto Ma*
n.• 471.460 a- marca: 'Vitória a.*
S.A. - Oposição ao remo 643.953 ao terno n./ 640.728 - Nome comer- Casse 6.
a-- Classe 6..
Oposição -- marca: K Chofra Alcachofra - ckd.
Condoiaal Tintas S A.
Laboratórios Osório de Moraes L14
ao ta -rno a.' C:6.373. r as Cs ,a`in- Classe 42.
J. 6 P. Coats Limited - Oposição aliada • Oposição ao térmo MineFábrica de Cerveja Nova Olinda: ao timo n,° 640.729 - marca: Sol ro 645.005 a- merca: Pentelmin
Limitada
-- Oposição ao ermo nú- Fios - Classe 22.
Classe 3.
rroa, Sot.zo
mero 513.459 - marca SAnta Helena
Cerâmica /Vlogi-Goaçu S.A OpoPessoa de Mello Indústr:a e Comér. r 0, 3. i . 0 AO t ruo U. (A !
- Classe 43.
sição ao timo n.° 642.349 - Nome cio S.A. - Oposição ao termo núia , CP'.
•
mero 634.199 - Nome comercial.
Scal Rio Indústria e Custa..-cio de comercial.
Ca. Ca Ca. nus Suta:1 Cr 4 .2 -D'Ohie Companhia de Tecidos Au.
Produtos AI:mentido, Paty Ltda.
Opos:çao ao iarmo n.' • 611.339, ai trai Artigos Rurais S.A. - Opoção
timo a.° 624 059 - narca &alba nora - Opos.ção ao termo 640.729 - Oposição ao tênia a° 644.238 -4
Lanches Lebam.
- marca Sil - Classe 22.
marca Poty -. Classe 41.
- Classe 21.
Alcantilai Machado COMhl
S.A. Indústrias Reunidas F. MaDistribuidora Recorri de Serviços de
Serviços
Tacn
aos
de
Organrzação
Oprn rij , ) na
tarazzo
Oposição ao temo núme- Imprensa Ltda. - Opcsição ao Ur..
r ,fr nI'merrob [,tila Sortec
Opoação
ao
tanno
númetaram na' 637.866, ti alo: Faaavai
- Cl. 41. mo a • 473.752 - marca: Record •
ro 636.337 -- marca °oca: - Classe ro 640.925- marca Aurora
.
In rrnacional da Moda
o vagen o BrasilI
ndústria
e Classe 32.
número
13.
Alcantara Machado C.oinérao e . t ian Comércio de Automóveis S.A. R.C. Barbosa 6 Cia. -*Oposição
ireeral:tnentoa Ltda. - Oposico
Grandes Martas In e: na: oa.as S A. Oposição ao têm° n.° 645.058 - ao termo a.° 642.494 - marca Creso
termo n° 637.867, UU110; Fr5L.1,IT Inzitiatria e Comércio de Bebidas - marca Vu'ksponge
Classe 39.
- Classe 46.
Oposição ao termo it. a 611.921 lirernacional da Moda
Adelino Pereira - Oposição ao terCarvalho Leite MedIcamantos S.A.
Alcantara Machado Crimén.'o e Em- marca: Sinal - Caaes 41.
mo n.° 641.418 marca "A B" - - Oposição ao termo n.° 644.124
Colaate Palmolive Coniaany - Opo- Classe 41.
p..aendimentos Ltda. - Oposiçãe ao
- marca Dermozyn - Ciasse 3.
termo n.° 637.872. titulo: Sa .ão de siçao ao ténno n ° 641.297 - marca
Libam Indikar:a Brasileira de AliDianda
Lopez
6
Cia. Ltda. - OpoBonam - . Classe 43.
Utilidades Infantis.
s:ção ao firmo a° 641.105 - marca mentos S.A. - Oposição ao termo
n.° 643.780 - marca Nutr:-Bem
Alcantara Machado Comércio e Em- , The Ban Arai Campary Oposi- Marilux - Classe 41.
preendimentos Ltda. - Oposição aa ção ao tarro n.' 641.297 - anarza
D anda Lopes Cia. Ltda. - ()po- Classe 4/.
termo n.° 637871, titu lo: Sa ião de Bonam - Classe 48.
sição ao tirmo n.° 641.105 - marca
Johnson & Johnson do Bani) ProduIrdústria Braii'elra da Mita Ltda. Marilux - (-lasse 41.
Utilidades Infantis.
tos Cirúrgicos Ltda. - Oposição ao
Alcantara Machado Comarca) e Ern- - Oaosição ao a'a-ino n.°
Cerâmica Sanitaria Porcehte S.A. termo n.° 640.628 - marca Caim 41. • - Opos:ção ao timo a.° 640.734 - Classe 3. 1
preendimentos Ltda. - Opusiçae ao ma-es: Ouro Verde Indústria Brail'eira de Mate Ltda. marca Piasite.
têrmo n.° 637.875, titulo: Sa'ao de
Montras • Ro'ex S.A. - Oposição
- Oposição ao t ama n.° 546.808 -Utilidades Infantis.
ao tino a.° 641.159 - marca: RO.
Raul
Roulien
Oposição
ao
terAlcantara Machado Comércio e Um- Tiaalo: Ouro Ve ..le Exp. e Imp. leste - Classe 6.
mo 636.597 - Título: T.P.N
reeendimentos Ltla - Opórição ao Classes: 4 - 33 e 41.
•
A
Companhia
Antarctica
Paulista
Sotto Maior S.A. Tecidos e' ArmaMa'har a Irmaos DaLer Dand S.. A.
ta nino n.° 637.873. titulo: Salão de
- Oaos:ção ao
n." 641.891 - Indústria Bras leira de Bebidas e rinho -a. Oposição ao termo 641.576
Utilidades Infantis.
Conexos - Opos çã,o ao timo na- - marca: Alvorada - Classe 36.
Marca: Doran Alcantara Machado Comércio e EMmero 641.966 - Titulo Adega União Royal Croata Cola Co. - Orada
Alcântara Machalo Cora a:ao e Em- - Classes 33 - 41 - 42 e 43.
preendimentos Ltda. - Oposição ao
ção ao timo a.° 640.652 - marca:
termo n.° 637.874, titulo: Salão de preencl:mentos Lia. 'tada Oposa-ão
A Companhia Antarctica Paulista RCC - Classe 41.
ao ta •-mo na' 637.865 - Tirado: Fes- Indústria Bras - leira de Bebidas
Utilidades Infantis.
Formica Corporati on - Oposição
Laboratóraa Andromaco S A - tival laternaciona' da Mo:la - Classes Conexos - Opoiição ao taram nu- ao termo n.° 640.896 - mana: For.
Opa...ação ao térmo n.° 640.691. mar- números 33 e 36.
mero 642.022 - Marca: Ouro F.no Mpax - Classe 40.
A'rntara Mazhado Comarca) e Em - Crassa 43.
ca Dici:ra.
Levar Brothers Port Suargbt
Poneer Rad - o S.A. Ind. e Comér- preeneamentos Limitada - Opos'çâo A Companhia Antarctica Paulista
cio - Oposição ao tarmo 641.122, ao aa•mo n.° 637.864 - Titulo Fes- Indústria Bras - leira de Bebidas e ted - Oposição ao rirmo 644.065 tival Internacional da Moda - Classes Conexos - Gpos - ção ao ténno nú- marca Fe •aux - Classe 3.
marca Pioneer.
Electrolux - Oposição
númaros
33 e 36.
Doces Constantino Ltda. - Opamero 642.0O3 - Marca: Guaraná aoAktiebotaget
termo 644.065 - masco Ferlux
Alcantara Machado Comarcio e Em. Ouro Fino - Classe 43.
sição ao térmo a° 635.98 l, marca
Classe a.
preenmentos Lim itada - Opos'ção
Constantino.
Manuiáura de Gravatas e Lenços - American
Home Products Zarparaao tarrno n.° 637.870 - Titulo: Fes- D:plex S.A. - Oposição ao timo
IBESA - Indústria B-asileira de tival Internacional da Moda Classes
tion
Ooosição
ao • tarzro mimenúme-o 6,40.460 - marca Datai --- ro 628.385 - marca
Embalagens S.A. - Oaosição ao números 33 e 36.
Anacia verses
Classe
n.°
36.
termo n° 640795, marca Autà Ma ic
Alcin - Casse 3.
Fábrica
de
Artefatos
de
Metais
MiAlcantara Machado Cour:raio e Em- Classe 39.
American Home Produzi:* CorporaLalice S.A. Indústria e Comércio de preendimentos Limitada - ()aos:0o randa Ltda. - Oposição ao terno
tion
- Oposição ao termo númen.°
642.704
Nome
comercial.
ao
'irmo
n.°
637.869
Tiaro
.
Fesção
ao
térmo
nú.
Plásacos -a Opos
ro
641.254
- marca: Anacin
Fábrica
de
Artefatos
de
Metais
MItival
/ate-nacional
da
Moda
Claves;
mero 641.004 - marca João Teimoda Ltda. - Oposição ao tramo Classe 3.
mimem 33 e 36.
moro - Classe 32.
Bo-ges Corria 6 dia. Ltda. Alcântara Machado Coinrcio e Em- n.° 642.691 - marca Mercantil MiHelbra S.A Indústria Farmacéutica
Oposição ao termo a° 640.478
- Oposição ao térmo n." 646 342 - Oreenslanentos Limitada - Opos,ção randa - Classe 6.
ao ta-mo n°' 637.868 - Titulo! Fes- "EMO" Empreena mentos Imooilla marca Pescabal - Classe 41.
marca Hoebras - Classe 3.
Colmar Representações Limitada
Berta Confecções Ltda. - Oposi- tival Inte-nacional' da Moda - Casses rios Ltda. - Oposição ao tamo número 641 373 - marca: V.,mco - Opos'ção ao tèrmo n.". 646.985 ,ção ao ta-mo n.° 641.510 - marca: núm aras 33 e 36.
Classe
50.
Malharia Irmãos Daher Daud S.A.
Titulo: Coronado - Classes 41
Easti - Classe 36.
Indústria Colin S.A. - Oposição 42 e 43.
Berta Confecções Ltdal - Oposi- - Oposição ao térmo n.° 642.326 -ao tétano n.° 642.996 - Marca: Liou
ção ao tênao n.° 641.14 - marca: nome comercial.
Humble 0 - 1 6 Refin ng Company
- Classe 24.
Elastiss - Carga 36.
Garobras Indústria e Comarcio LiIndústrias Colin S.A. - Oposição Oposição ao taram n.° 642.841
Indústria e , Comercio de Calcados m:tada - Oposição ao térmo 643.633
ao térmo n.° 642.995 - marca: .Lion marca Atlas - Classe U.
Arco Flex. S.A. - Opos sção ao tér- - marca Dourado - Classe 11.
Humble 01 13 Rena ng Comatany
- Classe 12.
mo n.° 647.101 - marca Lemoflex Iraiústr'a e Labo-atério A'fa Laia.
Oposição • ao termo a.° 642.946 •olkamagenaverke
Aktiengesel/scraft
Classe 36.
- OpoOção ao ramo c.° 643.007 - - Oaosiaão no têm° n.o 641.872 - marca Pare - C'asse I.
Imm uno S.A. Prodatos
marca . Rav-Tnx - Classe 2.
The Gillette Comaany - Oposição
marca • Wagemec - classe 33.
e Químicos - Opos'çào ao raiano núDoces Constantiao Ltda. - OposiVolcswagenwerk Aktiengeselishaft - ao firmo n.° 642 536 - marca: Lâmero 644.756 - marca Imunoclorex ção ao termo a.° 635.98n - Titulo:' Oposição ao termo
n.° 641.873 - minas de ba-bear aço ladrei azo/ Du-- Classe 3.
Fábrica de Doces . Conatintino - marca: Wagentec - Classe
papai - Classe 11.
Inumam S.A. Produtos B'o"6g:cos Classe 41.
Lojas Ame-icanas S.A. - OposiVolkswagenaverk
Aktiengeselishaft
• Quinacos - Oposiçao ao tarmo
Laboratórios Andromaco S.A. - Oposição ao termo a° 641.745 - ção ao térmo ta° 645.733 - Titu'o:
me-o, 644.759 - marca lanunogiotin Oporiaão ao timo 542.511 - marca:
Can Americana - Classes 11 - 42
Vi/asvollo - Classe 21.
• Classe 3.
marca: Quelumin - Classe 3.
Syntex
Cor
43.
e
p
o-ation
Opos'çâo
ao
Indústria Metalúrgica Gania Ltda.
Laboratóaloa' . Andromaco S.A. - timo n.° 641.256 - marca: Sekre- A Companhia Antarcrica ;3aulista
- Oposição ao tarmo n.° 546.412 - Oposição ao timo n.° 642.012 - zym - Classe 3.
Indúustria Bras - leira de Bala das e
marca Inox - Classe 11.
marca: Hicirococos - Classe 3.
Impex Representações Ltda Oposi- Conexo.; - Oposição ao firmo núme.Agrobrasil Empreendimentos Rarals Laboratórios Andaomaco S.A. - ção ao termo a.° 644.166 - marca: ro 640. n ' Ç - mareai Trivisan CIPS”
S.A. - Oposição ao firmo 634.910 Oposição ao timo a.° 642 013 - Im par - Classe 2.
marta, Paracocos - Classe 3.
• marca K-Chofra *- Caase 47.
Spciedade Laivos Ltda. - Oposição . A naja Antarcrca Paulista
Encyclopaedia Britânica do Brasil ao termo n.° 638.357 - marca: Lidei Iludiam:- a Brasileira ele Bebidas e
M.B. Indústria e Comércio de BiConexoS_ry Oposição ao t ..no mame- • „•
jouter:a Ltda. - Oposição ao timo Publicações Ltda. Oposição ao ter- - Classe 38.
mana: Ouro Brama
número 643.901 - marca: M.G. mo á° 01.920 - marca: Britãnia Pedrosa da Fonseca Importação .e ao641.90
a-

O. 13.

ClaSse

Comércio Ltda - Oposição ao ter- - Classe 43:
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A Companhia Antarctica Paulls'a
Indústria B racileira de Bebidas e
Conexos - Oposição ao rimo MIMro 641.905 - marca: Ouro Branco
Classe 42.
Levar 13 .ethers Pai Sunlight
▪ Opoi:çrzo o ermo eúni-ro 645.598
▪ marca ST - Carse 43.
Levar B . othrrs Po . : Sua:ight Umlied
.- Opo r :fl.: o ao te r mo n:" 645.597 marca: ST - Clame 1.
Indis riR 13rasi l era def Produtos Qatmicos S.A. - Opoa'çto n trm uti.
me-o 610.474 - marca Pleider S C:asse 3.
Marcovan Ferragens Comerc'o e In.
deirtia Ltda. - Opos ção ao r‘rmo
n.° 594 5r.'3 - Nome eamerc.a1.
Marcovan Ferra:r rns Gemere o e Iathlrfr'a Ltda. -- Opos'rã-i ao r:rmo
É" 594.599 - 'marca Mocavrn. Clarce 42.
0 : rari S.A. Comercial. Agricola e
Indunt ia' - Opação ao Urttio
me o 641.055 - nane coniercial.
Rrul TIo . illien - 07asição rotZ.-Ta-.3
n.° 636.596 - nome comerc'al : TPN
- Tento Parlar Nacional I tela.
Importado-a leo Conwrcial S.A. Oposiço ao Vrmo n.° 645.877 marca 'to..
B32:3:20 S.A. Cemerclal. Industr'al
Opos cão ao termo
e Impor'adora
n.° 611.2t3.
Lab. Tó-res S.A. - 0,on'-ão ao
termo n 610.124 - mrca V tvl.
Armaçbes de Aço ProSel S.A. Opos l ç r o n tertno n.° 6403E6 marca 13-11 Mar.
ArrarOes r1 :. Aço Probal. S.A. Opes'ç m -, ;VI t7rmo n° Mi1.587 marca Bell Mar.
Motor Ftt-ca S.A. Veiculos e Aces.
adem - Chicr' rão ao t"-ma número 641.690 - Traio: Auto 1.7u3lrs.
Motor Fu-ra S.A. Veiculo.; e ACPRsór ' oi -

ro

011.6

q1
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Drogas!, Ltda. - Opos ção ao LUmo n.° 643.088 - Sinal de propaganda: Drogasa.
Er.gesa Engenhei ros Eepecial zailos
S.A. - Oposição ao tirtno 639.841
- marca: Begcsa.
Industr a! Prri:ficadora S.A. Opoição ao termo n.° 644.134 turrca Vila Sus.
Indusal Indtintria de Salgad'nhos S3.
ciedrd: ACninia - Opo:ice,o ao t .irmo 610.454 - marca: bulti:ral.
Indusal ladile'r a de Salgarnnhas So.
cle.:!ade Art:m

- Oposção a 'r-

mo a.° (40733 - nome comrrc"a*:
Indupal S.A. Ind. Paull...ta

Ali-

lodosa.' Inditz'ra de Salgadinhos floc!eziacle An.In ma - OpoJL;ea ao t:r
:no a° c0.153
enzrant Indupal.
Iiltisai Ineún'r'a de Salga!nhos
clar.lar2e A15-, -a - Opotçãa ao t:r
cio

n." 610.152.

Cv a S.A. Adra'nIstraç3o de Bens,
Czr ctzgans. Incenporaçers
C.)pos
ção ao t:rmo n° 618.563 - Jtome
v1:: Civ:Icon'a Soc. Civ 1.
Isams
- Opo.,:ção ao termo 67.8.339 - marca Bolar.
EIzce Ecl'te, a S.A. - °paz:cão az
trmo n° 493.622 - marca: Ar 'e
Decoraçr.o.
I. NIcraira Ca. Comarc a] de rcci.
cies - Opes'çr.o ao Verme n.° 643.28/
- ma C?: jota.
TclevizZo Excelc - or Rio S.A. -Opuzlça) ao termo n.° 644.126 maca: 'fel cl o:.
Ca sa Anglo Brasile:tu S A. Modas.
Canfacçees e Bazar - Oposkzo ao
t:rmo n.° 643.529 - ma rca- Prct a

Portar.
S.B. - Engenhi.ria e Comércio
- Opos:çáo ao.tê.nto
042.Z23.
S
- Engenharia e Comércio
- Oposição ao tê...nao • ....
O -o- c'fkl 71-1 r i -mo númenrrea Puneas.

642.329.

- Engenharia e Comerei:.
Motor Ftr .:a S.A. Veiridos e Aces.
sitiem - 0oçc ro r r izu núme- Ltda. - Oposição ao té.mo ..=.
1642.329.
ro 611.713 - marca Solusca.
13 B. - Engenharia e Comércio
Vo s g enw e rk :. A lztleng rce1- ch a t: Ltea
Oposição ao tê ra
u
2
4
1.4
4
l
m
n
o
t
o
ta
0r Cvs rn
, 642.329.
- mar-a: Vollirmar.
! s B. - Engenharia e Comércio
Ca Seclrte Anea"me - OpostOn • L.un - Oposição ao tê7rno
ao Vim° n.°. 642.038 - marra: Mi. 642.3.29.
crofil.
S.B. - Engonharia e Comércio
T. R Ge r nv S.A. - Opas'ção ;In • Lt:-.7.a. -.Oposição ao têrmo
termo n.° 642.213 - turma: Terri. 542.029.
S.B. - Engenharia o Comércio
zor.dona.
ao Lten. - Oposição ao tê7mo
Au:o Irt : on GMBH 642.329.
terna n " 643."40 - marca (MV.
$
- Engenharia o Comércio
Chem'rche Fai: r:k voa I-levd-ri AG
- Oposição no tê-mo ....
- Op-r'ção co •• mo a 41.903 eaa .702.
marca Fa-már'i Vila- Hayden.
- Engenharia o Comérnin
Zivi S.A. Cu'r'a - Oni-ç' ao
marra
tErrn n 611.096
Opos!ção ao têrmo
Ltdr.
Atm • 1-'1131' Ca. r. 29. .
VrlItswa retive:1z
- Ono-i,es,) a-, ykrmo n 641.37n
Aktiabolagat Elactrolux - OpaNo•-t e conrrc l al: Auto Vaw.ca 1 tda. sioãn ro têrmo 643.019 - nome
Vollcswarenwerk
rrmo n° 610.875 - comercial.
- Opo r nv
Comercial e Industrial Madefar
ma rca: Provalk!.
Ltda. - Oposiçan ao têrmo
f 641.325
Volliswaneriwr rk Alct ier rt • rrmo n." 641;176 - ao 50. - marca: Made:fer - cias
- Opor : rão
Ti'l': A,ito Volvo:ar.
Companhia Industr:al Brasileira
Farb--rhe Hht Al--rro,serrch.:L.
Vo-m Mia st. r fAc tis F4 - do Calçados Vulcan'zildna vivo
Oposieão a têrtno
OposVo ao termo n.° 642.709 - tiras S.A.
640.626 - marca Tão - Leve•
marca . ; rani n.
Seuddeutsche C:hem'efaser Ar; - cl-sa 36.
S.B. - Enganaria e Comérci.
Oposição au Vrmo n.° 611.891 Ltda. - Onnsi e ão ao tê:mo
marca: 1,-,ran.
C41."77 T. R. Cie'ov !: A. - Oporição
S.B. - construtora e Investi-,
com,-elal
termo n" 643. 1 54 classe 33.
Dedetizadora Catarinense L:da.
, Decal. mentos Imobiliários

S.D. - Engenharia e Comércio 1
L.da. - Upos.çao ao tê.nto
641.278 - Título.
8.8. - Construtora e Investiinzntos Imobitários - ChlUe 33.
&E,
Engenharia e Comércio
Ltda. - Opos:ção ao tê-nao
641.279 - Título.
S.B. - Engenharia e Incorpora..
ção da Imóveis - classe 23.
P:ncé.:s "Tire" S.A. - Oposiçãn ao V.kmo 633.082 - marca Ti.
gra Real. - dana 1.
Heral S.A. Induüstria Metalúrg:ca - Oposiçfie ao têrmo e41.406
- Titulo.
?..:.ealiargica e R:frigeração Hor.
vz.1 - cla.sr.,as 0, 8 e 11.
S.B. - E.nenhana e Comércio
- Opos:eao ao tè.tnu
- Título.
C41
S.E. - Erwnhatia e Adnfnistração e Imóveis - classe 33.
S.B. - Engenharia e Comercio
Lt(a. - Ounsirên ao t5.mo
Título.
C41.220
Conitrutora e Investi
Tr':ost - classe 33.
Meiatax 8 A. Indústria a Cumrcio - Orinsicão an têm ° ....
C41.F19 marca Simmvuly1 -c1^^re rfi.
Frntliv i.7,3 Rache Químicos o Far.
rencê.aticas S A. - OPas'eãn ao
t A rr, o (3.301 marca: Rochas clas.sr. 16.
Wella ntiongesellschaft - Cipo.
sicãoao t5rmo ri1.823 - marca:
Civia - classe 32.,
Moveis Scarkte Ltda. ro trmaê 623.444 - marca!
classe 40,
Scarlate
aTastlé S.A. - Opnsiçáo ao termo 62.229 - ma:ca: Nosso Café
- c:asse 41.
Corop:.nhia Industrial e Come:alei Brasildra ck, Prcdutoa
tnr:3 - Oposição no têrmo 042 3aa
- marco.: Now:o Café - Classe 41.
Mestla S.A. - Oposiçto
tErtnn CC4.035 - ma:ca: Md:3
Personalty - c l asse 36.
A Imperial Modas S A. - Op,.ria r têrmo 647.575 - Nono,
Comercial.
AtIntico 8.A. - Oposição
têrrao 647 2C6 - marJa.
Atlántica - classe 41.
Nunca Vieira Ltda. - Oonaiçãc,
ao t5rmn r42.440 - maacr Esses
-

cl'asSe f.0.

Novembro. clo 1564 4081.
Indústrias Têxteis Tamer S.A.
- Opasição ao tê mo 645.04
moi co: lama - classe 36.
Indústrias de Móveis Ita S.A.
- Oposição ao termo 646.305 marca: Pailar - classo 40.
Indústria da Móveis 'ta S A Oposiçl.0 ao têrmo 646 305 - mar.
ca: Panar - classe 40.
Sociedade Comere:al Loja C43 Lar
- Uposição ao tê:n.o 633.62
Utilar Utilidades do Lar
- casses 1 a 50.
Indústria de Gaiolas Roller Lim,tecia - 0.1.csição ao termo ....;
615.271 - marca: Rouler - c lasse 41.
czza ils s #.n,ladergao 9 A. Co.
roé.clo e Inii-tria - oposic::o- ao
timo 629 iS0 - csi.:!,A.r
Mercadas Lev-Lav.
Eerta Confecções Ltda. - Opol
:Ação no têrmo 641 512 Elastic - classe 36.
EcrLa Confecções i tda. - Opa.
slça:...n ao têrrno 041 Nla ovrea;
klastyl - classe 36.
Eart,a Confec- õas Ltda. - Opa.
siçz"...0 ao tênriow 041.820 - ma. ca:
c - w6 & D5 - classe 33.
Gaspar:an Industr;a1
do liorZo - Oposição ao térm.,
C43.275 - marca: Fortaleza clarze 50.
Atma Paulista S.A. Indústria O
Comérc:0 °DOS:Cf:o ao tèrmo:
644.7C0 - marca: Gtma - claase 50.
Indúst-ia de Linhas Centauro
S.A. - Oposiçãn ao têrrno
644.203 - marca: Vara Cruz classe 50.
A Valos S.A. comercial Industrial e ImparZadora - Oposiçao
t.5.rinn 644.834 - marca: Valos
Mag - classe 50.
Indústria B.asileira de Peixe
S.A. u pesue , oplisiçt.o ao termo -045.071 - marca: Ana Rosa
- classe 41.
J. Moreira Cia. Comerc i al de
Talcos - Oposição no têrrao
470.402 - marca: Jotal - case 23.
Pizzamar Lanches Ltda. - Opo.
sIção ao têrmo 639.457 - marca:
Apisnnar - classe 41.
Agrobrasil Em p reendimentos RI.
^7.:1s S.A. - Oposieê., ao termo
,2 43.015 - marca: K-Chofra classe 42.
Agrobrnsil Em p reendi smontos Rureis S.A. - Opa sição ao tê m0
643.013 - marca Chofra - Cias.
42.
Companhia Calçados Fox - Opcslaãn ao têrmo 640.625 - marca:
To Teve -- classe 36.

Indústr:a Brasileira de Mate Limitada - Oposição ao têrrno
647.548 - marca: Ouro Verde -cirase 41.
Parlums Evyan Inc. - Oposição
ao t és rmn r42.583 - marca Eveiyn
- classe 48.
Estabe.ecime.nto A Modelar S.A.
Comércio - Onesição ao têrm.)
- marca: Movelar ciam , 40.
Av Ciares Martins - OontdOin
A'nc q snoitári-. super cuotn
fia t5rmo 645.330 - Nome Com&r.
ciai.
in n irão Preto Ltda. - opn.toto
M9 239 - marca: Leva
romano P.A. Comercial Tndirstrial e Imr.r.:rt^dora - Clea-sioã - classe 46.
ria tênilo fA l 4 1 1 - marca: Henne
Lato-atórin Farmacêutico Flana
Ltda. - Onns , e5.0 0 0 tênril.
Valado - cla p se 48.
Bn272120 S.A. Comercial imitis 4.1 e9.'88 - marca: Tetrabletiria trial n fronorta dora Oriolieár. cla qse 3.
Rio, 6 de covembna da 1964.
no térmo 0:1 1.10 - marca: Pasci
Valor1 0
el"sse 48.
?Mirei e encanai ni too-R tio
Arnraões (10 Acn *robe! 8 A. _ exopetpnte - Nitton .él'vem itevotnti
Onn el c il n tértnn 541.03 - mar- 1 rnretor do Serviço de Dominou.'
ca: Prodebel - classe 48,
tacão
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Novembro de 1964

TaR.M0 N9 126.940
e que é fixada por uni corpo cilíndrico aparafusado ao dito parafuso de
tase circular, dite) corpo cilindr.co renDe 23 de setembro de 1960
Depositada em 27 de janeiro de 1861,
do provido de uma capa concantrica
TERMO N9 153.428
livre
de
girar
es
torno
do
zirsmo
corRequerente: Euclides César SaraiRequerente: Indústria de Artefatal
va Paasos — Estado da Guanabara. po nesta capa sendo aparafueada de Metais — Exportação e anPertaÇãO
De 1 de outubro de 1963
uma
boae
que
suPoata
Urna
argua
Titulo: Processo aperfeiçoado pa- porta toalha.
-Slavia" Ltda.
Requerente: ltalplast — Indústria ra a formação de aerosois. — Pri- Total de 2 pontos.
Titulo: "Acendedor automático Pita
de Artefatos Plásticos Limitada — , ilégio de Invenção,
ra gás".
São Paulo.
1.9 Um aparelho apzrie'soado pale "Acend:dor autornatico para
ERMO N 9 123.23:1
gás", carac:er:zado pelo fato de ser
Titulo: Original desenho ornamen- ra a produção de acru4-21, constam:.
can.stituído por fio me.al:co, p:eferltal para bolas de material platico ou de ~ara, corpo giratório, deposto
Em 31 de janeiro.de 1961
de liquido, entrada e saida de ar,
ve:mente de niquel-cromo, conformansimbar.
Modêlo Industrial.
diafregma e motor, caracterizado pela
Jattptun Ltd do tal f.o, por enroIamenzo em espiReverente: C. :
ras, região inferior cdíndr.ca tegu.ds,
coneentricidade das cari:oras, pela is- — In9latena
de zona ebn:ca. do vértice da qual se
posição de pás no corpo giratório.
Tit:Xo; .Pncrfefçoamentos em ou
pelo proporc:onamento dos diâmetros ferenies a chaves de tubo; - Privilé- conformo, .caao dotadc de codertura
protetora contra o calor. sendo que
do . duto e dos orifícios periféricos gio de 'trança°.
no Interior da região caindrica se mia
do referido cOrpo, pela distribuição
— Uma chave de tubos do tipo contra caspaaa moldura. igualmente
em área superior dos orifícios de mendorn.,0, compreendendo um pu- , metálica,
suporte de fine ,. filanientOS
diâmetro apropriado para a achissão nho oco com ledos planos afasiadoa qu.e upiflara gréos de entalindo!.
de ar, pelo emprêgo de um único &s rara prcaercionarem um rruiemento
Total de 2 pontos.
positivo para açãb concomitante de lateral da trate aparafusada, e cato
toe:nação de goticulas micrométr1cas aaerares em registro no- /ados rarae de turbo corrente de ar para dis- • ees noa' s emerge a porca.
TERMO N9 14.C.$
Total de 12 pontos.
ersão das referidas goticulas e elos
Inginterra. em 10 de lemeios adequados de aprover a neoduEm 18 d..: junho de 194
1220. sob o n° 4.638.
çâo de aerosol qualificado para os veretro
mais exigentes fins, sob o mais rigoPriv.leaio de Invençi'ai — "Processe
roso controle operacional e nas conpara a preparação de particiie
. a de
Talta40 N9 123.958
1') Original desenho ornamental dições de aproveitamento integral de
silicsametaborrao de ba-io"
pequenos
volumes
de
solução
de
alto
para bolas de material plstico ou siDep. em 16 de janeiro de M/.
Buelaman Laboratora.s . Inc.. firma
milar. caracter:zado por uma plurali- preço de custo, mbesmo de volume
existente neraante ae leis do E-tado
dade de listas distribuidas na super- inicial abaixo de cinco mililitro:: —1
Modaio de Utilidade.
de Tenne-se, Unidos da "ictéfície da bola; Ditas estas que vistas Total de 20 pontos.
Requerente: Indústria Univermn rica, estobelec:da em 1.2'56 Nortb
por um dos lados da bola se apreLten. — S:s o Paulo.
Macann Boulevard-Memphis 8, tensentam em forma de faixas concênTitu'o: "Original mod!ao de olho, nessee. E2tatioa Unidos da América,
TERMO
N 9 125.705
para bonecos e sonelhantesa.
cesaionaria de Stanley Joseph Bucktricas elipsoindais que se cont-astam
1° — "Oriaarl mod5lo de olhoe pa- man e John Donanic Pera nortecom iguais faixas intercaladas em
Em 8 de janeiro de 1961
ra bonecos e senssItrntes". con etitui- americroacc, quinacos, residentes em
córes contrastante tendo centrahieente
•
do de usual placa ou reCcula trens Memohie, Shelmv County, Tennessea
uma mancha em forma de elipse
Requerente: Whirlpool Corporation, oarente. — 1 — capeeda por olánirco
alongado; sendo que, as mesmas fai- uma sociedade organizada de acbrao transparente. anac?d1 a bonecos e Estados Unidos da América co Norte.
1° — Procasoe para a produção de
xas, quando a bola vista de um com as leis do Estado da Delawaie, arinauedos cancteri aaeo por ter em
outro lado, se apresentam em forma entabelecida em St. Jo,aph, Michigan, sua parte posterar. cla co — 2 — trile pigmento de metaborato de bário code gomos obedecendo a configuração E.stadas Unidos da América do Norte. 5 traçado o desenho de urna pálpebra berto de sílica em forma de parti.
cuias tendo um diâmetro efetivo de
de I:nhas hemisféricas, tudo como Pontos característicos: "Agregaao- — 3 — feche da destaca/nal" tern= km- menos
do que 45 m:cronr, caracterizamaçarico
ou
bico
—
queimador
para
arai
elos
1=-tilizados.
em
Pilhas
parasubstancialmente descrito no memodo pela reação de hidroaanki metacombustivel
fluido"
—
Privilégio
de
'elas
à
retiro/o
e
teoan
traçado
tamrial e representado nos desenhos ane'
Invenção.
bém cern Pnhas 'Tintim* a finura 'aorato de bâro hidratado com um 11'aos.
central
de uma grande mio% — 4 —, fica hidratada amorfa polimerizeda
le — Agregado-maçarico ou bico- "ando OUe
os trace* oue fertnem as contendo ambas as cadeias Si-O-S1 e
para combustível fluido, fieuens no trecho
queimados' para
em face sis o coara- SI-OH.
caracterizado
por
compreender:
uma
TERMO N9 129.281
dente
s,
suas
Man
r i» intereadodal
Seguem-se mais 10 pontos caractecabeça de bico, tendo uma passagens • tel forma
ene
retfs•I'a — 1 —, rist!cca.
principal para mistura de ar-combusnOr
efeito
liCcri
uma
ou
nutra
De 18 de maio de 1961
tível; uma passagem auxiliar para Coa figuras — 3 — e — 4 — Ce staA requerente reivindica a prioridade
mistura de ar-oombu , tivel e uma pas_ alindo
enenas uma delsg
en& ve% de igual pedido deboritadoro ReparRequerente: Tadao Yoshida — Ja- :agem de ar secundário, cada urna a ando 'mprassão de olhosde
abertos OU tição de Patentes do= Estados Unidos
de cujas paaeogens liem uma abertu- 9e0heeoe.
pão.
da Anuirica do Norte, rob o númera de salda. orientada em afastamen- Total de 2 pontoe.
ro 163.618. em 24 de janeiro de
Titulo: Processo para a fabricação to do eixo longitudinal da cabee.a do
de fitas de fecho eclair cosidas com bico, aberturas de salda essas, s!malaço duplo. — Privilégio de laven- das adjacentes a uma extremidade aa
=MO N9 118.209
TERMO N9 123.782
ção.
caberes do bico, estando a abertura
de salda da pasmem pene:pai locaEm 13 de janeiro de 1960
Processo para a fabricação de fitas lizada entre a abertura de salda de DeleWitada em 16 de fevereiro de
de fêcho-eclair cosidas com I dp o du- passagem auxiliar e a abertura de 1961.
Requerente: PMC CorporatIon„
plo, caracterizado pelo lato kiee con- salda da passa aecn de ar secundário,
Pontos caracterLticos: • eiozesso de
Patente de: Mod.% de Util!dade.
siste numa operação continua de um cuja última salda é a que está mai:
Titulo: "Nora eispoeicão construti- cura de materiais palamericea com noelemento de entrosagem, .de dispositi- 'xaxim% da dita extrern'clade,
vos peróxidos odçi,--.n:cos e compos.ções
vo de tormã-lo e de dispositivo de r.-ratmente, a depo sitante reivinch. va p orcaria e. oculos de proteção pa- úteis
no dito prece:ao" — Privilégio
ro'dedo-es".
coser o elemento com laço duplo em ca. de Retira° com a renveneão Intes. roRequerente
.. Agustin Sanar Alma- de Invenção.
nacionat
e
de
conformidade
com
o
arsincronismo de uma parte com a
grn — Po Paulo.
10 — Processo de cura da Materiais
outra, dirigindo um elemento de en- tigo 21 do Cod aro da Pronri , daee InReirind'ca-se. como eldnsntos cons- polimer.cos caraczer.zatio pelo fato
4tiatatal
orforichde
do
correspontrosagem formado pelo dito disposititutivos
da
floral/dia
o
c
ontoldo
dos
da misturar-se o maaeria, polimérlco
tivo de formação e ainda retendo dente pedido depoe itaeo na Renarta teauintes ~toe caracteristiccat
não curado ceia r. ;ar mais de que 10%
"aoe PaterOe.s dos Eetadoe Unidos
néle calor, ao longo de uma passa- da
—
"Nova
dispneia:8o
cooetrutiva
fr m4r3ca do Norte em 24 de abril
de seu pês° de um agente
cura
aplicada a Óculo, de prqte rOap psro consistindo de um biz iaicoil cie
gem para o ponto de formação da le Paia sob o número 25.793.
temida
eoldadoree",
care
cterizada
Pe'o
foto
costura no dito dispositivo de coser Total de 19 pontos.
rio-peroall alcano da fórmula:
de aue a armação e a presenta consimediatamente depois do elemento ter
tituiria
por
Po
meallico
coratmin
resido formado, fornecendo uma tira de
vestia° orererivelme.rite de Plástica, e
R*
facho para ser aplicado na mesma o
TE:RAIO lê' 128.217
conformando as usuv's hastes 'etrrefs
dito elemento de entromigem num
e anteriormente os Mis aros. cor atmponto de formação da costura e coSO de janeiro de 19411
•I
nier eurvatton.a do tio metálico. -Troa
sendo o dito elemento de entrosagem
sentando a eiretroferfocia eion urv- Ri.0._._4?-r( 02 082 )31-1:0-04
em conjunto com a dita tira de fe- Requerente: Metalúrgica Til/Mulo mos.nos pontos de in4cio e firiv, vecho, enquanto o elemento de entro- El. A. — Minas Gerais.
mos possantes, peselvela ste~n
Titulo: Nova argola porta-toalha.
anroxime dov ou afavindoe, reduriflo
magem estiver ainda quente.
_.
de Utilidade.
ou airmilando o Aerfnietro doo aros.
O requerente reivindica a priori- /Ude°
— Nova argola porta-toalha ca- na; quais, se encaixe m dioenv unteidade de idêntico pedido depositado racterizada
por um parafuso com ba- dos externamente de einalet•s ele.. ciesoe a é 1 ou 2. R é Um radical socana Repatriçâo de, Patentes japonesa te circular que
é fixada à parede. d-e m 16 de março de 1961, sob O to parafuso sendo encoberto por unia eundentss e Internamente suportes de /a Urdiria., • .Ilf e R' do radicais
lentes usuais. •
da Wdreeelebeneto„ individictic ,cnt $ie
n 9 9218-61.
campAntla que por éle é straireesada Total de 2 pontos.
radicai& alciollénicus ligado' para fer
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mar um radical cieloalcoildnico, e pelo
fato da mistura resultante ser, depois,.
aquecida para efetuar e, cura.
Total de 15 pontos.
Prioridade: Estados Unidos da Ame.
rica do Norte. em 14 de Janeiro de
1959, 4 de maio de 1959 e 5 de age*.
to de 1959, sob os n9s. '186.711, $10.529
e 831.7G2.

TERMO N° 120.483

Novembro

TERMO No 121.578

Em 22 de junho de 1960
PM 28 de julho de 191)
Requerente: Sto.doz A. Cão Basiléia, • Requerente: (libo, Société Anonyme,
&Iça.
Basiléia, Enke.
Ponto característico: "Processo de em
Pontue caracterisUcos de: "Proces33,or1caçao de Corantes indanodionlece
e de sua aplicação" — Privilégio de so para a fabricação de ésteres de

ticluo de compostos hidroxilloos', •n•
invenção.
Privilégio
de Invenção.
19 — Um proezas° de preparação
de corantes indano4i 5nicos, corres19 — Processo para a fabricação
pondentes à fórmula
de novos ésteres de ácido de compostos hidroxfilicos. isto é, de áctdos pnisamo N9 120.342
libári zos, caracterizado pelo fato de
se ezterificorum composto pOliglici5m 17 de junho de 1960
11co da fórinu/s:
•
Requ:rente: Ciba Société Anonyme.
-- Suíça.
Pontos característicos de: "Processo
- - 02-t 44°2 4112 "ce;" ;
para ting.mento de f.bnas nitrogeno-foz tas ouro4-1
sos" — Privilégio de Invenção.
- 19 — Proceiso para tingimento de
fioras nitrogenosas, apropriadas para na qual V representa um grupo oura— na qual R, e Ra representam radt.
ting.xnento com, coraates de ácido, ca do ou um radical metisulfonilico,
racterizado pelo fato de se tratar as x representa um átomo de hidrogé- cale hicirocarbonstados alifáticos, coro
tendo Ro pelo menos, 12 e R. pelo
ditas fibras num oleio aquoso com nio ou de halogénio.
menos. 11 átomos de carbono, In e ti
um corante, que cantem, pelo menos.
1 representa um átomo de hidrogé- ,fo números inteiros, sendo a soma
dois grupos de ácido stafónico e e nio ou, quando z representar um áto- m
+ n, pelo menor, 9 e, no máximo.
capaz de formar uma ligação gni:nina mo de hidrogánlo, quer uns átomo de
tom ácido polibárico ou
com a f.bra. na presença de uni com- hidrogênio, quer um de halogénio, e 100 — com
com um seu derivado reativo, até tax
posto orgânico não ionizável, o qual
z representa um átomo de halogéé hicirofilico, mas, no máximo, restri- nio ou, quando y representar um áto- éster de ácido, o qual, se desejado, e
num sal hidro-soltivel.
tamente h:dro-.solúvel e na presença mo de hi drogênio, o grupo nitrado ou conuertido
de 5 1?on4o3.
de um composto, contendo, pelo me- nitrílico, e na qual o núcleo A pode Total
prIorideoe: Sulca, em 29 de julho
no., um átomo de nitrogênio báslco conter substituintss não hldrossolublao qual está, ligado, pelo menos, um 11sentes. caracteriado pelo fato de se de 1959, sob o n0 78.324.
radical, contendo uma cadeia de éter copular 1 moi do composto dietzólco
poliglicólico, contendo a molécula, de uma smina da fórmula
TERMO N0 121.624
pelo menos. três grupos

de 1964 4033

postos, napoação-3, e, se desejado cto
ztecessario, se con-éc.• .er nana resultante amlna terciárla num NOxido e ou,
8,3 deejado, se converter uma base re.
eultante num sal ou um rezultanta
1-óxido numa mina trrciária e oa
um sal num composto livre.
Total de 25 pontes.
Prioridade: Estados Unteois da América do Norte, em 29 de julho de
1959, 10 de se:timbro de 1939 e 20 da
junho de 1980. sob os tacia .831.137,
837.357 e 31.097.
TERMO N° 122.20s
Em 24 de agosto do 1980
•
Ilequerinte: Santos A. G., em Sai
aliem, ânua.
Pontos tiaracteria:cd4 de: "Process4
de Mor:caçoo te corantes rent/vai
meta/deras e sua apacaçao 9 — Privir
tegio de invençao.
Pomos c..racterlstiCos
19 — Pioce_so cie zoar:caçoo de coa
cantes reat.vos m-tadier0s, encerram
ao cubre ou n:quel, Os quais, ante,
riormente à sua mualização, cerreis
ponom a formula:
)(eP)
-

Em 29 de julho de 1980

o
GD

••
•

••

g

e, pelo menos, 4 átomos de carbono
não pertencentes a Mil tal grupo.
Total de 20 pontos.
Prioridade: Sulca, em 17 de Junho
de 1959, sob n0 74.532.
TERMO N9 120.460
&a 22 de junho de 1980

na qual V. x, p e a COITC-"poiaosaa
dell:sie/5es P cima, com 1 moi de uma
1.3-Ine n norlInna cujo núcleo-Mané:si-o nod• Su qt entar eubstituinte,s nflo
w
o'nh'Il"ates. ou com um comneste em e se transforma numa 1.3-inu-too90na nss conetetles da .reacão
-e!'do a rouu!acão efetuada em meio
R,Odo, ',o utro ou aicesno, á tempera'ora
Isnixa. por caem"" Prtre — 59 e 159C.
Tofal rle 4 pintos.
•
Pr41-' 4•v el , : oNa. em 22 de junho
de 191 e 18 de novembro de 1959,
-ob os. nos 73.044 e 80.755.

Clba Soclété Anonyme (em alemão.
Cebo rilettenge.sellidialt), Erma suiço
Pontos característicos dl: "Pince:se
para a fabricação de novos dionzina.
corantes" — Privilégio de Invenção.
19 — Procasio para a fabricação de
TERMO N9 120.534
dioxaz.na-corantes, os quais estão
En 23 de junho de 1950
vrea de grupos de árodo, cLiniumanuo
hidria-:mulailldade, caracterizado pelo Requerente: Clba Soc4 A11011yme,
fato de se tratar uma quinona
Basrldia, Beça.
forma geral:
-Untos carac.eristicos de "Processo
para a far::cação de novos corantes"
— 1,:tv.légio de Inv2nção.
1° — Processo para a. fabricação de
entragtonoaa-corantes ou ao-corantez, °arar:kr:7.a pelo fato de se' Introduz.r num corante orgelnico, hidrosolúvel, de qualquer das doem mencionadas, um radical da fórmula:

no. f, u5.1 c ..td”, X ret/r, s‘sWa um grupo
acilamlno oa actioxi e os símbolos R
respf....o ot •••• •"en ia p romfr' .1.; ierer te. ou nreferfvelmente lenticos,
acm om cuente conderrente não sul.
'emante .
Total de 9 potos.
Prioridade: Suíça. em 23 da lanho
1959, sob o n9 74.777.

•

Requerente: Ciba Soclété Anonyme,
Sulça.
Ponto caracterlstico: "Processo para
a fabricado de novos éteres" — Prtviléglo de Invenção.
19 — Processo para a fabricação de
novos éteree, parti rularmente de datere,s de ácido 17-alcoxi inferior-18-hldroxi-2-eol-alcioimbano-16-Canotellleo
eterrIrcados. na posição-ia com álcoois de naturert olifátir,a e tendo o
núcleo da fórmula 1:

18

na qual E representa o radical de uni
composto que pot:e se condensar com
ore our,re empo-to enerrando um
átomo de hidrogênio permutável e que
contem, pe7.0 menos, um substituinte
facilmente dirtitt liel como (minto
com exclusão dos rad:lei-is dos produ•
tos da monocondureoão dos haiogu
netos cianurila, um a tepree.enta um
átomo de hidrogenia e o outro
grupo mirem:to,
w tem o valor de 2 ou 2 e na que/
núcleo.
A sustenta um ou dois grupos sul.
fónicer, um gruoo alqu ilsulfoulifro dr
baixo p!ro molecular, ou riu grupo
sulfe,tniclico, crente-Imente sui,r Mut
do por radieds de b?Ixo olso mote
cular, e pode ru-ten'ar outros A:obst.!.
tuintes, carrctsrizado peo tato de st
reagir uns sobre Os patroa, 1 moi de um
2-diazo-LhOlrox1benzero .tis ntand,
um ou dois grutio-1 sulfbnicos, um
'tropo aloull.sutorreo de bai xo pês(
moecuar, o.. um grima -miau-Adice
-ubstituido ror r-erc ...'s Co baixo pesa
molecular, e pcd ormr, sIstenter outro*
substitnIntes, 1 moi de um romponent
formula:

na qual os subiaituintes, na paie5.0-15,
17 e 18, têm a mesma conflguraçãt.
como em d-ou 1-recerpina. seus N&vidos e os sais 'estes ccareastm
com a condlção que rio . Clercs de ácido resdrpico, na posição-18, o radicai
('te- Veado co 18 0-átomo e o radica'
álcool do grupo deter, conioet.mente,
contenlron mais de 2 átomos d . carbono. caracterizado pelo fato de se
eeteri ficar um ácido 17-alcoxi interior-18-hidroxi-3- epl-aloiocimbeeo-16carboxfileo eterlficado, na posiç,o-18
com um álcool de natureza inifática.
um seu N-óxido ou um sal &Vistes compostos, ou se de squetern izar um eal
X
de éster de ácido 17-alcoxi infetoC-Italogénto
-18- hI droxi -3- ept-aloiolmbano -16.
1
II
carboxilico quaternário eterrificado,
na posI cSo-18, com um álcool de naN",
É
tureza alifática. ou se reduzir um éster de ácido delta 3-desi dro-17- alcoxt
Inferior -18- hi d-oxi-aloidenbano -16carboxilico eterificido. na posição-18.
com um álcool de natureza eVfática
%,
ou um seu sal, tura formar um cemEl
posta de em-aloloimbsna, ou se mitsegundo um método em 81 conneddo, /net-5er um éster de aedo 17.aleenes
Mferiott . 1 8- bild-oiri-elotolmbetno -16por condensação ou copulação,
autuante° eterifeado, na pos1e60-18,
Total de 10 pontos.
Priorsdade: Suiça, em eÁl de junho com uns álcool de natureza enfática, asa Real 3 elo correr/WM.)1/1 11.•
de 19e9; gob O n9 74.779.
Uni seu 141.6eido ou um sal Mates com- dic5ea %dr", e if representa site.
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Mo de h:droga:o permutável, • 1 Moi
de um cOmposeo que i.e pede cOndeaear com um out:o compoztO encerrando um átomo de hiti.ogèn:o permutável, e que contém, pelo manca,
um subst:tuln:e fãcilmente dleroztáv:1
ou forma de amante, com exclusão
dos rad:cale do; produto-. da monocondene:lei:o dos helogenetce de eianurila, de tr.odo que o composto ti:azoto° ataque o componente de capulaeo na posição orto de seu grupo OH. e que composto capaz de se con.
denear com um outeo compo-to eneee.
rendo um átomo de hidrogénio pormutável. venha, tomar o lugar d3 átomo da hIdeoeSn o ii Co componente
de coeeelae:o, Leen:Mese o tratamento com um eeente eue. cede Ione co'n•e
ou n1qu-1, durante ou após a formação do co-cnte.
Total Co 8 coifo.
Prtoridade; Calça, 6 de maio de
1959. eob o no 72.974.

T=3.50 . N 9 122.252
Ein 26 de ageesto de 198t,

•

Reque.rente C. r*. Beahr-nger &
Beeilea
le it., feria it.eiee,
CL..1 DIJ.11.2ai.aaa•

:Nealnacf, ezepeee.ca 1.arai /Lema.
1-cn.o.e
tara a p l Zitn-0 o novee ét:ezes básicas da açi.o
seare o
ma neiiee, Lea...ai, LU &MIS cais e
compoz.oe (13 alaJe.o qaateenarini" Priviieg.o c.a laveneão.
P:oceeso pa_a a e..emeâo de novos
ét
básices, ee te.° in.o.do:a Ware
O-\
nerroen entrai. na form-

duztrlal a peio:idade do correspondente pedido depositedo na Reparteção
d.e Patentes da feemanha em 3 de
setembro de 1959 Eob o n° 13 54.631
_tra-12 c.

Ft1 O O'
\
P—S—alcoilenn—R•3

R25

na Qual R, e R. stnifirem rupementos alquila In:ceio:e; e et„ sign.f,ca um
g..upament3 amino secundário, um
P25
grupamento °et-alquila ou una grupeas qual R, e RI representam grupo:: m:n:o ammo-ear:on:le len grupealcoilic33 ief;r:oas e Re é um grupo :nen o cano ou um radical erija, ou
cu aril-reeecapx, carec:e.eset- eucro radical
•
e3 p:la reação 'Co O. 0, 2-:ria:C311.
t:ofoefatos com marcepe:dos alcal_no.s
o pela reeglo tos re7ultantes O. C-clicicoli..tto:-ro-fatte: com corre:ponden_
:ez cerapestos nalóeeno-alcolLeas.
Total de 1 ponto.
Pelorid:de: Atemanha, em 4 de setembro Ce 1959, sob o no e" 29.310
IV-12 o.

•

3 da selembe3 de 1930
Requerente: J. R. 031;y B. A. Zuiça.
.
Prozzez", ,IpJdUzir Compo.to.; N. Ru:receei:coe. - 1-eivueg_u
..e
1 4 - teente:eo de produzir nevo,
na que' R signiastm um radical alqui- zoeapoetaz N-Aa.e:031CIICO3 da ferrauleno linear contendo 4 a 7 átomos de ia gerai
carbono. R, e 1/1 eignif:cam h'drogérdo, baoZ.nio, rad:eais alquila. calaleulla c.a me:capto alqula de tia xn
péeo moleonlar e sign:fiei um
radical alquila. Lnear ou ramificado.
básicemente subsetuldo. bebe como da
seus sais e cempozto; quat-rnárte; de
ilcoi lano-6114
amenlo, caraceexleedo pelo fato de
fazer reag:r de modo em st conhecia°,
lebenza-cielo-elcanóis da fórmula 8 e - na Q ual alg raleata: X o grupo etlle.
nu
no cu vin.leno - CR2 - CR2 -.
respecticemente, CR-CR-; Y hedrogen:o, rua átomo de hatoeen.o
um resto a'collo de teexci p.eo niree
•
alcoll:no signif:ca um resto atcliz\sac#̀"
coleno de cadela rela ou remi( eeria
com 2-5 álofmos de carbono; e R um
eg2
:esto alcolo ou alquen:lo cie baux
Desci motect.far ou um re:to
•
caracterindo pela r eação ele
um a:ter reativo de uni hidroxi comna oual R. R, e R. peies-liem o eIgni- pete-to
da fórmula gera,
ficado meneou-elo rem e . com halo
génetos de a'...e"N e.- fórmula
e-T,
na qual A R:pin'rea um radio! alquileno Une"- rear teee do • Y teer.
Zinca um radiee l (trile/ate° eásico. ou
o grteerenenM Wel-mele tretteformóvel em um ree teet ele-Mo. respectivamente. em Atoem de 1-^M^ •eM: rea
pectivamen`e. eme .A seu% soe feltro
.Y tela um reetegt ee -tere. d....0e 00
OU° n reAte-1 Y é ev-ntuelmente
transformado d • mit% neeel nn raelive -'-on X ene cempeetoa obticinee.
(me neei ten teane.feemedoe
em teus se le eu comportce quaternário... co orneei°.
com rine
p919911rtada fórmuls
^ deeelte nte relvIndl- geral NE — R MD.
te e re8rdo com a renveneete inter- Nien totei de e conteis.
thaelonel e d e eeMeer'ele imiti,* ar. PreorYe oe: Pulça. em 4 de ateiegigo 2 . °Migo da Propriedade' 111- b=43 Oe 1606. Ida o 49 77.806.
'

••I •
•'

Mn 5 de setembro de 1934

elequerente: Parbenfabelken Baye:
Ak.leaueerizeheft., te:cie:lede ce.e.iaa,
cziabee:cina em Levesau
ezia-Beyerwerk, Repese.c.i.
Alemã,
-TERMO N9 122.41t
"Proce.so
roneae.. carecteresecree
pare. a proaue:lo de eaeres de ácida
L-tn 2 de Eetcmbro de 1930
..o-fazfo:.c3".
P:Ir.leio cie Ineen
Requerente: PabrenfabrIken Bayet ção.
Prorerso p-ra a ;e-tele:elo-do
el.e.:engezeTe-chaft, Levreezu,:en-Bayer- ateres 4io-foefoxicae da formula gelai
ee:le R:públ:c3, Federal Alemã.
P02:03 C2raCtELL:.!CCS d3 "Peocasso
de neodueer e:te.ees delol-foef5e1coe'
P:lv:ig:o ca In-einção.
R. O
Ponto Cc:reis:leo:
\ O
Prece:me de p.-odtiz.r ésteres ciltiol:o:Perece: Ca formula geral

Tbnize) N9 122.4ea

, .

TERMO N9 122.432

Total de 1 pcnto.

ep

N.A"(1.-Z
tai
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ou uni ezt:r do MES13 simuleeneareen_e Com pluareie c,a leee.oe:in.o e
cum Neerkeee.t-ecz:e.enlde para au.mar
J ezeeespeneente ceei-f:uo:-eteepo.:co, cedder o 3-1a.ceox1.
cenverter o
erepo a ten
ebt.c.o c:aipo:to em ce..a e-e, 2e-ele:Pep-G al2a-fiuor-13- 17 alfa, 21
.rsieldroei-p:eenzzo. °e tera neeeen.e reeo cozi co.o Co nmeoe.rin
ou bro:rie:o da h.ci:oeln.o, ezguide pez
eller o 17 -1re- teci:e:: u-;: upo e 12.
Buir cem. CM 2C:t.,:tt) Co ra:iai alca.
Uno em ácida acCteca, os ieflu.r com
LZIOZ.:..) cie nieeel cece:Inee
p:l.a rzago com clo:e.o de /der°.
eén o, e ate3:::.: os 17 alfa-bieLcealoerueor, e ventile cera um eceteto da
metal a:celino c.a eu:rie acetice, deo.; t'3 Q11:1, se cia-e„cdo, pole..e3
triteeduffion ume 11:pelo doba entre
ce ttC2103 Co ce.:;:ono 1 e 2. hm 11:::•e5..
e.Io-erue3
pos'e7.° 11 ban, e- ou
tua etomo da ha'es:.reo
pealção
e. e deeejedo,
°zoe:et e ^:o do !I e alc-hidtoe 'ogrupe e cu a tapentneçr.o e e:te..
ia:caç.:o Co 13 aia, 17 C/a -, e
dzi:2_." !o
u.
•
Totel de 2 pontos.
A rceuerento rerl'inTen...de cceette
..erue. caleen ..., In:ema:exilai e cern
u nr:eee 21 do ;_''s.il3o da P.'0::::2datie
.nduseeel. a p-Ore3 Co co:re:pondente ped:do, d:polteCe co nepertl.
reto de Peten'ee de éti€x*co sob nemero 55.301 de 7 de eelemix:o de 19;5.
TLEMO N3 123.427

Em 12 da ertembro de 199D
e cum erupamento alr'ronee've
Requerente: Ezherleo Ltd., Luzérn
rtiee e:te r tnteeromnien pne h 4tero- rzuiça.
re.'n f/to de- w
etcnies.
0, ft 41 1 -0 1 1"..- 0 0M , tóPen:os característleas Ce •12rOeteee01
-!cts:: cem he `o-eet ee n, e'? ^'^ , e la cor- pe..... a piC,34234-0 a. ceoe. ee-eeueee;"
et eete rus'ituidat.
Pr.vueg.3 de eavene...u.
Total de 2 reeMs.
19 — P.-ocas:o paee p:eparar 17 al-- - e • enha. em 5 •e eefa, 21-d-ox. e_te.ulaes ceeu., nas ao..
r t.tr il-o de 1953, sob o n• 11 22.315
'2.O A 21, a e_truz.u..a.9.
`.79 ,1 2 o.
-Tettef0 No 122.501

21

Ena 8 de setembro. de 1959

2003=0

ttequerente; eybtex 5. A. - Mex:cu. .
1
liiteot Precate° para u. preParaçeo
///
C
da 0-fiuor-e.steroldes. PeivIteg:o ae
iavençeu.
eroee.1.-0 para a peeparaçao cie
eseentudes da fórmu la acre"
era que B é e-co7hiee Co grupo que
cons ste.' d3 ledroeSnio. alquila hire-.
ri o?. feall-cequ'la Inferior, etc:moita
nfero- e. em coettunto COM te 1VA:03én:o lieedo e C-2I, é um membro do
eetme re e. nonsltte de felqu'llcleno In.
feeloe e f infeelor, bem
ece-o deterteas tnsee e-r- re do • masni,23 e na qual R e ....o membro,
-y o ctrup eu* con-Vt. Co siou ;N te.,
fertor. fee r-e lou'le infert o-, e toma.
do- em enn 1unto rem o reu *torne de
carbono enmum. a etre R e R, e:•tão
eleteilaulle. de erere-en.,
ff% c'e* er-r tIle CII ete'o%e -"4 eeencteet-e-M nal() ta te de comuremder
e•t•ft ele de eester um 17 a,r:t,
er ‘e-me e com um com.
ee-re teeeeree:Tee c = Q. na nua'
é. len MeO1 11-0 (In extrn ene Mel.
^!"1" ee eN. e me :e 'eont te'eetoe• 1" e
X re. hldrogenIo, tiee. item Oe rluor "I, P 9 0 0 .1"1 eell""0q 9C 1. 11 1/. CO11411.
ou de cloro.
4 " . retteão em presenea de
'Z= E (beta OH % ou O.
ecido forte.
(1 , - O, = eaturado ou não tatu'Total de m nontoe . A prtrieidee11
rauo,
R,. Itg e R. retrerntem hiceertenio ece coeree-endebe re- eede•ve. eepa.e.
leerartee'e
eli um recreei o ell'n, ou E. eR. for- eetee
"".^t.- elas
f..-,..„
cor itireeme- 40 n reldtee dem tort p•N om
°R pife . 17 e l f^-e•eee t cri -*eme ' et. -.11 1 .1 04 onftlu-^ A. eme, 19 On An.
On • on n l•
e. 11.4rn
cer-e+e-e- en poe eteetreeendee:
1"9.
5 qt be.. "4
mh 01 n°8 r"; 59-Z. 845.595 e 845.661,

ceto116 alfa, 17

aira-aildo-pregneno tespecUramente.

.1
•

'•
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MÁRCÃS DEPOSITADAS
'

Publicaalics feita do actedo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
ocorrer o prazo da CO dista para, deferimento de pedido. Durante ésse prazo poderão apresentar suas oposigcs ao Departamento
blardoiaal da Priptaedadet Industrial agudez que . se julgarem prejudicados com a conceasão do registro requerido
p
Termo n. • 649.207, de 6-7.1469
Depósito Colibri de Materiais Para
Construção Ltda.
São

Térreo a.° 649.209, de 6-7-1964
Indústria de Betadas "Birfort
Douglas" Ltda.
Sart

A CILANIZAgIO
.IJOANTO MAIS OREM
MAIS VAIITAGSNS OMIC3

Classe 16

Pata distingrÁr: Materiais *para constna

quem.. portas. po:tões. pisos, soleiras.

Classes: 8. 17, 34 e 40
Termo n.° 649.217, de 6-7-1964
Condominio Mathilde Fachada de
Paiva
São Paulo

na MOBILES
Paulo—Capitel

mag
Classe 42
Vinho

Classe 33

Termo n.° 649.211, de 6-7-1964
Cerealista Alves Nrieira S.A.

Têrrao ala 649.220, de 6-7-1964

São P:1:'

1RIALTO
Classe 41
Arroz
Termo a.° 649.212, de 6-7-1964
Cerealista Alves Vieira S.A.
Sào Pinlo

para portas. diolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação. tanques de cimento, vigas: vigamentos e
:13BRERII
Móveis em ae:al de metal, vidro. de
aço, madeira, estofados ou dão. incluClasse 41
sive móveis ara escritórios: Armários.
Arroz
armários para banheiro e para roup,
usadas, almo i-adas acolchoados para
Termo a.0 649.213. de 6-7-1964
móveis, ban.os, balcões, banquetas.
Roberto Gonside Corte Real
Sio Paált.
bandejas, domiciliares. berços, biombos.
cadeiras. carrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios. conjuntos
vzscoTtek
para gala de Jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia.
Classe 8
Conjuntos de armários e gabinates para
• Discos gravados
copa e. casinha. camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de baiano:3, cair. Tênnos as. 649.214 e 649.215, de
6-7-1964
de rádios, colchões, colchões de molas
Roberto Pereira C.alaral da Hora
dispensas, divisões, divans. discotecas.
Guanabara
de madeira, espreguiçadeiras escovam.
nhas. estantes, g uarda-roupas, mesas.
PRORROGAÇÃO
mesinhas. mesinhas para rádio e televi.
alio, mesinhas para televisão, molduras
para quadros; porta-retratos, poltronas
poltronas-cama:, prateleiras. porta-cha.
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines

Classe 37
Colchas e

cobertores

Titulo

(Prorrogação)
Suwarz Laboratories, Inc.
Estados Unidos da Amé,dra

IP IR

IMOLIPa

Classe 1
Compostos de enzimas proteeliticos usados em bebidas A base de malte; substâncias e p.eparaçõea para amolecer e

a„,csja/Res eRA3n-EIRA

Classe 17
Artiaos da classe
' Classe '38
Artigos da classe

cluidos coa catas clasaes: AstuelaN u.
vetcnlos. artefatos de borracha na ngulas, amortecedores, assemos paro ..adetras. borrachas para arai batente
cofre, buchas de estabilizada: buchas,
buchas para jumelo. batente de porta.
batente de chassis. bicos para . mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para te.
tetones. borrachas para carrinhos industriais, borracha para amortecedores,
bainhas de borracha para rédeas. cochina
de motor, câmaras de ar, chupetas cor.
deas massiços de borracha, cabos para
terramentas. chuveiros. calços de borracha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa. calços de borra. cha para máquinas. copos de borracha
p ara freios. dedeiras. deseurupideiras,
discos de mesa. deacanso p ara pratos,
encostos. êmbolos. esguichos estrados,
esponjas de borracha em nuebralacto
para torneiras, tios de Doi racha lisos,
fôrmas de borracha. svarruções para
móveis, guannções de borracha para
automóveis. guarnições paia veiemos,
lancheiras para escolares. raianas de
borracha para degraus,. listas de borracha para latirias e para mirras, lençóit
de borracha, manoplas. ma,aheras, pra
terows para p ara-lamas. orutetores de
para-choques, pedal de ace.erador, pedal de parada. peras oara businaa
°ratinhos. ',amimarmos ponta de bort
racha para bengalas e muletas. rodas
massiças. rodizion, revestimentos de
borracha. rodas de borracha para móveis, santoisas d eácuo, iupurtes de
motor. sapatas do pedal de' oreque. ise•
sembaio e isoladores, suportes, semi.
p neumáticos, suportes de cambio. sai.
tohas de partida. saltos. 503.t, e solado'

tornar tenra • a carne de animal para
fins alimentícios; substancias e preparações quimicas usadas na fabricaçáo
de .bebidas alcoólicas; substâncias e pre- na borracha. surdinas de borracha para
parações quimicas iimdas p..a anitsar aplicaçáo aos tios telegráficos e teiet&
e ensaiar bebidas alcoólicas
rucos, travadores de porta bielas,
tubos, tampas de borracha Jara contaTermo n. • 649.221, de 6-7-1964
gotas, tinas de borracha par .t elaboração
Ruy de Almeida
de subMancias quiaticas

Gana:lb:1ra

Termos as. 649.223 a 649.225, de
6-7-1964 •
Klimax indKstria e Comércio de
Artefatos clz Borracha Ltda.
.5.10 Paulo

VENT-KAR
IMD.BRASLE
•••

3i

Termo n. 0 649.210. de 6-7-1964
(Prorrogação)
Cotontex Limitada São P ,•' •

PRORR00410
CARICI.A
anduatri,a Brasile i ra

São Pauto
I'RORROGAgIO

COLI.88S
•
oba e decorações: Argamassas, argila.
ardia aduicids, gatentes. balaustres, blocos de cimento. bloros para pavimenta'ção. calhas, cimento, cal, cré. et anus
Isolartes. caibros. caixilhos: colma%
dispas para coberturas, caixas dágaa,
gamas para coberturas, caixas dligua.
'caixas de descarga para adiu* edificapremoldadas. estuque, emulam de
= asfáltico, estacas. esquadrias..estru.
taras metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos. lambeis, luvas
de junção, lages. lageotas, material is.,'
Jante cotara frio e calor, inanilhas, mas.
aaa para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, pro.
dutos de base as gaitico, produtos para
tornar impermeabilizantes as arcamos•
tas de cimento e cal. hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, intpermea
bilizantes liquido. ou sob outras formas
para revestimentos e outroi como nas
Construções, persianas, placas para paVinientacão. «as ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredea
papel para forrar casas, massas anta
:eidos para USO nas construções, par-

T"ermo n.° 649.216, de 6-7-1964
(Prorrogação)
. João Asma

C:1,5e 2:
Paru dsitunquir: Fios para tecelagem e
para uso comum, fios de algodão de
1, riba, de ranham°, de luta de ramE dt

'Titu lo de Estabelecimento
Termo n.° 649.222. de 6-74964
r-d' de seda natural
a tura e ra v d d, fios de cc.
Santa Fé Móveis e Decoraçdes Ltda I lulose
e fios plásticos. linhas de costa.
Guanabara
ra para bordar, para crochet e para
tricotagem
• . * Cias% 31
Lonas freios, gacheta, anéis de ve.
613/14 * *dação,de
bulõtls, scarburador, buiõet de
cabeçote, liujeies de cárter, baleie:, de
Classe 40
dlfere,t41.0. '.danaletas. ¡correias. de t -anu
• . Classe '39
• MisatrO, Manqueiras. tampões.
Para dist...gear Artefatos de borracha po-a vedado, veladores, arruelas, bis.
borracha. arte fatos de borracha para chas, canaktas, correias de filtro, cota

4086 Quinta-feira 1:t
alões de porta-malas e das partes dos
automóveis. ^zo:re:as de valide:dar, teatro dos vidros e dos portas, das rodas
lonas os palas, dos f e:e,s, manguairas,
mangualeas das ax:os, da eara tazeiro,
do cárter, do radiador e do filtro de ar
vorás

Novembro de 1%4

DIÁRIO OFICIAL (Seção no • .
anti-incrustantes. anti-exidantes, anti.
axidantes, anti-corrosivos. anti-detonan•
tes, azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para

untas, preparações para fotografias,
produtos para niquelar. pratear e cro-

jalvarnzaçto, benzina, benzol, betumes.
icarbonatos de sadio. de potássio. ca
virgem, carvões, carbonatos, cataliza.
.lo es. celulose, chapas totográficas

de penteados, petróleos. óleos para oi silicatos, soda cáustica, soluções qui.
:abetos, creme evatuscente, cremes gor nucas de uso industrial, solventes, sul.

dor, água de beleza, água de guina.•
água de rosas, água' de a:tazema. água
para barba, loções e tônicas para
eabeios e para a pele, brilhantina, baia
tias industriais, amônia; banhos para dolina, batons. cosméticos, tixadorea

mar, produtos para diluir tantas prossiato; reativos, removedores, reveladores;

sabão neutro, sais, salicilatos, secantes,

durosos e pomadas para lanpeza da pe
:e e a maquilage. depilarias, desolo
raives. vin.:gre aromático, pó de arra:
e talco petumado ou não. lapis para
pestana e sotrancelhas. preparauos par,.
embelrzar calos e olhos, carman para
o nisto e para os lábios. sabão e c•em,
para barbear, sabão liquido pertumacto
ou não. sabonetes. dana:ia-tos eas po.
pasta ou !igualo: sais perturnados para
,,anhos, pentes, vaporizadores de pertt
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cil.os. rum de louro, saquinho parru
nado. preparados em, pó. pasta, liqui•
da e tijolos ara o tratamento das unbas.
,lissolven r es e vernizrs rernavedores da
cutiLtilar: glicerina peatumada para os
cabelos e preparac:os para dsecolo•
rir unhas, cima e p:ntas ou sinais arto•
lidais. óleos para a peie

tatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ter.o, pare*
des. contruçõr.s, decoraçõest couros, te.
omposiaões extintores de incendi°. cio
eidos, fibras, celulose, barcos e Veio
ro. corrosivos, cromatus. corantes. erro
cit:os, talco incluse:ai, titular,
sotos; drscorantes. cirsincrustantes. chs
Classe 16
-,olventes: emulsões totográficas, ermo.
Algoda:o preparado para limpar móveis
éter,
esmaltes
estereatos:
/enol,
til
rre,
L•MPORTADORA EXPORTADORA
e mictais, an:I, am:do, azul da Prussta
mas onsibilizados para fotografias. to
e Ultramar para a lavanderia, alvaiade,
E DISTRIBUIDORA
:aciores. brami. lailatos industriais. ItS"
abras.vos quando para coase.var e peia
DE BEBI DAS BI BLOS LTDA.
toros inaustriais f:tio atos: galvanizadoEr. ba:rilha. buchas para limpar e go*
res. gelatina para fotografias e pintura
lir; cera liquida e sól:da para ascoalhos,
Na:11,a Coam_ cial
giz. glicerina: hidratos. hidrosultito.9
móveis e pisos, composições para fim.
imperineabi izantes.. ioduretos; lacas;
Termo n' 69.227, de 6-7-1Ç.:54
par magtanismos, carbonato de ocas.
massas
para
imitara,
niagnesio,
met
Wi ratit'a Z'mmarmann
sa , cara para' lavanderia: desodorante
curio; n:tratos, nautralizadores, mtroceRio Grande do Sal
sanitário, devi-gera:si extrato de anil:
iulose: óxidos. oxidara:s. • óleos para
Cane:as preparadas para limpar metais
p:ntu-a. Oiro de linhaça; produtos qui
e aláveis, facula para tecidos, bastam;
micos para Impa:asa°, potassa inclua
PRORROGAÇÃO
goma para lavanderia e lavc.deira, grapapéis emul; °navais para a tuxas para calçados: liquido* para tirar
:ograf:a. papais da turnesol, papéis hemanchas e branquear roupas; óleos paaográticos e h:.lozc.pe.:as, prlieulaa
Terrao n. 69.2Z9. da 6-7-64
sensiveis, papais para fotografia e aná- DInaaulm — Camérc:o e aztribualara ra limpaza de carros; pomadas para
ca'çadas, pasta para polir, preparados
ases de laboratór.o, pigmentos. potassa.
der rodutos Quanicos Ltd?
quim:cos para Enturana e lavanderia
aós metá'icos para a composição de
Guanabara
poaprlos para tirar manchas de roupas,
dotas. prepara .:õzs para fotografias
preparados para lavar, pós de brunir
arodutos para taaaalar, p atear e cru
alar, produtos para dtuir tintas prossm
DINÁQUIM • Comercio e Distribuidora m:tais: soda para lavanderia, sabão em
Pó, sabto comum, saponaceos com da..
:o: reativo.,, minovedores, reveladores,
aor.sze 36
de Produtos Quimicos
tergentes. sulfato de soda, s:licato de
%abr.°
rseutro.
sas
salicilatos, secantes
nara homens,
Calçadaa
sódio, soda caustica: tijolos de ode;
ilicatos, soda cáustica. soluções gut' Nome comercial
senliorrs e cr:anaas
valas
miras de uso industrial, solventes, sul
Tezmos na. 649.235 a 69.238, de
da 6-7-64
Te-nr, r.
tatos; tintas em pó. ligo:das, sólidas Classe
4R
6 - 7 - C4
Pari:Mala Droa ronar Lta!a
ou pastosas para madeira, fero. parePara
distinguir:
Perturne3. estendas. ex.,
j)Inzigu:m — Coraérc.o e a:tabu:dota
maios. água de co:emia, agua de toucates, contruçõzs. decorações, couros, teGuanabara
de Produtos Quim:cos Ltda,
doi agua de beleza. aaaa de quinas
cidos, fibras, celulose, barcos e vaiGuanabara
o
agua de rosas, água de allaz:tna. água
cu'os, talco industrial, thiner,
para barba. loções e tônicas para os
erste 3
cavaca e para a pele. brilhantina. batiduma, "batons". cosmeticos, fixadores,
Substâncias quim:cas, produtos e prede penteadas. pra-ó:coa, óleos para os
paraçaca para crr:ri usz . :os na.med.c:na
cabelos, creme evanestt ate, cremes gora
ou na farmácia
a,.rosos e pomadas' para limpeza da
C:asse
ara e - maquillage dep.latórios duo.
Substáncias e produtos de .orieetri aniIndústria Brasileira
-clu, antes. vinagre aromático, pó de arroz
ma.. vegetal ou mineral. crn bruto ou
e talco perfumado ou não, laças para
p .: •cialrnente preparados: Abrasivos em
1
Classe
Pestana e sobraiIceihas, preparados para
bruto, argi'a refratária, astáltico ern
bruto, .a!riodo em bruto. borra ,:ha em ASS01 t entes, acetona. ácidos. acetatos.e acabe:azar cilios e olhos. carmim para•
a rosto e para os' lábios, sabão e creme
brio°. bauxita, •benio:m, breu, cantora. agentes quim:cos para o tratamento
e ce- vare
barbear. 3abão liquido perfumado
caohm, ch . tres, ceras de plantas; ceras !oração de fibras, tecidos, couros
não, sabonet.r.. dentitricius em pó,
veaetais de carnaúba e arieun. crina lulose; água raz. álcool, a'bumina, ani
de cavalo-crina em geral, cortiça em tinas. alumen. alvaiade, alvejantes in- posta ou liquido. sais porturnados oara
bruto. cascas vegetais. espato. ervas dustriais, aituninto em pó amoníaco banhos. pratas. vaporizadores de perfuniectcinals, extratos. o'cosos, ssroaas anti.incrustantes, anti-oxidantes. ants me: escovas para cientes, cabelos unhas,
Cerre :3
enxofre, f3lhas. Claras vagatals. flores' oxidantes. anti-corrosivos. antialetonan e cílios: dum de louro, saqtanno pariuArtgos da classe
secas. grafites, ganes em bruto. granito tes. aZótatos, água acidulada para raaao, preparados em po. pasta. liquiem bruto. kiesalehur, !içadas de plan- acumuladores. água oxigenada para do e tijolos para o tratamento das unhas
Tèrmos ns. 6 /.. 1 ., 3 n a 649.234, de
tas. latex ern . bruto ou parciaanente fins industriais. ar-na; banhos para lasolventes e vernizes. removedores da
6-7-64
Dinago .fn — Caraa-cia e D'^.t-'buidora areparados, minérios, metálicos. madei- rialvanizaçam benzina, benzol. betumes evticuta: glicerina perfumada para os
ras CM bruto ou parcialmente trab. bicarbonatos de sódio, de potássio: ca: :abalos e preparados para descolorir
de Prod....-!--,1 Q-“fv.009 Ltda
thadas em toras. serradas e aplainadas, virgem, canetas. car laonatos. CataliZ3 unhas, cilios e pintas ou -sinais colina
• •
Guanabara
wanganês. ó l eos de cascas vegetas. do-es. celulose. chapas fotográficas
cMis. óleos rara a pele
mica, mármores em bruto, óxido de
Tê.no
n. 6:9.239, de 6-7-64
composlçõçs
extintores
de
'Incêndio.,
cio
gazes • solidifIcadores. gelatina, giz. diLoja Favorita Ltda,
rados, plumbagina cru Nano. pó de ro. corrosivos. cromatos. corantes. creo
Santa Catarina
moldagem para fundições, pedras bri• latos: descorantes, dasincruatantes. dia
trinas. piche em bruto. 'ladra ca'caria. solventes: emulsões tritográficas. elmo
taantas medicinais, pedras em bruto Ice. éter, esmaltes estereatos: fanei, fil
quehracho. raizes vegetais, resinas. re- ruas wens'bilizados para fotogra' -s. G!
sinas naturais. resi Juos testeis. sitiei° andores. formol. fosfato% industriais, tós
foros industriais fluo-ctos; galvanizado
seivas, talco em bruto. xisto, xisto
.-es gelatina para Fotografias e pintura
betuminoso e silicato Titulo de estabelecimento
Classe 47
giz, glicerina: hidratos hidrosulfitost
Óleos de qualquer espécie para Ourai impermeabi'izantes. iaduretos: lacaa
Termo n. 619.210. de 6-7-61
aaçáo, acuecimento e lubrificação. Pc massas para pintura, magnasio. mer
!Met, refinado semi-refinado e não curica nitratos, neutralizadores, nitroce Fábrica de Mo'as EstrCa do Sul Ltda.
Santa Catarina
refinado com nu sem a mistura de lulosa: óxidos. oxidantes, óleos ?ara
óleos minerais, animais ou vegetais pintai a. óleo de linhaça: o-rainha:, Qui
Classe 1
aara a . iluminação .. aquecimento iiiiart• micos para impressão, potassa inclua
Ataao-ventes. acetona. Acides. acetato& ticação ou combustão„ e graxas •Pro talai. papéis ernulstonaveis para a to
agentes otamiroa ' para o .tratargeoto
lutos e óleos combustivela proveu. tografia papéis de turnesol papéis he
kraaao ria th-as fara rf . eparn, e cc.
aográficos e heliocopistas, articula
entes de: petróleo
1uki.4e; ¡mia
sansi'veis papéis piara taatogratia e anã
Classe 13
arpaiale. altrelanta ira Para distinguirr-Pertumes. embaias. ex. lamas de laboratório, pigmentos, potassa
dustriais, aiumlnló em oó ismonlaco tratos água de colónia, água de touca- pós metálicos para a composição de
Nome comeicia,

Termo nal C49.226, d:. 6-7-15:54
Importadora, flarpo:eadora e Dlsalbut(Iara de B:bldas :Biblos" Ltda.
Saa Paula

OIL

C\)

Loja Favorita

Fabrica de Molas
:Estréia do Sul Ltda.

Quinta-feira
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Termo a. 649.241, de 6-7-64
S.

A.

Laboratório. Americano
Rio de Janeiro
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(Seção 411)

Termo a. 649.246, de 6-7-04 gantes, funga:idas, glicose para fins
Térmos na, 649.255 e 619,256, de
Westrel Eletrônica e 'Técnica Ltda, setermários, guano. herbieldas. ~tia6-7-64
Guanabara das; insettfunos, larvicalas, tnicrotact. Teleun;5o 5. A.
t4
i
das, medicamena» para aramais, avec
e felevisjo
é peixes. óleos desinfetantes e veterlGo Sul
d E
.árius, petróleos sanitanos e desinie
motes. papel futue,Latótio, pós insetizi

sTnu

Classe 3
Subsduicias quanica.s, produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia
Termo n. 649.242. de 6-7-64
tefrigeração e Metalúrgica Baco. Ltd,,
Rio C'eunite jo sul

Indústria Brasileira
Clzs.;e

Aparelhos eletrônicos, teievi..ões e
rádios

das. paraticidas rungicidas e desirae
ta,r.tes, peepara..oes r proJutos . insira
cicias. germicidas aesinetantes e vetemanos, raticidas. remedam para lins
vetaria: .os, sabões vetertnártos e de.

Tareio n.. 649.217. de 6-7-64
Panificação Quarto Centenário Lt".

state:antes. sais para fins agricolas
borticulas. samtarnas e veterinários,
sulfatos, supertostatos, vacinas Paia
animais e hervas dadanhas

Quarto Centenario

Termo n. 649.250. de 6.7-64
Fábrica de • a:ices Paraelze fia,rado
Rio de Janeiro

Guanabara

INDUSTRIA 8RASILEIR1
Classe 43
Pães, biscoitos, bolachas. dkxes, bombons e chocolates

•{Ir
•

44aw
\
4›.4
-C

N.4.%
n$s

N1PO-BRAS

L.,1:3411.

Para disenguir o cindi" da requerente
NDUSTRIÀ BRASILEIRA a ser usado em papais de carru. Da.
Termo n. 649.248, de 6-7-64
oels- de oficio envelopes. cartões de
Kit indústria e Conterei° de Roupas
e Classe 41
Ltda.
Biscoitos. doces em pasta e ris alisado,, visita e comerciais. memorando. tatu'3tian"/".".
•
massas alimentícias
am avisos centrares, cheques. sotas
Classe 8
promissaras. data, caras, ateie, a póliAparelhos de refrigeração, refrigeradores,
Termo n. 649.251, de 6-7-61
ces.
debêntures. letras de cambio. pasbalcões, frigoríficos,' geladeiras e
1Fábrica de Dõces Paradise Limitada sagen.s, bilhetes. folhiarias e demais
congeladores
.
documentos usados pelo requereiaet
Rio de Tancirrt
Tiram n. 649..243. de 6-7-64
Indústria 'Virgílio Bardini S. A.
Minas Gerais

40.01W

Classe 40
Móveis em geral de metal, vasto. de
aço, madeira, estofados ou ago. indutiva móveis ara escritórios: Armários
armário, para banheiro e para rourata
usadas, almoradas. acolcboados para
móveis. bancos, balcões, banquetas
bandeias. domiciliares. berço& biombos
cadeiras, carrinhos para chã e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e gala de visitas
conjuntos para terraços. jardim e prata
cooluntos de armários e gabinetes para

cope e casinha. camas, cabides. cadeiras
giratórias. cadeiras de balanço, cairz
de rádios. colchões. colchões de molas
dispensas. divisões, divans. discotecas
de madeira, espreguiçadeiras. escnvarii
abas. estantes, guarda-roupas, mesas.
mezinhas, mezinhas para rádio e televisão. mezinhas para televisão. molduras
para quadros, porta-retratos. poltronas
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
64r9:214, de 6-7-4"
Teren-o a. J. R. Geigy S. A
Sulca
•

SELLAPON

Lnchistria Brasileira
Classe 36

Para distinguir: Artigos de vestuários
e (-carpas feitas em geral: Asasallos
as catai% alparcatas. anáguas. blusas
bolas, botinas, blusões, boinas.
douras, batuta. capacetes, cartolas. carapuças. casação. coletes, capas. chalas
cachecol. calçados, chapéus, cintes
claras, combinações. carpinhoa. calças.
Is senhoras e de crianças. calções. cal
çaz camisas, camrsolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros.
saias casacos, chinelos, dominós, echarPe. lantastas. fardas para militares, colegiais, fraldas. galochas, gravatas. gots.
roa jogos de lingerie. ja quetas. botAL
!uvas, ligas. lenços. mantes meias.
motes, mantas. mandrião.. manilhas. paletós. palas. penhoar. pulover. aelerinas.
Pragas, ponches. pálainas. pijamas. Punhos, perneiras. guimoneis. regalos.
robe de chambre. )roupão. sobretudos.
sterpensórios, saidas de banha sandálias,
susteres. ;horta tangas. &tolas ou sLacks.
soles. toucas. turbantes,, ternos, uniformes e vestidos
Termo a. 619.249, de 6-7-64
Shell Brasil S. A. (Petróleo)
Guanalsea
•

VERTHION

gula-BRASILEIROA

arposTRik 11~

Classe 41
Biscoitos, doces em pasta e crisi.dazation Cies impressas em geral, livros impres•
massas alimentícias
soe, periódicos impressos, peças teatrais,
cinematográficas, revistas impressas,
Têrcia n. 649.252, de 6-7-64
programas de rádío e de televisão
WindmiiTer S. A. — !suportas:ia e
Comércio
Termos as. 649.257 e 649.258. de
Rio Grande do Sul
6-7-64
TPL... nião S. A.
'ildastria de Rui,*

Re9ent
Indústria Brasileira
Gasse 6
Máquinas de costura de uso domestica

EsmOD -

e 'le'evisão

Rio (irsnds do Sul

BorealIndústria Brasileira

Classe 32
Almanaques, anüncios. boletim boletInt
Termos ns. 649.253 e 649.254, de
Impressos, crónicas tornais, revistas,
.
6-7-64
Pecas cinematográficas, peças teatrais.
Teleenião S. A. — Indústria de Ralos programas Pedia/únicos e programas
à pedal, de mão e elétrica

e Televisão
Rio Grande okr Sol

GALAXIA
• Indústria Brasileira

de televisão
Casse 50
Impresso. para uso em: cheques.. duplicatas. znvelópes, %taras. Mias gomis.
sórias. papel de correspondência e recibos, impressos era cartazes, pratas, te.
buletas e veiculas, bilhetes impressos
Têrmos na 649.259 e 649.260, de

6-7-64
Telennião S A. — Indústria de Rádios
Almanaques. anvárlos. álbvns imprese Televisão
sos, cartazes, . catálogos, tornais naco
Rio Grande do Sul
nais e estranqeiros. publicações Errores

Classe 32

Clame 2
Substancias e reparações quimicis sas, revista. Propaganda em rádio
Produtos para a indústria do curti- usadas na agricultura, na balis:altura
televisão, jornais, programas radiofôrti
mento e dos corantes
na veterinária e vara fins sartitárfog cos. peças teaa-ais e c nematog,afical
a
sabem
adubos,
áci&-m
sanitários.
rermo rt. 649.245. et. 6-744
e revistas impressas
Parhenfahriken Baster Aktiengesellschaft águas desinfetantes e para fina sani50
tárias apanha-moscas e inseto. (de Para distingua- Classe
Alemanha
impressos: em papéis de
gama e pfapel oa papelão), álcalis carta, papéis de oficio, cartões eomerbeetericidam baraticidas, carrapatiefdas ciais e de visitas. envelopes de qualquer
Ikl
D
and creasotalina. creosoto. enoda tipo, faturas, duplicatas, letras de câmPante. derfnfitarites.. &fumadores. et- bio, cheques, notas promissórias, debéntenainadores de pragas e (larvar dani. tures, apólices. ações. folha:lhas passad as. esterilizantes embromas* para gens aéreas, ferroviáriat., rodoviárias.
saasse
animais. amenos. Eartebas de amam nroritinuts. bem como bilhet>s de sorteio
Artfutinentes para vernfzete e 'selo
fertilinsates, fosfato,. fornecidas, Finai
e Impressos em gerar
Classe 1

•
Clame 32
Para distinguir: Albuns da revistas impressas, anuários impressos, almanaques
impressos, catálogos impressos, boletins
Impressos, folhetos impressos, figurinos
impressos, jornais impressos, listas tele.
fônicas impressas, livretes e publica.

Transonete
I

ndústria Brasileira
Classe 50

Para g:amigue: Artigos não Incluídos
em outras clased, a inberr etiquetait,

envelopes. rótulos; faturas, notas e 1m.
pressos comerciais stai gera?, usados aia
aterdaeleit da requerente

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

4088 Quinta-feira 12

•
armários para banheiro e para roupas
Classe 50
Tantos as. 649.261 e 649.262, de 9
Envelopes, carimbos, papéis de carta, usadas, almo caaas, acolchoados para
6-7-64

Teleunião S. A. -- indústria de Rádios cartões comerciara e de visitas,, folhe- movem, bancos, balcões, banquetas.
tos. folhinhas. ambos, notas ficais ta. bandejas, domiciliares, berços, biombos.
Televisão

Rio Grande do Sul

11 e ta
-Indústria Brasileira
Classe •50
Para distinguir: Impressos para uso
em: cheques. luplicatas. envelópes, ta
tura* notas 'promrsaórtas, papel de cor
respondéncia e recibos. impressos cai
cartazes, placas. tabuletas e vetculos
bilhetes impressos
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos. cartazes. catálogos. tornais nauta
na e estrangeiros, publicações noteis
ias. revistas. Propaganda em radia
televisão. jornais, programas radie-Una.
coa. peças teatrais e onem„tograticar
e revistas impressas
Termos ns. 649.263 e 649.264, de
6-7-64
Teleunião S. A. — ladntria de Rádios
e Televisão
Rio Cirande do Sul

O
0134 V ."
4-‘
\

Classe 32
Almanaques anual ios álbuns Muressos. cartazes. catálogos. tornais nade
nais e estrangeiros publicações instes
sas. revistas. Propaganda em rAdio
televisão. loinals. programas radiafoni
troe, peças teatrais e cinetnatograficat
e revistas impressas
Classe 50
Imresoss em geral da requerente, a sa
hei': Papéis de cartas. envelopes, con
tratos recibos cheques. notas. houras
duplicatas. letras cit cãmbirS m.moran
duna. cartões 4e visitas e em erciats

dispensas, divisões, clivam. discoteca.,
de madeira, espreguiçadeiras, escavada
nhas, estantes, guarda-roupas, mesma
são, mezinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, polifonia
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaw
péus. sofás, .sofás-camas, travesseiros
vitrines

turas duplicatas, letras decambas pro• cadeiras, carrrinhos para chã e cala
conjuntos para dormitórios, conjuntos
missórias, embalagens impressa
para sala ' de jantar e sala de visitas,
Termo n. 649:267, de 6-7-64
conjuntos para terraços, jardim e praia.
4(
Depósito Pedra Branca Ltda.
conjuntos de armários e gabinetes para
Têrmo n. 9 649.274, de 6-7-1964 j
•
São Paulo
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
•
Laboratório Tor.es S.A.
giratóriaci cadeiras de balanço, caixa
São Paulo
de rad' , colchões, colchões de molas
P
d'aiensas, divisões. divans. discotecas.
de madeira, espreguiçadeiras. escrivaniINDUSTILIA IlitAilLEIR,
nla s, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas. rnesinhas para radio e televi
Classe 16
saa, mesinhas para televisão, molduras
Para distinguir: Materiais para constru- para quadros, porta-retratos, poltronas.
çées e decorações: Argamassas. argila poltronas-camas, prateleiras. porta-cha- Laboratório Torres S.R
areia, azulejos. galantes. 'balaustres. blo- péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
cos -de cimento. bloros para 2avimenta
vitnnes
cão. calhas. cimento, cal. crk chapai
Termo n. 649.270, de 6-7-64
isolaras s. caibros, caixilhos. comas:
aliaras para coberturas, caixas daaaa. Sobrasin Indústria e Comércio Ltda.
Indústria Brasileira,
São Paulo
caixas para coberturas, caixas ciava.
caixas de descarga para etixas edifica.
Classe 3
Ora premoldadas. estuque, enodam de
Anedóticos para uso nas infecções dag
base asfaltico, estacas. esquadrias, estruvias respiratórias
turas metálicas para construções, lame
ias de metal, ladrilhos. lamaris. luvas
Termo is.° 649.275, de 6.-7-1964
de juinão. lages, iageotas. material iso
Laboratolres Baytout s. a.r .1.
INDUSTRIA BRASILEIRA
•ante contra trio e calor, manilhas, masFrança
sas para-revestimentos de paredes. maClasse
8
atiras para construções, mosaicos, produtos de base asaáltico. produtos para Para distinguir: Aparelhos de sinallzaaão
tornar tmperrueabilizantes as argamas
Têroro n. 649.271, de 6-1-64
sas de cimento e cal, hidráulica. pedra Spring Unit Development Company
galho. produtos betuminosos. impermeaEstados Uhidos da América
• Les Laboratoires
bilizantas líquidos ou -soa outras formas
para revestimentos e outros caniça nas
PRORROGAM
construções, pers:anas. placas para paBeytout
vimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredea.
-k
papel para forrar casas. massas anil
rcidos para uso nas construções, parIndustria Brasileira
queias, portas. po.tões, p:sos, soleiras
Classe .40
para portas, tijolos tubos de concreto.
•
Classe 3
Móveis estofados ou não
telhas, tacos, tubas de ventilação, tanUm pruuurn fannaceutico indicado ca'
mo medicação anti-espasmódica_
das para carimbos e para tinta, abricloTermo n.° 649.273, de 67.1964
netas para desenhos, cortadores de pa
Armações ri- A-o Probel S.A.
Te-mo n.5 M9.276, da 6.7-1954
talaçõzs para escritórios e desenhos em
São Paulo
Farmácia a Lah-r-tó ' et Homeoteráplcal
res de cartas, arquivos, apontadores:
Sociedad- Anónima
:ides de cimento, vigas. vigamentos r
São Paulo
PRORROGAM
geral: Adesivos para uso em escritório.
nél, calabres, acarimbado • es, classificaberços para mata-barro. borrachas, caarquivos para c'orrespondência, ahnota

EDRA BRPINCA

São Paulo

"SOBRASIN"

Aerdagil

FLEX-0-LCK

Transpolail
Indústria Brasileira
. Classe 32

soe, cartazes, catálogos !ornais - nar
»ais e estaingel -na nubla-nas,. min s
sas revista. Pronananda em rácItia
tel-u!s•tu, in-or l s, a-ai:tramas ramela i
coe, .pecas frei-ais e e nematográficas
• revistas impressas

Franca.

Paris

•

DIVANBEL AUTOMATIC

vitria

•

•

Tarmo n. 649.268. de 6-7-64
Klinpers Ccoaércio e Representações
Ltda.
55o Pauto

KLINPERS

INDUSTRIA DRASILEIRA
Classe 50
Termos as. 649.7.65 e 649.266, de
Impressos para uso em: cheques. du6-7-64
Teleunião S. A. — 1-alastrai* de Rádios sikatas, envelopes, taturas, notas prorisissó- as. papel de correspondência e
e Televisão
recibos Impressos em cartazes, slacas
Rio Grande do Srl
tabuletas e veiculas. bilhetes impressos

i
Alrnananues, anuáriw, álbuns imoris.,

Novembro de 1964

Indústria Brasileira

Classe 40
Sofás, divans, ennergões, estofados
ou não
Termo 11.5 649.272, de 6-7-1964
Armações de Aro Probel S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

-

.

DIVINOBEL

Indústria Brasileira

Classe 40
Tèrnso n. 649.269, de 6-7-64
Lugeau Móveis Indústria e Comércio Moveis em *geral de metal, vidro. de
acg. madeira. estofados ou não. Indu
Ltda.
give móveis ara escritórios: Armaria.
São Paulo
lrtr?i-'cr narre banheiro e para rampas
usadas, altno‘adas. acolchoados pare
móveis, bancos 'balcões, bano:c-tas
bandeias, domiciliares. berços. biombos
radiaras. carrinhos para chá e café
roniuntos para dormitórios, conlantat
INDUSTRIA BRASILETWA
para sala ic jantar e sala de constos
-aniunfas 'para terraços landim e pra:a
Classe 40
..anittatos de armários e nahlnetex nera
1? -op a e casinha, camns- cabides, cariaira.
Móveis em geral de mrtai. vid
'O rm rielra, estafado, 011 não inch, a rata-'as. cad-iras de balanço. calaua
sive móveis ara escritórios: Armários, de rádios, colchões, colchões de molas

lUGEAU"

INDUSTRIA BRASILEIRA'.

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado nal
isque:rias e ble6xlas centrais e perdi
ricas, cardiopatias correra:tas 'e adem.
vidas: doenças do aparelho respiratório
doanaas avsculares periféricas: p-ocesi
soa inflaarntérisn e supurativos suou
lidais a profundos: tétano; atos cirArt
gicos: cancen síndromes convulsivos
espasmódicos e do'ororos de diversa
naturezas
4

Termo n.• 649.277, de 8-7-1964
Implast — Indústria de Material
Plásticos Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 15

Para distin g uir: Abaixa luzes de
aiiio. abalares de porcelana. adobe
selamos arianha moscas de vidro apa
relhos de oluça para sobremesa artgig

Quinta-feira 12
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de leoga para uso caseiro. bacias de assovio, carrinhos, carrocinhas, camilatrina. balaustres de ceramica. botijas. nhões, cartas de jogar, chocalhos, ca4

nano *LR 649.287; de'' 6-7-1964
Sociedade Comercial Hoteleira

de louça. comportem de faina, contes, casinhas de brinquedo, casinhas de ar-

-Sociedade.
Comercial Hoteleira

Paraná

bules. caçoila para molho, candieirmi :geleiras para esportes, cartões para leito,
tetras, cubo' de porcelana. faiança para
uso careiro, frigideiras de louça e de
barro, funis de barro, balança e louça
garratas de talança, louça e porcelana
globos de porcelana, jardineiras de ce•
rémica para jardins, lava dedos de me
ia, louça de barro. de ceramica, falais
yo, porcelana, comum, mantegueiras, mo.
beiras. peies de barro. de cerãmica
faiança e de porcelana, puxadores. re.
ceptacums retratos em terra cota, sala
detras. saleiros, sanitários sertans tabo
leras, terrinas tubos, uanás de cama.
vidraça de louça, varetas vasilhas e
vasos
Temo n-') 649.278, de 6-7-1964
Impressora Medianeira Ltda.
Paragá

Impressora Megineira
Classes: 32. 33, 38 e 50
Titulo
Termo n.o 649.279. de 6-7-1964
Ponto C.entral de Automóveis Ltda.
Paraná

PONTO CENTRAL
DE AUTOMÓVEIS.
Classe 33
Título
T%-mo n. 9 649.280, de 6-7-1964
Comercial, Im".3-trd N -a. Representações
Kunze Ltda.
Rio Grande .do Su.

Classes: 8. 32 e 50
Sinal de propaganda
Termos na. 649.2b a 649 .283, de
6-7-1964
Ernesto Rodrigues e, Cia. Ltda.
.T.'arana

mar, cadeiras de brinquedo, carteiras e
envelopes com folhas para recortar e
armar, calçados para bonecos, cordas
para pular,-clavinas para tiro ao alvo
copos de dados caixinhas de inúsi.:a
dados, dardos, discos, dominós, espingardas de brinquedo, espingardas de

vento. estaquinhas para jogar, enigmas.
engenhos e guerra de brinquedo, terra
nhoa de engomar, ferramentas para cri
anças, figuras de aves e animais, figuras para jógo de xadrez, togões
fogõesinhos de brinqcedo, jogos de futebol de mesa, joalherias para esporte
ganchos para pesca, guizos para criais
ças, halteres, iõiós. iscas artificiais para
pesca, jogos de damas, jogos ee dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para bt.z, para esg:aaas.
para jogador de pala, para jogaaor de
nóco, máscaras carnatalescas, mesas de
bilhar, de campista, de roieta, de
drez, mobilias de brinquedo, miniaturas
de máquinas, miniaturas de utensílio:
darnésticos, patins, patinetes, piões, petecas, peças de jogos de damas, plan
yuetas para ginásticas, peças de lodo,.
de dominó e xadrez. pelotas, pianos e
outros histrumentor musicais de brin
quedos, pistolas de ali, ar fiaras, paga
gaios de papel, panelinhas% quebra-ca beça em ohm,. de armar, raquetes. re
das de pesca, redes para logos, rodas
de roleta, revólver de brinquedo. solda
dinhaa de chumbo, ta'aoleiros para 10
gos, tacos de bilhar, tambores para cr.
anças, tamburécs, tambo-etes, tenis de
mesa, trens e vias férreas para brinque
dos, varas para pesca, varas para
,
soltar, vagonetes e zepelins
Classe 50
Bilhetes de loteria, cartazes impressos,
litera:s de p::opaganda, chequrs, clichês,
cartacs te.moplastices de ident:dade.
etiquetas .impressas, faturas, folhinhas
impressas, notas promissórias, raciboa e
rótu.oe.
nano n.° 649.284, de 6-7-1964
E.nesto Rodr,gues
Cia. Ltda,
Paraná

GRANDE CARNET
PAPAI NOEL
Classes: 32, 33, 49
Título

e 50

Termo n.o 649.285; de 6-7-1964
Llmpex Ltda. Conservadora e Administradora de Imóveis

Classe 32

Paraná

Para distinguir: ;o . nais, revistas, livros
e publicações em geral, álbuns, programas musicais, radiofônicos e peças tea.
trais, proa:mas para tel-v!são e produções cinematográficas

LIMPEn

Classe 49
,-„as. brinquedos, artigos desportivas e
passatempos, a saber: álbuns para recortar e armar, aviões, automóveis AM.,
argolas. isercinhas, bonecas, bonecos
baralhor de cartas bolas, para todos na
esportes, brinquedos em 'o-ma de ant
mais. balões de brinquedo, bilhares
brincicedos * mecanicos, brinquedos em
forma de Instrumentos musicais. brio
quedas em 50-ma de armar brim:lie/las
em fo ma de ferranamtas . brinquedos em
forma de máqu inas. brinquedos de corda
it brinquedos de borraeha rnm
Um

Classe 33
Titulo
Termo n.o 849.286, de 6-7-1964
Rupaflor Ltda.
Paraná

RUPAFLOR
12 e 36
Titulo

Classes:

Nome Comercial
•

Termo n ° 649.288, de 6-7-1964
L 6 S Bearing Company
Estados Unidos da Amérinc

L & S BEARIN.G COXPANY
Classe 6

Novembro " de 1964 4089

imitara de coa:desista° interna, elétricos
e a gás, motores para bicicletas e motocicletas, multiplicadores.' molas para
máquinas, molas para válvulas, macacoa hidráulicos, magnetos de ignição

mandris, pedais de alavancas de ça.
breagens. planetárias de paranisas sem

fino e de rodas, pentes guarde parte
de máquinas, rolos para estremas e napressão, pistões de motores pinaões
pr‘nsr.,,, máquinas pulverizadoras piai.
das ds, mesa, placa para toro." palas
redutores. rolamentos. ailenciaros seg.
maxos de pistão, serras a:acataras. serraa hidráulicas, serras de fita maquina secadoras máquinas para erra. máquinas salgadeiras para manteiga. tea.
res, türbinas, tercedeiras. máquinas para
tecidos e iapeçanas. 1 alowai Para
industria de tecidos. testaras mativais
maquinas para sok:ar, cornos mecanum
tornos de revólver. angu:nas urdida*
ras. tuchos de válvulas, valvidas de
motores. vibraqtlins. vetas de ignic,ão
para motores, ventoinhas. maquinas
ventiladoras e ventiladores coma . parte

Máquinas a suas partes a:Can:mi:te* para
fins industriais: máquinas de precisào,
máquinas operatrizes. motores C suai
partes, peças para automóveis não ia'
FlUidas em -outras classes: * Alavancas.
siternadores. máquinas airassadetras,
máquinas amassadeiras de moro e contrato máquinas cie abrir chavetas. made niaqumas
suinas afiadoras para ferraniettas. máTemo
n.'
649.289,
de 6-7-1964
quinas para arquea ‘ ão de embalagens
Castle] Adnxin:strac:ora Ltda.
anéis de esferas pura aliamentos anais
São Paulo
de óleos, anéis para taeditat o arranco
los motores autolubrificadores. 'anta
obturadores, aparelhos para mistura de
CASTIEL.
ene is de segmentas, bielas. bombas de
e rcomprircido uombas lubrificantes
Administradora Ltda.
Solina para automóveis. blocos de rari•
bombas de circulação bombas de coo,
Classe 33
bustiveis para motores, bombas para
Nome Civil
óleo. burrinhos. bombas de água e garombustiveis de matarei e explosão.
Tèana n. 69.290, d.: 6-7-64
manteiga, engrenagens. engreaauens Indústria e Comércio Richniond Empe.
_anda:lentos S. A.
ganhos de cana. espremedearas nata
São Paula
tares, bombas hidráulicas, bombas cantritugas rotativas de arslocamentos r
a pistão. blocos cantritugadores. tildas
triais para liquidas e pós. desnatadei
▪

schmond

hemaqinizadores. maquinas bruni.

doras. caldeiras compressores. cilindras
rambios. cahecotes máqunnas adapta
das na construçãO e conservação de
estrada. máquinas de costura máquinas
rentritugas máquinas para clarear. eia
'aficar. refinar. misturar e purificar
fluidos e pós máquinas ccespressorai
maguirras classi licadoras. máquinas es.
fadaras. máquinas de centrar. máquinas
Para cortar. carburadores, cariar de em
breagem carta/ de motor, cubos de
placas de embrea gem caixas de lohn
fiança°. diferencial. distributdo. es cr
aasolina. dispositivos de arrannue. mis
quinas desempaihadoras. má quinas de
hulhadoras descascadaras.. espuinadei
?as, embreaeens. engraxadores. centri.
tugos. máquinas ensacadaras. elevado
.as. esmeris exaustores para tor tas en
nara mancais. engrenagens para crema.
leira, engrenagens de comando dite
válvulas eixos de t ransmissão ditrçao
elevadores hidráulicos. engrenagens
multiplicadoras, guindastes. airadaste
para caminhão. trezas inactuinas para
furar, geradores guinchos de rosca
tem . fim, guinchos z'a segurança. • puta
ritos de transporte aéreo. gaxe'ficadores
de liquidas. coMbustivris geradores de
eletricidade. juntas universais Para coo
duros .dagua de motores e máquinas
a trio e a quente para aço e aura:
metais, lançadeiras, máquinas de lavai
roupa C pratos,. "máquinas !sucedeis-as
mancais para brocas motores elètricos
maquinas operatrizes Maquinas mIstu
radiaras de barro e de cor'- reto. call
ambas borracheiras e naneis mbeut.
eu fri gorificas inoimdsca ostra Cereais
maquinas para malharia ineaaairas má
quinas para movimente de terra má.
guinas de rotular, martelos a vapor,

Classe 50

Para distinguir: Impressos em geral. bilhetes, clupacatas, faturas, foi:unhas,
notas fiscais, papéis de correspaalêncm.
passagens, recibos, anúncios impressos,
ca-tões canerciais e de visitas. envelopes, letras de ensb:o, cheques. nota
prom:sárias, debêntures, ap6:lces, ações,
bilhetes de sorteio
Têrrao n,

619.2 c 1,

B. T. Babbitt,

de 6.7-64

Química S. A

São Paute

CREO-FARM
. Classe 46 de lava.

Amido, alvejantes anil, água
água sanitásta, tesa para assoa.
lhos. detergentes. espontas de aço, tás.
toros Ifitivoa, lixas, là de aço. poma.
das para calçados, palha de aço, oraparados para polir e limos, madeiras,
vidros metais abjetos panos oaea
polir e para limpeza Panas de esmeril
e material abrasivo empregado na luapeza de metais e oblatas. sabões em
gerai. sabões em pó. em flocos. *apua&
caos. velas e vela* a base de

&ira

Temo n. 6:9.292; de 6-7-64
S. A. Indústrias Elétricas

Te:evoá

São Pana:

MODOCE7P0
Classe 8
Para cl stinquir: Aerómetros, anemia:Ne.
trcvi: aparelhos para analisa- alimentos'

aparelhos eletro-técnicos, fisicos, foto

4090 Quinta-feira 12

Téraia--ss. 649.294. de .6-7-64
tráficos, geodésicas, isotérmicos, micrométricos; aparelhos ozonizadores; apa- IVIaisisfa mma Araken de Cigarros S. A.
Ceará
relros de projeção; aparelhos retificadores de energia elétrica; aparelhos para
revelação; aparelhos de contrôle; aperiiimetros; dnematógrafos; cromatoscóp.os; cãmaras totográficas; coloimetros;
— - a E_ Z 1 -fi
barômetros; binóculos; bússolas: diafragmas fotográ ficos; estéreo-comparadores: estereoscóppios; fotómetros, leuClasse 38'
tes; lentes de contato; lucimetros; lupas.
Papel para cigarors em gerai
metrónomos; medidores quilométricos;
Termo n. 649.297, de 6-741
medidores totalizadores; medidores dágua: medidores de gasolina; medidores Manufatura Arando Cigarros S. A
Ceará
de essências; medidores de eletr.cidade;
meidores de fator potência; medidores
,PRAI9.ROCA010
de profundidade; medidores de rotação;
mediores de tempo; medidores de watts
hora; microscópios; microspectoscópios:
monóculos; níveis, niveis de mercer.o:
objetivas fotográficas, objetivas oculares. óculos; óculos de alcance; ocilógralos; oftalnioscópios; oftalmthnetros; °perneiras; pés para cámaras fotográficas; periscópios; piroscópios; piar/bine-

)80100040-0)

troa; planinnetros; pluvOnsetros, potenciõmetros; polarimetros; quadrantes astronômicos; 'quadrantes polares: qua-

drantes marítimos; quadrantes solares:
quadrantes verticais; refractómetros; réguas corred ças: réguas graduadas: docas métricas; réguas de cálculo: sacarimetros: sextantes; teodolitos; telescópios; telescópios de inversão: telêmetros; termostátos: termômetros
nulos na. 649.293 e 649.298, de
6 - 7-64
Vinnitratura Araken de Cigarros S. A.
Ceará
PRORROGAÇÁO

*raNEL-CLUI3
LUXO
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cortas e armar aviões, astons6veis
aros, argolas. bercinhos, bonecas, bonecos. baralhos ie cartas bolas para
todos os esportes. brinquedos em lonas
de animais, balões de brinquedo. bilhaWh, brinquedos mecânicos. brinquedo@
em forma de instrumentos musicais

6-7-64
Pedro EraCio Penner da Camba

•

Guanabara

Edhi V a

brinquedos em forma de armar. brin
quedo* de borracha com ou sem esto
via carrinhos. carrocinhas, caminhões
Classe 32
cadeiras de,,brinquedob carteiras e es
cartas de 'Togar chocalhos, candeiras Para 'distinguir: Albuns, almanacideis
velopes com talhas para recortar e anuários, boletins, catálogos, Ornais,'
armar. calçados para bonecas, cordas livros, peças teatrasi e c.nematográs'icas,
para pular. clavinas para tiro ao alvo porgramas de rádio e televisão, publio
cações e revistas
eaPas de dados. caixinhas de música
Classe 50
dados, dardos, discas, doesintin espinImpressos e cartazes em geral
gardas de brpinquedo, espingardas de
6
vento, estaquinhas para jogar, enigmas
Têrmo a.° 649.307, de 6-7-1964
engenhos de guerra de brinquedo, ferPedro Emilio Penner da Cunha
rinhos de engomar, ferramentas para
Classe
crianças, figuras de aves e animais,
figuras para iágo de xadrez, fogões e
fogão:tintos de brinquedos. Ogoe de
futebol de mesa. joelheiras para esporte.
ganchos para pesca, guisas para citas
paia pesca. fogos de damas. jogos de
dominó, togo* de raquete. tinhas para
Classe 32
Classe 38
pesca, luvas para boa, para esgrima.
Jornais e revistas
Papel para cigarros em geral
Para jogador de soco, máscaras caras
Tênis) n. o 619.308, de 6-7- 1964
valescas mesas de bilhar, de campista
Termo n. 649.299, de 6-7-64
Brasvendas. Indústria, Comércio e
Manufatura Araken de Cigarros S. A. de roleta, de xadrez, mobilias de brio.
Representações Ltda.
quedo, miniaturas de utnisilios doma.
Ceará
Guanabara
ticos, patins. patinetes maca petecas,
piarquetas
para
ginástica,
peças
de
'PRORROGAÇÃO
logos de damas, dominó e xadrez, pelo.
mo. pianos e ouros usstrunientos
cais de brinquedo. Pistola/ de abra:
Ilesas papagaias de papel, panelinhas
quebra-cabeças em forma de armar,
raquetes, redes de Pesca. redes Para Arte 4 Classes: 11, 16 e 40
atos de metal, materiais de ~alogos. rodas de mictas, revólver de tração e fab:icação de móveis em
gerai
brinquedo soldadinhos de churabO. ta doenças
csvauptioblaers
......
bleiros para jogos, tacos de bilhar
4
tambores para crianças, tambureus Termos as. 649.309 a 649.312, de
tamboretes, ténis de mesa, trens e vias6-7-1964
Classe 44
férreas para brinquedos, varas para Marmattos Ltda. IndKstria e Comércio
Para distinguir: Cigarros. cigarreiras.
pesca. vagonetes e coelha
Pernambuco
l

1321131

cinzeiros, cachimbos. carteiras para ta
Têrmo n. 649.302, de 6-7-64
mo. charutos cigarrilhas. filtros para
piteira se para cigarros, fumos em to- Cobrap Indústria e Comércio S. A.
Guanabara
lha ou em corda, isqueiro. piteiras, tubos de cachimbo. rapé. tabacos

Classe 38
Papel para cigar.).
Term3 u. 649.300, de 6 -7 -64
Classe 44
Para distinguir Fumo.em tolha. em Maqfer Máquinas e Ferramentas Ltda.
Gianna
i-m
corda e em ralo. rumo picado. desfiado
e migado, acondicionado em latas. pacotes e quaisquer outros recipientes
adequados. cigareilhos e cigarros de
palha. residuos de fumo e ra pé e bem

assim cigarros e charutos

Termos na. 649.295 e 649.296. de
6-7-64
Mimufatura Arak y n de Cicarr..k. S A,
Ceara
fRORROGACA

c

ARp

Classe 16
Material para construção etc
Têrmo a. 649.303, de 6-744
Owens-Illinois Glass Company
Estados Unidos da Américr

CER VIT
Classe 14
Classe 6
Vidros, cristal e seus artetatos
MáquI.Ras e suas partes integrantes
incluídos em outras classes
Tércso 12. 649.301, de 6-7-64
Têrmo a. 649.304. de 6-7-g4.
Minas Gerais
Dano P. Paes
Egsa — Indústria e Comércio Ltda.
Gua nabara

Madureira em Foco
taerw. bARIO P. PAU

Ch . .se 14
cinzeiros. cachimbos. carteiras para

fumos, charutos. cigarros. cigarrilha*
filtros para piteiras e para cigarros
fumos em Rilha ou cri corda isquei
ro piteiras. tubo, .1 'cachimbo,
rant e Mb-Nen%
Classe 38
r.a verif
Pa pd p

Ternos na, 649.305 e 649.306. de

lasse 49
rogos brtnutie tos -trr , 00s desporPivoe
onssatempnic s,--ber .
sara

Classe 32
Albuns. cará-Jogos. folheto*. jornais peças teatrais e cinematográficas programas de televisão, programas radiofónicos. publicações em geral e revistas;
brochuras. livros , maressos papéis de
música e outros p-Ipélr impressas

Busesvendat

ldcistria Brasileira
Classe 40
Móveis de aço, etc.
Classe 21
Vagões e veículos de qualquer espéd
Classe 16
Esquadrias metálicas
Classe 5
Metais não trabalhados ou parcialmen.
te trabalhados, usados nas indústria%
tanques de ferro

Térmo a° 649.313, de 6-7-1964
1V--'so — Corretagem de Seguro da
Representações Ltda.
Guanabara

Qasse 50
Impressos, cartões de visita, faturas,
cheques e talões de recibos
Termo n.o 649.314, de 6-7-1981
Macisa — Corretagem de Seguro'
Representações Ltda.
Guanabara

MAMA .- Corretagem, de Seguro&
e Representações Ltda.
Nome Comercial .

.

Quinta-fera 12
Te. mo ak 649.3i5, de 6-74964
Sloga

13gouseria. Ltda.
Guanabara

. Terme n. 619.318, de 7-7-64
Carlos Auriccido

SIO BENEDITO
ckgA.Dos

iStOGA
MOSTRIA BRASILEIRA"
Illasse 14
Abotoaduras para punhos. águas Cia.
Xin g as lapidadas, allinetcs para aa,..nai
:Vestuários, de metal precioso, semi
precioso ou suas imitações, anéis oe
•domo. balaugandans. berloques. era
Cea broches. cotares. contas de atirais
Ou pearas reziosas ou semi-reclosas
tuas imitações usadas como adurira
Ou na confecção de bgeutertas. correis
tea de uso individual ara adorno, dia
mantes lapidadas eaa.ic raidas laesdadas
ta k" . .m i tias com sant, puis i r a. si
!apiadas, topa:tua Lapidados mrsualinas
lapidadas e a touezas laia , 'alas
Termo n. 649.316, de 7-7-64

. c:n e Representasses
D M — Coa..! Ltda.

Z52 .16
TítWO

Termo n. 619.319. de 7-7-64
Cedro Madeireira Industrial Lida.
São Paul)

csao
rachei=

T nd•

Classe 4
Madeira tia bruto
Terno u. 649.320, de 7 7.64
David
Daneot Lula.
SZo Pr.11.0
'

DURMA NO DURO
Classe 40
Frase cie propoganda

!Tê-aio n. 649;321. de 7-7-61
Cedro Publicidade LtJa
São Paulo

São Paulo
CEDRO

Ind. Bracileiroj

M

C:a:.sr. 32
Boletins impressos
Classe
Para distIntatiri Mataimas e rauce de
máquinas toara os: lias iddiadriais•
fuga& rotativas. de deslocamento e a
Maquinas de rosqueari se n ras meçam.
ca. motores elétricos. alte r nadores. ferramentas e placas para tatuas. geradores plainas. maquinas de turar e ten.
trar. tornos mei-Amem prensas, mediatas, máquinaa amassadeiras mistura 4°
Tas adaptados na construção e cansei.vação de estradas. miseráçào. Corte de
madeira, movimento de' terra, carretds
• outros fins industr . ". elevadora. má
quinas desempalhatioraii. oescascadoras.
ventiladoras. moinhos para cereais
maquinas secadoras. trituradoras pui.
Verizadoras. fremis, politrizea tranchas
tesouras mecânicas. rumas. máquinas de
abrir chavetas, martelares. ventiladores
exaustores para toda& bombas cenrti
pistão para todos os t • ns. anates caldeiras e tudsmas Injetar.. para Caideiras. válvulas e transportadores au.
temáticos de alta e milite pressrao
prensas hidráulicas martelos ta:cárneos
• máquinas lienndoras, máquinas operatrizes. rotativas ou co tadorak para usinar ferro. aço e bronze maci..inas para
Indústrias de tecidos: teares. urdideiras
enranatónas. espuladeiras. torcedeiras
Meai:feiras. rolos
•
e mictes. brunidura,/
para cereais. máquinas para tabrerai
papel e máquinas para ip bricar papel e
máquinas de impressão dinamua e
receptara"
n . 00 n. 649.317. de 7-7-64
Posto de Serviço Imirim Ltda.
São Paulo

•IMERINt
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Térno n. 649.322. de 7 7-61
Cedro Itnnbiliárla e Materiais Para
Conat-urfri Ltda.

Silo Paulo

O

'

Inafflaeileira
Casse 16 •
Estacas e batentes
TC-rno n. 649 323. de 7-7-64
Cedro Bebidas e P-odutos Alimenticios

Ltda.
EN^1 Paulo

teto para brinquedos), blocos para
correspondência. blocos para saieulos
blocos para anotações. bolinas .rocas'as não Impressas; caiemos de escrever, capaz para documento& carteiras
para cigarros, calcos de tipografia de
papel ou papelão, cápsulas de Papel.
caixas de papelão caderneta& cadernos caixas de cartão, cairis pa r a papelaria, cartões de visitas. cartões Cl)
merciais. cartõea indicas. contem Cat
haina. tadernoa de pipas melinienade
e em branco para desenho. cadernos
escolares, cartões em bramo. cartucho:
de cartolina, chapas pianegra'icaa ca
ternos de lembranças. carreteis de papelão: envelopes envtducros para charutos de papel. encadernação de .pape,
ou papelto..ettiquetas. tditiza indicas
:olhas de celulose: guardanapos; livros
afio 'zebres/e/. livros fiscais. !Moa de
a:nubilidade; mata-borrão: ornamentos
:ir papel transparente; pratos. papeq.
nos. papéis de estanho .e de alum.mo
papeis sem impressão. papeis em trague
,ara impressão. papéis tantasia. menos
para forrar paredes papei almaço soro
au sem pauta. papel crepon. papei de
seda, papei inipermeável, papel em boiota para impressão, papel enceram)
papel higiénico papel imparia ávc;
para copiar. papel para desenhos. pa .
pai para embrulho impermeabilizado.
papel para encadernar, papel para es.
crever, papel para imprimir, papei pa
-atina para ebbrulhos papel calotear
papel celulose. papei de linho, pape'
absorvente, papei para einarulhar ta.
setas de papel, rótulos de' papel rolos
de papel transparente. sacos de ppuel
serpentinas; tubos postais de carão.
tabetes de papel

tos confeccionados de substancias adia" e vegetais: Argolas, açucareiro&
armações para óculos, bules. bandeia&
base. para teleones, baldes, bacias, boisas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensillos. cruzeta&
caixas para acondicionamento de alta
mentos, caixas, de material plástico para
baterias, coadores,- coos. canecas toteres..conchas, cestas para pão. cestinha, capas para álbuns e para livrasa
cálices, cestos, castiçais para vela&
caixas para guarda de °Natos machos. coadores para chã. descanso aara
pratos, copos e copinhcas de plaatuau
para sorvetes, caixinhas de pradido
para sorvetes. colhei-alba& pa3 ao&
garfinhos de plástico para sorvetes tis.
minhas de plástico para sorvetrs di.,
embreagens de material plástico -moa!agros de material plástico pr a servete., estiaras para objetos. espumas de
nyloa, esteiras. enfades pa.-a tutomaveis, massas' anti-ruidcs. ;secadores de
pratos, funis. formas pa-a doces. fitas
isolantes. filmes, tios de ce.i.lose, fechos
para bolsas, facas, guarniçek guarnições para chupetas e mamadeiras. guaas
furões para porta -blocos guarnições
para Imiuddiradores e para batedeiras
de trutas e legumes, guarnições la
iedai plástico para ctensilios e objetos
q uaraições para bolsas. ga:tos galerias
para cortinas. jarros, lamar os,, plásticos, lancheiras. manteguairas, malas.
minada, pendedores de rouana puxariares para móveis pires. pratos palitei.
ros, pás de cosinha pedras •mes, artig os, protetora para documentos. puxadores de Água para uso daméstito
porta-copos, porta-niquela, porte -notas,
porta-documentos, placas. lahaes. rodinhas. recipientes. suportes g esortes para
guardanapos. sa'airos tuhe& tigelas,
tubos para ampolas, meia para senagaz, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionam:n .o. vasos.
'caras, colas a frio e colas n3o ir icidas
Cm outras classes. para burrp r ila, paia
corruines, para marcineiros. para sapateiros. para v,(Iros. p^rta a, n, a para
....arreias. pasta e pedras para afiar
ratados.' adesivos para taces adesivos
para laddlros e adesivos "ara azuleios,
anéis, carretéis par tecelagem e miarniçdes de material plástico para indilas
tria geral de o!ásticus

Termo n. 649.327, de 7-7-64
Indústria Eletro Mrcái.irà Lebtati Lula.

S . • Pall!o

•

LEBCTTI
Brasileira

Classe 21
Para distinguir: Veicules e suas parir.
integrantes: aros ara bicicletas, auto
mimeis, auto caminhões, aviões, muar
Classe 41
tecedores, alavancas de cão,' bar.:os
Arroz. feijão e ~Ma
brenue ara veiculos. bicicletas carrinho.
de mão e carretas. caminhonetes. cor
Termo n. 649.324. th 7-7.64
Utilidades Domésticas "Tania" 1nd:15:r-a nos amhtlantes. caminhões, carros rra
rores. carros-berços carros-tanques, cai
e Comércio Ltda.
Termo n. 619.329. de 7-7-64
resurrigadores. carros, carroças. cama
São Paulo
Companhia Mineira de Habitação
ceriasr. chassis, chapas cireitares para
Popular
veicules. cubos , de veicules carnahce
Mias
Gerais
TÂNIA -velocipedes. va . etas de contróle dc, ato
•
gador e acelerador. trig ais troleitass va
tnd.
rara de carros. trotem para carros
Classe 50 para máquinas de escrever. zombo...
Impressos
para veicules, direção. desligadeiras es
POPULAR
tribos, escadas rohrrza. elevadores pa
Termo n. 649. 325, de 7-7-64
•
.ecaercial
Companhia Branliense de Habaução ra passageiros e ara cargas. engate'
para carros eixos de direção. freios
Popular
Terna.
n.
649.330,
de 7 7 64
Fronteiras para veiados. guano, .oco
Brasilia
Companhia Mineira de HaP.taçOio
motivas, lanchas, motociclos. molas mo
Popular
COITANILIA
tocicletas. motocargas.. moto %imbu
Mi-as Gerais
nanivelas, navios. ônibus para-cno
'me. para-lamas. para-brisas. pestais
IllwEniA
nantões. iradas para bicicletas. rafai
Nd.
para oizicletas. reboques, radiadores pa
1. 3 veiculas. rodas para veleiras, cenn.
Nume comercial
Gasse 16
triciclea tirantes Para verculos. vages
Casas pré-fabricadas
Termo n. 649.325, de 7.714
Gráfica São %to Batista Ltda.
Termo n. 649.328, ,de 7-744
Têrcno n. 649.331. de 1 7-64
São Paulo
Pl ásticos Industriais Erg
Carnaval C-marcial Pacaembuense de
São Paulo
Veiculo. Ltda.

.

CEDRO '
Braeilura

fraelleirO

COITANHIA
2.2NEIRA DE
RABITAgn

;13RASILIPISB
RABITA
. J•

Brasileira)

Clusw 47
Combusilvels lubriticantes. substAnciee
BATISTA.
• produtos destinados A iluminaçao
,ERG
.Incl.
so aquecimento. Álcool motor. carvac
Ind.
II gás. halrocàrborems, gás metano. baClase
Classe 38
no e propano gás engarrafado. Os
!igualados. gasolina graxas, tubrifican Aros p ara- g-uardana p os de pane: Para distinguir: Artefatos de mataria.
tes. óleos destinados á iluminação e dc anli g inados, aluna lem I-rancol álbuns plástico e de nylon: Recipientes fabripara retratos e autógrafos: baldes (ex. cados de material plástico. ~estimai
aquecimento

SXO JOÃO
Brasileira

Brasileira.

São Paulo

1

COMPAVU "
Ind, Braciieira
C'asse 21
Automóveis

Terno rs. 649.33Z de 7-744
David 8 Dangot Ltda.
Sâo Paulo

ORTROSABT

mil.Braelleira
Classe
Colclules
Termo n. 649.333, de 7-7-64

Eno-Mac Comércio de Mágainas Ltda.
São Paulo

Novembro' de 1964
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pasta ou liquido. sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pule.

escovas para dentes. cabelos, gabão
e calos, rum de louro, saquinho periu:
asado, preparados em pó. pasta, liquido e Medos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular: glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo-

Ténno n. 649.338, de 7-744.
Companhia Bahiana de Habitadio
Popular

MeS

rir unhas, cillos e pintas ou sinais artificiais. óleos para a pele
Térnio n. 649.336, de 7-7-64
Christian Gray Cosméticos Lr ia.
São Paulo

Liaase

CREME REGARDE
Ind. Branileira

Popular
Bahia

Bahia

BARTANA

Ind. 23rasileira'n
Classe 16
Casas pré-fabricadas

n. 649.339, de 7-7-64
Companhia Carioca de Habtação
Popular
lêrmo

Guanabara

ENCUUSO.

Ind. Brasileira

Timm n. 649.346, de 7-744
Companhia •Bahiana de Habitaçed

COlAPRIÃ
CARIOCA DE

COMPORIA;
nBAHIANA Dia
IPÂØTTAÇ XO
POPtAR

Nome comercial

Têmso n. .649.347, de 1.I.64
Companhia

Pernambucana da Habltaçad
Popular
Pernambuco

CCNUNUnaii.

PERNAMBUCANA:
DE RABIT1Q10
:POPULAR

HAB:124210
Para distinumr, Máquinas e partes de
POMAR
máquinas para todos os fins industrisis:
Classe 4b
Máquinas de rosquear. • serras tnecant- Para distinguir: Perfumes, essancias. es..
ramentas e atacas para tornos. gera. tratos água de colónia, água de toucaNome comercial
Nome comercial
dores, plainas. máquinas de turas e cen. dor, água de beleza, água de quina.
bar. tornos mecánicos. prensas cnecani. água de rosas, água de alfazema, água
Termo n. 694.348. de 7-7.64
Temo n. 649.340, de 7-7-64
cas. máquinas arnassadeiras. misturados para barba, loções e tónicos para os
Wallace Importadora de Rolamento
Companhia Cearense de Habitaçao
de barro. máquina compressora. máqui- cabelos e para a pele, brilhantina, barLtda.
Popular
nas adatadas na copastrução e conser- dolina, bãtons, cosméticos, fixadores
São
Paulo
Ceará
vação de estradas, tnineraçâo corte de de penteados, petróleds, óleos para os
madeira. movimento de terra coretos cabelos, creme evanescente, cremes gorWALL/WS
CELRENSR
e outros fins Industriais, elevadora. mi durosos e pomadas para limpeza da peInd. Brasileira.
quinas desempalhadoras. descaseadoraa le e "maquilage". depilados. desodoInd. Brasileira
easacadoras. brunidoras. classificadoras rantes, vinagre aromático. pó de arroz
Classe 6
ventiladoras, moinhos para cereais. e talco pefumado ou azo, lapis para
Classe 16
Rolamentos
máquinas secadoras. trituradoras. pul- pestana e sobrancelhas, preparados para
Casas pré-fabricadas
verizadora". fresas. polinizes. tranchas
Têrmo n. 649.349. de 7.7 -64
tesouras enecanicas. tupia& maquinas de embelezar cílios e olhos, carmim para
Tenno n. 649.341, de 1-7-64
David & Dangot Ltda.
abrir chavetas. marteietes. ventiladores, o rosto e para os lábio sabâo e creme Companhia Pernambucana de Habitação
São Paulo
exau.stores para todas. Lombas centd- para barbear, sabão liquido perfumado
Popular
fugas, rotativas. de deslocamento e a ou não, sabonetes. dentifrícios em pó.
Pernambuco
DURORABY
pistâo para todos os fins. amua cal- pasta ^3 liquido: sais perfumados para
Ind.'
Brasilezrà
banhos
pentes,
vaporizadores
de
perle.deiras e turbinas, inletores para calPERNAMBUCANA
cabelos,
unhas
dentes,
me;
escovas
para
deira& válvulas e transportadores auInd. Brasileira
toniaticos de alta e baixa veada e cibos, rum de louro, saquinho pertuClas.ie 40
prensas hidráulicas, martelos mecânicos mado, preparados em pó. pasta, liquiConchaes
• Classe 16
—
e máquinas amadoras. máquinas opera- do e diolos ara o tratamento das unhas,
trizes. rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e brona-r. .. máquinas para
Indústrias de tecidos. teares. urdideira&
encanatórias esputadeiras, torcederras.
smaderas rolos e roletas. bruudores
para cereais. máquinas para fabricar
papei e máquinas de impressão. dinacnos

e receptáculos
Têm" n. 649.334, de 7-7-64
Indústria de Calçados Idris Ltda.
Sao Piulo

dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, dlios e pintas ou sinais adi...lidais, óleos para a pele

Têrmo n. 649.337, de 7-7-64
Christian Gray Cosméticos tala.
Paulo

SUN K1S$
Ind. BrAni .1 eira

LELBIS
Ind. Brasileira
Classe 36
Calçados
'nano n. 619.335, de 7-7-64
Chriséian Gray Cosméticos Ltda,
São Paulo

Classe 48

Para distinguir: Perfumes. essinciaa
tratos água de colónia, água de toucador. agua de beleza. actua de quina.
água de rosas. água de alfazema. água
para 'iarha, loções e tônicos para os

Casas pré-fabricadas

Termo n. 649.342, de 7 7-64
Con:panhia Brasiliense de Habitação
Popular
Bradia

BRASILIENSE

Ind.. Brasileira
C'asse .16

Termo n. 649.350, de 7-7.64
Companhia Paralaense de Habitaglid

Popular
Paraná

PARANAENS3
Ind. Brasileira
C'dsse 16.

Casas pré-fabricadas

lênno n. 649.343. de 7-7-61

Ténno ti, 649.351. de 7-7-64
Companhia Carioca de Habitação
Popular

Wilson, Silva

Guanabara

Casas pré-fabricadas
Minas Gerais

TRAVA-MOTEL .1

Ind. Brasileira

Irtd9t:Vatlela
Classe 16

Casas pré-fabricadas
Travas de plástico para r_hatairms
Ténno
n.• 619.352, de 7-7-1964
QUESN UNDS.
de vnteados, petróleos, óleos para OS
Fluminense de Habitaçfin
rértno n. 649.344. de 7-7 61
Companhia
Ind, Brasileira
cabelos, creme evanescente. cremes gor- Senda S. A. Administraçáo e EmprePopular
durosos e pomadas para limpeza da pe
Rio de lambo
endimentos
te
e
"magutlage".
depilados,
desodoClasse -VS
São Paulo
'COMPORIA
Para distinguir: Perimes. essêulas. ex. rantes. vinagre aromático. pó de arroz
tratas água de colónia, água de touca- e talco pefumado ou nào. lapis para
PLITMENffiSE les
dor. água de beleza, agua de quina °esgana e sobrancelhas, preparados para
DE RABITAÇZO
'Ind..511;21stira
agua de rosas, água de alfazema, água embelezar cibos e olhos. Carmins para
PO
PULAR
para barba. loções e tônicos para os o rosto e para Os lábios. sahao e creme
Para
barbear,
sabá°
liquido perfumado
Classe 33
cabelos e para a pele, brilhantina. bati.
Nome Comercial
. , sabonetes. dentitricioa em ob Adm i rostração de bens, compra e veada
dolina, batons. cosméticos, fia-adores ou ilida
de imóveis e. loteanzentas
de penteados. petróleos. óleos para os nasta ou liquido: sais perfumados Para
Térmo n.° 649.353. de 7-7-1964
cabelos, creme evanescente, cremes gor banhos, pentes, vaporizadores de perle
Companhia Fluminense de Habitação
Têrmo
it.
649.145,
de
7444
e
pomadas
para
limpeza
da
pe.
me:
escovas
para
dentes,
cabelos,
unhas
durosos
Popular
Jachob Sebraldt
le e "maquilage - depilados. desodo- e cilios. rum de louro. saquinho perfis.
Rio de Ta:leira
São
Paulo
rantes. vinagre a-amatico. pó de arroz mulo, preparados em pó. pasta, liqui• talco pefumado ou no, Mais para do é tijolos ara o tratamento das unhas
rlíAVOtti:'indene:Mi
pestana e sobrancelhas. preparados para iissolventes r vernizes. removedores da
Brasileirq
cuticular:
glicerina
perfumada
para
os
it Braalleini
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e p ara os lábios g abão e creme. cabelos e preparados para dsecolo.
Qasee 16
para' harbea- . sabão limado perfumado rir unhas, cIliosi e pintas ou ;Mais adi...lasse 46
Casas pré-fabricadas
Mais. Meos para a pele.
,ou,11.-ma _saí/natas, iPriff fric:os em pó. •
Sabão esi pasta
cabelos e para a pele. brilhea:na. bati
doiam batons. cosméticos, fizadoret.

Classe 28

Quinta-feira 12

OPRIO,O K ICIAL.

Termo nal C:9.354, de 7.7.1964
Companlua a7a.i:cati u. Habítação
Popular
"io Graucte. do Sul

OURIAUTÕ1

COCHA
Ind. Brasiloirs
C-a-e ia
Casas pré-.a.bricadas

IND. BRASILEIRA

Teano n.° C49.355, de 7 7-19.'.:4
Ca-- -- Iria Par:ma:rue d.: Habitaçao
Popular
Paraaa

COMPANHIA
PARANAENSE DE
RARITA(ar
POPULAR

breques. braços 'para verculos.

tVniMO&

0!

YHODVO
YnurvarLor•
Nome Comercial

Termo n.o 6:9.357, de 7-7-1964
etI m n anhia Crarmrie de Ilabltaaão
Popular
Catará

COI~A.
'POMAR
Nume Comercial
- —
Tèrmo n.° 649.358. de 7 7-1964
Frigorifico Foamosa Ltda
São laaaio

tridiletria Brasileira
e

Té. mo n.° 6<9.359, de 7-7-1964
Reoresentaçõzs por Conta Própria
Vieco Ltda.
Paulo
, VISCO

Ind.
zrasileirs;
Á
eldsLe

Art:gos graLcos

71~••nn
Termo n .o 649.360, de 7-7-1964
aragrm e kísta Modelo Ltda.
R'o Cranda do Sul

MODELO
Ind. nrasileire,
Classe 3i
Estadia, lavagem e lubrificaçáo de
veículos

~Ne.

Têm° n. • 6 0:9.1nt, de 7 7-1964
Matalúrgica Paraná r •-i -

Pa-rnA

PARAM
..oa. Brasileiro
Classe 11
"erram'
•

roças. carocerias, chassis, chapas cir,
colares para veículos. cebos de veicti•os
corrediços. para vaicukts. direçai . drsia
gadatraa. estribos, escadas ro'rtr .:. ele
vaciores para passageiros e Para ei rara
engates para carros, eixos de . direção
freios. fronteiras para veículos. ga:dae
locomot,vas. lanchas. motociclos. mulamotocicletas. motorargas, moto türgics
manivelas. navios. ónibus. pari choaues
para-lamas. para-lu-bras, pedais, pantões
rodas para bicicletas. ralos para bicicle
tas. reboques. rachadores para vercu css
rodas para verculos. selins. tricrcles. n

mates para vaiculos vagaras. vetocipe
des, varetas de controle do afogarar e
acelerador. tróleis. troleibus, Jaraes de
ca-ros, toletes para carros

DEPÓSITO SANTA

RITA DE - CASS I A
Classzn: lb e 33

FORMOSA

Classe 41
Salames, pra-matas, mortadelas
-salsIcha

carros, tratores. carros-berços, sarros
tan q ues. carrbs-irrigr.doren, carros car

TrIrmo n.o 649.353. de 7-7-1964
Waltar Huss
SI) Paulo

CSÁRWS-4
_trAÇA0
all

,

Classe 21
Para distinguir; Veiculos e suas partes
integrantes. Aros para bibicletas, automóveis, auto-camathões, aviões, amor
tecedores, alavancas de cambio. braços
tas. carrinhos .de mace e carretas. :arni
rd:mictas.. carros ambulantes. caminhõe.

Name Comercial
~Termo n.° 649.355, de 7.7-1954
Companhia -Gaúcha de habitação
Popular
Rio G:ande do Sul

•

Termo n.° 649.362, de 7-7.1964
Auto Peças Ou lautic I °São Paulo

Titulo
Termo na? 649.354. da 7-7-1954
Algis Melanas
São Paulo

' ESCRITÓRIO IMOBIII1RIn

(Seção UI)

culares para veiculos. echos de veiculo:,
aararaios para maipunes deaar,.e.
:curau:aos, para yeicutua. dirá:vau. desb
aadeiras, estriou.,, esaauas rimam:s. ele.
madres para passageiros e nata carga.
2nuateh para carros. eixos ue di.eaaa
treius. fronteiras para y en:cr.o.; guic4(

sive móveis ara escritório': Armários,
armáríou par, banheiro e para re
usadas, atmo riadaa, acolchoados para

Té.mo n.a 649.355, de 7-74931
Jutaiylamiírcs
R:o Grande do Sul

para quadros, porta-retratos, ia:ata:nas.

moveis, bancos, balcões,' banqu.'wS,
oandejas, domiciliares, !Duos, bu.,z:j...4
cadeiras. carrinhos para chá e c.a
conjuntos para da:mi:orles, coa ; .roi
.ucomotives, lanchas, motociclos, moi-ia para sala de jantar e sala da
.notucicletas, motocargas, mulo tu.goes coniuntes para ten . :nes, lard:m e
c:montes de armários e g:lb.netes para
tian.ets. nav oataus, pa;a-cauattea
para-lamas. para-armas, pedais, pantões. copa e cos.nha, camas. caaido, cederas
rodas pare bicicletas. raios pata o:cicie- giratórias, caacires de ba:anço,
:os, reouques, radiadores pare veitu.us. Le rádios, colchões, colchões de mo as
rodas para %MC URIS. seana. Lamelas, u. dispcnsas. d.vasaes, divans. d.scoteçaa,
:antes para veiculos vagões, vesocipe- de madeira, cipreguiçadetras, cscrivaninnas, estantes, guarda-roupas, mcsas•
ias, va:etas de controle do atugador
acelerador. troleis, truielbus. \S alteie& de mesinhas, mes:nhas para ralo e t:elevimuros, toietes para carros
s-u, uhs.nazis para Laevisau, mu.ouraa

"

P A II P A "

LS, pa. a

Nua, sotas, soiás-camas, taveatreiros e
var.nea
—
Termo n.° C49.371, de 7-7-1934
liarmac:a D COJ alita:tica Ltda.

Inditctria Brachura

3••

, Classe 41
Chá, mate e ch:marrão

Substâncias e p.aatazoa químicos pari
seram inatcíaa ca..tua y amente na
ra:dicina u na laanacaa

Termo a.° 649.367, de 7 7-1Ç51
Cirasa — Comércio e Indústria
Riop etensede Automóveis Si'
São Paulo

Te:mo n.o 9349.372, de Ï-7-1934
"Paiol" Quira.aa
Ltda.
h :o Pau.e

MIAU soldado a múnus
"MEM= DE árroSETVErs a

Nome Comercial
Termo n.° 649.368. de 7-7.19i34
P. Alves Indústria e Comércio
São Paulo

inESMERALDA
;ND. BRASILEIRA

álIVOL •

ld. Brasileiro
Classe 1
Tintas e substanc.aa qunnicas para se.
rcra uzac:as excíus.vara.nte na indaaria
cie artea g.álicas

Terrao n.0 69.973, de 7-7-1931
D.-oca Cavour Ltda.
São Paulo

A-õ

•C--1;a01-/

ei ra

Classe 41

Sal apra uso culinarl e sal para
animais
""--aro n.o 649.369, de 7-7-1954
"Artagel — Artefatos de Adorno em
Grsiio Ltda.
Sáo Paulo

'ARTAGEL"

Classe 3
Substancias e p:ouutos químicos pari
se.em usadas ai:chis:vara:ate na
nedtmna ou na tartn:aaa
-Termo n.o 649 . 374, e: 7-7-1964
Marcel:no Dav:d Ruir
Sao Paulo

CAFfJ RVIZ

IND. BRASILEIRA

Classe 25
Para distinguir: Arvo:es de natal. bi
beiots bolas pura ente tes de arvore:
Classe 33
de natal. cartas geográficas cartões pos
Titulo de È,atabelechnenot
ais. cartazes. - disole ys. desenhos. anua
ticos. desenhos. decalcomania para te.
Termo n.° 649.365, de 7.7-1954
:idos. estatuas estatuetas estampas,
Cirasa — Comércio e IndKstria
gravuras, trutas de vidro, figuras de
Riopretense de Automóveis S.A.
ornatos lestões. fotog-at as. frutas de
São Paulo ..
louça, figuras para entettat bolos de
aniversario& batizados casameatos e
outras quaisquer comemorações gravuras imagens. ietreros. maneaums, maquetas. obras artist cas, obras de pintura, ainéis e cartazes para decorações
~mias annum
e para exposição proletos. mostrua-ros
de mercadorias diversas e para propa
Classe 21
Para distinguir: Velculos e suas pataca gandas suportes anistiem para vitri.
integrantes: Aros para blbicletas. auto les. estatuetas para adiamos. e pare
as artísticos. taholetas
anóve:a. auto-caminhões. avaks. atinar
tecedores, alavancas de cãmbto. bruna
Term.) n.• 649.370, de 7 7.1964
breques, braços para veicubs. Incide
tas carrinho,, de mão e carretas. cana IndKstria de Móveis Corrente Ltda.
Stio Paulo
nhoneies., carros ambulantes. caminhem:.
Classe 40
!carro& ratores. carros-berços carros
¡tanques, carrosaregadores. carros, car Móveis em geral de metal, vidro, de
roçai, carocerlas, chassis, chapas ele. aço, madeira, estofadós ou não, Inclu-

ZRITIRAISIA

Novembro (4 1963 17.7.1

Case 41
Café em vau, torrado e mutuo
Termo n.° 649.375, da 7 7-1964
Marcelt no David Ru.z
S:o Paulo

f.1422 2areffifãkra •
Classe 41
...afé em, grito, torrado e moldo
—
Termo n.° 649.376, de 7-7-1964
"anfecçõas Nagazani Ltda.
Sao
11#1222 .
n a: nrasileir.Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuffiloe
• ret.pas feitas em geral! I\ us.aih .s,
isentais altuircatan. anaquis alunas.
ai %PIN botinas. blusões. boinas
lobros. bonés. capacetes. cartolas caracaxá' calaça°. coletes. capas, chalas,
cacbecols; calçados, chapéus, cimo,

4u94 Quinta-ireks 12

VIARIO OFICIAL

seeeeemen11~,

datas, cranbinaçães, caminhos. calças
dP senhoras e de crianças. calções. cal.
faia camisas, camisolas. camisetas
guecas, ceroulas. colarinhos, cueiros.
saias. casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias, fardas para militares, colaça/ais fraldas, galochas, gravatas, gorPara distingalri • Materiais para construam; fogos de angarie, faqrtas. laques.
/uvas, ligas, lenços. mantêm, melas,
ena:ôs, mantas. mandrião, mantlhas, pa.
latia. palas, penboar, pulover, pelerinas.
peugas, ponches, polainas pijamas. pu.
nfros, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos
sitapensórios, saidaa de banido. sandálias
meteres, shorts. sungas. stolas ou siacks,
tuler, toucas, tarbantes, ternos. uniformes e vestidos

roupões de banro, salas, sapatos, sandálias, solidéos, aborta, siada, sungas,
Suéteres, suspensórios sen.:lens, sobremdos, trajes, ternos, toucas, tilleurs turbantes, uniformes, uniformes para em-

Termo n. 9 649.377. de 7-7-1964
De posito de Madeiras Presidente Ltda.
São Paula

PREWENTE
2rnslieira
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila
areia. azulejos, gatentes. balaustres h o.
cos de cimento. hloros para pavimenta•
ção calhas, ciménto, cal. cré. .chapas
isolaates. caibros, caixilhos: colunas:
etapas p ara coberturas, caixas iágaa,
Caixas para cotaaturaa. caixas dáqua
camas de descarga para etixos. edificações p remcadadas, estuque. entursoo de
base asfáltico, estacas, es q uadrias. estruturas metálicas para construções, lamalas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, Maca, Iageotas. material Iso.
lante contra trio e calor, manilhas, mas.
sa.s para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as fáltico, produtos para
tornar im p ermeabilmantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantea líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. placas -para pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papei para forrar casas, massas antirostos para uso nas construções, parquetas, portas, po: tapes, pisos, soleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanq ues de cimento. vigas, vi g amentos e
varias
—
Termo n. o

649.378, de 7-7-1964
Con tecçõ.?s Nagazani Ltda .
São Paula

MAGAZIN'. ,
Ind.
braslielva
Classe 36
Agasalros feitos de peles naturais ou
a:tificiais, boinas: anáguas, aventais,
batas, babadores, bluaaa blusões, boinas, bonés, b&eros, c ombinações; calçados, cachecois, camisolas, capacetes,
capas, casacos, casacões, capotes, calças. calça-saia, chinelos, cintos, cintas,
camisas. camisetas, calções, cartolas,
coletes, corpinhos. ceroulas, cuecas., colarinhos, cueiros, chakus, dolmans,
echarpes, estolas, tardamentos, gorros,
galochas, gravatas, g uarda-pó, impermeáveis, jaquetas, lenços, leques, lençaria, ligas. librai, !ingerias. m an
tas. P alas. paletós, paratu cu, p ijamas,
peignoirs, punhos, peitos e peitilhos para
analisas, aderirias, p olainas, ponches,
dtavers, q uimonos. q ue p
ts, regalos,
r ke de chambre, roupas de brim para
rourme feitas para crianças.

regadas, vestidos,' xales

(Seção Ni)

Novembro de

Termo n.o 649.398, de 7-7-1964
Representações Tamoyo Ltda.
São Paulo
?

1964

Té.rmos as. 649.403 e 649.404, e
649.415 a 649.417, de 7-7-1964

Goiás

A II . 0 TO

Termo n.° 649.379, de 7-7-1964
"Bertelim das Neves
São Paulo

Casse ti
Aicac lio I I dâ. aletria, alho, aspargos.
açúcar. alimentos paar animais amide
atuí:lidais. ameixas, ameridoun, araruta.
WIFICADORA
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azei
ZEZER3
tonas baldia, bacalhau. batatas. balas
mataras. hombons. bolachas. baunilha.
Glas-a 41
:aia em aa e em grão, camarão. canela,
Produtos d1:113entijos
em pau e em pó. cacau. carnes. chi
Termo n. o 649 .350, de 7-7-1964
caramelos, aocoiates. contados. crav
Fe:rol Ltda.
al;mentteii pi aroquetes, compotas. canSão taaaa
jica coalhada, castanha: cebola. conda
mentos para alimentos. colorantaa
chouriços, cie ride. doces. doces de fruPERROL
tas. espinafic. essências alimentares, mu
Ind. Braáileira
padas. ervilhas. eimovas extrato de 'ninam. tannhas alimenticias. favas, fé
Cla5sa'
calas. flocos. 'tareio, fermentos. feijão
Artigos da cla:ae
figos. frios, tratas s'ecas uaturais e aratatizadas: gricose. goma de Mascar. gor.
Termo n. 9 649.381, de 7-7-1964
atras. grânulos, grão de bico. gelatina
"Eiftro Taanica Walk Control S.A."
goiabada. geléias " l arva doce hera'
Sio t'4,10
mate.., hortaliças. Ilnguas. leite
condensado, leite em pó, legumes em
WALK dONTRQL
conserva. lentilhas, linguiça, touro, mas
brasileira
sai' alimenticias, mariscos, manteiga
margárina, marmelada, macarrão nana
Instrumentos e aparelhos cientiliCos
ia de tomate, me e melado, mate, maspara fins úteis e casarios
sas para mingaus. mo l hos. moluscos
mastarda, mortadela, nós moscada. GaTermo t•° 649.382, de 7-7-1964
zas; óleos comestiveis. ostras. ovas,
"Dib Taufic Antar
paes piaos. prlinés, pimenta, pós para
São Paulo
platina pickles. peixes, presuntos, pa
tês. petit-pois, astilhas. pizzas. pudins.
queijos, rações balanceadas para ana
L CASA DE MOVEIS
am . a requeijões. sal sagu, sardinhas
MARAB4
sandtüches. salsichas. salames, so p as enlatadas. sorvetes. sucos de tomates e de
fn tas: torradas, tapioca, tâmaras. telha.
Classes: 8, 43 e tu
rim. tremoços. tortas, tortas para ah' Artigos da classe
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo n. 9 649.395, de 7-7-1964
Antônio Vicente de Sousa Pinto
Termo n. 9 649.399, de 7-7-1964
São Paulo
Lee Wilson Engineering Company, Inc.

Classes: 33 e 50
Titulo de Estabelecimento
Minas Gerais
Classes: 33 e 50
Titulo de lastabeleçimento

São eaulo
.3.3 e 50
tia oataoelec.aiento
-Mato Grossos
Classes: 33 e 50
Titulo de lastabelecnnento
Dastrito Vacinai
Classes: 33 e 50
Titulo de r.stabeleaimento

Têrmo u.. 4' 649.405, de 7-7-1964
Minas Gerais

Ind.

OS DELFINS
,.In. Draw. eira

Classes: 36 e 50
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 649.406, de 7-7-1964
Organização Chagas Leitão Ltda

Cer"

Terminal e Posto
São Joaquim
Classes: 33, 47 e 50
Titulo de Estabelecimento
Termo n.o 649.407, de 7-7-1964
Organização Chagas Leitão Ltds
Ceará

Estados Unidos ad América

VELMIORT

(alasse i2
Almanuaues, anuários, álbuns impreN
sos, cartazes, catálogos, jornais nac o.
sais e estrangeiros. publicações impresClasse 6
Classe 47
sas revista. Propaganda em rádio Maquinaria industrial para o enrolaÓleos de qualquer espécie para thind
televisão, jornais, programas radiofôni- mento e desenrolamneto de tiras de Erao
nação, aquecimento e lubrificação. P4
cos, peças teatrais e c flama:cagá:ficas
trólea refinado. semi-refinado e elo
Termo n.° 649.400, de 7-7-1964
e revistas impressas
refinado, com ou sem a mistura di
Silas Rodrigues Gonçalves
óleos minerais., animais ou vegetala
Termo 11.0 649.396, de 7-7-1964
São Paulo
aara a aluminaçãt. aquecimento !abai
Laboratórios Lutécia S.A.
ficação ou combustão, e graxas. Pra
Guanabara
dutos e óleos .ombustivels provem
entes de petróleo

Indústria Brasileira

,A Hora da Decisão
Indústria Brasileira,

Indústria Brasileira
Clame 3
Artigos tia ela"

Termo n.° 649.397, de 7-7-1964
Representações Tamoyo Ltda.
São Paulo

REPRESENTA0511%

TA/40TO LTDA.
Nome Comercial

Classe 32
Jornais, programas de rádio

e televisão

Termo n.° 649.409, de 7-7-1964
Confeitaria Santa Rita Ltda.

Cairá

g

Termo 11.9 649,402. de .7-7-1964
IndKstria Química Rabecri Ltda.

São Paulo

IGarane Automátina
,Nacional
Classe 46
Sabão e= H

Indústria Brasileira,.
Classe 41
Para distinguir substância alimentícias
panificadas, notadamente: pães, biscoitos, bolachas, bolos. roscas. Massas alimentidas: macarrão, talharim, espaguete, massas cortadas para sopa. Farinhas alitnenticias, féculas, flocos,
nulos, fubá, amido, araruta, confeita°

t'

A
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Tênnon, 649.408, de 7-74984
Capelo S.A. — Comercio, Indústria e
AgricWtura
Ceará
atam.
Classes: 35 e 36
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n.• 649.410, de 7-7-1964
losé Maria Cacalvante Silva
Ceará

Fabrica de Redes
LIDICE
Classe 17
• Titulo de estabelecimento
Têrmo n.o 649.411, de 7-7-1964
Calçados Reillex Ltda.
Minas Gerais

Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados em geral. de otdos os tipos e
tamanhos, para homens, senhoras e
crianças
Têrmo n.° 649.412, de 7-7-1964
Ferroso! Ltda.
Minas Gerais

Ferroso' 1:kl&
Nome Comercial
Têrmo n.o 649.113. de 7-7-1964
Ferroso! Ltda.
Minas Gerais
•

;par

Classes: 5, 11, 16, 33 40 49 e 50
Sinal de propaganda
Termo n.• 649.414 de 7-74964
Transportadora &datai Ltda.
Minas Gerais

Transportador
Stefani Ltda.
Nome Comercial
Térmos as. 649.118 a 649.428, 649.130
a 649 443, de 7-7-64
Exarara° Alvorada L.da,
Alagoas

Szigeddte

Ata

,J e 50
ar estabelecitnanto
Piaul
alasses 33 e 50
Tio.. de estabelecimento
W

Casses 33 e 50
Titulo de estabelecimento
Maranhão
Grasses 33 . 50
Titulo de estabedecimento
Distritc 'Federa/
Ciasses 33 * 50
Titulo de estaaelecimento
•
Ra, de janeiro
Classes 33
50
Titulo de estakeiecimento
-Espirito Sanaa
50
C 'lasca 33
Titulo de estaasleiamenta
Guanabara •
(lasses 33 e 50
Titulo de estzbalecitnento
Paraná
Coasses 33
50
Titulo de estabelacanento
Bahia
Classes 33 e 50
Titulo de. estabe.ecimen
Sarta Catarina
Classes 33 e 50
Titulo de estab•': *.n•ato
Goiás
(lanes .33 e 50
Titulo de estaba'aaitnetsto
Silo Paulo
(*arar- 3 e 50
Titulo de cstabe'eci nento
Moas Gerais
...:coNse 33 e 50
Titulo de estabelecimento
Sergipe
ases 33 e 50
Titulo de estabeleiameeto
Cli ases 33 e 50
Titulo de estabelecimento
Pernambuco
Lumes 33 e 50
Titulo de estabelecimento
Ceará
Classes 33 e 50
Titulo de estabelecimento
tlassas 33 a 50
Títu lo de estabelecimento
RioGrande
c s s 33
do e
Norte
o
..Nulo de estabelecimento
'
Paraíba
Casses 33 e 50
Título de estabelecimento
Pará
Ciasses 33 e 50 Titulo de estabelecanerto
Mato Grosso
I. asses 33 e 50
Titulo de estabelecimeato
42-. Grande do Sul
Carpas 33 e 50
Titulo de estabelecanenta
Amazonas
an Casam. 33 e 50
Tituk) de estabelecimento
Rondónia
Roraima
Acre
Bahia
Téimo n. 649.429. de 7.764
Transportadora Stetani Ltda.
Minas Gerais

5

7:
. g,.
137/IPA* 1
N
Jp-dústria
Ouse 50

Impressos para aso em: cheques, duplicatas, envelópe& faturas, nótaa proinfamaria& papal de cestaesiaondénda e
recibos, impressos em cartaz" Macas-

tabuletas I veículos. bilhetes
• Impressos

Térmos na. 649.453 e 649.456, de
7-7-64
Usina Evereste' Indústria e Comércio
S.A.
Ceará

Novembro

de 1964 4096

Têrtno n. 649.445, de 7-744
Edson Carvalho Nanes
'
Ceará

diiitio;
- silia de EmpreendimentO
Gerais do Brasil,
Classe 40
Para distinguir: Moveis em Oral, dal
metal, vidro, de aço ou madeira, esto*
fados ou não, Inclusive móveis par*
escritórios: armários para banheira:c.a d
para roupas usadas, amoladas, acoid
cl nados para móveis. bancos, balcões%
banquetas, bandejas domiciliares, bera
ços, biombos, cadeiras, carrinhos para
chá -e caie. conjuntos para durnlitórios.
conjuntos para salad e jantar e sala de
visitas, conjuntos para terraços, ¡ardina
e praia, conjuntos de armários e gabola
netas para copa e cosinna, cama; ma
bides, cadeiras giratórias, cadeiras. de(
balanço, caixa de rádios, colchões, cola
abales de moias, dispensas, divisões, dia
vans, discotecas de madeira, espremia+
rodeiras, escrivaninhas, estantes, °uma,
d)-roupas, mesas. mesinhas. ~unhas!
para rádio e televisão, mesulhaS parti
máquinas de escrever, moveis para toa
nógratos, para rádios e para televistioi
molduras para quadros. porta-retratok
poltronas-camas. prateleiras, porta-chaa;
paus, sotas
.f

Classe 11
Alcachofras, aletria, alho. aspargos
açúcar. alimentos paar animais. aimlio
amêndoas. ameixas, amendoim araram
arroz, atum, aveia. avelãs. azeite • azeitonas. banha, bacalhau. batatas. balas
t"coitos bombons. bolachas baunilha
eafè em pó e em grão, camarão. canoa
em pau e em ob. cacau. carnes chá
caramelos. c'.occilates. confeitos, cravo
cereais. cominho. creme de leite. cremes
admenticios croquetes, compotas. ca:a
cuca coalhada. castanha. cebola. corra.
mentos para alimentos. colorantea.
chouriços. dendê. doces. , doces de trutas, espinafre. essências alimentares. em
41
nanas, ervilhas. arpoavas, extrato de ta
Tarmo n. 649.446, de 7-7-64
anate, farinhas alimenticias. favas, te Companhia de Empreendimentos Cieraisl.
cums. flocos. traelo fermentos. leilão
do Brasil
figos. frios, trutas sêcas naturais e cria
Minas
Gerais
taiaadas gncose goma de mascar. por
duras. grânulos. grão de bico. gelatina
goiabada. geléias. herva doce berça
mate, hortaliças. lagostas. 'lautas leite
condensado, leite em pó. legumes eis
conserva, lentilhas, linguiça. ouro. mas.
ris alimenticias. mariscos manteig
Nome comercial
margarina. marmelada macarrão. mas
......•••n.••••••n•••n•
sa de tomate.- mel e melado. mate. mas
Têncno a 649 447. de 7-7-6-1
sát- para- mingaus, molhos moluscos
Corepautua de . Empreendimentos Ger tia
mostarda, mortadela, nós moscada. ancio Brasil
us, óleos comestiveis. ostras. ovas
Minas Gerais
paea. piaus. primas. pimenta. pós pare
oGdins, pickles. peixes, presuntos. pa.
tês petit-pois. astilhas, pizzas pudim,.
mitailos, rações balanceadas para aia
mao requeliões. -sal. sagu. sardinhas
sadri uiches, salsichas, salames. sapal, co
lamelas. sorvetes. sucos de tornares e d.
imas: torradas, tapioca. tâmaras, talha
reli. tremoços. tortas, tortas para ali
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Classe 50
Impressos para uso em: cheques. duplicatas. envelópes, ‘aturas, Mias promis
arida& papel de correspondência • rea
,Indústria Brasileira.
boa. im pressos em cartazes, placas, tabuletas e veiculo& bilhetes impressos
Classes. 32. '31 e 50
Termo n. 649.444, de 7-7-64
Sinal de propaganda
Organização Chagas Leitão Ltda.
Têrain n. 649448. de
eará
Comnaniaa de Pmn-eerat :mentos Gerais
do Brasil
Minas. Gerais
_PRORROGAÇÃO.4
•

ait

SUDAll

Indústria Brasileiii
Classe 47
Óleos de qualquer espécie para iluminação, equecimente e lubrificação. Petrólaa refinado, semi-refinado e não
EVERESTE
refinado, com ou sem a mistura de
óleos minerais., animais ou vegetais.
Casse 40'
para a iluminado aquecimento. adir' Para distinouirt Imnreaeos ee, gerai.
combustão.
e
graxas.
Pio'
ticadits ou
?adietes, duplicatas Narra, frillanhas.
dutoe e óleos combustíveis proyeni- notes fiscal& imana
entes de petróleo
passagens, recibos, anúncios Impressos
• '

trema

•
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Têrmo a. 649.449, de 7-7-64
coalhada camarão, coles, carne de baTeuno a. 649. 459. de 7-: .6i
Usina Eve ...cs1e Indústria e Comércio go, açucar, café, cravo canela cebola Laboraívrio l'armaceutico utteraa.aoziaí
S. A.
alho, azeita, banra, massas alimentícia.
S. A.
Ceará
leia, conle:tos, cacau, cere.a:s, cebolas,
Sao raulo
creme de leite, creme de m.lro, condimentos, crustáceos, chá, cravo, cate.
cangica, choque, C6CO3, caztanaas, comina°, cangiquinha, conservas ca.mm
ticias, doces, doce de banana, doce de
INDOSTRIA BFtASILEIE1A
1eLe, drops, ext.ato para doces, de
tomatí. e de carne, ervilhas, enrelva.
erva-doce, cssénncias para balas, para
. Classe 3
doces e para alimentos, Lgacia, trutas.
INDUSTRIA BRASIWRA
trutas secas, Cm co das, cr.staLzadas e Um produto farmaá:utieo quicniaterápica
compotas, táculas, 1.gas, flocos, farm:a- para o tratamento de intecções etr, gera.
Casses: 33, 41, 46, 48 e 50
t . tarinhas, fava, fare:v, tuba, gomas
Titulo de estabelecimento
Térmo n. 649.460, de 7-7-64
de mascar, gr:éias, geiá.as de macoro. Lí-11-varatorlo Farmacêutico Internintonal
goiabada. gorda as, grão de bico, glaTérmo n. 649.450, da 7-7.61
S. A.
cós. glicose. gelatinas, gránulaa, linguas
Inolfa 1111a:'a de Oliveira
São Paulo
linguiças, la:te, lombo, lambo, le;te coa
Go'ns
densado, teite em pó, inumes, ientilitas,
lagostas, mal, ma:melada, mortadelas.
m.ateiga, =tarda, marireoz, moluscos,
momos, margarina, massas alMrnticias
e de tomate, melado, milho, naz-mozca
MDOSTRIA BRASILEIRA.
da. óleos comestíveis, oztrz:s, paáas, pes
Classe 3
segada, peixes, prscr...ios, psnetones
Classe '36
ConfecciSes em cc.:d. de todos os tlpos pasta de amcnclo:m, p.kles, pa:ês, pas Um produto tarrnacéAlco quitni..:*erápico
e tamanhos, nc s- .1.m..-te camisas para
pn pa:a pud.ns, ral:nea, pães. _para o tratananto de intecO.,. -tal geral
homens
pães de 'fiarma. p:mrnta, prrsuntus, polTèrmo n. 649.461, de 7-1-64
—
vilho, queitos, quircra de m1 ha, rações
Celu ose Nd Usos L.da
Têrmo• n. 619.451, de 7 .7 64
balanceadas, reque:ría, róseas, sagu,
Rio Grande clo Sul
Derivados e,. Milho Patense S
salames, semolina de viga, sopas enlatadas. sucos da trutas, salsichas, sal.
Minas Gerais
toucinho, trernaços, tr:go torrWs, tor
e
ai
radas, támaras. tap:oras, vinagre

Tétano a. 649.466, de 7-7-aí

Waíter da Cosa e Silva
Guanabara

CRONOSULF

ga,e

OSA -RUAM

DINAP- Distribuidora Nacional

Têrtno n. 649.457, de 7-7-64
usino Everest
e Comccie
S. A.

de Peças Para Autos Ltda.
Classe V
Para assinalar o timbre da sociedade
a ser aplicada em seus papéis de cor.
responde:1cm e impressos em gerai. papéis de cartas envelopes contratos. re•
cibos. chegues notas faturas, duplicatas. cartões corneremis e 4e visitas

Classe 46
Pano esoonloso para conservar e lava:
— —
Tê:mo n. 649.162, de 7-7-54
Marti”ho Sac. Pedro
Cuanahara
Guanabara

Têrcno n. 649.152, de ". 7-7-64
Dinap Distribuidn-a Nac1onal de Peças
Ltda.
Gerais

Martinho Sio Pedro,
Editora de Artistas

EVERESTE
Indústria Brasileira

Casse .50

Dinpresros de todrs.as formas e dizeres. Enos e trmanhos. a côres ou

Classe- 50

%lhas

blocos ou radernos co-n
ex: desenho, enc'esive nablicaCões
gravuras e analogos

Para distininir: Impressos para ....o.a"em
Chenues. dunlicetas. envelo pes, tatu-as
notas nromischrlas. papel de corresnon
Te-rio n. 649 . 453. cl.e. 7 .7.64
dência e recibos. im pressos em cartazes
placas. tabuletas e velculos, bilhetes Dicapa Ltda. — Distribuidora Campi
neiras de Produtos Para Au1oinhvels
mpressos
São Paulo
Tèrmos as. 649.454 e 649.455, de
7-7-64
Usina Evereste Ind-sstrta e Cocardo
S. A.
Ceará

Classe '33

Titulo de estabelechnenta

Valnac Valores..
Nacionais Ltda.
T`atio n. 649 464, de 7-7:54
Walter 'In Costa e Silva
Guanabara

Valnac
Valores Nacionais

Indústria Brasileira'

Classe 41
Gordura •ie car-n p ara fins con~Ivets
Clame 41
Para distinguir: Alimentarão para aves
INDUSTRIA BRASILEIRA
e atentais, ama. amendoas. araruta
Titulo de estabelecimento
alpiste avrli. rniedo, amei:raso azeites.
1 n••
acarar. ar.innlas. rocia aves abatidss
17-1-4a
n. gol 4çç,
7:7-64 atum. amer 4 nim. alhos. ba las. oihntilha.
Waltèr
().-4e
g Slisrbombons, bls-oitos. bnlachas, batatas
(1....st.sA
•
bananada. bn1Os, bacalhau, banha, aClasse 47
Carga tf.
nela chouriço. chocolate, caramelos;
Querosene
Artigoe ,da classe
I

• -•

.

nano n. 649.467, de /-L54
Transporte Lidertn.nas Ltwia.
Minas Gerais

Transporte,
Liderminas Ltda.
Nome comercial
Térmos os. 649.468 a.649 163, de

7-7-64
Transporte L:d:ercninas Ltla
Minas Gerais

Indústria Brasileira
Classe 6
Artigos da classe
Classe 21
Artigos da c'asse
ClasQe 34

Artigos da classe
Ti-mo n. 649.171, .le
Orleans Cabeleireiros Ltda.
Guartabar.

O rkans
Cabeleireiros

Têrrno n. 649.463, de 1'1-64
Valnac Valo-es Na.lonals Ltda.
Guanabara

Nome comercial

a ti v

Casse 50
Artigos Ja c.asse

Indústria Brasileira

Ceari

4••••n••n

Indústria Brasileira

I

•

Nome comercial
Tê-rno n. 649.472, de 7-7-64
Orleans Cabe'r rciros Ltda.
•
Guanabara

Orkans Cabeleireiros
•
C:asses: 33 e 48
Titulo de estabelecimento

Ter mo a. 649.473. de 7•7-64
Orleans Canele , reiros Ltda.
Guanabara •

Indústria Brasileira
Classe 48
Artigos da clame

.

Quinta-feira 12
Termos as. 649.474 e 649.475, de
7-7-154

Auto V1i1oPassie Ltd.'

~ir
- ileire:
tria Bras

1 Idúz

classe 6
Artigos da dana
' »Cl asse 21
Artigos da datas
Tentso n.° 649.476, de 7-7-1964

Toenvettoeças Comércio de Máquinas e
Peças Ltda.
Guanabara

ITOTimapeças Comércio',
Mánuinas e Pacas Ltdai
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Inanes no. 649.481 e 649.482, de

tálogos. edições impressas, folhetos, for. cabelos e para a peie. brilhantina. bark
"batons". cosméticos, fixadora!,
de publicidade em geral, programas ta- de penteados, petróleos, óleos para
d.otonicos e rádio-televisionados, aça, cabelos, creme evanescente, cremes gora
teatral, e dnematograticas, programar. durmas e , pomadas para limpeza da
circense,'
peie e "maquillage"., depilatórios. das*.
dormites, vinagre aromático, pó de arroz
Classe 46
Veias, fósforos, sabão comum, deter- e talco perfumado ou não, lápis para
gentes, amido, anil, preparações para a pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
para calçados, um preparado pr
lavandaria, cera para assoalhos, cera o rosto e para os lábios, sabão e creme
para calçados, um preparado para hm- para barbear, sabia liquido perfumada
indústria Brasileira, par
móveis, assoalhos, linóleo., etc. e ou não, sabonetes, dentifricios em pó,
preparações para conservar e polir Pada ou liquido: sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de perfis.
Classe 21
Termo a.° 649.487, de 7-7-1964
me; (advim para dentes, cabelos, unhas,
Artigos da classe
Studart S.A. — Indústria e Comércio e cílios: dam de louro, saquinho perla.
Classe 50
arado, preparados em pó, pasta. Nu!.
Artigos da classe.
Guanabara
da e tijolos para o tratamento das unhas
Termo as 649.483, de 7-7-1964
dissolventes e vermzes, removedores da
PRORRODAVal
Saldara S.A. — Indústria e Coaalecio
cuticula; glicerina perfumada para os
Guanabara
cabelos e preparados para descolorir
utmas, calos e pinta* ou sinala grafi.4
. PR0RROGAatto
ciais. óleos para a pele
7-7-1964
Marlowe Vinitius de Albuquerque
Mello
Guanabara

nais, livros, ublicações. revistas, orgãos dolina.

•

Termo n. 0 649.489, de 7-7-1964
Studart S.A. — Indtistia e Comerciei
Guanabara

Nome Comercial
Termo is.° 649.477, de 7-7-1964
Sianovadora de Pneus Nilópolia Ltda.
Rio de janeiro

Indústria Brasileira
Classe 39
Artigos da c/asse
Termo n. • 649.478, de 7-7-1964
Adidos Duitarios Translux Ltda.
Guanabara

1e/
:Indústria Brasileira
Classe 10
Artigos da classe.
Termo n .° 649.479, de 7-7-1964
Canoa Sort Modas Lida
Guanabara

'indústria Brasileira
Classe 36
Artigos da classe
Têm ° n.o 649.480, de 7 -7- 1964
Marcial Vinitilie de Albuonerane
Mello
Cninnnharn

goe
Classe 33
Titulo ed P.stabeleeimento

Classe 48
Para distinguir: Perfumes? essências: ex.
tratos, água de colônia, água de toucador. água de beleza, água de quina.
Classe 3
água de rosas, á gua de alfazema. água
Um rodeio farmacêutico medicinal, aidicado no tratamento das afecções da tiara barba, bebes e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. banpele
dolina. "batons". cosméticos. fixadores.
Termas as. 649.484 a 649.486, de de penteados. petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gor7-7-1964
Studart S.A. — IndKstria e Comércio durosos e pomadas para limpeza da
Pele e "maquillage" depilatórios desoGuanabara
dorantes, vinagre aromát..co, pó de arroz
et talco perfumado ou não, lápis para
PRORROGACAO
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cibos e olhos, caurim para
o rosto e Para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão riquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios era pó
;vasta ou li quido: sais pv.:4-irnados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfil.
me. escávas para dentes. catiga.m. unhas.
e cibos: dum de louro, sa quinho Perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e til/aios para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, r amovedorés da
cy ticula: g licerina perfumada Para os
rabelos e p reparados para descolorir
unhas, cibos e pintas ou sinais artificiais. óleos para a pele

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos, água de colônia, água de toucader, água de beleza. ágea de quina,
água de rosas. água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. bandolina, "batons", cosméticos, fixadores,
do penteados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas rara limpeza da
pele e "maquillage" d?pilathrios desodevontes, vinagre aromático. pó de arroz
. 'Alto perfumado ou não. lata para
pestana e soLrancelhas. preparados para
embelezar cílios e olhos. caiTram para
o rosto e para os lábios. sabilo e creme
Para .barbear, sabão liquido writimado
Termo ti.* 649.488, de 7-7-1964
oe não, sabonetes, dentifricios em pó,
Classe 54
Studart S.A. — Indúst-'j e Comés,ic pasta ou ilt;iiidO: sais pç-Fumados
para
Vidro comum, laminado trabalhade
baehos. pentes, va porizadores de perfuGuanabara
ormas
e
premuna.
vidre
f
as
cedas
em
me: escOvas para dentes. cablos. unhas,
erekral para todos os fins, vidro indo*
e cilIos: dum de louro. saca:inflo perfil.
Miai com telas de metal ou composi.
riacasosAr40
filado. preparados em pó pa qa. liqui.
caca especiais ampolas. aquários. as.
e..; e Motos para o tratamento das unhas
eadeiras. almofarizes. bandeias. cube dissolventes e vernizes, removedores da
*as, cadinhos. cântaros, cálices centre
(cur4 Nula: gnrerina perfumada para 011
le mesa ca psulas copos, esnefflos. es
er.beitss e pre parados para descolorir
-arradeiras, frascos. formas Para doce,
unhas, cillos e pintas ou sinais arta
fôrma p ara fiamos fios de v.dro. ger
ciais, Metal para a pele
ratas. gannifões, graus. globos, haste
Termo
n. • 694.492, de 7 - 7- 1964
tarros. lardineiras. licoreiros. namadeí
Silvarstone Jeías Ltda.
mantegueiras. pratos, pires. porta
ióias p aliteiros. potes. pendentes. se
Minas Gerai.,
dentais saladeiras sersicos para refrescos 'Metros. tubos. tigelas, travessas, vasos. vasilhames, vidro para vidraças. vidro para relógios. varetas
Ci isse
vidros para conta-gotas. ' vidro pare
Para dietinguir: Pe.rfurnes. essências. ex.
automóveis e para para-brisas e
tratos. ácnia de . colfinia. Agua de touca,
xícaras
.
dor. Anua ãé 'beleza. Anua de quina
'Classe .32
Para d stinguir: Almanaques. agendas Arma de rosas. Anua de alfazema, água
anuários, afixais -impressos. boletins es- para barba. loções ç tónicos para os
Nome Comercial

•Silverstone
•,joias Ltda:

'nano a.° C49.490, de 7-7-1964
.
• fábrkt, de l'eca.os Santa Isabel S.A.
Guanabara

•
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649.494. de 7-7-1964

Termo

13.as4 lie ....ige.ant.s isualaá
Moias Gerais

Te:mo a.° 649.501, de 7-7-1964
Sori.dua. 1.1n.ão eia Laticinios Ltda.
São Paula

PRQRROGAÇO
IN,••••

Classe 41
Quilo tipo provolone
Ii\4*

Aço

Têrmo ta.9 649.504, de 7-7-1964
Litográfica Real Ltda
São Paulo

adorno. balangandans, berloques. Me*

coa broches. olares. contas de atendi
ou pedras reciosas ou semi-redoma 11
suas tauta4,6es usadas como, adornos
ou na Lontecçâo de biloutenas. corras.
Ias de uso endliadual ara aderno. dia.,
a. ares lapidados esmeraldas lanidadaso
•n-dalhas com stuto. pulseiras safira*
topazke montados. turalatinatt
lapidades e turquesas laoicadas
Térmo n. 649.510. ck.. 7-7-64
nlanotec Ltda. — Centro de
Computação Eletrõnica
São Paulo
BAR E IZESTADRA:

Nome Comercial
Tê mo rs.0 649.497, ed 7-7-1964
Manu.:1 Peneira dos Santos
Rio de 'MI:iro

• D13 B.ARRYL
Ninfe

Classe 23

o ca Serve

Tênno au 649.491, de 7-7-1964
Fábrka de fec:c:os Santa Isabel S.A.
Guanabara
.

Indústria Brasileira
PRORROGAÇÃO

Classe 04
'Viáveis residenciais eztofados ou não:
uma cama conjugada com estante

Classe 33
Serviços d.: litogra tia e offset
Termo n.0 649.505, de 7-7-1964
Litográfica Real Ltda.
Litográfica Real Ltda.
São Paulo

Nome Comercial

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 32
Titulo de co una iornalistica
Ciasse 23
Fábrica da etcidos de algodão em . peça
Termo ti.° 649 . 493, de 7 -7 -1964
Savere_oaa 16:as Ltda..
M:nas Gerais

Siverstone

Termo n.0 049.499, de 7:7-1961
lesrael Alves -de Castro
Guanabara

Correio Especial
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 32
Titulo de co una jornalística

Indústria Brasileira
Classe 13
Abotoaduras para punhos. aguar ma
tinhas lapidadas alfinetes para aclamai
vestua-ios. de n.efai precioso. se-ni
preciczo ou suas imitações anéis ..5e
• aduno balangandans. berloques. hrin
coa broches colares contas de- tansa
•.au pedras reriosas ou semi-rectosas e
rias imitações usadas como adumo"
ou na contecção de hilouterias. cometi
te, de uso individual ara adomo aio
montes •apadados esmeraldas lapidadas
o.st damas com -.4 dl, 1,u! i- -as seta. e
fp:adm. topar..., lapidado,. amuralha:
Sanidades e turauezas oto.daaas

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 32
Titulo de co una lornalistii.Termos tu. 649.502 e 649503, de
7-7-1964
Litog afica Real Ltda.
São Paulo

•Termos as. C49.495 e 649.496, de
7-7 1964
Adhemar Radrigues Ranja
Minas Gerais

.1). .B Wegaz
1pp

- • •• '
Classe .44
kamos • e laqtreiras
• Classe. 47 -;
•e ti ai ,cotrihriateve3: prISPrio
Pariudsctudroa:-/'

t

MINI - CELL
!Indústria 21rzsi1eirà
Plug elet.-rut. 4.) apa ‘ t-lho tran aortn
dor .e auto alimentador de cor,'-ate tie•
trica. apilczivei em ., dr4.1a05
'til n paanente ,•tolios
14;

n. t••••9 1,01, de 7-7.,:t
Renè Barreto PTguere-!a
São Paulo

JORNAL DO LUTOMO.Va

Classe 6
estutas equiprtrientos de ca.
lor industrial
Classe 8
Incineradores fo-nos e estufas e equl..
pamentos de calor Indusr-al

FOMOS C

Tèrmo. o. 619.511. de 7 .; 6i
Mem — Medição e C.:ontoSle lndtà.,tr;a1
Ltd.,
Guanahara

Classe 32
Ura ornai
Teimo n. 649.508, de 7-1-64
Limpadora e Aplicadora Goaça,..es
' • Si'va Ltda.
5ao Paulo
&

naus ec 811,1,4.

Classe 33
Serviços de limpeza em geral e aplica
ções de resinas sintéticas .rti assoalhos
e piso- em geral

Casse 6
Fornos e estufas. equmame•L'.15 de
• cal. industrial

Tiamo n. 649 515, de 1-7-64
Termo n. 649109. de 14 hi
Meci
— M •Jlção • Contrõle ind,s.rial
Indústria e Cariarem de [.ias 1.419in.
l.td4
f f•da.
Guanabara

In ditstria Brasileira
,

j•bárti •os.

14/

Termos os. 649 5 1 2 e 649.513. de
7-7-64
Nleci — Medição e Contraia 1-Áustria!
Ltda
Guanabara

Termo n. 649.506, de 7-7-64
14ranc1sco Ponce Yranzo
São Paulo

Termo n.9 649.500, da 77-.1964
lesrael Alves de Castro
Guanabara

Iniorme Confidencial.

MECI- Medição e Contrate'
Industrial Ltda.
Nome comercial

LITOGRÁFICA
REAL LTDI

Têrmo a.° 649.498, da 7-7,1964
lesrael Alves tle Castro
Guanabara

Nosso Homem no Rio

Teimo n. 649.511. de 7.7(4
Meci — Medição e Contrõle Iralustried
Ltda.
Guanaoara

•.

• (-1 Classe 25
; .Cártazeis e ,ctieNes
." dagne , 50, .
./ 'N t'igsais' em gerai

• LEUGIM
Indústria Brasileira

cit%

RO

4vell

.• • Classe' 13
• Indústria Brasileira
Abotoaduras fiara nurshos,. •1 ácisrai ma.
4nhas lapidadas alfinetes a9arri
,
Classe 6
•
•
o:estuários. de treta' ••nrecioso. vmI' ' Po' rnos e estufas. enuinamentos
precioso ou suas Imitações. anais
calor industrial

aluinta-feira 12
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caixinha& de joias.. cunhas, cuspideiras,
maleitas, chave inglcza, chaleiras, caçarolas, conchas, canecas, conexões para encanamentos, chave de fenda, can:arames, calibradores, dobradiças, dia•sticado es, espremedores, escarnadores.
estumadeiras, esguichos, tormegs, 4rigtd eir" ferraduras para animais,, facas,
faceies, foices, furadores, fechaduras,
ferrolhos, fivelas, formas para bolos,
formas para calçados, funis, grampos,
•Indústria Brasileira.
garfos, ganchos, hidrantes, jarras, lamiause 6
nas, limas, latas de lixo, molas para
Pomos e estufas, equipamentos de
portas, machadinhas, machados, maçacalor industrial
netas, martelos, navalhas de barbear.
porcas, pegadores, prendedores, perfuTiras' n. 649.517, de 7-7-64
Med — Mediçáo e Controle Industrial radorel, pinças, plainas, pás, panela,s,
parafusos, pinos, porta craves, pratos,
Ltda.
pires, pregos, picaretas, pinos de fixaGuanabarr
ção, rasteies, rosetas, sacarrolhas, serrotes, talliadeiras, tesouras, talheres, telas de arame, torquezas, trincos, torneiras, verrumas, vasadores, *válvulas para instalações domiciliares, xicaras
Termo n. 649.516. de 7-'41
Vlediçao e Contróle IndAtrial
Ltda,
Guanabarr

Med

."
Indústria Brasileira
Classe 6
Pomos e estufas, equipamentos de
calor industrial
Térmo n. 649.518. de 7-7-64
Rico — Medição e Contróli Indastrial
Ltda.
Guanabara

Classe 6
Pomos e estufas. ecpdpacnentos de
calor industrial.
Timo n. 649.519. de 7-7-64
Marlene Moreira Maris
Pernambuco

CASAS DAS
VITAMINAS'
Classe 41
.

Vitaminas de frutas

Têmio n. 649.520, de 7-7-64
Sampana — Comércio e Repreaent"See
Limitada
Guanabara
.

• SAMPAN&
DIDOSIBIA 11118~1
Classe 11
Abotoadores de sapatos, afiadores, aldrava& alavancas, alicates, almotolias,
ancinhos, anais para chaves, apitos bucais, arganel!, argolas. armações de toldo aros, arruelas. atiçadores. ~iteras,
alças, arame para varals.abridores de
lata& açucareiros, alfanges, assadeiras,
bacias, bandejas, bigornas, brocas, baixelas, buris, bainras, baldes, bules, baldes de metal, chaveiros, canivetes, cabides, cabos de caçarola, cadeadoa, caldeirees, cantoneiras, capta/as, castiçais,
cintas para caixotes, coadores.
• colheres.

_
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'balcões. banquetas, bandejas, domicilia- pelaria, cartões de visitas, cartões c
res. b.rços. biombo h cadeiras. carrinhos marciais, cartões indicas conteti. çarJ,
para chá e café. coatuntos para
tolina, cadernos de papel melimettadd
lar e sala de visitas, conjuntos para e em branco para desenho. cadernol
terraços. jardim e praia. conjustos dc escolares. cartões em branco, cartucho9
pensas, divisões, clivaria, discotecas de de cartolina, crapas planográficas. Ca.I
rádio, colchões, colchões de .mola.
derme de lembrança, carretéis de pa
autóries. conjuntos para saia de /an- palão, envelopes, invólucros para dia
tenas, cadeiras de balanço, caixa de ratos de papel. encadernação de pape
armários e gabinetes para fama e to. ou papelão, etiquetar, folhas indlcee;.
tinha. camas cabides. cadeiras gira
madeira. espreguiçadeiras! guarda-rou- Rilhas de celulose, guardanapos. livro4
pas. estantes, mesas, mezinhas. mui. não impressos, livros fiscais: livros chi
abas para rádio e televisOu. mesinha contabilidade: mata-borrão: ornamentos
para máquinas de escrever. móvel& pa- de papel transparente; pratos, papelid
molduras para quadrua porta- nhos, papéis de estanho e de alunainksi
retratos. poltronas. poitronas-camas, papéis sem impressão. papéis em branco*
para impressa°, papéis fantasia. inenOS
prateleiras porta-chapéus, sofás,
Piar 'errar, paredes. papei almaço coai
abais-camas travesseiros e
OU it10 pauta papel crepes'. papel dei
vitrines_
seda, papel impermeável. pane) Em boa
• Têxtio a. 649.526, de 7-7-64
bina para Impressão papel encerado4
pala) higiênico, pape/ impernieáxel,
'-'to Mecanica Geca Ltda.
, para copiar, pape i para desenhos, pa.,
Guanabara
pel para embrulho impermeabilizali
Têrmo is 649.521, de 7-7-64
papel para encadernar. .sipei para csa,
Simões, Dias 8 Cia. Ltda.
Wcrave. papei para imprima, papei pr.Guanabara
ralha para embrulhos, papei celetane.
papel celuloae, papel de linho pr.:Jell
iinn;If STRIA BRASILEIRA
absorvente, papel para embrulhar ( ?a
basco papeio, recip.entes de impe. :.:..
setas de papei. rótulos de cape. rolo
Classe 50
Impressos concernentes aos *afincoe de de papel transparente, sacas de pape],
mecanica e em veiculas csotorizadcs serpearienex furei postais, de eartaO
Indústria Brasileira
tubetes de pape.
Têmnso na. 649.52 7 e 649.528. de
Térmo a. 649.530. de 7-7-64
•
7-7-64
Onimica Valmey S. A.
Carpel — Indústria e Comedi+ de
Classe 2
Papel
Ltda.
Substancias e preparações quientras
Guanabara
das na agricultura, na horticu ltura, ai
Guanabara
veterinária e para fins sacitáriois
saber adubos. ácidos sanita-.os Águas
desinfetantes e para tina amairies
apanha-mosca e insetos (rir goma e
papel ou papelão) álcalis. bactericidas,
baraticidas. carrapaticidas. credo.. cresta
tIMÚSTRIA BRASILEIRA
salina. creosoto deandoranrm &Mate
cantes demudem exterminadora de
pragas e bervas daninhas. castelhanoClasse )7
tes. einbrocadier para ett1Mals enxertos. farinhas de assoa. fertilizantes to& Para distinguir: Artigos para escritório
fatos. tonnicidas fuougantes tungid- almofadas para carimboa, almofadas padas. gacose tiara flos veterinários nuo. ra tintas, abridores de carta..., arquivos
ao. nerbicidas. inseticidas. irkeitusma borrachas, berços para mataborrões
iarvicidas. microbicidas madicamentoe borrachas para colas, bochas para deoara animais, aves e peixes óleos de
upfetanms e • veterinários. cretsdleos se senhos, cofres canetas, canetas-t atem
diários e desinfetantes. oapei fumega pcanetas para desenho, cortadores de
apel. carbonos, carimbos c:nimbado.
tórie., pós inseticidas. paramos-ida& hm res,
cola para papel. coladoets, comiam.
cicidas e d.-siderite. preparações e
48
fetantes e veterinários raticidas, rema sos cestos para correspondência, dese Para distinguir:Classe
Perfumes. asseridas, ca.,
dias para tais veterinkdos. sabões vete- nhadorea, datadora, estojos para dane tratos água de colikia,
água de touca,
rinário. e destatetantm, sais para fins abo, estritos para canetas, estojos com dor, água de beleza, água
de quina,
minas,
esquadros,
estofos
para
lapis.
agricolas. borticulas. lanitárlos e veteágua de rosas, água de alfazema, água
doados, sulfatos. superfosiatos vacinas Pelos estiletes Para papeio *madorra para barba,
loções e tónicos para o:
para aves e ~aia veneno* contra fitas para máquinas de escrever, gral.- cabelos e ima a pele,
brilhantina, baninsetos animais i heras daninhas tia para lap seiras, goma arabica, grarn. dolina. batons, cosméticos.
fizado7cs
peadores, lapis em- geral, la4aseiras, mó
Termo a. 649.522. de 7-7-64
quinas para apontar lapie danas para de penteados, petróleo& óleos para os
• Oliveira 6 Miranda Ltda,
grafites, minas para penas, máquinas de cabe/os. creme evanescente, cremes c JrMinas Gerais
escrever. máquinas de calcular, mamo- durmo& e pomadas pa-a limpeza da penas de somar, máqu nas de maitmlicar le e "maquilage", depilados. desodomata-gotas, porta-tinteiro, oprta- cario rantes, vinagre aromatico, pó de arroz
boa, porta-/apis porta-canetas, porta e talco pefumado ou não, tapir para
lcartaa prensas, prendedores de papéis Pestana e sobrancelhas, preparados Para
!percevejos para papeis, perfuradores embelezar dlios e olhos, carmins para
'réguas, raspadeiras de borrões. stene3b o rosto e para os lábios, sabá(' . creme
para mimeógrafo, tintas e titre.e.ree Para barbear, sabão li quido Peettleado
011 .1§0, sabonetes, desittfriclos en Pó,
Classe 38
CONTINENTAL
Pasta ou liquido: stas perfumados para
Aros para guardanapos de papel banhos,
pentes, vattorizadores de ' penca
aglutinados. anu (em branco), álbuns
para retratos e autó grafos. balões (ex- me escovas para dentes, cabelos, unhai'
cinca mm de louro sa quinho pedal',
ceto para brinquedos) blocos para etoado,
Clame 40
preparados em pó. pasta, Nula'
correspondência,
Para distinguir: Móveis em geral, de
blocos mata emitidasdo
e
Mola
ara o tratamento das unhattail
metal vidro. de aço ou madeira, esto blocos para anotaçõea bubilas brocho
tados ou não inclusive móveis para es rue não impressas, cade rnos de escre- dissolventes e ~ma removedores dd
critArlo. Armários. armailelos para ba ver, capas par adocumentos. carteira& cuticulart glicerina perfumada para oa I
e preParadoa para ebeedea
cheiros e para roupa* usada& alatofa- caixas de papelão, caderneta& cader- cabelos
rir unha.a.
.„
alba* plata& 013 abala sant"
dai. acedehoades para etérnets, banroa aos, caixas de cartão caiam para pie.
mais. diens -nela a ed.

CECA
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1.rêrtno o. 649.529,. de 7-7-64

Química ValmeY S. A.
Guanabara

Classe 48
Pata distinguir: ,Pertmes, essências. ex.
. tratos.. água de colónia, água de toucador. água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons". cosméticos. fixadores.
de penteados. petróleos, óleos I ait os
, cabelos. creme evanescente, cremes gol-• &roso& e pomadas para limpeza da
peie e "maquillage" depilatórios desodorantes, vinagre aromático, nó de arroz
e talco perfumado ou nao. lápis para
' pestana e sobrancelhas, preparados para
embele--ar cillos e olhos, carenas) para
O rosto e para os lábios. sabao e creme
para barbear. sabao líquido perfumado
ou na°, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido: sais perfumados para
• banhos. pentes. vaporizadores de perfume: escavas para dentes, cabelos, unhas.
• e ditos: dura de louro, saquinho perfumado. preparados em pó. pasta, liqui• do• e tijolos para o tratamento das unhas
• dissolvente: e vernizes. removedores da
cutícula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos para a peie
nano n. 649.531, de 7-7454
Quintal( X'alrney S. A.
Guanabara

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. ex.
tratos água de colónia, água de touca
dor. água de he'eza. água 4:18 quina.
água de rosas, agua de alfazema. água
para barba. loções e tónicos para os
cabelos e para a pe'e. brilhantina. ban
dolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gor
&rasos e pomadas pa-a limpeza da pe
le e "maquilage". &pilados, desoda
Tantas. vinagre aromático. pó de arro,
• .talro pefumado ou não. laisis Para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar crias e olhos. carmim para
o rosto e para os láWos, sabào e creme
para barbear, sabão liquido Perfurnadc
sir não. sabonetes. dentifricias em ció
pasta ou liquido; sala perfumados para
baahos. pentes, vaporizadores de perle
me; escovas para dentes, cabelos. unha.
e aios, rum de ;ouro, saquinho perfu
asado. [reparados em pó, pasta, liqui
do e Motos ara o tratamento das unhas
dissolventes e varnizes, retnovedar:s da
auricular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo.
, rir unhas. crias e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)
Têrcao n. 649.535, ' de 7-7-64
Química N. alfe.ey . S. A.
. Guanabara

Classe 18
Para distinguir: Perfumes. essências, ex.
tratos água de colónia água de touca.
dor, agua de beleza, água, de quina.
água de rosas, agua de alfazema, agua
para barba; loções e tónicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina, bati.
dolina. batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gor.
durosos e pomadas pa:a limpeza da pe.
le e "maquilage:. depilados, desodo.
rantes, vinagre aromarias pó de arroz
e talco pefurnado ou Mo. laças para
Pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumacis
ou não, sabonetes, (tintai-feios em pó
pasta ou liquido; mis perfumados para
banhos. pentes, aaporizadores de perta.
me: escovas para dentes. cabelos, unha:
e cibos, rum de louro, saquinho pariu
macio. preparados em pó, pasta, liquido e tilolos ara o tratz.mento das tinh,•
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfurnaaa para os
cabelos e preparados para dsecolo
ir unhas. cílios e lianas ou sinais arti
ficiais, óleos para. a' pele
Urano n. 649 532, de 7-7-64
Química Valiney S. A.
Guanabara

„

ou não, sabonetes. dentifrielos em pó.
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pedeme; escovas para dentes, cabelos, unhas
e aios, rum de louro. saquinho,pertu
mado, preparados em pó. pasta, liqtu
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo
rir unhas, cilia& e pintas ou sinais arti
ficiais, óleos para a pele
nrmo n. 649..533. de 7-7-64
Quimica Valmey S. A.
Guanabara

Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências, ex.
tratos água de colônia água de toucador. água de beleza. água de quina.
amia de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina bandolina. "batons". cosméticos, fixadores.
cie penteados, petróleos óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para iimpeza d
pele e "maquillage" depilatórios' desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou mio. lápis para
pe. tana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cilios e olhos. carmim para
1. rosto e para os lábios. sabao e creme
Para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentariam; em pó.
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de perfume: escavas para dentes, cabelos unhas
e cibos: dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta. liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
comuta; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unaas, alhos e pintas ou sinais artifi
dais, óleos para a pele
Termo n. 649.534. de 7-7-64
Quimica X'almey S. A.
Guanabara

Novembro de 1964
dor, água de beleza, água de quina.
agua de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para oa
cabelos e para a pele, brilhantina. Nuss
donas, batons, cosméticos, fixadora
de penteados, petróleos, óleos para o•
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage". depilados, desodo.
matei, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar chiba e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e crema
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não sabonetes, dentifrícios cai pó,
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perto.
me: escovas para dentes, cabelos, unhas
e dhos, rum de louro, saquinho perfumado. preparados em pó, pasta. Nddo e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes. removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, cílios e pintas ou sinais arti.
Têrmo n. 649.536. de 7-7-61
Quimica Valmey S. A.
Guanabara

Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências. ex.
tratos Agua de colónia. água de touca.
rim água de beleza. ánt:a de Mina,
lona de rosas. á gua de alisem:e. água
cara barba. lambes e terlicos Para ou
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. 4batona". cosméticos. fixadores,
de prateados, netróleos. óleos para os

cabek.s, creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
Classe 48
Pele e "maquillage" . depilatórios deus.
Pata distinguir: Perfumes, essências. ex.
corantes, vinagre aromático. oó de arroz
tratos água de colónia, água de touca
talco perfumado ou não. :tipis para
dor. Sana de broeza. Anua de quina
Pestana e sobrancelhas, preparados para
4gua de rosas, água tle alfazema, ,Agua
oara barba, loções e tónicos para os
embelezar mitos e olhos. carmim para
cabelos e para a pele, brilhantina. han
o rosto e Para os lábios, sabão e creme'
Arabia, batons. cosméticos. fbraclores
para - barbear. sabão liquido perfumado
de Penteados, petróleos, óleos para os
an não, sabonetes. dentifricios em pó,
cabelos, creme evanescente. cremes gor
Pasta ou liquido: sais perfumado/1 para
&irosos e mimadas pa-a limpeza da ne
banhos, pentes. vaporizadores de perfute e "maquilage" • dapilarios, descidome; escavas Para' dentes. cabelos unhas.
de
arriar
antigas, vasanre aromatico. na
e cílios: dum de louro. samlnho perfiz.
e talco adumado ou ata, lapis Para
mado. preparados em rió, pasta. liqulPestana e sobrancelhas, preparador nar?_
eo e tijolos para o tratamento das unhas
embelezar di tos e olhos, carmim para •
Classe 48
sabão e c-em Para distinguir: Perfumes. essências, ex. dissolventes e vernizes, removedores da
•o msU e 's-'a
oara barbear, sabá° liquido perfumado tratos água de colónia, água de touca cutícula: glicerina perfumada para 08
crbetos e preparados para descolorir
unhas. cfilos e pintas ou sinais artaPREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
dals, óleos para a pele

