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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

. DA INDOSTRIA E DO COMÉRCIO
lia 9 de novembro de 1964
Guilherme Honegger Junior — Recorrendo do despacho que indeferiu o
termo, patente ri.° 42.778, • privilégio
de invenção para "novas disposições
em freios de discos para máquinas de
enrolamentos de fios" — O Sr. Ministro exarou o segu:nte despacho:
Nego provimento ao recurso. —
24 de outubro de 1964, — (a) Daniel
Pataco — Ministro da Indústria e dp
Comércio.
The Globe Co — No pedido de restauração por equidade na patente número 44.765, privilégio de invenção
para "aperfeiçoamentos em ou relativos a material e chapa reticulado e
processo e aparelho para fabricá-los",
— O Sr. Ministro curou o seguinte
despacho: Nego provimento. — Em
24 de outubro de 1964 — (a) 'Daniel
Pante° — Ministro da Indústria e do
Comércio.
Bento de Wilton Morgado — No
pedido de desarquivamento na marca
"O Estado da Guanabara". termo número 265.942) — O Sr. Ministro exarou o segu:nte despacho: Nego provimento. — Em '24 de outubro de
1964 — (a) Daniel Paraco
tro da Indústria e do Comércio.
De Minus Comércio e Indústria de
Roupas S.A. — Recorrendo do despacho que deferiu o termo n.° 297.186
marca "Venta de Mussi Jorge. —
O Sr. Ministro exarou o aeguinte despacho: Dou provimento ao recurso,
em face do parecer. — Em 24 de outubro de 1964 .— (a) Daniel Pataco
— Ministro da Indústria e do Comércio.
EXPEDIENTE DO SECRETARIO
DA INDOSTRIA E DO COMÉRCIO
Dia 9 de novembro de 1964
S.A Ind. Irmãos Levet — Recorrendo do despacho que deferiu o termo ri.° 135.268. marca Clever —
Comercial e Distribuidora Clever Li.
tintada. — O Sr. Secretário da Indttstria exarou o seguinte despacho:
Na conformidade dos pareceres, conheÇO do recurso, de adia° com o artigo 50 da Lei n.° 4.048. 61 e a Portaria de 27-9-63 e lhe nego provanerro,
para manter o despacho recorrido dr
. 18. — Rio de Janeiro, em 27

de outubro de 1961. — (a) Eduardo ardo Portal@ Netto — SeCretario da
Portel/a Netto Secretário da Incida- Indústria.
tria.
Bonadio S.A. Fábrica de Louças S.
Latirindo Borges de Freitas Jurem — Eugênio — Recorrendo do despacho
Recorrendo do despacho que indeferiu que indeferiu o termo ri.° 235.781
o termo a.° 145.812 marca Conhaque marca S. Eugenio, — O Sr. Secrede Catimba Maltado. O Sr. Se- tário da ' Indústria exarou o seguinte
cretário da Indústria exarou o seguin- despacho: De acõrdo com o art. 50
te despacho: Na forma do art. 50 da da Lei n.° 4.018-61 e da Portaria de
Lei a.° 4.048-61 e da Portaria de 27 27-9-63, conheço do recurso e lhe dou
de setembro de 1963, conheço do re- provimento para conceder o registro
curso e lhe nego provimento, para visto não mais existir qualquer impemanter o despacho recorrido de fls. 16 dimento legal a . sua concessão. — Rio
que bem aplicou O art. 95, n.° 17 do 'de Janeiro, em 16 de outubro de 1964.
Código da Propriedade Industrial. — — (a) Eduardo Porte/ta Netto —
Rio de Janeiro. em 27 de outubro de Secretário da Indústria,
1964. — (a) Eduardo Porfella Netto
jojr manufacturing Co — Recorren— Secretário da Indústria.
do do despacho que indeferiu o termo
Societé Guerlain — Recorrendo do it.° 236.924 marca joy O Sr. Sedespacho que deferiu o termo 147.256, cretário da Indústria exarou o seguintitulo: Indústria e Comércio Jequiti.— te despacho: De acordo com o art. 50
De Dr. Jorge da Silva Prado -- O do Código da Propriedade Industrial
Sr. Secretário da Indústria exarou o e da Portaria de 27-9-63, conheço do
seguinte despacho: Na forma do arti- recurso e lhe dou provimento vis>) não
go 50 da Lei n.° 4.048 e da Portaria
de 27-9-63, conheço do recurso e lhe ter sido prorrogado o registro Ámpedi(informações de fls. 20v, e 21)
nego provimento, para manter o des- tivo
pacho de fls. 22, na forma dos pa- e concedo o registro pleiteado pelo inreceres e informações do processo. — teressado. — R:o. — (a) Eduardo
Neto — Secretário da IndúsRio de Janeiro, em 27 de outubro de Portella
1964. — (a) Eduardo Perfeita Netto tria .e do Comércio.
— Secretário da Indústria.
São Pauli:. Alpargatas S.A. — ReNunzio Brigulio — Recorrendo do correndo do despacho que indeferiu o
despacho que indeferiu o termo adme- termo n.° 255.167 marca Macacão. —
ro 150.890, marca Bandeirantes. — De aceirdo com o art. 50 da Lei
O Sr. Secretário da Indústria exarau n.° 4.04841 e da Portaria de 27-9-63,
o seguinte. despacho: Conheço do re- conheço do recurso e lhe neer) aovicurso e lhe nego provimento, de ackr- mento para manter o despacho recordo com o art. 50 da Lei n° 4.04841 rido 'em virtude da vigência do regisimpeditivo e co!idente. — Rio de
o a Portaria de 27-9.63. para manter tro
Janeiro. — (a) Eduardo Portella Neto despacho recorrido de fls. 11 que
— Secreterio da Indústria e Coméraplicou o art. 95 n.° 17 do Cód:go to
cio.
da Propriedade Industrial, face a prorrogação do registro impeditivo. — Rio
Cassio Munir .S.A. Importação e
de Janeiro, em 27 de outubro de 1964. Comércio — Recorrendo do despacho
que Indeferiu o termo n.° 330.200 mar— (a) Eduardo Porte% Netto
ca Alvatex. — O Sr. Secretário exaSecretário da Indústria.
rou o seguinte despacho: Nos termos
Fundição Bonsncesso Ltda. — Re- _do art. 50 da Lei n.0
4.04841 e da
correndo do despacho que indeferai o Portaria Rnisterial de 27-9-63,
conhetermo n.° 163.264 marca Fundição
ço do recurso e lhe nego provimento
Bonsucesso. O Sr. Secretário da para.
manter o despacho recorrido de
Indústria exarai o seguinte despacho: fls. v. que aplicou a espécie o art. 95,
De acôrdo Com o art. 50 da Lei
n.° 4 048-61 e da Portaria livIthisterial e° 17 do Código face ao registro número 187.356 ,--- Rio de Janeiro. em
de 27-9-63, conheço do recurso e lhe 22 de outubro de 1964: — (a)
Edudou provimento, para reformar o des- ardo Portetla
?Vete — Secretário da
pacho recorrido de fls. 9, na ausência Indústria.
de impedimento legal, face a InformaCooperativa Vinícola Caxiense Lição de fls. 20. — R'o de Janeiro. em
Recorrendo 'do despacho
27 de 'outubro de 1964. — (a) Ed.- mitada

que deferiu o termo n.° 362.373 marca Cadelinha Damka — De Pinto Be.
!enteei & Cia. — O Sr. Secretário
da Indústria exarou o seguinte des.
pa,.11o: De acõrdo com o art. 50 da
Lei n.° 4.048-61 e da Portaria Ministeria! de 27-9-63, conheço do recurso
e lhe dou' provimento, para reformar o
despacho recorrido de fls. 7v, e denegar o registro, com aplicação do artigo 95 n.° 17 do Código da Propriedade Industrial. — Rio de janeiro,
em 27 de outubro de 1964. — (a)
Eduardo Portella Netto — Secretáro
da Indústria.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL (Substituto)
Anulação de registro de marca:
Rio. 9 de novembro de 1964
William Pearson Linaited Nos
autos da ação ordinária anulatória do
registro Creolata, registrada sob número 69.253, do requerente Waldemiro.
Potsch. — Por sentença proferida no
Juizo de Direito da Primeira Vara da
Fazenda Pública, na data de 4 de dezembro de 1944, confirmada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, aos embargos à Apelação Ove! ti.° 8.835,
transmitida em Julgado. — Anote-se
a anulação do registro n.° 69.253 referente a marca Creolata — De Weldemiro Potsch.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL (Substituto)
Rio. 9 de novembro de 1964
Notificago:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo tt.° 14 da
Lei ri.° 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais DEZ DIAS — para comn.
tuais juntadas de recursos e do mesmo
não se tendo valido nenhum 'ateres.
sado, ficam notificados os requerente
abaixo mencionados a comparecerem ts
este Departamento a fim de efetuarem
o pagamento da taxa final concernente à expedição dos respectivos certifi cados dentro do P razo de SES
SENTA DIAS — na forma do Parágrafo
único do artigo a.° 134 do Cedigo da
Propriedade Industriai
Restauraçáo • de privilégio de Invenção:
N.° 111.110 — Aparelho Lenidos.
automático
:,1 0
0 7 — Emillo Miguel Swieds
e Simón Barenholm --Concedo
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— As Repartições Públicas
deverão remeter 'o expediente
destinado à publicaçãe nos
jornais, diariamente, até 4s

EXPEDIENTE
DEPARTAMEN/TO DE IMPRENSA NACIONAL
e

DIRETOR • CERAS.
15 horas, exceto, aos sábados,
t ALBERTO DE BRITO PEREIRA
quando deverão fazê-lo (11 é' às.
CHEFE DO &noviço De eunucaçõaa
CNN" na eaç.io oa iteowoo
11,30 horas.
FLORIANO GUIMARÃES
— As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
tes à matéria retribnida, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, deSEÇÃO III
verão ser formuladas por esp I e nes do De parteunente
..lesollo do peellcIdade do
crito, à Seção de Redação, das
Nacional da Propriedade Industrial do Mintedirle
9 às 17,30 horas, no máximo
de Indeferia Conelineee
até 72 horas após a saída dos
in.p:8660 nue oficina. do Departamento de Imprensa Nacional
órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados e 'Ma:ficados,
ressalvadas, Por quem de di- REPARTIÇÕES E PARTIU:LARES
FUNCIONÁMOS
reito, rasuras e emendas.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
-- Excetuadas as para o
exterior. que serão sempre Semestre . • . Cd 600,00 Semestre . . • Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano . • • • • Cr
Ano
900.00
dalittliS. as assinaturas poderExterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qUalqiier época, por seis meses ou UM ano. Ano
Cr$ 1.300,00 Ano
cal imoo,00
As assinaturas vencidas
poderão' ser suspensas sem parte snpericir do eriderêço vão continuidade no recebimento
impressos o numero do talão dos. jornais, devem os assinanavise prévio .. .
de
registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
Para facilitar aos assinantes
renovação com antecedência
o rerifkação do prazo de vali- que findará.
dado de suas assinaturas, na A fim de evitar solução de mínima, de trinta (3(» dias.
•

oba

Novembro de 1964

— As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
á sua aplicação, solicitamos
usem os interessados prefe.
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
— Os suplementos às edições dos órgãos oficiais sd
fornecerão Ws assinantes que
os solicitarem no ato da add.
natura.
— O funcioncirio público fea
derat, para fazer jus ao des . "
couto indicado, deverá prova r,
esta condição no ato da asaiadura.
— custo de cada exempla?,
atrasado dos órgãos oficiou)
será, na venda avulsa, acrescia
do de Cr$ 0,50, se do mesma
ano, e de Cr$ 1,00, por
decorrido.

rendado pelo Diretor da Divisa° de
EXPEDIENTE DO DIRETOR
por falta de cumprimento da exigáncia
GERAL SUBSTITUTO • Marcas. A marca irregistravel para
publicada aos 22 de naao de 1964.
os artigos mencionadet.
Sergia Augusto Penne Kehl — No
N.° 149.751 — S.a eciade Rei g:osa
I.Repub/icado)
pedido de resiatuaçao da pateie de Se . cho-no-ir-do-Brasil — Arquive-se o
Exigências:
ii ,-;v:légio de invenção a.° 55.968 — processo por falta de cumprimento da
Dia 9 de novembro de 1964
Preste esclarecimentos quanto as anui. exigência publicada nos 25 de maio
N. a. 423.781 — Lidb: Verafar Ltda.
de 1964.
•
eIT1 rt^7150
— Preste esclarecimentos a requerenDiversos:
N.° 150.264 — Ubaalo Miguelcito
te. O documento de cessão que se' enersos:
The Indiaa Ccr — R-cear:ando do contra a fls. 16 de processa mai atro
— Arquive-se o processo por falta
Walter Balsimelli — Na pedido de de cumprimento da exiOncia publicada despacho que deferiu o termo 263.894 n. 0 278.644, tem como cedente 'Abo.
prorrogação da P a tent e de modelo
marca Indiano — Arquive-se o reaos 22 de maio de 1964.
Marcois Ltda. ap passo que
carso per falta de cumprimenta da exi- rebatia
dusteal n° 1.307. — Tendo em Vista
a Requerente deste prd do é Laboratógancia (ett 197 do Código e da-se rio Vernfar Laia
o parágrafo Cuteco do art. 42 do Cód.
Reconaderaçao de despacho:
daP opriedade Industrial nada há que
N. 107.411 --- Aperfeiçoamentos andamento ao processo. com a menuaferir v:sto que a prorrogação foi em liquid ficadores — Walita S.A. tençáo do despacho recorrido.
Diver-os:
pedala fora do prazo legal.
Elet-o Indústria — Reçonsidero o desReconsideraçao de despacho:
N° 155.676 — Indústria e ComerDario Tokuiti Miyakawa — junto pacho de deferimento publicado aos
cio Merco S.A. — Arquiee-se o proa patente de modélo de utilidade no- 9 de abril de -1962, para o fim de
N° 418.210 — Café Mipuano
mero 2.609. — Nada há quç deferir determinar que um técnico examine Vva Sét mo Nocchl 5 Filha — Cl. cesso por falta de cumprimento de ezigencia rublicada aos 17 de /unho
em face do parecer da Divisão jun- as oposições.
41 — Reconsidero o des p acho Rue de 1964.
diaa. A patente é de 1956 • dever a
N.° 133.839 — Protetor laia:ateai
concedeu o registro da marca Cate
ter sclo prormgada em 1961.
ajas-ave1 e regulave1 para o resto — 'anima°
para o fim de Indeferir O
PP 315.165 -- Ind. de Perfumara
Duráveis
Indústria
de
Lonas
e
Luvas
N' 147.762 — João Antonio da
pedido em face do reg. na 250.186 e Sabates D'Avila Ltda. — ArquiveLimaada
—
Em
face
das
razões
ex.se o processo por falta de cumprireento
Silva — Arqu:ve-se o processo por
marca lailnuano para cale.
fal:a de cumprimento da exigencia pl.:- postas pelo técnico, e parecer do Dida exa garcia. Sapólio é marca reg*.
retor
da
Divisão
de
Patente,
reconsitrade.
Meada aos 15 de maio de 1964.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
dero o despacho que deferiu b peddo,
GERAL
SUBSTITUTO
N.° 373.827 — Alurninio Montanhas
Na 147.972 — Companh i a Fabrica para o fim de indeferir, tendo em vista
Sociedade Anõnima — Arquive-se o
de Botões e Artefatos de Metal — as anter'or'clafles apontadas.
indeferidas.
Marcas
processo, .por falta de cumprimento da
Arquive-se o processo por fa'ta de
exigência. A marca registrattda encumprimento de exigencia puarcada are
1.?econse a .;:..a-ao ele destaca.,
9
de
novembro
de
1964
Rio,
contra impecilio ao seu registro no
11 • de maio de 1964.
De Minus Ccun-ércao e Indústria
N.° 393.678 — Oleobres — Casae registro n.° 182.407.
Na) 148.589 — Cri:usa:et Pereira Roupas, S.A. — No pedido de de- 47 — Francisco Drummond Furtado
N.° 376.769 — Souza Ribeiro 5
de Almeida — Arquive-se o processo sisténcia do pedido de reconside:ação de Mendonça e Carmello Zamitti Mata.
Compaulaa Limitada — Aguarde-se a
por falta de cumprimento de exigem- do despacho de deferimento o termo
eia publicada aos 12 de maio de 1964. ta° 147.592 — modelo de utilidade mana— Indeferia o pedido de reg-s. soluça° Leal do processo termo nútro da marra Oleobrits em face de mero 325.ri.
N.* 149$56 — Mildan Limitada — para: Recipiente para acondicaonamen- "Petrobrãs". O' consumidor sere leva.
Arquive-se o processo por falta de to de produtos — Do Requerente: An- do a engano. Acresce a circunstancia
N.° 389.947 — Instituto de Mima,
cumpamento da exigéncia publicada aos tonio *Carlos Guiduga... — Teúdo em — os, industriais na° provaram a ~- Yázigi Ltda. — Arquive-se e provista o parecer técnica e o pedido de gentia Iegal de qualquer arma teu cesso por freta de ctramtimento
15 de maio de 1964:
N° 149.560 — Raoul de Partis
da:estancia expressamente formulada ~Ma) que comercie ou itelustrialize Onda publicada aos 31 de eset:o
,
•
Arqu:ve-se o processo por falta de por De Naus Comercio e andastria os artigos reivindicados.
de 1964.
Luiz Gonzaga de
N. D• 431.53-á
~meara da exigência publicada de Roupas S.A. — Mantenho o desN.°. 419.3634— Arroz
Casse 41
aes 15 de maio de 1964
pacho que concedeu a patente de ; mo- — Lanches Artes Ltda.
Indefira Paiva — Arquive-se o._Proge"
N.° 149.586
;anele Francisco de elélo de utilidade, expetlindo-se à carta o peado cle registro, tendo. em, vista o; salta
'
,de ~ato da ealgeaes.
, 1,
,Carvalho — Arquive-se o In!eesso patente.
parecer da Seglp de Teterferencre terra — Se PeOP rama registrada.
Exigêncas:

ce-

Sexta-feira 13
N. 0492.583 - Helio Paccoia
Companhia -- Aguarde-se a • solução
final do que consta no registro número 294.373 (t. 364.892).
R"onsIderasno de processos:
Produto .; Nael.onais Ltda. - Reco rend) do u,.sp .icito de que indeferiu
a r., P,ruçeo n ° 177.525 - Tendo et . ) v sta uc nao consta pedido
de nror.ogicào cIt, reg!s ro n.° 59.725
refe à rnnza Panca de ao de en.
cara :abar o processo à instAncia superior para o fim de conceder o registro (art. 200 do Código de P .1 . )
Dtribuidora rarmacéutica Hospra-

lar "PARNIOS" Ltda. - Recorrendo
do despacho que indeferiu a marca
Fartnos n.° 177.680 - Tendo em v.s.
ta que os registros impeditivos elo
foram prorrogados conforme informação de Scçào competente de acórdo
com o art. 200 do Código da P.I.
deixo de encaminhar o processo à ins..
anda superior para o fim de concader o regista) de marca genérica "Farmos".
Les Laboratoires Lutsia - Laboratór.oa de Produtos Químicos e Farmacêuticos. "Se Dopan" Ltda. Pravaz
Rec'ordati Laboratórios S.A. - Recorrendo do despacho que deferiu a
marca Sedosan n.o 219.804 - De Organização Farmacéutica Luper Ltda.
No cabe o pe • itório visto que
tatá findo a instán, administrasiva.
Recorra querendo ao Poder judieário.
Modas A Exposição Crpper S.A.
- Recorrendo do despacho que deferiu a marca Centro Dom José mamero 379.834 - De Dr. jocondino Mein de Vasconcellos
Reconsidero o
despacho que 'concedeu o registro para
O fim de indeferir o pedido era face
dos registros na. 198.673 e 275.550
referentes respectivamente à Insignia e
titulo "Dons Tose" do Estado de S3o
Paulo.
EXPEDIENTE DO DIRETOR

GERAL SUBSTITUTO
'(Re". por ter saldo com ineorrepSes)
Rio, 9 de novembro de 1964
Notific.acao:
Unta vez decorrido o prazo de securso previsto pelo artigo n.° 14 da
eia a° 4.048 . de 29 de dezembro de
1961 e mais DEZ DIAS - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo
não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparecerem
a este Departamento a fan de efetuarem o pagamento da taxa hal concernentes à expedição dos respectivos
cernticados dentro do prazo de SESSENTA DIAS - na forma do paragráfo Único do artigo n.° 134 do
Código da Propriedade Industrial.
Restauração de processo:
N.° 457.724 - Expresso Catarinense de Transportes Ltda. - Casse 33
Expresso Catarinense de Transportes Ltda. - Concedo a restauraCaducidade de marcar
Latidnios Figurinha S.A. - No
pedido de Caducidade parcial da marca Celeste n.• 236.881 - Tendo em
Vista que o documento apresentado
iplio menciona objetivamente a marca
Celeste -- De 'Panificadora afete

DIÁRIO OFICIAL

Limitada, e tendo em vista que Celeste
faz parte integrante do nome comercial
da Titular denego o pedido de dadaraça° de caducidade.
Lojas Esquisita Ltda. - No pedido de caducidade do Titulo: A Escanana n.0 149.182 - Tendo em vista
que o registro n.° 149.182 está extinto
por falta de pedido de prorrogação e
Inoperante o pedido de declaração de
caducidade.
Reconsieraçáo de procesos:
Bracco Novotherapica Laboratórios
Sociedade Anónima - Recorrendo do
despacho que deferiu a marca Testotropa, n.° 378.941 - De Laborat6r:o
Leo do Brasil S.A. - Mantenho o
despacho que concedeu o registro da
marca Testotropin que não se confunde
com Tebatropin - O elemento Trop'n
que caracteriza as duas marcas é retirado de Atropina alcaloide eximido da
beladona tranquilizador.

Exigências:
N.° 342.080 - Laboratórios Hpsbon
Sociedade Anónima - Tome conhecimento dos pareceres da Divisão Turldica neste processo e no 'de térmo
a.° 342.077 e cumpra a exigancia.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE PATENTES
Rio. 9 de novembro de 1964

Notificaçao:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo n.° 14 da
eLi n° 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais DEZ DIAS para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo
não 9C tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requeren:es
abairo mencionados a comparecerem
a fite Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa f:nal concernentes tt expediçáo dos respectivos

certificadas dentro do prazo de SESSENTA DIAS na forma do paraçiráfo único do artigo n.° 134 do
Código da Própriedade Industrial.
Privilégio de invenção deferido:
N.° 99.417 - Veiculo - Clark
Equipmente Co.
Modêlo de utilidade indeferidos:
N.* 116.663 - Pulverizador para
perfumes e similares - Recap Produtos para Beleza Ltda.
N.° 120.627 - Nova disposiçào
construtiva aplicada a banheiras Fernando Martins Gomes.
Exigências:
N.° 95.084 - Lucas de Andrade
- Satisfaça exigência.
N.° 95.715 - Francesco M:lani e
Franceaco Corti - Satisfaça exigência.
N.° 93.049 - Carmalio Duarte Satisfaça exigència.
N.° 111.285 - J. R. Geigy S.A.
- Satisfaça exige:ida.
- N.° 111.286 - 1. R. Geigy S.A.
- Satisfaça exigéncia.
N.° 111.376 Fichtel 6 Sacha
Aktiengesellschaft - Satisfaça ex:génda.
N.° 11.954 - 1. R; Geio, S.A.
- Satisfaça, exigência.
N.° 112.942 -: liame Ansa Vauria
Satisfaça tirtgancla.-

(Seção III)

N.° 113.192 - NSU Werke Mdengesellschaft e Wankel GMBH
Satisfaça exigência.
N.° 113.782 - Lima Oliveira 8
Companhia Limitada - Satisfaça coligada.
N.0 113.852 - Max Hacker Satisfaça exigència.
N.° 114.129 - Trivellato S.A. Engenharia Indústria e Comércio - Satisfaça exigéncia.
N.° ' 115.014 - Bendiz Aviation
Corp - Satisfaça exigéncia.
N.° 115.830 - Magnas S.A. Maquinas e „Produtos - Satisfaça (vigência.
N.° 115.831 - Magnas S.A. Máquinas e Produtos - Satisfaça ext.
gència.
N.° 115.896 - Fichei G Sacha AG
- Satisfaça exigència.
N* 115.897 - Fichtel & Sacha AG
- Satisfaça exigancia.
N.° 115.928 - Gebrg W. Anseth
- Satisfaça exigência.
N.° 115..959 - Caio Ferraz Venoso e Zefer:no Ferreira 'Moo Filho
- Satisfaça exigência.
N.° 115.975 - Ney Gregory Satisfaça exigência.
N.° 116.064 - Nelson Wright e
Luiz Matheus Cajado de Oliveira Satisfaça exigência.
N.° 116:071 - Milton Agustiaho
- Satisfaça exigência.
N.* 116,134 - Tecalemit S A. Satisfaça exigência.
N° 116.241 - Societá Applicazioni
Gomma Antivibranti Saga SPA Satisfaça exigência.
N.° 116.276 - Controla Co of Ame
rica - Sat'sfaça exigancia.
N.° 116.279 - Padrão Indústria
Metalúrgica e Comércio S.A. - Satisfaça exigência.
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N.o 120.180 - Mecânica e Fun.
diçãO Globo Ltda. - Satiatfaaa
03Uff8110ja.

N.o 120.181 - Mecânica e Pua.
dição Globo Lida. - Sa t sf aça
exigência.
N.o 120.217 - Universal Unaring Corp - Satisfaça exigências
NP 120.229 - Armando Braghini - Satisfaça exigência. •
N.o 122.049 - The Wellenine
Foundation United - Satisfaca
exigência.
N.° 122.366 - TW British isrug
.Hause,s Litnited - Satisfaça exigência.
N.o 130.915 - E Merck Aktiengesellsehaft, - Satisfaça exigência.
N.0 130.910 - Farbenfahriken
Bayer Aktiengeselischaft - Satisfaça exigência.
• N.o 132.727 - Metalúrg ica Norte Sul S. A. - Satisfaça exigência.
Indústria Paulista de blévéis da
Aço S. A. - Opoente do tétano
n.e 116.240 - Satisfaça exigência.
Indústria Paulista de Móveis de
Aço S. A. - Opoente do térmo
n.o 124.919 - Satisfaça exigência.
N.0 97.937 - Progil 8. A. Satisfaça exigência.
N.o 102.095 - Canadian Masa
trios Limited - Satisfaça CrigAllCia.

N.o 105.928 - F. Hoffmann ia
Boche dz Cie Sc'. Annnyme - Satisfaça exigência.
N.0 . 105.969 - Societe cies lada
nes Chimiquos Rhone Poulene Satisfaça exigéneet.
N.0 106.889 - Rala sacio co Of
N.° 116.338 - Wijnand johannes Canada Lirnited - Satisfaça cola
Van Den Brink - Satisfaça exigên- gencia.
N.o 108.282 - Koppers Co. ino
cia.
N.° 116.638 - Amadeu Polopoli - - Satisfaça exigancia.
N.° 110.034 - Polengati IndúsSatisfaça exigência.
N.o 116.664 - Adolpho Fritzon tria Brasileira de Produtos Alia
_
menstafteilsofsaraileertoâ
xi if
ne ilaalhani B. k.
- Satisfaça exigência.
N.o 117.033 - Mecânica Industrial Estampotec Ltda. - SatisN. 0 111.793 - American Cyafaça exigência.
n amid Co. •
Satisfaça exigência.
N.0 .117.053 - Giuseppe ManN.o 113.435 - Jaseph Ilanerofi
fredl - Satisfaça exigência.
itz Sons Co. - Sat isf
aça exi g'ên -cil.
N.0 1.19.045
Lemes Franzini
N.0
Ltda. - Satisfaça exigência.
115.692 - The Pura Oil Co.
N.o 119.586 - Verwaltungsge- - Satisfaça exigéncia.
sellschaft der Werkzeugmaschi- • NP 120.804 - Farhenfabriken
nenfabrik Oerlikon - Satisfaça Bayer Alct io ng eselischaft - Satisfaça exigência.
exigência.
N.0 119.687 - Lummus NadarN.o 121.303 - National Distila
/and N. V. - Satisfaça exigência. lera Anil
Chemical Corp - SatisN.0 119.688 - Fadaria S. A. faça exigência.
Ind. e Comércio-- Satisfaça exiN.o 121 . 580 - Pirelli
Societa
gência.
Per Azioni e Mon te catini Soc.
Goa
N.o 119.812 Regia Nationale Per L'I n
Mineraria e Chideis Usines Renault - Satisfaça Mica - dustria
Satisfaça exigência.
exigêncja.
N.o 121.828 - Rousse! Uclaf
N.° 119.820 - Dunlop Rubber
exigência.
Co Limited - Satisfaça exigência. Satisfaça
N.o 121.858 - lionsael (Mar
NP 119.979 - Lamson Paragon
Satisfaça exigência.
Limited - Satisfaça exigência.
N.o 120.913 = Fichtel do Sacha
NP 121.859 - Rousse! Polar -.
Satisfaça exigência.
A. O.
satisfaça exigência.
NP 120.051 - Osvaldo Cardoso
Rxigências
Lima e Onofre Faria Simen - Satisfaça exigência.
N.o 120. 175 - Au tomát icos C N.o 122.078
RousseI PrIst pra a exigêncja.
Walk Control Ltda. - Satisfaça um
NP
122.127 - Badieetie Aniljn
exigência.
& Soda
Fahrik Aktengesellschaft
NP 120.179 - Mecânica . e Fun- - Cumpra
a erjgência.
dição Globo Ltda. Satísfaea
N.O 122.280 - Rayonier /nom.
exigèneja.

porattki':-,'Cumpra a exigénela.
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EXPEDIENTE -DAS DIVISÕES E N. 450376, - Auto Mecatalca - TITULO DE ESTABELECIMEMQ
SEÇÕES EPUBLICADO POR clama 32- D' Arthur de Paula Mau.
DEFERIDO

donnet.
N. 452.436 - &Paulo - classe 39 N. 454.443 - R C - classe 33 44
- Retificadora Paulista à Motores Rabeaa Coelho - Art. 117n6 1.
N.o 124.137 - Aluminum Laho- Transferência • akerarão de nume de Reparao Ltda. - Com exclusã.
N. 457.157 •-• Condomado Lacerai'
ratories Limited - Cumpra a exititular de processos
breques.
•-• classe .33 - Construtora ionas Gora
gência.
N. 482340 --. Casas Pernambuca- doa Ltda. -. Art. 117 n9
Rio, 9 de novembro de 1964
N.° 124.475 - Coranalssariat A
nas - classe 28 - Artistas. Ianadgren N. 413.114 - Cunha Rego , L'Energie Atomique - Cumpra a Antônio Luiz Barragão - Transfe- Tecidos S.A. -• Com exclusão de te- ses 12 - 23 - 24 - 36 - 37ria**
-.4
exiWneia.
rência para seu nome da Patente de ciclos e fios de plásticos.
Comercio
de 117
Tecidos
Moraes Makhadd
Modèlo
de
Utilidade
termo:
130.853
N.
453.765
Karat
classe
13
S.A.
A.
n
GoOdyear
N.0 124.492 - The
9 1.
- Joalheria Karat Ltda.
Tire .1‘, ubber Company - Cumpra - Anote-se a transferência.
N.
477.307
Dormite%
classe
N.
431.213
A.
C. T. R. Agênd
a exig4Ileia.
EXIGE:MIAS
•
eia
Central
Transportes
40
Citzytex
S.A.
Indústria
e
CoRodoviários
'
N.0 125.380 - Sinelair Oil Ga.s
classe 33 - Flávio Eduardo Brandal
mércio.
CLanpany - Cumpra a exigência.
Louise Genevieve e",helle - Mane N. 477.965 - Lia-e% - classe 28 Catuby
e Beneclito
- Art. 117
a 9 1. Sampaio de Barro,
N.0 125.431 - Julio Teotonio Theme Jeanne Chelie - Junto a paComércio
e
Indústria
Hugo
Stinnes
mves - cumpra a exigência.
tente n" 54.083 -- Cumpra a exigên- do Brasil Ltda.
N. 1176.360 - Condomínio Edificld
N.o 125.823 - Dunlop Rubber cia.
N. 478.053 - Directostat - classe Fabiola - classe 33 - Henryk Zylg
Limited - Cumpra a exigência. .
berma. Engenharia Cora, e Ind. S.A.,
1 - Agfa Aktieagesellschalt.
N.0 125.971 . - Universal Gil EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
N. 455.674 - Terr1 -- classe 21 - Art. 117 n9 4 - .11.1 classe 33 apta
DAS
SEÇÕES
REPUBLICADOS
Products Company - Cumpra a
•das Ltda. nas.
- Terral Máquinas .
POR TEREM SAIDO COM
exigência.•
.as
de cant-Com
exclusão
de
a.
" INCORREÇÕES
4.-8.054 - Laboratório Arthut
N. 126.426 - Marfim Jentschik
bio carrinhos de máquina .1c escrever e deN.
Car.--Ilio - classes 2 - 3 -- 48
ietracaprtna e Ladisl ao Caries
mancais
de
rolamentos.
Rio, 9 de novembro de 1964
- J. Arthur de Carvalho Et I mãe*
oottwald Brezin.a - Cumpra a exiSalvigen
classe
3
Ltda. - Art. 117 n" 1.
N.
455.891
gência.
Notificação:
- Chemiswerk Homburs Zweigaieder• N.o 126..447 - Coznorssariat a Uma vez decorrido o prazo de re- lassung Der Deutschen Gold Und Sil- Tron.:!erénera e altcraçao de nome de
d'ular de Processos
L'Energie Atomique - Cumpra a curso prev:sto pelo artigo 14 da Lei ber Scheideanstalt Vormale Roessler.
exigaela.
n. 4.048- cie 29-12.61 e mais dez dias N. 456.986 Redator Paulista A E G Companhia Sul Ata:ai...ma
N. 126.456 - Getuaema Anatait - para eventuais juntadas de recur- classe 32 - Redator Paulista Editora de Eletricidade - Transferência dai
sos.
e
do
mesmo
não
se
tendo
válido
Imprensa
e
Publicidade
Ltda.
Com
- Cumpra a exigência•
Nome ‘otnercial n9 278.998 - Inunde.
interessado, ficam notificados exclusão de órgaos de publicidade. N.0 127.842 - Atnerican Cya- nenhum
rência de sua sede: - Anote-se a
os requerentes abaixo mencionados a
N.
457.041
Econoidro
clasOntnid Com pa ny - cumpra a exi- comparecer a êste Departamento a fim, se 28 - Aloysio Eleoterio Gomes,
transferencia de sede da Titular para
gaiwia.
cidade
•e São Paulo, Estado de SM
de efetuarem o pagamento. da taxa fiN. 457.890 - Braecore • - classe
nal concernente à expedição dos res- 43 - Brascore J3rasilia Comércio. e Paulo requerida com a Petição número
N.0 127.949 - Sonnenreich
40.5940.
liejr Ltda. - Cumpra a exigên- pectivos certificados dentro do prazo Representações Ltda.
de sessenta dias - na forma do paráExivencsas
460.378 - Malersa - clame 50
grafo Único do artigo 134 do Códtgo N.
- Material Ferroviário S.A. Mafersa
N.0 128.186 - Stamicarhon N. da Propriedade Industrial,
N. 472.367 - Indústria e Coaa.rriak
- Considerando-se folhinhas como ca• - Cumpra a ex¡Oncia.
Metlura:aa Atlas S.A. - Cumpra a
lendários.
N.° 128.482 - Miles LaberatoMARCAS DEFERIDAS
classe 41 regar:aia.
N. 460.527 -- Scandia
- Cenprrt a exigência.
N.0 130.914 - Edgárd de 011N. 414.518 - Anectotox classe - Friaorifico Scandia Ltda.
classe 8 ARQUIVAMENTO DE PROC.ESOS
N, ,:ti 111eirel1es - Cumpra a exi- 3 - Química Esaecializada Erich LoeN. 461.038 •-• Zoomex
menberg Ltda.
!.eeula.
Cinematic Anstalt Com exclu(Ficam os processos de marcas abala
N .421 159
• - Clubes Esportivos em são de chapa de vidro fosco, estojos
xo meneamados arquivados).
N.o 131.117 - Companh ia Fá- Reaesta Brasnáutica - classe 32 - e bolsas para petrechos.
to,ca BOI ti' e Artefatos d:.? Me- Frita Rosenbaum.
N. 470.735 - F.N.P. - classe 6 N. 412.961 - Espedito Marque.; de
tai - Cumpra. a exjgêr.cia.
N. 426.059 - Pronave - classe - F.N.P. Fábrica Nacional de Pis- Sousa.
N.0 •31.52,2 - Rozsas Figuei- 50 - Companhi., Nacional de Vendas tões Ltda. - na classe 6.
N. -.!2.362 -- Tipografia Pocal
Pronave.
re:io
Ma!o9 I
• - C.utnpra
N. 471.663 - Praver - classe 32 Ltda.
N.
430.978
Axios
classe
31
eXigêrtila.
Aulas Ind. e Com. de Autos Pe- - Praver Publicidade Ltda. - Com N. 4. -e617 - Kaijos Magazine
exclusão de agendas e de crónicas.
N° 131.630 - Peel Rene Payet ças Ltda. - Cem exclusão de pestaN. 473.628 - Repan - classe 50 Ltda.
nas..
CI1MTIT'a a eL,igência.
Repan Representações Promoções e N. -a 8.557 - Granja Colorados
N. 445.594 Quinpares - classe Aganciamentos
N. 0 139.821 - Abo Kravcuks
de Negócios Ltda. - Ltda.
6
Importadora
Quintas
Ltda.
- Cumpra aerigéncia.
envelopes carCom. exclusão dos artigos: forno.; para Com exclusão de cartas,
N. 466.645 - Alvar Soamartano.
N o 150.434 - Lyda Pimentel fund:ção, forjas, fornos para tratamen- tões comerciais e de visita.
N.
46:.828 - Garage e, Pesto de
Lins (Lygia Clark) - Cumpra a to término, mineração, pontos gegantes N. 474.878 - Piava - classe 3e Servia- l.lbirajara Ltda.
Confecções
Inove
Ltda.
exieeneio.
e sem direito ao uso exdusivo da exclasse 50 N. 4e1 .937 - l3ourbon Malhas e
N 475-.C74 - Paldesil
N.o 154.010 - Indústria Meta- pressão Gemi:no constante do clicha.
Gude( .,eas Ltda.
Sivo
-Soc.,
Industrial
de
Vaselina
lúrgica Unos Ltda. - cumpra a
N. 46.144 - Quichute - classe 25 Olcos Ltda. -- Com exclusão de enve-e
N. 4E.9t6 - 1nd Química P:
igencià
- Irmãos Gasparini Ltda.
Ltr.la
nit
comerciais
e
de
vilopes cortas cartões
N.
449.206
!aproe°
classe
32
N. 41 . Y.644 - Avaro Saanala.no.
No 154.041 - Indústria Metasitas.
E.L'tora
lúrgica Lipos Ltda. - Cumpra a - Inproco Indicador Profissional dos N. 477.348 - Grande Almanaque N. 11.173Contadores S/C..
Feminino Monalisa (Enciclopedia do Watnr.: Ltd a.
exigacia.
C-ui-ratares Aaacios
N. 46:0.167 - Itatiaia - classe 2
- classe 32 - Nair Maria de .oNra.
N.o 154.042 - IndJstria Meta- - Maquiam e Equipamentos Itatala Lar)
Cl
Souza Lambru
lúrgica Lipos Ltda. - Cumpra a Ltda. - Com excl usão de alimentos
- Cooperauto Coop..ra..
exigência.
para animais.
Expressão de PropagandaDelerida çãoN.e 47,...476
.
stancia
aos Autorrobtataa
1
A-.5
classe 4
N.0 154.043 - Indústria Meta- N. 450.168 - Itatiaia
Soc. Ces:l.
Máquinas e Equipamentos Itatiaia
N.
477.378
Cheque
Saude
lúrgica Lipos Ltda. - Cumpra a Ltda. •-• Com exclusão de alcatrão ve- classe 33 - Companhia Universal de N. 365.971 -- Coaeasa Consorcio
exigência.
. e Administi-m,zio S.A.
Administração de Bens - Art. 121. de Inuive 4
N.0 154.044 - Celso Paciello -- getal.
Itatiaia - classe 9
429.283 - DupLansente Gostoso! *N. 38',".303 - Lab. Medicai Laia.
N. 450.10
N.
Cumpra a exigência.
N. 162.042 - Solanum Agro In- Máquinas e Equipamentos Itaaaia Ping Pong - classe 41 - Companhia
N.° 154.052
Aster Indústria Ltda. Com exclusão de estojos, para Brasileira de Novid: de q Drweira -- dustrial ,c Mercantil Ltda. - Antal.
Instrumentos musicais.
veaeae e, processos.
e Comércio Ltda. - CumPra
R. 450..173 - Itatiaia - classe 171
exigência.
Prorrogação de Marca
N.o 154.319 - Alberto Carvalha - Máquinas • Eguipainentoe Itatiaia
exclusão . 4e éártas e
Cace
Ltda.
•
•
Cul/10ra Wgigência. •
•
. •globos, geogreficOs.
•.
• LassinsivadoraePauits• 'N. t..., ,t94 --Fatiai: Nucl.
• N 472 .1309
-.'clLiZe 28 ta- A. idúsfrma eComérció 10.-1 do LOp2'4 E+ Cia. Ltda. w-‘ classe 46
NP /53..834 . - Schering Aktien- N. 450,175 geeelleehaft - Cumpra a exig811- - maquinai • Equipamentos Itatiau centivadora Pi. ujjsta. S -A. Indústria e . - Pu:rusgue-se o registro retificandoComércio - Art. 109 a9 2.
se a data para 12-10-54.
Ltda.
Illetrome Talurgiques - Cumpra

a, exigência.

TEREM SAIDO COM
INCORREÇÕES

exta-teira 13
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Sociedade de Material Elerricos Ltda. caracterizado pelo fato de que a (2), serem presos à parede intende
Semel (oposição sie termo 625.413 - cápsula transmissora está ligada da Carcaça do capacete, através de
stnnente à correspondente receptora rebites de nailon (3), ou material
marca Somei - classe 8).
OPOSIÇÕES
de outra estação e as pilhas corresAktiebolaget Babe (oposição ao ter- pondentes assim transmitindo toda isolante similar, e as duas extreau.
Máquinas Piratininga S.A. Opo- mo 639.879 - marca Grimus - classe energia possível as capsulas recep- dadas da alça convencional (A) são
•tição ao termo 113.423 - Privilégio 50).
toras, acolaroento este dependente igualmente presas à carcaça do (apa.
de Invenção de Prartdi 8 Fialkosld
do acoplamento mecilnloo acústico cate, através de idnticos rebiten isoNatalício
Ten6rio
Cavalcanti
de
AlLtda.
e elétrico entre as cápsu- lantes (3). - Total de 3 pontos.
buquerque (oposiçã: ao termo $14.730 magnético
Liceu de Artes e Ofícios de São marca Folha Democrática - classe las do mesmo rnonofone.
Total de
4 pontos
Paulo - Oposição ao termo 116.277 32).
- Privilégio de Invenção de Ferruc cio
"l'icaMO N9 124.098
Cerâmica Mogi-Guaçú S.A. (oposi- O térino 10 108.700 - privilegio
Gobbi.
de invenção para "Processo para
Samble Indústria e Comércio S.A.) ção ao termo 640.633 Nome Co- preparar
Em 9 de novembro de 1960
um latex do polfmero e
- Oposição ao termo 118.672 - Mo- mercial).
composições
para
revestimento
sueConfalar Cia. Nacional Forjagem perficial baseado no dito latex de Requerente: Schering AO., sociedadelo de Utilidade de Amable Pumar
de Aço Brasileiro (oposição ao termo The General Tire & Rubber Cu. - de alemã.
Pumar.
Ponto característico de: "Processo
cias- Total de 5 pontos.
Ernesto Rothschild S.A. Indústria e 641.489 - marca: Cofabra
produzir 1-benzil-indanos 3-substlComércio - Oposição ao termo .... se 8).
O térmo nu . 122.887 - privilégio de
tuldos" - Privilégio de Invenção.
118.729.
de
invenção
para
"Aperfeiçoamentos
Fábricas tHelcnar de Móveis Croem ou relativos a bateriaLs acoplaProcesso de produzir 1-benzil-indaIndustrias Vilares S.A. (oposição mados e Aparelhos Eletricos Ltda. das"
de Ghcorghe e Nioolau - fica nos substituídos da fórmula geral
ao termo 119.393 - Privilégio de In- (oposição ao termo 641.560 - Ti- retificado
o final do 19 ponto- ...
tulo: Depósito Helena - classe 48). (as baterias.
venção de Otis Elevator Company,
Decasa Utilidades S.A. Comércio e o têrmo 124.432 - privilégio de
Max Lowenstein S.A. Fábrica Indústria (oposição ao termo 631.291 Invenção
para "Processo para proAliança de Artefatos de Metais
- marca Ladecasa).
dução de penicilinas de Blochemie
Oposição ao termo 121.384 - PriviMil Beschrankter
Companhia Brasileira de Roupas Gesellschaft
légio de Invenção de Sebastian Mestung - Pica retificado no 19 ponto
(oposição ao termo 635.897 - mar- as
aerschmidt.
seguintes fórmulas: .., fórmula
ca Trio classe 36).
gerai 1:
Walita S.A. Eletro Indústria (opoS.A. de Vinhos e Bebidas Caldas
(X-1/1)n em que
sição ao termo 122.107 - Privilégio (oposição ao termo 601.693 - marca: C411003NS-NH-Z,-à3
etc.... - fórmula geral II:
de Invenção de Z,uigi Galimbert e go- Reserva C.hristo D'Ouro - classe 42). (R,-X)n-R1-Z, na qual etc. ...
dolfo Savia).
O têrmo 124.958 - privilégio de
Navajas Calçados S.A. (oposição invenção - "Nova estrutura de fitas
Wall-ta S.A. Eletro Indústria
ao termo 643.764 - marca B D Mil para formação de c i nto ou cós" de
Oposição ao termo 12.697 - Privilé- - classe 36).
Sul Americana de Rendas Ltda.
gio de Invenção de Alberto dos Reta.
O térmo 125.261 - privilégio de
HY
Casa Disc& Mardegan S.A. Co- invenção para "Aperfeiçoamentos
Walita S.A. Eletro Indústria (opoem
sição ao termo 122.737 Modelo de mércio e Indústria (oposição ao termo tampas atornzadoras para frascos
629.489 - marca Lev-Lev).
Utilidade de Nilo Martins).
plásticos em geral" de Vasoflex S.A. onde o anel benniteo também pode
ser substituido, por exemplo por gruMoplast S.A. Indústria e Comércio Produtos Plásticos.
Reis Cardoso Botelho S.A. Indús- (oposição ao termo 645.235 - Nome
pos alcoxi, e onde Y significa halogéO
têrmo 125.352 - privilégio de
tria (oposição ao termo 122.737 - comercial).
invenção para "Formas para impresModelo de Utilidade de Nilo Martins).
' N R no qual
são
Vana"
Moplast S.A. Indústria e- Comércio chaft - de Kalle AktiengeseIls- nio ou um grupo
Reis Cardoso Botelho S.A. IndúsR'
() final do
tria Gráfica (oposição ao termo 123.585 (oposição ao termo 645.236 - marca 19 ponto: fica retificado
Bohmite.
R
e
R'
são
hidrogénio
ou
restos ai- Privilégio de Invenção - de Jarbas Mapiast - classe 40).
O têrmo 125.846 - privilégio de
Sociedade Mineira de Lanches Ltda. invenção para "Dispositivo de con- coilicos inferiores que podem também
Pinto de Faria).
Sonha (oposição ao termo 646.052 - trôle e fiscalização para queimador ser substituídos por grupos OH ou,
Estacas Franki Ltda. - (oposição marca XO-DO - classe 41).
juntamente com o átouso de nitrogéde óleo' de Tm W. oertli A.G.
nio, também formam um resto beteao termo 123.997 - Privilégio de InO
termo
127.518
privi15010
de
venção de Albert George Bodine Jr.). Precon Premoklados de Concreto» Invenção para "aparelho filatftio roc:clico como Peja o resto piperidiAnuo S.A. Indústria e Comercio Protendido S.A. - (oposição ao ter- orcedor de Monsanto Chemical Co. nico ou morfolinico, caracterizado pelo fato de efetuar-se a adição" de ed.(oposição ao termo 125.360 - Mode- mo 643.112 - marca: Precon
O têrmo 127.621 - privilégio de do halogenidrico a 3-benzil-indenoa,
lo de Utilidade - de Anatole Kagan). se 16).
invenção para "Aperfeiçoamento no eventualmente substituídos no rente
Amo S.A. Indústria e Comércio
Frigorifico Renne. S.A. Produtos conjunto de suporte para roda de
e em seguida, se desejado,
(oposição ao termo 125.315 - Privi- Alimentícios (oposição ao termo: .. Pula em arado" de Asa Auto :leoas benzilico,
a reação do 1-benz11-3-halégio de Invenção de Anatole Kagan). 645.071 marca: Ana Rosa - classe e Máquinas Agrícolas S.A. - fica realizar-se
logeno-indano, eventualmente substiretificado
o
0
1
9
ponto:
1
)
AperfeiBrundy do Brasil Conetores Ltda. 41).
tuído no resto benzilico, de maneira
çoamentos no conjunto de suporte em. si conhee.da," com amoniaco ou
(oposição ao termo 145.717 - ModeSão Paulo Alpargatas S.A. (oposi- para
roda
de
guia
em
arado,
earaclo Industrial de Amp. Incorporated). ção ao termo 643.139 - titulo Fábriambas apropriadas para formar os
riz,ado pela fato de a roda ou disco correspondentes
S.A. de Materiais Eletricos (Same» ca de Macacões São José - classe 36). de
1-benzi1-3-araino- inguYa,
equipada
com
limnador
de
- (oposição ao termo 145.718 - Mo- São 'Paulo Alpargatas S.A. (oposi- terra, ser montada na extremidade danos.
delo Industrial de Amp. Incorporated). ção ao termo 643.653 - marca Ran- de um eixo -principal em L, com Total de 1 ponto.
Wapsa Auto-Peças S.A. (oposição cho Popular - classe 36).
• secção transversal circular, eixo Cate Prioridade: Alemanha. em 12 de
ao termo 124.315 - Modelo de Utili- Laboratórios Krinos S.A. Indústrias provido de flange anekr com furos, novembro de 1959, sob o ro Sch 26.963
dade de Sabino Caricola).
da qual é introduzido no in- IV-12 o.
Químicas e Farmacêutica (oposição ao acima
terior
do
central vertical de
Comércio e Indústria Matos Rocha termo 644.122 - marca: Oftalzin - uma peçaoriffelo
suctentsdora esta dotada
S.A. (Oposição ao termo 640.653 - classe 3).
TERMO bi• 124.433
por sua vez de aba anelar inferior
João Gomes Xavier 8 Cia. Ltda. ,a)m furos diretamente apoiada OTítulo: Bazar Cruzeiro - classes 8
Am 24 de novembro de 1980
(oposição ao termo 643.196 - marca bre a. dita !lance. com fixacrço mútua
14 - 15
- 11 - .12 - 13
Aprazil - classe 3).
provida em caráter regulével, por
17 - 23 - 36 - 37 - 49).
parafusos cravados nos furos con- Requerente: Ciba Société Anonyme,
Manufactura Des Montes Rolex
cordantes. ((Total de 3 pontos). firma industrial e comercial suíça, esRETIFICAÇOES
S.A. Bienne (oposição ao termo nútabelecida em Basiléia, Suíça.
mero 639.873 - marca Rodex - clasPontos oaracteristicos: "Processo
Picam
os
pontos
característicos
se 6).
abaixo mencionados republicados por PREVILÉGIO DE INVENÇA0 para a fabricação de derivados de
1: 1-dióxidos de 3: 4-dihidro - 1: 2:
Goyana S.A. Industrias . Brasileiras terem saido com incorreções no dia
4-benzotiadiazina", - Privilegio de
de Matarias Plásticas (oposição ao 5-11-64:
116.329
TERMO N°
Invenção
termo 641.042 - marca: Aquarela - O termo 319 77.478 - modelo de
- Processo para a fabricaçáo de
classe 15).
utilidade para "Um selim para bi- Depositada em 19 de janeiro de 1:19
1-Mó:ridos de 3: 4-dibldro-1: 2: 4Manufactura Des Montras Rolex S.A. cicleta e veiculos similares" de . Fá- 1960.
bermatiadiazina da fórmula:
Etienne (oposição ao termo 639.761 brica de Bicicletas blonark S.A.
térmo
n9
102.207
privilégio
O
marca: Goraz - classe 8).
Requerente: Indústrias Brasileiras
Somervell Brothers. Limited (oposi- de invenção para "Acoplador tele- de Matérias Plásticas S. A. (São
Estanislau
Azefono
interninico"
de
ção ao tèrnio 639.558 - marca K - vedo - fica retificado o 19 ponto Paulo).
classe 36).
por ter saldo o artigo: 19 - Aco- Pontos caracteristicos de: AperfeiDancor S.A. Indústria Mectinica plador telefone interfõnico, composto çoamentos na Construção de Capace(oposição ao termo 641.427 - Nome de um ou mais estojos Ou 'caixas su- tzs. - Privilégio de Invenção.
portes com propriedades MedInicas, 1') Aperfeiçoamento' na Construcomercial).
acústicas, elétricas, magnéticas e ou
Metalurglca Trevo S.A. (oposição suas
composidles no qual foram em- Ç ão de Capace tes ,caracterizam-se peao tèrmot 644.036 - Titulo P519* Tre- pregados dela *cultas era oése, prã- fato de os vários elementos (1) na qual a representa 4 ou 5, e sate
vi - classe 13).
tioarnente . independentes entre et,,de suspensão interna da charneira sal& caracterizado pelo fato de se ta•
NOTICI
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ger . reagir tuna .2:.4-411aulf~ne cartone, on dos sons . saia. atentai- .304 I, 2, visando a preduçit0 dos coraedo pelo fato- de se reagirem os ha- 'respundente.s 1-delticiro-derivados meda formiva:
‘...genetos de ácidos sultbnieos da for- diante formação de Iam composto
fórmula Ei
mula
R — 230. — Hal,
`f3c
com éteres, de iso-urtia da fórmula
NH

...1111 ..

't O jui
2 2
com um alciddo da

lente de hh1rocarboneto e (b) pele
menos ilm bloco de oxi-akolleno con:
tendo, yal0 Men015, 4 radlcala de oxo.
alcoileno representados pela fórmula
— 11*-0). na qual 13' à um radical al,4
coileno entendo da 2 a 10 átomos de
carbono, sendo ae citados blocos de
dimana e oxi-alcolleno lIgado entra
pela citado radical di-valente de
hidroctrbaneto. (Prioridade: EE. UI;
da Ainfat.ia... em 12-6-61. za.9 110.265) .;
Seguem-se os pontos de na. 2 a 20.

eventualmente
ventlmente na tonta de seus sais,
'1"----RMG N9 120.243
onde, nas fórunu:es, R, e R, têm o
•
fgnificado acima ledieado, Ra sigrdum radical de hidrocarboneto aliDep. ern 22 de março de IMO.
cH-ez2-cno. f.ca,
tático, e Hel indica uai átomo de halogênio, de ao bidrolizarem, em meia
Modélo Industrial.
ácido, es produtosde condensação e
Requin-fate:
Miguel PosUgUalii
convsrterem
os
compostos
obtida
se
ou com um composto da fórmula:
dos eventualmente nos sais corre.spon- na qual Z e R, possuem o ~incende São Paa...„
dr.ntes, per meio de bases inorgómicas mencionado acima, podendo conter Titulo: 'Conjunto secador para ea.
ou orge.nicas.
dupla ligação na pigi- belos e. c...tros-.
Finalmente, a depositante reivindl- uma1,adicional
2 e de te ineteporar um ãtorao
2 ),
ca, de acordo -com a Conlenção In- ção
cio fluor na. posição 9-alta do couiternacional e de conformidade com o pasto
B, por porceuos usuais, desde
aa-tigo 21 do Código da Propr.e
que
seja
visada a produção de um
dos
correponprioridade
liadustrial, a
16-metilencr-esteróide
fórmula A.
dentes pedidos, 4depoeitadas na Rapar- em que X=F, havendodeformação
de
tição de Patentes da Alemanha., em um composto defórmula C
8 de agosto de 1955, 3 de setembro de
1055, 14 de outubro de 1955, 15 de ou53-csa"1:Cs.
tubro de 1955, 13 de outubro de 1955
CR 1
P
e 7 de janeiro de 1956,
I
12 o, F
18.136 rvb-r2 o, 111 18.33e
a„ites
12.848 IVb-12 o, F 11.433:i
o,
18.626 IVb-12 o e F 19.253 'Yb-12 o,
onde n tem o significado dado acima. respectivamente, assim como a prioria dupla ligação O =N ser reduz.da, dade do termo nv 88.416 de 7 de agós.
eu se fazer reagir um mtrobenzeno da to de 1936. do qual o presente pedido
fórmula •
It — "Conjunto secador para cabeé um desdobramento.
los e cetros". caracterizado por se

W

•n•

110

Irr

LIO2.

*Cl

Total de 1 ponto.

TERMO N° 134.525
1121102

150aa,

com ura aldeitio da fórmula:

Em 29 de novembro de 1961
Requerente: E. Merck AktiengeselIsebate, tinas alemã.
Pontos emeicteresticos: "Processo
para a produção . de 16-Mettlenc-esteelidas" . — Privilégio. de Invenção.
19 — Procesos para a produção do
16-metileno-esteról1es de fórmula
3

no qual n tem o significado dado eci-,
nm. e se reduzir e, se despelado. se!
converter um sal resultante no eorn- *
posto livre ou o composta livre resultante num sal.
Total de 2 pontas.
Priorida de: Estados Unidos da Afia&
ries do Norte, em 25 de novembro de
1959, 4 ee março de 1960 e 12 de • ulho de 1981, sob os nvs 855, 275, 12, 679
e 42. 216, respectivanamte.

cio 2

kra e m asna
.8 • a ,,,,

-

*

constitui de coluna vertical extensi.
vel, prem por meios usuais á. parede
ou tam:aiit) e que possue superiormen.
te jun..1 ãngular, preferivelmente de
noventa graus, preongando-se por
meio d.) tubo horizontal, edtensivel,
até outie junta em . r subindo, dena qual Z nossue o significam men- pois,
em ;,.:igiCo reto, por meto de ou..
cionado, podendo es tar contida na po- tra eolur
ellindrke, ate o capacete
tic/to 1, 2 uma dupla ligação adir.lo- secador o . -de
se prende de modo mel
nal.
e cOnVtin
Total de 6 pontos.
Total ds 2 pontos.

• 1<.-(1.../

T-.123410 N9 132.053
TER1130 N° 144.550
Em 3 de junho de 1962
Era r..0 de janeiro de .1963
Union. C,arbide Corporation — Estadas Unidos da América.
Requer. - te: Jorge Morda — EstaTitulo: Campas:içais de ewpuma de do da (3..:.nabara.
uretana contenda atioxanaoin-alcotlenado: Doiro e original modelo de
nos hidroliticamente estáveis. — Pri- tijolo
de '--ade. — Modólo tadustrial.
vilégio de Invenção.
19 — Uma composição conversivei
em espuma de poburetana caractere.
nada por cor.prtienderi (1) pio tocam um I) V-eter (2) pelo menos um
to-cianato orgânico (3) uni catalisador para a reação de poli-eter com
iro-cianato e (4) como estabilizado:
(te espuma um cO-pulimero de blocos
de siloxana, e oxisalcollcno compreendendo (a) pelo menos um bloco de
snoxana contendo, pelo menos, nuas

e ae seus ,-aenidro-derivados, caracterizado peio fato de se tratar 16-metil-5, 18-pregnadireo-3-beta-0I-20-0na
respect:ramente o seu 3-ac , lato, com
um, agente epoaddante e de te efetuarem nc 16-alfa, 17-alfa-óxido-esTIRRIvro No 129.845
teróide assim produzido as seguinte.,
rr.odirica Oca, em qualquer eeriaeltoi
(a) abertura, t'or meio de fraeonaEm 'l de junho de 198i
mento, do grupamento 16-alfa-metile‘equerente: i¡arbwerke Elpeenst 16 Jelfa, 17-alfa-óxido, mediante fwe
Aktiengeallechaft rorm. Meister Lu- maeãod e Uni grunamento 16-metileno
unidades de siloxana representadas
cus Brilning, Frankfurt/15.4ain-Ree- e de um grupamento 17-alta-OH,
(b) transformação do sistema 3-be- pela fórmula.
chet, Alesatinha.
ts_01t2-5-eno, por processos usuais no
Pontas caractsristicos de 'Processo
3-oeto-4-eno,
para a. obtenção de sulfanil-urélas" sistema
(c) introdução de um grupamento
— Privilegio de Xtivenção.
hidroxila em posição 11. por meio de
le — Processo para a obtenção da etcubação com microrganismos hidra/santas,
sufi] - uréias de fórmula geral
R — SO., — — CO — — Re (d) substituição do substituinte
onde R Significa, mit radleal fenila, Z=11, mediante tratamento seriado
no qual um ou, dois átomos de hidra. com bromo elementarou solução iodagénio podem estar substituidos por da alcalina, e aeilato de alcali. peio na qual E contém de . 1 ta 12, Contos
grupos alquila ou alcoxi, cuja compo- redima re=4"erci/a, vlmndo a. nroducgo do carbono e mm indicai mona.-vs.
nente alquila contém até 8 átomos correspondentes asteróides- com lente. de hictroaactionetst ou radical
carbono, e ou por átomos de haloged,tana. funda oxigênio na posição 21 e d/-valente tre bletolarboneto, e b e

Rb8i°4-.0

19 —
e oriísilal modálo de tijolo deruado”,. pana construção de
paredes do varandas, muros e sim!..
'rareei c..ar...tuirrieado.. pelo fato de ser
constituida de duas peças: a primeira
externo. é unia moldura formada qua.
:drangular . peba moendo da quatro
'planos &Locutor.. pacalelemente doia
a dois formando ihiguloa retos- Inter.
nos; pontos- de encontro e ei
nia ou na qual E significa, uni racila.l) ter tineartbnimeão. da. lI gagtio Il. 2' !1, 2) ou. a contienáka a ettertin bloco de !namento.
meado,. 'oiça é um ornato de. farm,: esde aldrocartionern altiletcr nntitatarada., mediante trabimento oene ailogena‘ pela' atem, nina daa., cita- telar com quatro . Dantas.
r^dlea l t hidroearboneto allate0: ou' agentes desidrogenanter gulasieea
da* maidadepellogana na qual.
c'zIoellático com 2 — 8 átomos. de!raicrobiobtkoe, • em uma dupla'
pelo menos um B4 -n radical di-sa- Total de 2 pontoe

--r
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de ser constatuido de placa de couro, água poUvel. sendo ainda acrescida
plástico, borracha ou outro Ltaterial andina rabra ,e essência de rosa
conveniente, preferetelmente na, fór- finalmente :alo fato dos elemento/
Etn 18 de março de 1963
leni. 24 de novembro de 1962
ma de pequeno retângulo, flitável por acima enunciados, gesso. álcool e água
Requerente: Henry Jaiet — São cola ou outro processo asnal, à parte potável, ser= comaiados e misturarás
Patente de Modelo Industrial.
mediana da região anterior da sola doa a frio nas proporções de 10%
Requerente: Angelo Barrei — Elo Paulo.
20% e '70% respecravamente, sendo
11,ulo: Nevo modelo de embalagem normal do calçado.
salgo.
Toial de 2 pontos.
que quanto a aniena e essancia afta
Titulo: "Nova e original configura- para qualquer sorte de mercadoria,
empregadas quantidades tufe:denteei
leio de salto paaa eraçados femininos". — Modelo Industrial.
oproxirnadarente 0.1%.
Local e.ztaaalec.do: -- Na aviai
Total de 2 pontos.
TWIMO Na 121.229
tio az.ado de Cate Paulo.
"Nova e original configuraçeo de
Patente de modelo de Utilidaue.
I
salto Para ca:CaCce, ?meninos",
TaR04.0 119 123.208
Depositado em 14 de julho de 1960.
Requerente: Mealnica Esfera Ltda.
Em 4 de outubro de 1964
Taulo: "Nova d.sposiçáo constru•
tiva aplicada a dispositivo de ilumi- Requerente: ilachlawa
Emseezob
nação" — Modelo de Utilidade.
Japão.
•
19 — "Nova disposição construtiva inaLituce
Proce-o4 de fiar rayma
aplicada a dispositivo de iluir.biaçãoa
compreendendo por exemplo :aidetor viscosa de 41410 giau de polimeriaacao,
Priveégo cte acienção.
basculantes, caracterizada pelo fato
o de tawacaçao de filamento
de que a caixa ou base da conjunto ouProces.
fibra de rayon pelo qual é fiada
se apresenta, superiormente em sua
• 19 — MIM) ineaaao de embalagem abertura, circular, com Unge inter. uma viscasa de alta viscosidade eoni
para qualquer sorte de mercadoria, no dotado na face superior de plura- abo DP de celu.cae no banho de tia.
oaracterizado por ser uma esfera teca. lidade de filetes circulares concêntri- ção com uma concena-sição de ácido
feita em duas m etades encaixadas c.a cos. contra os quais se a:rarto_-. em sultenco ee menos de 30 g/lt, Caractre si por sus zona equatorial, onde corresponeracia os filetes dispostos em terizado p •lo fato que a temperatura
* provida de uma estreita faixa cir- tampa, esta dotada de saliência ex- do banha de fiação é mala alta de
cundante e sendo o conjunto. Mal- terna circular que eneolve a periferia que 300 C e qeue a concentração de
mente. provido de repre.sentação grá- da atertura da caixa, sendo a tampa anSO4 no baniu) de fiação é calmeisfica do mundo, com os seus pólos dotada de postibaidade de rotaçao em teria de sae a 2,0 gflt de acórdo coro,
oceanos. continente, círculos e linhas. reação à cai xa mencionada, sendo o a elevação da temperatura do banha
"Mal de 2 pentos.
contato mentido através de luva que de fiação.
*mova e original ea—e,.....eão
envolve superiormente a periferia da O reqeare.nte reivindica a priorida.
salto
para
calçadas
femininos".
de
tampe, luva essa atraver_ade por pa- de de idiaaco pedido depositado na
earecterize.da por a parte inferior do
Repartição de Patentes japonesa em
rafusas ou preallhas apropreadas, li- 2
=MO N° 149.011
mito coratituirase de um prolon gagadas a Lnllênclas externas existentes de novalabro de 1959, sob O numemento (I) triet4Pco, cuia face ante
no 34.25C-b3.
nao paredes da própria caixa.
nor 6 racialmente mandries. e as Patente de Modelo Industrial.
Total
de
3
pontos.
faces posterior e leterals, centinuas
eiseositado em 2 de maio de 1963.
terem a formn de hiperbolfede de Te- — São Paulo.
TialadO 119 123.30:1
C Ond por a foce superior, Titulo: "Nava e original configuraTM:20
N°
121.552
plana. ter peetariormente uma prole- ça0 ornamental aplicada a biscoitos".
Em 10 deoutubro de 1e61
ee n oe) reaaamaca paralela à cem
Em
28
de
julho
de
1960
loueitnernol do prolongamento
Requere:a:e: Alberto dos Reis ia
(1): e nreas ainda por um furo tia
Requerente: Eduardo &Mino de São Paulo..
peesdeoae ee tea o eaferior, sendo a
Titulo: tanride.eoamenfos em calça,
Oliveira.
átrea desta face Menor que a da face
deixas. — Privileg.o de Invetiçao.
Titulo:
N670
proceeos
de
fabricação
aunermr.
— Apeareiçoamentos em calçadel
de reticulado de material pdaadtaco. — res. caraceazados
Total de 2 pontos.
peio tato de a bk•
Privilégio de Invenção.
mina recurvada ou calçamora pro•
19-- Nnvo proce ,os de fabricação priamente daa ser provida de um ca,
'MAMO N9 148.77e
de reticulado de material planeta ca. bo farinado por do:a ou mais usarei
racterizado pelo foto de que os fios tubulares, de ma tro comprimento 4
Depositada em 80 de abril de 1969
do d'to materiel são colados nas mu- de secçõe3 escitionaciamente crescentues Intersoc-ões por colles.céncla Is- tes. encaixáveis telescopicamente uai
Requerente: Romeu Inanstria Meto é, por caldeamento obt ido do con- no interior do outro. o último deles
talurg ca e Plástico Ltaa.
tato mútuo em fase pastosa.
sendo dototta de um cabeçote termiTitulo: "Nova e Ga.ginal eallnadea1° — "Nova e orlai/a/1 configuração Total de 5 pontos.
nai, com erIlicio lateral e provido de
elo ornamental aplicada a espeilaus arnementaeão
saliceda 'a biscoitos"
alça de easpenseo; e por sua vez 0
istroviseree" — Modelo Industrial.
na farma de placa retangular, circular
primeiro 5 (31, 3r do cabo, podendo ser
Tramo•N9 122.557
ou de outro formato quolquer d-sejaMac k°, e d o`ado de uma &cala refedo. eetrecteri"arlo 'pelo fato de serem
rente a exl:bragem de pneumáticos
eotados Teor emees ae lace. de 'tenraEm 12 de setembro de TM;
gravada r.a sua superficie laterie.
adrde de rebaixos tronco_plranddais.
Total de 3 pontos.
14, oundrodnn. as do menor ares Requerente: Malharia /rmaos Dadispo-tao nos fundos adjacentes, de hese Daud S. A. — São Paulo.
tal forma que um corte tranversat Titulo: AperfeiçoaxnentoS em
TaaaVt0 NP 123.345
meias
•rewente a fazura arroximada de
telharas em geral. — Privilégio
lesariam lte-dos por fundas de redu. para
EM 23 de julho de 196b
de Invenção.
Can espemura.
Total de 2 pontos.
Aperfeaoamentos em meios RequerenTe: Mário Parunhos
eito
'ara senhoras em geral, caracteriza- Paulo.
•
los peio fato dr as mesmas apresen- Titulo:e:3c a tipo de martelo-eletroo
TERMO N9 119.503
tarem em suas barras, um pequeno magnévx0 p 'a p:rcuts.5.o. — Modetriângulo, cuja bissetriz está na linha lo de Utilieade,
oposta à da maura das meias.
Em 29 de abeia de 1980
1° — Mie tipo de martelo eletro.
• magnetico para peruado, caracterio
Requerente: leenriciue leugler JU- Total de 2 poeto&
sada por ter uma bobina elétrica cujo
nior — Paraná.
núcleo irte.ramenle livre pode ser
MoTitulo:
Porta
—
etiqueta.
—
Tra.mo N° 122.754
•10 — "Nova e oritanal configuracâo delo de Utilidade.
projetado vira fora, conforme é aque.
.ortuaeoe tel apl ic a da a espelhos rela atuada por =acorrente elétrica,
— Nevo triodé/o de porta-etiqueta Dep. em 7 de julho de 1980
trovieoreg". apresentando espelhe de19plataticos
e assim ir dc enaontro a um objetivo
transparente,
de'
acordo
etted"edo. retan ceide r ou de outra Mr. com o desenho e amostra mata
qualquer.
ma moam.* en-4'm'ente, caracten- Total de 2 pontos.
Patente de Invenção.
veda nein feto de aue o _aporte do
Titulo: nevo produto para limpar
e polis vidros, metais e outras superemeellao eed" face aoeterç or apreeento
TI.R.M0 119 123.994
deos -*r ancem teiformes. aberta,*
T5Ral0
149
119.930
peai Man e rem emale se eneabseen as
Requerente: &Instilo Cianeto. —
Em 4 de novembro de 1965
extreeneeeiae ee por de tubo', em forSiso Paulo.
•
Em
6
de
junho
de
1960
19 — Nevo produto para lindar e Requerente: Perfumes Coty S. A.
am do redelyeke. cuias ramoR oonto
atraveaseart dao• luvas manietas, elonRequerente: Takesi Monta — São polir vidros, metais e outras superri- B. — Medo da uenabara.
Inales. Mor/tomam peta mete media.. Paulo.
eles", caracterizado essencialmente Titulo: estalo de. pó de arroz comna. talando o ~Junte doa duas 10- Título: Solado auxiliar para calça- Per aprementar como Elementos plena pacto porta-bateu. — Modelo de lata.
a um suporte fixo a uma sa- dos em geral. — Modela de Utilidade. eluda de comnosieão, gesto creaukri- /idade.
ra** alonga!
l'Ecdado auxiliar para calçados nbo e akeol 91 O. L. ~des. 1— Estojo de p6 de arras compacto
Total de 2 pentce.
em maio, eareoaarizade, pele tato
panporellea pré-determinadas; eent porta-bateu. caracterizado ' pela fato

TIMIO 140 147.715

TERMO No 147.870

1
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de eixo Ou pino para a arriculaçao
doa elementosde dobradiça eue forusam corpo único, . reepectivamentee
cem a caixinha e a tampa do ase:do
de pó compacto; tudo substancialmente como dee.crite e representado rio
desenho anexo.
Tfirsm N9 124.464 •
En 25 de novembro de 1960
Requerente: Westinghouse Electric
Corporation — atados Unidos da
América.
Titulo: Nevo modelo de caixa para
ilustre. — Privilégio de "Invenção.
— Nevo modelo de caixa pare
lustre, caracterizado pelo fato de ser
constituida por um corpo de acção
transversal, suestanclaimente era forma de U de lados abertos e apresentando um fundo plano de cenfigureção em forma de I.
Total de 4 pontos.

protegida; apresentando inferiOrmente, uma tira, disposta transversalatente na bom inferior da manga
e presa com cada uma de suas extremidades em pontos diametralmente
°obstes, de modo a constituir em ez
-triboquesvrádanilhopra4,
protetor, medtente e eneolçeo da (lheba da do calçado cio utente.
Totae de 2 poreree
-•_
.TERMO Ne 126.160

ser

Emn 27 de jane!ro de 1961

Requerente: Capas Plásdleas Celtacone Limitada remenda -- SeeePau
lo.
•
Tituloi Cobertura plástica para
Priviséglo no Invenção.
carretas.
1° — Cobertedi plertci para garrafa,' caraelereada por compreenelet
uma cada, feita em meterias plástico
preferentemente opaco e ele:crido, com
a lonfiguraçâo reproduzindo exatamente a supei fluie leteral s da garrafa,
desde a base até o gars, 11o, apenas
TERMO N9 124.524
ligeirarente ma!or que aquele, e tendo abertas a boca e a supernele OU
Eu i 29 de novembro de • 1960
funeo
Total oe 2 pontua.
Requerente: Farbenfabriken Bayer
Aktiene, ellschaf t • — Alemanha.
Titulo: Processo de cultivar. — PriTERMO Ne 126 .188
vilegio de Invenç5.o.
Proce-ao de cultivar o vírus da febre
Lm 27 de j1111C:r0 de 1961
alteai, caracterizado pelo fato que o
Rageerente:
Julle Neve ,: Antônio —
opitéto da pele externa de .porcoe
abatidos é incubado em solução nu- Estado tki. Guanabara.
triente. na presença do virus da te- Titello: Renovador de gatuna.%
Modelo de Utilidade.
bre aftasa.
— Renovador de gravatas, rataiPrioridade: Alemanha, em 2 de dezembro de 1959, rob o n o .F 23.990 ter:lado por ter a forma da gravata
renovando e se formar de peças riIVa-3011.
gidas od moulo flexivel que permitem
a sua introouçao na Minha formade
TM.aTO N9 125.377
pela gravata
Total de 7 pontos.
Em 29 'de !!.:zei.nbrO de 1960
Requerente: Universal ora Products
TERMO N2 126.628
Company. — Estados Unidos da America.
Dep. rui 5 de dezznibrn de 1960.
Titulo:e-Processo para tratar água.
— p rivilégio de Invenção.
Requerente: Dr. Salvador M,atheus
1° — Um processo para tratamento
de Agua contendo uma impureza de Titulo: Nevo relute capam/rei. —
enxofre em uma concentração infe- Privilégio de Invenção.
rior a 25 em p5so, caracterizado pelo 1° — NUL), rebite expansível", rafato dos compostos inorgânicos de en- raeterizado essenc i almente por consxofre exidávets presentes como im- tituir-se de um corpo cilindrico e eco
pureza serem cher:gados a reagir com sanfonado, de borracha, plástico ou
oxigénio na presença de um catali- outro material flexível e resistente,
zador de ftalocianina.
o qual é provido de uma aba básica
Total de 7 pontos.
de apoio que forma ou não em relaA requerente reivindice de acendo ção ao corpo sanfonado uma gargancom a Convenção Interliacional e o ta ou ponto de fixação das chapas,
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903. de placas ou elementos equivalente, po27 de agasto de 1945. a prioridade do dendo ainda o referido dorpo
correspondente pedido depositado na nado atuar por eipansão, compressão
Repartição de Patentes nos EE. UM ou tração, usando-se para teso; um
da América, em 28 de deetembro de meio on recurso qualquer.
1959, sob o n 0 862.059.
Total de 5 pontos.
IMIVIO) N9

126.081

TedaMee NO 126.668

Em 24 de janeiro de 1961
D..73i. 10 de fevereiro de 1941
Patente de Modelo de Utilidade da Requerente: Reale AktiengesellsInvenção de um protetor para a parte chaft, sociedade alemã.
Inferior das pernas das Calças Com- Ponto característico de: "Processo
pridas e outros, contra os efeitos da eletro-termográfieo para a produção
chuva.
de cópias" — Privilégio de Invenção.
Carlos Dei Claro e Adalberto Dei Aromam eletro-termográfico para a
Claro. — Capital do atado de na. produção de c6pias, caracterizado pePaulo.
lo fato de se depositar sabre o mo19 — Um protetor para a erarte in- fino a ser copiado um material eletro_
terior das pernas das calças co/npri- terniográfico (impiamente permekvel
das e outros, contra os efeitos da chu- to radiações térmicas do modo tal
va, caracterizado por uma peça tubu- que a face do material de cópia °P oslar em forma de uma manga, feita á á de moda% apresente uma camade tecido impermeável on Semi-Im- da eletro-termográfioa a qual é propermeável que apresenta uma de suas vida de ude, carga elétrica, o mais
extremidades, aquela correspondente tardar depois da deposição, de se pera boca Superior, provida de um elás- mitir a atuação de radiações térmicas
tico oontornante pelo gel se proces. sabre o modelo através do material
na a fixação desta parte do protetor eletro-termográfico de se revelar.
na perna, sdbre a parte da calça a fixar de maneira conhecida , o que,
•

• ,
dro tetro: tét:co aulin obtido do modelo.
Finalmente, a depodtante revinda
ca, de acerdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o
artigo 21 .(90 Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositea na Repa: tição de Patende da Alemanee em 13
de fevereiro de 19e0, soh ó no id 39 837
1Va-15k.
--et-Med re n- -

Novembro de 194

pelas laçadas doe pontos de várias .

co: curas em ponto de cadeia ou de

pesponto que se colocam paralelamente formando uma cobertura, e da
alma de enchimento com a mola he-.
• ,,iail ,er 1:ceada pelas costuras pa-;
ralelaS de cobertura tuillateralmente.
airetammte à uma fita suportaciora
ou da alma de enchimento ligada à
mola helicoidal pelas costuras paraleni, de cobertura ser ligada por uma
costura em zigue-zague à beirada do
uma fita e uportadora de tal maneira
que permanecem livres ulérnente às
áreas de acoplamento fronteiras umaa
Teatm0 Ne 124.697
às outras e ereencialmente as partes
das espiras que lhes são opostae
Em 5 de dezembro de Wel
que servem de guia para o corrediço.
Requerente: Dureeeis, Indústria de Total de 3 pontos.
Lerias e Luvas Ltda. — São Paulo.
Titulo: Duráveis, Indústria de Lonas e Luvas Ltda. — Privilégio de
Ne 124.869
Invenção.
Can 12 cie dezembro de 1960
1* — Nova niekcariaprotetora para
Requerente; Manufatura de Oravauso induetrial, prevista para ser aplicada ao rosto do usuário, abrangendo tas e Lenços Duplex S. A. — sebo
a região do nariz e da boca, caracte- Paulo.
ltU10: Aperfeiçoamentos em gra.
rieada por compreender inicialmente
uma armação inferior, substancial- catas — Borboleta. — Privilégio de
mente triangular, com grande abertu- Invenção.
ra central igualmente configurada, e 1° — Aperfeiçoamentos em grava-ladeada por séries de pequenas saliên- tas borboleta, caracterizados por comcias, armação esta provida de duas preenderem inicialmente um suporte
abas laterais, contornantes de dois de Em forma de V bem aberto e ligeira..
seus lados, que se encontram superior- mente recurvado no sentido transvermente formando uma cobertura para ral, suporte este previno een sua face
o nariz, e ainda dotadas inferiormen- posterior, e ai fixada de maneira afiete, de um par de orelhas laterais sa- queda qualquer, de uma pequena peça
lientes, bem como de duas aberturas em forma de T inveftido, com o ramo
central dobrado e revirado para baipara fixação de alçaelactica .
xo, formando gancho; e a tira de teTotal de 3 pontos,
cido, dobrada em três trechos superpostos, constituinte da gravata-borboleta propriamente dita, sendo aplicaTeeRMO NO 124.800
da central e anteriormente abre o referido suporte, e ai fixada por uma
lan 9 de dezembro de 1960
pequena tira de tecido-, aplicada transRequerente: Walter Erich Beduim= versalmente aebre aquela, tendo as
— Alemanha.
extremidades introduzidas e costuraTitulo: Fecho corepiço recoberto da das no interior do espaçamento formolas helicoidais. — Privilégio de In- mado entre o suporte e a peça, postevenção.
rior citados, formando assim o na.
1° — Fecho corrediço recoberto, de
Total de 2 pontos.
molas helicoidais, cujos molas hedicoldaisa de material sintético de aia.
bas as metades do fecho são costura
TERMO NO 125.221
das à uma fita suportadora, caracterizado pela ligação das seguintes caItin
23
de dezembro de 1960
racteristicas, isto é, pelo fato de cada
Requerente: Cirval — Comércio,
mola helicoidal apresentar uma alma
de enchimento elástica no sentidu Indústria e Representações de Vidros
transversal que peenche aproximada- e Artefatos Limitada. — Estado da
mente seu espaço interno livre, de Guanabara.
cada espire da mola helcoldat ser Titulo: D1n nevo modélo de disco
costurada com a alma de enchimento adaptável as tampas de plásticos de
disco nos frascos. — Modelo de utilidade.
19 — Nevo modelo de disco adptável de tampas de plásticos usados nos
frascos, caracterizado pelo fato da
Lei a.° 4.137 - de 10 de
tampa ser provida de um pino de segurança parti prender o dicco.
setembro de 1962
Total de 2 poritt5Y.
REPRESSÃO AO ABUSO
DO PODER ECONÓMICO
— REGULAMENTAÇÃO

DIVULGAÇÃO N' 893
Preço Cr$ 100.00
A VENDA:
Seção de Vendas:
Av.. Rodrigues Alves. 1
Agencia I: — Ministério •
da Fazenda
Atende-se a pedidos peio
Serviço de Reetnbólso
Postal

~mo NO 125.290
Patente de Modelo de Utilidade.
Depositada em 28 .de dezembro de
1980.
eme
Requerente: Castro & Masijah L.
- São Pau/o.
Titulo: "Um nbvo tipo de fecho para porta-seios".
1 0 — "Um nevo tipo de fecho para
porta-seios", caracterizado pelo fato
de ser constituído de peça em "U".
a qual tem um dos ramos Encaixado e
retido de forma perinanente, a uma
bolsa vertical, existente pelo lado central de um dos bojos do porta-seiod
enquanto que o segundo ramo pode
se ene livreteiente'em bainha ou
bolsa siniffar, exstente no lado corresponde adjacente do outro bojo da
peça, sendo que a base da peça em
"U" é recoberta por enfette qualquer.
ligado a uma das bainhas.
Total de 2 pontos.
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Pabileagto feita de &dedo com o art. I10 do Código da Propriedade Indignai. Da data da publicação comeearó
Cartel aprazo do 60 disa para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições no Pepart; inania
Me:anal da Peopdedade badalaria/ aqueles que se lu/garoa prejudicados com a concesrS) do registro requeri& .
"bato a 649.537, de 7-764
Quilata Vabney S. A.
Guanabara

Têm° no 649.541, de 7-74964
Têrmo no 649.546, de 7-74964
Praça — Publicidade e Propapanda Empraza jornalística Brasileira S. A.
Estado da Guanabara
Panbalagens S. A.

cremes para barbeai cr- evo
,,,t
depilatórios. acsodoranies
casar:me, extratos. estojos 4i pe.
creu- pe.. * atapeta da peie t -.c..
-t
de pó de arroz. esmaltes pare
azedaras pac deuses cabe,O.
&loa e unhas fixadores para e
pestanas. c111,.:.s e bigodes. twela.,
O cabelo. giteerina pertuznada pai
de toncador, gramai.° para c. gatin O
para maquilagem. lauca-pertunies o-

t.:1.dsse
Para distinguir: Perfumes. esséneins. ex.
tratos água de colónia, água de toucador, égua de beleza. água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba. loções e tônicos para os
cabelos e para pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para Js
cabelos creme evanescente. cremes gol.'duramos e pomadas para Limpeza da pe)9 e "maquilage". depiIarios, desodorentes vinagre aromático pó' de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas. preparados para
embelezar cilia& e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou ulIo sabonetes. dentai-Idos em p0.
pastaou liquido; saia perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perle-

Rei dos Vira - Latas

Classe 33
Sinal de Propaganda
Termo a° 849.542, de 7-7-1964
Empraza jornalística Brasileira S.A.
Estado da Gu,,,labara

Termo ar) 649.538, de 7-7-1964 •
Mario Gonçalves Henriques
Estado do Rio de Janeiro

açougue,
Araruarna Ltda.
Nome Comercial

Termo nc 649.539, de 7-7-1964
Elza Varella Piore
' Estado do Rio de janeiro

Casa Zaine Ltda,
Nouie. Comercial
• Têrmo n o 649.540, de 7-7-1964
Maria Rosa Corrêa
Estado do Rio de Janeiro

Confecções
Estréia do Oriente
Classe 36
Para distinvuirt Vestuáric

e

"FIXATEX"
'NO. BRASILEIRA
C/iSSe

Para distinguir: Revista
Classe 33
Sinal de Propaganda

Casse 16

Têrmo a° 649.549, de 7-7-1964
Rio Gráfica e .clitóra Limitada

Para d.stinGuir: Materiais para zaastrn.4.8es e decorações: Arg amassar, arada,

areia, azulejos batentes, balaustres ltka
coa de cimento, blocos ara pav , m'nraCM. calhas elment-t. cal. cré.
isolantes, cai:troa. caixilhos. ;tateias
chapas para coberturas caixas d.tatia,
caixas para cobertuas. caixas
ria,ae 32
castas de d . s-arga para etixos.. e'
a.
Para distinguir: Revista
çóes remida:as, estugeu. erauls- o ..ie
base adáltica estacas. esquadrias • -riu.
Termo no 649.550, de 7-74964
turas Metálkas para construções lameAlexanck-e Petrocoldno
las de metal, ladrilhos. lambris. itivat
São Paulo
de junção iageotas. matc,-mi t,sotante contra frio e calor, manilhas masCl:~ 33
sas par rev .ssi mentos dc paredes maSinal de Propaganda
deiras para ccastruções. mosaicos. p',(1.utOs de iyast, asialt co produto' o -ra
Tênno no 649.544, de 7-7-1964
rnar Impe.ta • eabilizantes as aio .a.ds.
Empraza Jornalística Brasileira S. A.
Estad-2 h C.r.a.-tbara
tas de cimento e cal, h:dráulica.
g ,lho. produtos betuminosos. Dar.' a;:a.
lir.u'dos ou sob 'outras
para revestir.watos e outros tom., mias
construções, psirs anas, placas para pavimentação. tiyiças ornamentais de ci.
mento ou da sso para tetos, e p
COSMLI/COS
papel para forrar casas, massas an,.1?tildes para tro nas construções, par.
Classe 33
que!~ portas, parteties, pisos, sokiraa
Sinal da Propaganda
para portas, t, :olos. tubos de conrreta
Classe 48
Têrmo ti° 649.545, de 7-7-1964
Para distinguir artigos de toucador e tela- tacos, tubos de ventilaçau
Empraza 'íon, n isticn Biasileira S. A. perfumarias em geral: Almiscar. água
que e v1tró
E , ii d t Guanabara
de beleza. água fadai, água de lavanda.
Tering rt• 649.553, de 7-74964
agua de colónia. arminhas água de
"OW' Lint:ada, .Sut:itliide Civil
Juiza. água de rosas. água de alfazeSíø Panlo
mas. -an;inia perfumada liquida em pó.
era 'pedras. para. bambo. ortlhantinas.
bane:ias. • batons: cosmético.** Parta
• cabe
penam= dióa
i
$OCIEDÁIIE Mit
tioodh..
..
.
mapas.- treines: parti à tieie aentals.'
'•
,• •
2
2
'et:atroa' 'ar* par:Mi' em* tatneies,
C.lasse . 33
termas, em corisco: • eu olltdatn.
Sinal de Proiv

me; escovas paru dentes, cabelos, unhas
Termo n9 649.543, de 7-7-1964
e ditos, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, liqui- Empreza jornalistica Brasileira S.A.
Estado dalGuanabara
do e ti) 01o3 ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticulart glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cibos e punas ou sinais artificiais, óleos para a pele

•

glks, ttquidos dentitriclos. em pa*ta
'Classe 33
geléia de petróleo pertuantda
t s,
Sinal de Propaganda
faisão em crnme. em elixir r. rir pó
líquidos para ondulação. pe.t.docate,
Termo n.° 649.547, de 7-7-64
Man para unhas. amue. Maus pa-a c
Empraza Jornalística Brasileira S. A. cabelo, pasta e pés para deatea.
lEstado da Guanabara
ama. petróleo para USO de toucador,
pastas e pó alara as unhas, pua puni
para pó de atroz. papé.s pertuniaaos.
'
:a:trinados, e com pó de irem. peou s,
pomadas pertcrnadas para ta ernbc+rtamento da tad,. pon-puns Dó tia
C.lasse 33 .
arroz
Têm° no 649.547, de 7..7.1964
.
Sinal de Propaganda
Termo
649.551, de 7-7496
Irba Ind )( • t-,a e Comercio rJr.J.4
Tênno n° 649.548, de 7-7-1964
Panio
Rio Gráfica e alitÓra Limitada
Estado (1 1 itt . 1, ira

Estado cid Gunnabara •

HORÓSCOPO,

x4,441

SACHA

•

NOM OVA
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Termo no 649.552. de 7-7-1904
"Sigilo" Serviço de Investigações
Informações, Localizações
e Orientação Limitada
Paulo -

Têrtno no 649.556, de 7-7-1961
Ernesto Rotiischild S. A. Indlistria e
Comércio
São Paulo

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Para distinguir: Biscoitos e bolachas

Termo n° 649.554, de 7-7-1964
"Ri" Limtlada, Socidade Civil
o Paulo

INDUSIRIA

Termo n° 649.557, de 7-7-1964
Marvi Representações e Importação
Litn‘tada
São Paulo

MARVI

.

Termo n° 649.560, de 7-74964
cintas combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, cal- Izterbras S. A. Comércio e Indústria
Estado da Guanabara
ças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinho. cueiros
saias. Casacos, chis/e:os, dominéis, ecisar.'
.,,
,
pes, antas as, fardas para militarei COlegials, :saldas. galochas, • gravatas, go:rOSe jogos de angarie. jaquetas, laquès,
luvas. 1.yas, lenços. mantõs, meias
a
Classe 50
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas, pra;etõe, palas, penboar, puiover, pelerinas Para distinguir: Impressos e cartaxo
em geral
?eugas. pouches, polainas, pliainas, punhos. perneiras, guunonoa regalos,
Têrmo n• 649.567, de 7-74964
robe de chambre, roupão, sobretudo., Laminação Brasileira de Perro S. Au
iuspensorios, saldas de banho, sandálias
"Brasferro"
suetere- aborta, sungas, tolas, ou &lacas,
Estado da Guanabara
mien toucas. turbantes, ternos, uniformes
e - vestidos

INDUSTRI A BRASILEIRA

Têrmo. 119 649.561, de 7-7-1964
Master Rio Gravações e Publicidade
Limitada
Estado do Rio de Janeiro

,

Casa.- 50
Para distinguir: Impressos em , geral,
anúncios impressos, ações, apólices, bilhetes, bilretes de sorteoi, cheques, cartões comerciais e de visitas, duplicatas,
debentures, envelopes, faturas, folrinhas,
letras de câmbio notas fiscais, notas
promissórias, paris de correspondência,
passagens, publicidade e propaganda
em ger<il, recibos

Master Rio Gravações
e Publicidade Ltda
Nome Comercial
Termo no 649.562, de 7-7-1964
Mamei. Rio Gravações e Publicidade
Limitada
•

Termo no '649.558, de 7-7-1964
Auto Mecânica Sacras Limitada
Estado da Guanabara

Urnas rt9 649.555, de 7-7-1964 .
Eleito Mecânica Au:4 S. A. Indústria
e Comércio
São Paulo

PRORROGAQX0

riev.4 IIRA4, 4.04A

Classe 6 •
Para d'stingu'al bombas para água, motore s. magnetos para motores, amortecedores ridráulicos, chumaceiras, anéis
de seamento, condensadores de ar, brocas, burrinhos, centrífugas, coletores,
compressores de ar, cremalheiras, máquinas de debruar, engrenagens •redutoras, entalhadeiras,, máquinas de es.
cupis, filtros, foles de forjas, geradores
de vapor, insufladores, juntas unim-rsais para conduto de água, cilindros laminadores, mandris, manivelas de,guindastes, moinhos. prensa* de alavanca,
secadores, tronos e ventoinhas
svsilraz-QõesI e 81o70

n••••

Termo a* 649.559, de 7-7-1964
Auxiliadora Comercial Promerc
Limitada
Prorrogação
Estad,- ui3 G,Inn;-lhara

PRORROGAÇÃO

Sir Percy
e

Termo n° 649.560, de 7-74961
Confecções "Z.R." Limitada
Estado do Rio de janeiro

(c

Tênno a° 649.568, de 7-74964 •
Audi-Control — Auditoria e Consulta
ria Limitada
São Paulo

-AU01•CONTROL nek
Auditoria e Consultoria LtM,

Termo n° 649.569, de 7-7-1964 .*.
IndKstria e Comércio Atlantla Brasil .
Limitada
São Paulo

Indústria Brasileira"

• NAUS

Classe 50
Para distinguir: Impressos e taitrtazeil
em geral

Nome Comercial

Classe ..1)
losignia Comercial

Classe 36
Para distinguir: Camisas, cuecas
jamas para homens

BRASFERRa

01.1111...••••n•n••n

BRASILEIRA

Classe 50
Para ditsinguir: Impressos em geral.
anandos imp-essos, ações, apólices, bilhetes, bilhetes de sorteio, chefues, cartões comerciais e de visitas, duplicatas,
debr atures, envelopes, fáturas, folhi
nhas, letras de câmbio, notas Sacais,
notas promissórias, papeis de correspondera:a, passagens, publicidade e V.paganda em geral, recibos

Novembro de 1964

'INTERBRAS

LETRINHAS

Classe 50
Pa-a distinguir: Impressos para uso
ein: ilwques, duplicatas, envelopes, faturas, notas promissórias, papel de correspondência e recibos, impressos em
carta:rs, lacas, tabuletas e veículos, bilhetes impressos

-

N‘Jrr
Classe 8
Para distinguir: Discos. gravados
Têrmo no 649.563, de 7-7-1964
Master Rio Gravações e Publicidade
Limitada
- Estado do Rio de Janeiro
Classe 33
Para ditsinguir: Publicidade
Termo no 649.564, de 7-74964
Master Rio Gravações e Publicidade
Limitada
Estado da Guanabara .
Classes: 8 — 25 -- 23 —32-33
e50
Expressão

•

Ind. Brasileita.
Classe 48
Para distinguir: Um produto de toucador para limpeza da pele
Termo ao 649.570, de -7-7-1964
IndKstria e Comercio Adues Brasil
Limitada
São Paulo

PROGRESS
Ind. Brasileira'
Classe h
Para distingulr: Enceradeiras, aspira-

dores de pó, espalhadores de cera, máTêrmo
649.565, de 7-7-1964
Agua Sanitária • Super Globo Limitada quinas para raspar e lustrar e aparelhos para o tratamento de assoalros e
Estado da Guanabara
pisos
n••nn•n•

illráva n° 649.571, de 7-7-1964
Les Laboratoires Rousse!
Prorrogação
França

R•

PRORTIOGAÇÁO

Indústria Brasileira.
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
e roupas feitas em geral: Agasalhos
botas, . botinas, blusões boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara
fanas. casacão. .coletes, capas, cindes,
eacrecola, talçaelos, chapéus, cintos,

PRESCETTES

SvrBIoTlNsl
too pl,.:bi:ratoires Rouesel
Françyei..,
.•
azzsse 3
,
1

- Omites: 1
Expressar,

Para aq.siingtair: Um produto :Nrmaceit'indicado comçu, medisacfçoi.pnti
fres ri t
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Termo n° 649.572, de 7-7-1964
Les Laboratoires Roussel
Prorrogaçao
França
PRORROGAM;

ISOFRAVICINE.
t40 8 - "‘aboratoIres iwous
\
,,Paria

puno •

Classe 3
Para distinguir: Um produto farmacêutico Indicado como anti-biótico e antiestafilocódco
Têrmo a* 649.573. de 7-7-1964
Indústrias "Cama Patente-L. Liado"
S. A.
Prorrogação
São Paulo

PRCBROGAVO

liquido. para ondulação.. permanente.
usas para unhas. iague. Meue para o
capeia pasta e pós para demes. perfumes. petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis rertumadus.
carminados. e cota pó de arrua pentes.
pomadas perfumadas para o embeleza.
mento da cutia pon-pons. pó de
arroz
Têrmo no 649.576, de 7-7-1964
Mário Gláucia) da Costa Braga
Estado da Guanabara
-4t. sUosb.42.,
/cL
.1 CINCO

elg113

4

CO 10
de

. ajo '
o>lear,Ç

ati eafflasolo• momos a ove nem

15 TaatT.Sia 00 eltitasti esta g ama asai

Classe 40
Para distinguir: Camas
Termo no 849.574. de 7-7-1964
Bozzano S. A. Comercial, Industrial e
Importadora
São Paulo

PRORROGAÇÃO
, neLA ROCHEL, O Beton
•Que Sugere Lábios de Mel
Classe 48

Para distinguir: Indüstrit e comérdo
de artigos de toucador, cosméticos e
perfumarias
Termo n° 649.575. de 7-7-1964
Bozzatio S. A. Comercial, Industrial e
Importadora
São Nulo

PRORROGAM

LACTODERMA
Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir artigo. de toucados •
perfumaria, em geral: Ala:iscar. água
de beleza. égua fatiai. água de lavanda.
égua de colônia. arminhua égua de
guina. égua de rosas. égua de afaze.
man anannia perfumada ligaida em pé.

is

pedras, para banho, brilhantinas
bandolinas. batons. cosméticoe para o

cabelo. pestanas, cílios e bigodes.
Cravou. cremes para a pele. carmina
cheiros em 1:astilhas, em tablete.. cai
lentilhas. em trociscos e em pilulas.1
tremes oara barbear. creme, dental;

Classe 33
Titulo
Tèrmo no 649.577, de 7-7-1964
Inastria e Comércio Itaquã Limitada
Séo Paulo

TÚDOSTRIA BRASiLEIRA

carnes, chã, caramelos, chocolates, con-I
feitos, cravo. cereais, creme de leite,'
cremes alimentimos, compotas, cangiut,
coalhadas, castanhas, cebola, condimentos para alimentos, colorantes, couriços,
dendê, doces, doces de frutas. espinafre,
essências alimentares, empadas, ervilhas,
enitovas, extrato de tomate, tarinhas alimentidas, levas, fécula, floras, farelo. fermentos, feijão. figos, trios, trutas
secas e naturais, cristalizadas, glicose.
goma de mascar, lagosta, gorduras, granulos, erva doce, erva mate, hortaliças, linguita leite coal:senado e em pó.
legumes em conserva, lentilhas, linguiça. louro, massas alimentidas, mariscos.
manteiga, margarina, marmelada, ~cardo. massa de tomate, mel, melado,
mate, massas para miugaus, molhos, mo/ascos, mostarda, mortadela, noz-masca.
da. nozes, paios, óleos comestiveis, ostras, ovas, paes, praliaaa, pimenta, pós
para pudim, picles, peixes. Presunta&
patês e petit-pois, Pastilhas, pizzas, pudins. queijos, rações balanceadas para
animais, requeijões, sal, saga, sgrdinhas,
sanduiches. salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, suco de tomate e de
frutae, torradas, tapioca, &amaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões, toucinho& e vinagre
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Termo ag • 649.582, de 7-7-1961
Metalúrgica Albina ; S. A.
São Paulo

Indústria brasileira
Classe 8
Para distinguir: To:neiraa elétricas,
aquecedores, chuveiros elétricos, Instalações elétro hidráulicas em geral
Terno sag 849.583. de 7-7-1964
Metalúrgica Albion S. A.
São Paulo
Classe 11

Para distinguir: Torndraaa simples, crivos, deavianores de água, registros,
garoa de gaveta, apetrechos hidráuli•

CO1

em geral

Termo a° 649.584, de 7-7-1964
Jorge W. Stepnialc
São Paulo

Termo no 649.579, de 7-7-1964
Companhia Industrial Braslieira de
Calçadas Vulcanizados Vulcabrás
S. A.
São Paulo

MEDAGLIA

Classe 1
Substancias e produtos de origem malINDCSTRIA BRASILEIRA
mal vegetal ou mineral, em bruto ou
parclairneate preparados: Abrasivos em
Classe 36
ontto. argila retrataria, asfaltico
Para distinguir: Botas, calçados, chuClame 32
onda, reaudao em bruto. borracha . em
teiras, galochas, polainas
Para distinguir: Álbuns, jornais. Nsaç
anda bauxita. bentoun, breu. cantora.
cinematográficas, programas radiaión,Termo ng 649.580, de 7-7-1964
:solina adua ceras de plantas, ceras
cos. publicaçaes e revistas, irogramas
Companhia Industrial B:asileira de
vegetais de camauba e aricuri. crina
.
televisionados
Calçados Vulcanizados Vulcabrás
de cavalo ema em geral. cortiça em
S.
A.
oruto, cascas vegetais, anato, ervas
Termo n9 649.585, de 7-7-1964
I.F.B. Importadora de. Ferragens •
medicinais, extratos oleosos. estopas
SNo Paulo
Rolar,entos Lmi,aja
enxofre. fédhas, abras vegetais. flores
secas. grafites. goma em bruto, grataiUt
São Rutin
em bruto. Ideselghur. liquido. de vimma. iates em bruto ou parcialmente
preparados. minérios metálicos azadoINDCSTRIA, BRASILEIRA'
era em bruto ou parcialmente trama
asadas. em toras, serradas. aplainadas
Classe 36
mica. enamores em bruto. óxido de Para distinguir: Botas, calçados, ehumanganes, óleos de tascas vegetais.
tetras, galochas palma...Is
õleos em bruto ou parciaimeate prepa
Termo no 649.581, de 7-7-1964
rodas, plumbagina em bruto, pó ásoldagem para fundi;Coes. pedras bri- João Manoel Donato e Luiz Filinto
Maltes
tado., piche em bruto, pedra calcaria
São Paulo,
plantas medicinais, pedras em bruto.
quebracho, raiam vegetais, resina, re
sinas naturais, residuais testeis. adiei°
ativas; talco em bruto, mato. sinto
betai:ninam • adiado

SARRAC

Termo no 649.578, de 7-7-1964
Companhia Vidraria Santa Marina

Pio

COLOREX

depilatório& desodorantes. dissidveates '
1NDÜSTRIA BRASILEIRA
embebia extratos. estofos de perfumes.'
treme para limpeza da pele. e para base
(....1.14..se 41
de »é de arroz. esmaltes sara unhas
mamam para dente& cabeio. roupas ,Pina cbsuuluir alcachofras, al-tria,,alha
alhos • unhas, fixadores asn o cabelo aspargos, açucar, alimentos para ani-

pestanas. cilia e bigodes, fivelas para mais, amido. amendoim, ameixas, amên-

• cabelo. glicerina perfumada para uso doas. araruta. arroz, atuai, rffithli, avea. lasicadar. grampos pata o cabelo. las. azeite, azeitonas, banhe, bacalhau
pare amoullapeen, lança-perfumes. le• batatas. balas, biscoitos, bombons, bolaøNõ ilquidos dentifrídoe. em pana. ma chas, baunilha, café em p6 e em gela
adio em creme. em elleir
em pó camarão, canela em pau é em pó. cacau.

Indústria Brasileira.

CIINSC h
ParP distingUir: Mãquin.st •

par, tes integrantes para fins iniu,tr:dis motores e suas partes: bombas hid..áullClasse 21
Para distinfuir: Espelhos retrovisores cas, bombas centrifugas, rotativas e a
para vevculos, limpadores de parabrisas pistão. bombz, s elétticas para puemnápara veiclos auto-motrizes e oi.trós, au- ticos, dínamos. bujões. pinhões, c-nzeto-giro e suas partes intefrantes, auto- tas, blocos de motor engraxadores ctimóveis e suas partes intebrantes, avi- trifugos, silenciosos. guindastes a-enões e atum partes Integrantes, bicicletas sag, macacos, pistões. mancais, válvulas.
e suas partes integrantes, caminhões e motores elétricos, alternailores, Câmbio.
suas partes integrantes, dirigéveis, em- cabeçotes. geradores para corrente Lonbarcações e zum partes integrastes, mo- tinua e alternada, eixo, bielas, cul'os,
toddetas e mai partes integrantes, pla- witas para ractores, magneto4 pard mofiadores; reboque e triciclos' e suas pare tores, bronzinas, anéis ck seg.ne.“to,
telt integrantes: 'furgões e i suas partes mancais de rolete.. carnaresço-et. retiffe
N, tas, máquinas amas:ali:iras, misturado*
; Intagnestent
,
4' ", • :
"
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tas e distribuidoras de tobcreto,• má- - nano n''9.587, de 7Y7.-1964
Termo a* 619.595; de 7.74964
Temo A° 649.601. de 74.1964
quinas compressoras, máquinag` adaptaPaulo •Alves.
Luba Manufaturei" Mercantil, e, de
Solar S.
Empreendimeatoa a
das em construção' e conseroa0O de es?
São Paulo
Representações Limitada..
Participações
iradas. mineração, corte de madeiras,
.
Bahia
Estado da Guanabara
pedras e mármore, movimento de terra,
Classe 26
máquinas descascadoras, ensacadoras.
11,111
Artigos da classe
•
i Abrunidoras, catadoras, classificadoras,
Termo n° 649.596, de 7-7-1964
Empreendimentos • Padicionc.6011
ventiladoras e secadoras; trituradoras,
Classe 33
Waldir Figueiredo da Silva
pulverizadoras', moinho para cereais,
Titulo
Nome Comerciai
. São Paulo
fresas, esmeris, polarizes, tesouras mecânicas, tupias máquinas de abrir chaTermo o• 649.689, de 7-7-1964
Termo n° 649.802, de 7.-7-1964
vetas martelete.s, p1,21nas de mesa, tor- Organização
Sul Americana ComestiOrlando Bothini Rodriguez
nos revólver, tornos triecánicos, placas
•
veia Limitada
Estado da Guanabara
e ferramentas para tornos, máquinas de
Estado da Guanabara
furar e centrar, máquinas para cortar
e serrar, máquinas afiadoras para fel..
.
Classe 32
•
ramentas de corte, fole de forjas, draPara distinguir: Jornais,
livros
gas, desnatadeiras, expreniedeiras e
Organizações Sul Americana Impressos e publicações revistas'
impressas em
gadeiras para manteiga, Iminadorea a
-geral. Albuns, programas radiofônicos
Ltda.
Comestiveis
frio e quente para aço e outros mee de televisão
tais, tesouras rotativas, máquinas opaNome Comercial
' ratrizes de precisão, aparelhos, para arTenno ng 649.597, de 7-7-1964
S
queação de volumes, máquinas para inWaldir Figueiredo da Silva
Termo no 649.590, de 7-7-1964
São Paulo
dústria de .tecidos e malharia em geral. Organização Sul Americana ComesClasse 32
máquinas para tapeçaria em geral, urditíveis Limitada
DISTRIBUIDORA CULTUUV
• Artigos da clame
deiras, encanatórias, espuladeiraa tor• Estado da Guanabara
cadeiras, meadeiras, caldeiras e turbinai
Termo n• 649.604. de 7-7-1964
BRASILEIRA 9DISCUBRA*/
o "ora, Neves
Cia. Limitada
Termo ng 649.586, de 7-74964
Canas: 32 e 33
da Guanabara •
estado
Paulo Afifes Coimbra
Titulo
São Paulo
Termo no 649.598, de 7-71961
min: is OVA RRASILElFIA
Indústria e Conaércio de Artefatos de
Madeira "Celso" Limitadr
Classe li
Estado da Guanabara
•
tigoi da classe

Edifício Bonanza

FOLHAS'

LTAS)

Sul- Americana

Têrmo az 649.591, de 7-7-1964.
Luba Manufatureira Mercantil e de

Imdúsatriga Rrazileirea,

Classe 16

Para nistiuguir: Materiais para constru-

Representações Limitada
Bahia

Luba Manufatureira Mercantil
e de Re p resentações Ltda.

ções e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos. batentes. balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentaNome Comercial
ção, calhas. cimento. cal. cre, chapas
Isolantes, caibros. caixilhos. colunas.
Têrmo na 649.592. de 7-7-1964
chapas para coberturas caixas d'água
Representações Limitada
caixas para coberturas, caixas d'água.
Representações Limitada
caixas de descarga pra lixos. edificaBahia
de
emulsão
peemoldadas.
estuque.
pões
estro
base adáltico, estacaz, esquadrias.
turas metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lages. lageotas, material isolantes contra frio e calor. manilhas, masIndústria 11rasileir"
sal para revestimentos de paredes. madeitas para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos tora
Classe 8
tornar impermeabilizantes as argamasArtigos da classe
sas de cimento e cal. hidráulica, padreTêrmo n° 649.593, de 7-7-1964
galho, produtos betuminosos. impermea.
bilizantes. liquido& ou sob outras fornias Lnim Manufatureira Mercantil e de
Representações Limitado
para revestimentos e outros usos nas
Bahia
construções. persianas, placas para pa. Classe 28
vimentação, peças ornamentais de algenArtigos da classe
te ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas and-anidra
Têrmo
n
o 649.594, de 7-7-1964
para IMO nas construções. .parquetes
portas. portões. pisos, soleiras para por- tuba Manufatureira Mercantil e de
Representações Limitada
tas. tijolos. tubos de concreto, telhas, ta- co; tubos de ventilação, tanques de ea
mento, vigas, vigamentos. vitrola
Termo n° 649.588, de 7-7-1964
Acige — Comercial e Industrial
Limitada
' Estado da Guanabara

EJ 1:13

ACIGE
hIDCISTRIA BRAMIS:MA
Classe 5

. Pare

distinguir: Metais,' ferro e matais não .ferrosos

.

11YOUSIRt4 BRAS:LOW.

Classe 8
.Artigos da classe

indústria Brasileira
Classe 26

Adornos de madeira, marfim ou osso
para mobilia, ancinhos de madeira,

Classes: 6 — 21 —
Shmd de Propaganda
Termo no 649.605. de 7-7-1964
joanna Banais Palhares
Estado da Guanabara

SOCIALTUn

anéis de madeira para cortinas, argo•
ias de madeira, marfim ou osso, ano,.
Ias de marfim ou Posso para dentição,
bandejas de madeira, barris de madeira. cabides para roupa de madeira,
cabos de madeira, caixas e madeira.
cestos. cepos 'para cozinha, colheres

Classes: 32 — 33 — 50

madeira, engradados de madeira, escadas de madeira, espetos de madeira, es-

Bebidas Limitada
Bifado do Rio de janeiro

Frase de Propaganda

Termo a° 649.606, de 7-7.1964
e pau, marfim ou osso, dormentes de "Acrepolia" IndlCstria e Comércio do
teirinahs de madeira para casa, fivelas
de osso ou marfim, forquilhas de madeira, gaiolas de madeira para passarinhos, gamelas de madeira& ganchos de
ladeira, grades de madeira, manivelas

••

Wcropoll's,

'd madeira, mastros de madeiraa, palitou.
pedestais de madeira. pegadores de madeira para roupas. prata de madeira.
lndastria Brasileira'
marfim co osso, quadros de madeira.
réguas de madeira, exceto para ecrã&
Classe 42
rios, rosários de contas de madeira, Para distinguir:
alcoólicas
marfim ou osso, tábuas de madeira para fermentadas, nãoBebidas
incluldas na classe I
fins caseiros: tampas de madeira, tonéis de madeira, varas e vasos de ma.
Termo no 649.607, de 7-7-1964
deira, marfim ou osso
Avon Products, Inc.
Estado* Unidos da América
Termo n° 649.599, de 7-7-1964
Vicente de Paula Anconi
São Paulo

Gazeta de Vda Prudente
Classe 32
Para distinguir: Um jornal
Termo no 649.600, de 7-7-1964
I. F. Santos — Imóveis Estado da Guanabara.

1emax :MtcatAdiethia.
,

Classe 33
Titulo .

Classe 48

'Para distinguir: Perfumaria, CoSinettexsn,
I dentifrícios, sabão perfumado e preparados para o alheio

Sexta-feira
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n• 619.608, de 7-74944
Arramar .Pharmaceutical Company
Estados Unidos da América

compostos, alicioclicos, produtos químicos aromáticos e derivas, e cmponstoa
heterociclicoa, e incluindo mais espedficadamente ácidos tanto orgânicos como inorgânicos, álcalis, sais minerais e

QVIMOCYCLAR.
' tlasse 33 •
Para distinguir: Preparado farmacêuti-

orgânicos inclusive' acetatos, cloretos,
sulfatos, fosfato; pirofosfatos, benzesice, silicatoa, salicilatos, aulfonatos, fe.

Têm° n° 649.618. de 7,7-1964 .
.Colgate-Palmollve Comanp'
.F.stacioa Unidos -da A:tateies

141.FORTEÍ

os, lacas, substancias corrosivas, *geei
tas para engomar e curtir,. oleai eito
duraa.par‘Bna técnicos. corattes.edi.
Uva ,para eira, produtos para azo
manchas, produtos preventilvoa de ler.
rugem, pn4utos. para aliar.

Tareio a° 649:623, de 7-74964
Classe 3
Editora
Ravista Capitão Atlas Limitada
natos, nitratos, aluminatoa fosfitos,
Para distinguir: Subatpndas químicas.
Lotado da Guanabara
Podo:U.0s , clanêtos, isocianatos, sulfi- produtos e preparados pata serem usa•
co, especialmente produtos farmacêu ri tos,
ditiocarbornatos, aminos, éteres,
dos na medicina ou na fatmáfia
-Cosantibócezm;protliIca a:nulo-ateres hidrocarbonetos aromáticos, hidrocarbonetos corados, coram!Termo II° 649.619, de 7-7-1964
Têrmo •n° 649.609, de 7-74981
nas, nitrocloro, hi-irocarbonetos aromáSparcatron Limited.
Classe 32
Ames Company, Inc.
ticos, alcoois, fenóis, clorofenóis, nitroProrrogação
sara distinguir: Almanaques, albena,
Estados Unidos da América
Senóis, éteres; sulfonas, di-cloretos de
Inglaterra
peças cinematográficas, tablicadka irasulfona, sulfatos orgânicos, aldeidos,
ressas e programas de rádio e televisão
amidos, guanidinaa, biguanidas,
derivados de tiazóis, fósforos, cloietos
Têrmo no 649.624, de 7-74964
de fósforos, cloretos ácidos, valem*,
Carnac — Peças e Acessórios Ltda.
cumarina, negro de fumo, enxiifre, caClasse 3
6
listado da Guanabara
Para ti:atingi:Ir: Preparados diagnost- talisador de vanadio, cloro, amônia, an-i Para distinguir:Classe
Alternadorea elétricos.
ico' para a análise de fluidos do corpo drido carbônico, aerogel de silica,
elétricos, máquinas para
drido sulfuroso. aceleradores para vul- separadores
corrosão, desintegradores elétricos, máTèrmo a* 649.610, de 7-1-1964
caniçaçao de borracha, antioxidantes quinas ferramentas e ferramentas para
Elmo Company Limited.
para borracha, antioxidantes para saJaPao
bão, aditivos para óleos, emulaificado- 1130 nas mesmas, a partes integrantes
rea e agentes capilarativoa ou tensio- de toda* as maquinas acima referidas
evos tais octuo agentes humectantes e
Têrmo a' 649.620, de 7-74964
penetrantes, e resinas naturais e sintáColgate-Palmolivé Company
ticas e matérias plásticas de toda
Estados
Unidos da América
espécie

Atead

.8PAROATRON

COMBITEST.

Têrmo a' 649.614, de 7-74964
Classe 8
••• Para distinguir: Instrumentos cinemato.
grakcos e instrumentos fotográficos
Têrmo no 649.611, de 7-7-1964
Unilever Limited
Inglaterra

Vinolia Comany, Limited.
Inglaterra

'ALTA - FORTE
Classe 3
Para distinguir: Substancias quimicaa,
produtos e preparados para serem usados na medician ou na farinada
Termo n9 649.621, de 7-7-1964
11.1 tish Cod Liver 011 (Hull &
Grimsby) Limited.
Prorrogação
Inglaterra

Classe 38

Para distinguir: Papel e seus artefatos,
livros azo impressos, não incluidos nas
Clame 48
classes 16. 44 e 49
Para distinguir: Chemep ara penteado
Tèrmo a° 649.612, de 7.7-1964
Terra ou* 649.616, de 7.7-1964
Cosa Fonseca Duarte (Cereais)
The Gillette Company
Limitada
Prorrogação
• Estado da Guanabara
•e ados Unidos da América

Termo. n° 619.627, de 7-74961
Carnac — Peças e Acessórios Ltda.
Estado da Guanabara
Classe 21
Para distinguir: Trancas de direçãs

calhas, aobrearos, reforços de para-choques, calotas, botões de cristal, escudo*.
estribos e garras

Classe 42

Gim, Brandys, licores, etc.
Têrmo no 649.613, de 7-74964
General Electric Company
Estados Unidos da América

CALROD:
Classe 8
Para distinguir: Aquecedores de reaistenda elétrica, a saber aquesedorea da
Inversão, aquecedores praa fornos, elementos aquecedores, etc.

Classe 3
Para distinguir: óleos de peixe e sub
rodutoa dos mesmos preparados para
Classe 11
Uso na medicina ou na !armada
Para distinguir: Navalhas de segurança. Ipminas para navalhas de seguranTêrmo no 649.622, de 7-7-1964
ça
B8hme Fettchemie G.m.b.H.
Expressão
Têrmo ao 649.617. de 7-74964 •
Alemanha
Société Des Produits Marnier-Laoostolle
9rorrogaça4
França

Têrtno n° 649.615, de 7-74984
Monsanto Company.
Prorrogação
Estadas Unidos da América

Têrmo n° 649.628 de 7-7-1964
Camac — Peças e Acessórios Ltda.
Estado da Guanabara

BEZOURO PAI;
Cias e 33
Titulo

Têrnao no 649.629,. de 7-7-1964 Cernac — Peças e Acessórios Ltda.
Estado da Guanabara
Classe 21
Marcá
Térmo dl 649.630; de 7-74964
Carnac — Peças e Acessórios Ltda.
Estado da Guanahara

CARNAC

MONSANTO CHRIAICAl. =pay
- Classe 1
tnaunguir: Produtos quitnkus orglinicos e inorgânicos, inclusive roda. tos..quanléow • Iiiifátieos e derivados,

Urra:, a* 649.625, de 7-74964.
Carnac — Peças e Acessórios Ltde
Estado da Guanabara
Classe 21
. Marca
Termo n9 619:626, de 7-7-1964
4.Ppniac r— Peças e Acessórios Ltda
Estado da Guanabarei
Classe 33
Titulo

MACEDONIA
Para distinguir: Conhaques, vermoutes,

Classe 3)
Titulo

4 ara

Classe 42
"ara distinguir: Licóres

Chisse 21
Claçse 1
Marca
Para distinguir: Agentes para ~Cri. —
vação de pordutos olimentidos; produTêrmo no 649.631, de 7-7.1964
tos químicos para fins industriais, cl. Carnac — Peças e Acessórios Ltda.
entificos e fotográficos; agentes para
Estado da Guanabara
eqtinção de fogo; agentes para Soldar
Classe 33
e temperar: pigmentos, corantes, vereiTitulo

ÁMI*4

dem patins, patiaeres piões. petecas.
Térino no 649.632. de 7-7-1964
•Apolánio Jorge de Faria Sales e Luis piar petas para ginastica. peças de
•

Marcelo Dias
Estado da Guanabara

Jogos de damas, dominó e xadrez, pelo.
tas, pianos e outros instrumentos musicais de brinquedo. pistolas de atirar
ficam, papagaios de papei, panelinhas.
quebra-cabeças em forma de armar.
raquetes. redes de pesca, redes para
1090s. rodas de roletas, revólver de
brinquedo. soldadinhos de chumbo. tableirem para logos, tacos de bilhar.
tambores para crianças, tamburéus.
Classe 50
Para distinguir: Imprzssos, papeis de tamboretes. tênis de mesa. trens e vias.
correspondência, letreiros, panfletos, pa- férreas para brinquedos, varas para
peis tinbrados e cartazes
Termo n.° 649.636, de 8-7-64
Indústria de Capas e ProteIncapa
Termo n° 649.633, de 7-7-1964
ções Para Auto Ltda.
fteolõnio Jorge de Faria Sa/es e Luis
Marcelo Dias
São 0.1.110
.
Estado da Guanabara

rÓrania
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Térmo n.° 649.640,

de

8-7-64

aganização Técnica Aeronáutica de
Serviços, Operacionais
São Pau.1

iCÁSTELO BROCO
Brasiieirs

; Ind.

Befâni-gi:

Betúnia
Classe 19
Para distinguir: Aves, ovos, aves abatidas e animais abatidos
Termo no 649.634, de 7-7-1964
Apolônio Jorge de Faria Sales e Luis
Marcelo Dias
Estado da Guanabara
Classe 41
Para distinguir: Banha, batata, arroz,
biscoitos, doces, queijos, manteiga pretuntosi paios, salames, carnes verdes,
azeitonas, margarina, balas, óleos ve totais e massas alimentícias

34
de proteção para estofados de

Classe 50
Impressos
Têrmo n.9 699.647, de 8-7-64
Casa de Eletricidade 7 Anões Ltda.

Ind. Brasilairn.

auto-veículos •

Termo n.° 469.637, de 8-7-64
Cantina e Pfzzaria Parabens Ltda.
P.. n1

_PAtukasan

São Pr,

/ ANDES
rnd, Brasileira
.

Casse 50
Impressos

Me.•n•nn••n•

Têrmo n.' 699.641. de 8-7-64
Sagui Comercial Auto Partes Ltda,
São Pa,

Clasxe

Capas

Termo a.° 649.646. de 8-7-64
Panificadora Castelo Branco Ltda.
São Peri' s

Classe Si)
. Impressos

nano a.• 649.648. de E-744
Instituto de Beleza Topaze Ltda.
São Pauto

trldllitibira,

'IsdreCileira
(lasse 21
Para distinguir; Veiculos e suas partes
Integrantes: Aros para bibicletas. automóveis. auto-camInhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio. braços.
breques, braços para veicuios, bicicle•
tas. carrinhos de mão e carretas, catainhonetes„ carros ambulantes, Caminhões
carros, tratores, carros-berços, carros.

Cl.sse 50
Impressos
Termo ti.• 699.699,. de 8-7-64
Tecidos Diorama Ltd , importação •
Comé

São o
Cl,te j.?
Aguardente, aniz, aperitivos. bagaceira
batidas. brandsr, bitter, cachaça. cerve. tanques, carros-irrigadorea, carros, carlas. cidra, conhaque; extrato de malte roças. carocerias, chassis, chapas cirfermentado: 4ernet, genebra gengibirra. culares para veiculo', cebos de veiculeis
X.4~ g'029.?Mt .P.e4c4:
gin. gingar; kirsch, kurnmel; licores. carrinhos para máquina* de .escrever
és•••<.•••• • eemsure
aisarsquinhos: nectar; pipermitn, pen- corrediços, para veículos. &mão. dellagadeiras. estiibos. escadas rolantes. eleetres;
rum;
suco
de
frutas
com
álcool:
Tértno n.• 649.635, de 8-7-64
vadores para passageiros e para carga.
vinhos, vocika e whisk,,
Classe 23
Metal.:1 -gica S. A.
Laguipé
engates para carros. eixos de direção.
litual3 sua aopzsai, :ijruitrgitsp and
freios,
fronteiras
para
veículos
guidão
649.638,
de
8-7-64
•
Têroio n.
ddos para confecções em geral, para
Magizine — Indústria e Comércio de locomotivas, lanchas. motociclos, molas tapeçarias e para artigos de cama 4
Ci.R.OLI
motocicletas. motocargas moto furgões mesa: Algodão. alpaca.
Acabamentos de Metais Ltda.
cânhamo. cetins,
Ind. Brasil Atila
manivelas, navios. ónibus. para-choques caroá, caaemiraa, fazendas
são P
e tac:dea de
para-lamas, para-brisas, pedais, panteras lá em
peças juta, jersey, linho' avim
roda: para bicicletas, raiai para bidde
.
VAGI
tas, reboques, radiadores para veiculos paco-paco, percaline, rami, rayon, se&
Jogos. brinquedaN a-t:gos desportivos e
mmmd, tecidos plásticos, Meiam Mv
Lrlds Brasi I eira
rodas para veículos. selins. tricicIes
passatempos. a saber: álbuns para rerantes para veiculo& vagões, velocípe- permeabilizantes e tecidos de pano couro
cortar e armar aviões automNrrie
e vestidos
des, varetas de certrole do afogador e
aros, argolas, bercinhos. bonecas. bone
u
"do,
aço
N
aceleratior,
tróleis,
troleibus
varaes
de
urutu
Aço
em
Te'rmo n.° 619.650. de 8-7-64
cos. baralhos de cartas bolas paro
carros, toletes para carros
todos os esportes. brinquedos em torma doce, aço para tipos. aço fundido.. aço
Lartificki
Anglo Brasileiro S,
parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
São Paul,
de animais, baiões de brinquedo, bilha refinado,
Termo
n.°
649.643,
de
8-7-64
bronze. bronze em bruto ou
res. brinquedos mecentcos. brinquedos
Bar e Café 1716r do Norte Ltda.
parcialmente trabalhado, bronze de
em forma de instrsmentos anistiais manganês. bronze em pó. bronze em
brinquedos em forma de armar, bela. barra, em fio, chumbo em bruto ou
quedos de borracha com ou sem asso. parcialmente p reparado. cimento mevio. carrinhos, carrocinhas, caminhões tálico. cobalto, bruto oti parclaknente
fi P2sf
cartas de iogar. chocalhos. caneleiras trabalhado. couraças, estanho buuto ou
para esporte. cartões para lato cast parcialmente trabalhado. ferro em bruto.
nhas de brinquedo, casinhas tiv . armar em barra, ferro manganês. ferro velho,
Classe 50
cadeiras . de brinquedo. Carteiras e en gusa em bruto ou parcialmente trabaImpressos
vrtopea com telhas para recortar e lhado. gusa temperado. gusa maleável,
Tèrmo a.• 699.644. de 8-7-64
armar. calçados para bonecas, cordas lâminas de metal, lata em fólha. latão
Bar e Lanches 374 Ltda.
engenhos de guerra de brinquedo, fer- em 'iliba. latão em chapas, latão em
S .P
rinhos de engomar. fer:amentas para vergalhdes, ligas metálicas, limalha*.
crianças. figuras de aves e wimais magnésio, manganês. metais nao traba.
figuras para- f6go de xadrez. fogões e filados .,u parcialmente trabalhados, me.
LInd.3gSsi1sira.
fogãozinros • de brinquedoa, fogos de tais em massa, metais estampados.
metais para solda, olquel. zinco
futebol de mesa. loelheiras para esporte
Casse 23
ganchos para pesca, anhos para criem.
nayep 41
Techast em geral, eaPeciakisent.
Têrmo
a.°
649.639,
de
8-7-64
ças, halteres, anzóis, Iscas artificiais Seiti — Comércio Representações e Lanches de queijo, salame. ~dela,
Tênias a! 649.651. de 1-7-64
pata pesca, jogos de damas, logos de
presunto. churrasco* e parai/
Publicidade Ltda.
Indústria e faxaérdo de Sucos e Prata.
dominó. fogos de raquete. linhas pass
Locanto Ltda.
Termo zi.° 649.645. de 8444
pesca, luvas para boa, para esgrima.
São Pau o
Agência
Nova
Portuga/
de
Passagens
ar
alvo.
Pular,
clavinas
para
tiro
a
Par
Ltda.
copos de dados. caixinhas de música.
SSITI
SlO Pa .1.N
Ind. Brasileira
dado fardos, discos, dominós espin•
gardas de brpinquedo. espingardas de
vento. estaquinhas para togar. Crenatk
32
VGC
N
P °RT,e
rei
n ásV2/13 ras
para fogadar de soco. máscaras Cbrillt• Albuns, a:rnatuques. anuártos, boletins.
Classe 41
valescas, mesas de bilhar, de campista. aatillugoa- Inrstals, livros, peças teatrais
SablinciLs ámeistidas e 111~
de roleta, de xadrez. mobilias de baia. e cinematográficas, programa: de rádio
Classe .33
gredientes de áltmeallivir;
e televisilo. publicações, revistas
Vendas de pesagens. turismo
strodas alimentícia
quedo. minieuras de utensflior dornés.

I ffRB

nes.

de

Iti+dniMerfa
.

Sexta-feira ".3

Termos na. 649.652 e 649.653, de
8-7-64
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Classe l
brisas, pedais, rodas, raios para bicicle- absorvente, papel para embrulhar ta*
Ferravas e ferramentas de tesa tape, tas, reboques, radiadores para veículos. baco, papelão, recipzentes de papel, ro-

Indústria e Comércio de Sucos e Frutas de, cutelaria em geral e outros artigos
Locarno Ltda.
de metal não incluidos em outras coaSão Paulo
bites, argolas, armações de natal, ateimai Alicates, aldravas, arruelas, arredores de latas, arrames lisos ou farpados. aparelhos de chá e café, assadel.
ind. brael,1 eira
ru, açucareiros, brocas, bigornas, baixelas, bandejas, bacia*, baldes. bomboClasse 41
Substâncias alimentícias e seus prepa- aferes bules, colheres Para pedreiro&
rados. Ingredientes de alimentos. Es- camisas para cilindros e trilhos, cadeados. correntes, cabides, caixas de metal
sências alimentldas
para catões, colunas, chaves, cremones.
Classe 43
Refrescos e águas naturais ou artificiais, chaves de arOusos, conexões, para eucaaamentos, canos de metal, chaves de
, usadas como bebidas
fenda, chaves Inglesas, cabeções, case.
Têemo n.° 649.654, de 8-7-64
Casa São Pedro de Pneumáticos Ltda. coqueteleiras, caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçaroSão Paulo
las. craleiras, cafeteiras, dobradiças,
enxadas. esferas, engates, enfeites para
arreios, de metal para automóveis, estribos., formões, espumadeiras, foices,
ferros
para cortar capim, ferrolhos, faPEDI
cas, facões, frigideiras, cilindros para
IND. BRASILEIRA
taminaçao, ganchos. guarnições de metal, garfos.- ganchos para quadros.,
gramas para emendas de correias, lima&
machadinhas, molas para portas de cor.
Classe 39
licoreiros, latas de lixo, jarras,
Para distinguir pneus e câmaras de ar lâminas,
ter, martelos, marretas, matrizes, marmitas, navalhas, puas, pás, picareta',
Termos na. 649.655 e 649.658, de
pregos, picões, ponteiras, parafusos.
8-7-64
Agro-Pecuária e Industrial Agropil Ltda, porcas, pratos, porta-gelo, porta -pão,
porta - 161as, paliteiros, panelas, rasteias
Suo P.,..10
roldanas, ralos para pias, regadores,
serras, serrotes, sachos, sacarroihas, tesouras. talhadeiras, torquezas, trilhos
trilhos para elevadores, tenazes, trava.
dores, telas de arame, tubos para cora.
sarnentos, trincos, -trilhos para portas
de correr, taças. molas para portas,
IND. BRASILEIRA
vasos, vasilhames e verrumas

!

SÃO

I

AGROP1

. Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos
açúcar, allmentos -para animais, amido
eméadios. ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia. avelas, azeite, azes
tosas, banha, bacalhau, batatas, balas

biscoitos, bombons, bolachas baunilha
café em pó e era grão. camarão canek

em pau e em pó. cacau, carnes. chá
caramelos, chocolates, conteitos, cravo
• cereais, cominho crem ede leite. cremn
alimentícios, croquetes. compotas. can.
gira. coalh?dar casfanha, cebola, condimentos para alimentos. colorantes
chouriços, dendê. doces. doces de frutas. espinafre. essências alimentares, em.

padas. ervilhas. enxovais, extrato de to
mate <atinhas alimenticias. favas. fé
cul.ts flocos, farelo, fermentos, leilão
figos, frios, frutas sicas, naturais e cria
talizettlas: glicose, goma de mascar. gor
duras, grânulos, grão de bico. gelatina
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate. hortaliças. 1.4ostas, lingual. leite.

condensado, leite em pó. legumes eu'
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- I
tas rilimenticias. mariscos, manteiga
insto -ogeseatno 'epmattuem *sinalarem
se de tomate, mel e melado, mate. masias para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada. nozes; óleos comestíveis, ostras, ovas.
pães paios praia:és. pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos. patês petit-pois, pastilhas. pizzas, pudim;
queljo.s, rações balanceadas para animais. requeijões. sal., faça& sardinhas
zandu . (. hes, salsichas ', salames, topai, en.
latadas sorvetes, sucos de tomates ,e de
frutas; torradas. tapioca. tâmaras, talha.

rim, tremoços, tortas. torta" para ali.
' meato de animais e aves, tOrraes.
I
ri:hl:chibo' *"t, tringre
-
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Termo n.° 649.656, de 8-7-64
Agro-Pecuária e Industrial Agropil
Ltda.
Sc.
a

AGRO-PECUMIA E
INDUSTRIALt
AGRO P I L LTDA.
Nane comer Liai
Termo a.° 649.657, de 8-7-64
Auto Acessórios "E,denk" Ltda.
São P.-aile

EDENIR
IND. BRASILEIRA
. Classe 21

Veiculas c suas partes integrantes, a
g aber: aros, actomóveia, auto-cami-

nhões, av:ões, amortecedores, alavan 'as
ie can bio. barcos, breques, bicicl "as

carrinhos de mão e carretas, caminr•

nate& carros ambulantes, carniabbn,
carros, catros-tanques, carros-irrigado
res, carroças, carrocerias, chassis. chapas circulares para veiculo& cubos de
veículos. pilreção.. estribos, engates Para
carros, eixos, freios, guidão, locomotivas, lanchas, motociclos, motocargaa
moto (urgias.' manivelas, navios, emipàráf.4~, para-lainas, Para

selins, triciclos, tirantes para veiculos. setas de papel, rótulos de papei. tolos
vagões, veloc'. ‘cles, urdas de contro- de papel transparente, sacos de papel.
le do afogador e acelerador, tróleis', tro- serpentinas: tubos postais, de cartão,
tubetes de papel
leibus, varais de carros, toletes para
carros
Termo n.° 469.662, de 8-7.64
De-Mania Administração e Comércio
Termo n.° 6451 .659, de 8-7-64
S.A.
Soerei Sociedade de Cimentos RefratáSão Pa%lo
rios Especiais S. A.
São Pauk
ONikeru -

@CJC2511.
.Brasileira
T "a

Classe 50
Para distinguir; Impressos em geral,
bilhetes, cartões de visita, cartões comerciais, folhinhas, passagens. Panai

Ind .' Brasileira'
Classe 50

Impressos um geral, propaganda, tapu-

mes, tabuletas e anúncios

Termo a, 649.663, de 8-744
De-Mattia Administraeão e Comércio
S. A.
São Paulo

e

tleZP
stail gittr
- comERcio
J

de correspondência, envelopes, duplicatas, faturas, recibos e notas fiscais

Terra° n.° 649.660, de 8-7-64
Soerei Sociedade de Cimentos Relutários Especiais S. A.
São Paulo

WeGJEll.

YsoonmofDt amtpnos arnik-iinOs optaAs

n1•11.-

sAltr

Nane comercial
Termo n.° 649.661, de 8-7-64
titra Editorial Ltda.
São Pa' to

.LITKA
Indarasileira
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos, balara (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculo',
blocos para anotações, bobinas brochuras não impressas, cadernos de 'escrever, capas par adocumento& carteiras
caixas de pa pelão, cadernetas, eader.
noa, caixas de cartão, caia= para papelaria, cartões de visitas. cartões 'comerciais. cartões Indicas. conferi cartolina, cadernos de papel mellmetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, eartões.rst branco. carfuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão. envelopes. envólucros para cha-

rutos de papel, encadernação de papel
ou" papelão, etiquetas, falhas índices.
fórhas de celulose, guardanapo& livros
não impressos, livros fiscais: livros de
contabilidade: mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos. Pa Pellnhos, papéis de estanho e de afumado,
papéis sem impressâo papéis em branco
para impressão, pa péis fantasia. menos
par Narrar. paredes, papel almaço com
ora UM pauta Pa pel crerem. papei de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado.
pulei higiénico, papel tmpertneáxel.
para copiar, papel para desenhos, papel para emhanik, impermeabilizado
papel para encadernar. papel para escrever. papel para imprimir. papel ruípapel celulose. papel de linho, pape)
rama paia' embrullioá,' papel celofane,

Nane conte r .a.
n•11•••n

Termo n.° 649 :664, de 8-744
Detnetre Calar:leria
Brasília

¡Ia'

ELE°.
I Illá
Lnd la ileiras
Coasse 36
Para distinguir: Artigos de vestLitriOs
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, olusas,
bora& botinas. blusões. boinas, baba&Juros, bonés, capacetes, cartolas, cara*
puças. casaçao. coletes. capa& chata&
cachecol& calçados, chapéus, cinto&
cintas, combinações carpinhos. calcas,
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisa., camiscu.s. camisetas,
cuecas, ceroula,- colarinhos, cueiro&
saias, casacos, chluelos, dominós, achar+
pe. fantasias. farda. para militares. ao.
!ateai& fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos de 'ingeria, jaquetas. 'agueis,
levns, ligas, lenços. mantem, Mei"
inalem mantas, mandrião. manilhas, paletós, palas, penhoar. pulover, pelerina&
peúgas, ponches, polainas, pijamas, pu..
:lhos, perneiras, quitnonos, regalo&
robe de chambre, roupão, sobretudos,
su. teres, shorts. sungas, stolas ou siada,
tule& toucas, turbantes. ternos, uni*
formes e vestidos
Termo n.° 649.665, de 8-7-64

flld England Cosméticos Ws.

são Paulo

:(2488Mt
.
Nome canerLial
Termo a.° 649.666, de 8-744
Supermercados Aruama Lie:Veada
São Paulo
it ã M A.
r.nd. Brasileira

1!
Alt.achofras. aletria, a!lio. aspargo%
açúca r, alimentos paar animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim. aferva&

arros, atum. avela. avelãs. azeite.' azeitonas. banha, bacalhau. batatal. 'balas.
bisctitos, bombons, bolachas, baenilha,
café em pó e em grilo. camarão. canela,
em pau e em p6. cacau. Ca teell: chá.
caramelos, chocolates, confeitmi..kcravo.
cereais. cominho, creme de leiteAtienies

allinentIclos croquetes. cntnrotns; cano
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rermo n.• 649.672, *e 8-7-64
jeca, coalhada. castanha, cebola. coodi
Termo a.° 649.679, de 8-744
Padaria e Confeitaria Pariá Ltda.
mento, para alimentos, rolorantes C,41. Lm:lego Torrefação e Moagem
Ltda.
Rio Grande do Sul
ekarriçaa, dendê. doces, doces de frutas. espinafre, essencias alimentares:emRio Grande do Sul
padas, ervilhas, enzovas‘ extrato de tomate, farinhas alinacntidas, favas, fé.
PARIS
calas, flocos. farelo. fermentos, lego
LAMEGO
figos, frios, frutas secas naturais e cria.
baixadas; gricose, goma de mascar. gor.
Ind.Brasileira
•duras, grAnulos. grão de bico, gelatina.
Classe 41
goiabada. geléias, barca doce. herva
Produtos de panificação, coabitaria e
enate. hortaliças, lagostas, línguas. leite
de pastelaria
condensado, leite em pó, legumes em
Classe 41
Termo
n.°
649.6804 e 8-7-64
conserva, lentilhas. linguiça. louro, mas
Torrefação e moagem de café
ses alimentidas. mariscos, manteiga
David Raphael Serrador
• Termo n.• 649.673. de 8-7-64
margarina. marmelada. macarrão. mas
Rio de Janeiro
ft de tomate. mel e &ciado mate. mat- Café Lamego Torrefação e Moagem
Ltda.
as para mingaus, molhos. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, uoRio Grande do Sul
eu, óleos comestiveis. ostras. ovas.
pães. pinas. pautes, pimenta. PU Para
mains, pickles. peixes, presuntos, patês, petit-pois, astilhas, pizzas. pudins. R UM A .
Classe 33
I. T Á
queijos. rações balanceadas para alaiTurismo eia geral, excursões e veada
mai.N. requeijões, sal, saga. sardinhas.
de passagens • maritinia, aéreas e rodoIndarasileira
andu:ches, salsichas, salames, sopas caviárias, indústria hoteleira
beceias, sorvetes, sucos de tomates e de
Termo n.° 649.681. de 8.7-64
frutas; torradas, tapioca. tamaras. talha.
ria, tremoços, tortas, tortas para auDavid Raphael Serrador
Classe 41
mento de atumdis e aves. borrões,
Rio de Janeiro
Torrefação e moagem de café
toucinho e vinagre
Tertno n.° 649.674. de 8-7-64
Termo. n.* 649.667, de 8-7-64
Indústria de Café Ltda. •
klfredo Farieuh
Rio Grande do Sul
•
São P.;ttlo

nino 24.9 619485, de 3-7.44
Confecções de Roupas Sanclay Latam
Guanabara

Classe 36

Confecções de roupas paro homens, têm

abaras e crianças
Térao n.° 649.686, de 1044
Marta do Carmo Guimarães
Rio de Janeiro

ourotur do 13rial

A'DORAVEIJ'GREGO
Classe 33
Sinal de propaganda
Termo n.° 649.668, de 8-7-64
Alfredo Féu-kuh
são p,u:0

CRECOIRS?
Cli.ssse ;)
Sinal de propaganda
Termo n.• 649.869. de 8-7-64
Alfredo Farkuh
Sio Pau:e

GRECOAM
•-...e

S aa, de propaganda

Termo n.9 649.670, de 8-7-64
Alfredo Párkub
São R n lilõ

GRECCUMIUS
Classe 33
Sinal de propaganda
Teimo n.° 649.671, de 8-7-64
Artibérica Marcenaria Ltda.
Rio GT:ande do Sul

ARTIBÉRICA
Classe .,
Artefatos de madeira em gerai

Ind. Brasil
Classe 41
Cate torrado, moldo e em grão
Termo n.* 649.675, de 8-7-64
Indústria de Café Ltda.
Rio -Grande do Sul

cAsTELO
Ind. Brasil.
Classe 41
Café torrado, moldo é em grão
Termo n.• 649.676, de 8-744
João Viscaino
Rio Gran(!e do S,:'
ZOÇi0 SAI
Class, 48
Produto de "toucador
Termo n.° 649.677, de 8-7-64*
João Viscaino

Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral do
reguei:ente, papéis de correspondência.
envelopes, notas, faturas, duplicatas, cheques, recibos, memoranduns, cartões de
visitas e comerciais
• Termo a.° 649.682, de 8-7-64
"Merc-Fisc" Contabilidade Ltda.
Si. ). Paulo
NERC-FISC

S-ão Paulo - Capital
Classe 33
Para distinguir: Contabi'llade em geral,
despachos junto as repartições, aberturas de firmas
Termo n.° 649.683, de 8-7-64
José Lopes Cardoso S. A. Mercantil e

Classe 41
Goiabada. ma'/latada, pessegatta, eget.
da. bananada. taraniada, doce de teltE
Tiros° n.° 649.687, de 8 -744
Produtos Rocbe Químicos e Frmaceuticos S. A.
Rio de Janeiro

NATULANAR
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Um

:...lasse 3
cr,e-...posto anti - cancer
nnnn•

Termo n.° 649.688, de 8-7-64
(Prorrogação)
F. Rodriguez Ycart, Bravo Ltdn.

ITOP IL
• Cl' asse 3 Substãncias quimicas. produtos e pg.
parados pare arme macios na medicina
et na farmácia
Termos az. 549,689 e 649.690. de
8-7-64
(Prorrogação)
Contitten-11 Silabam Corporation
Estado:. Llaidos da América

Industrial
Sio P-ulo

fRORAOCAÇÃO

José Com Cardoso S. A.
Mercantil e Industriai

Rio Gral.''

PASTA SAN ADRIAN
Past4 para afiar navalhas

Nane comercial
Termo n.° 649.684. de 8-7-64
Penafiel Transporte e Comércio de
Carnes Ltda.
Girana,bara

Tetzno n.• 649.8;8. de 8-7-64
João Viscaino
Rio Grande do Su!

ToBITi DD FLORES
Classe 48
Produto
toneadOr

Casse 41
Aves abatidas e pequenos animais
abatido.

Classe 6
Instalações dx. 11:z e fôrça inclungo
talações de 1,m e fõrça movimentadas a
motor, tanto entacionárias como pari&
rrente continuo d
tais do tipo de
6. 12. 32 e 110 volts, instalações essa.,
que variam c-r, tnmanho e canacidade é
produzem de 200 watts a 2000 watts,
como também ' istaiacõos de luz e faro
de correr* tIneel7qtR7labz.11cdofrãa
de coerente aicernativa a 110 volta •
de virias caracidades, geradores ao,
bressalentes p: -a as instalações de lu,
•
e fórç-, „ar;ma ny-ncionadas
Classe 8
Dispositivos para carregar acumuladores. baterias de acumuladores

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

bexte-Teora l5
Viena n.° 649.691, de 8-7-64
(Prorrogação)
Carven
•
Franca

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essracias, extratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de gula&
água de rosas, água de alfazema. água
para barba, loçaies e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. baiadolina. "batons", cosmét.cos. fixadores
de penteados, petróleos, óleos 'ara os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pe.
k e "maquilagel, depilatórios, desodo•
cantes. vinagre aromático pó de arroz
• talco perfumado ou não. lapa para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cibos e olhos, cantam para
Orosto e para os lábios, taba° e creme
para barbear, sabão ligu do perfumado
ou não, sabonetes, dentitricios em pó,
pasta ou liquido: sais perhunaaos para
banhos, pentes, vaporizadores de pertu•
tue: cavavas para dentes, c.shrlos. unhas.
e cIllos; rum de louro, saquinhe perfu
:nado. preparados em pó, pasta. liquido e tijolos para o tratamento das unhas.
dissolventes e vernizes, removaiores da
cuticular; gl.cerina perfumada para a
os cabelos e preparados para descolo.
rir unhas. cilios e pintas ou sinais artificiais. óleos para a pele

Termo na 649.696, de 8-744
Fábrica de Bebidas Topázio

cP)
40452"
s\o selb
t• \ftPr
,$ o

Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas
Termo a.° 649.697, de 8-7-64
Fábrica de Bebidas Topázio
Guanabara

xis Oecto4
Indústria Brasileira:
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Tênmo n.° 649.702. de 8-7-64
Cia. Riograndeuse de Negócios S. A.
Rio Grande do Sul

(Felicidade da Fanam
Classes: 11, 32 e 50

Classes: 11, 32 e 50
Frase de propaganda
Uruguai

Frase de propaganda
Têrmo n.° 649.703. de 8-7-64

Cia. Riograndense de Negócios S. A.
Rio Grande do Sul

Térmo n.° 649.692, de 8-7-64
Fábrica de Bebidas Topázio
Guanabara

'Autêntica Festa Popular':
Show de Premies
Diplomata ; •

Promovendo a Felicidade
4r da Familia è Show de'
Diplomata_

Classes: 11. 32 e 50
Frase de propaganda
Classes: 11, 32 e 50
Frase de propaganda
Termo n.° 649.710. de 8-7-64
Cia. Riograndense de Negócios S. A.
Térmo a. 9 649.704, de 8-7-64
Cia. Riograndense de Negócios S. A.
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul

SPOW de

otiow de Prendas Diplomai:Corações Premiados

tremias Moela'

Inspirado e Planejado para
Promover a Felicidade
da Familia. •

Classes: 11, 31 e 50
Frase de propaganda
Ténias n.° 649.711. de 8-7-64
Cia. Riograndense de Negócios S. A.
Rio Grande do Sul

Classes: 11, 32 e 50

Frase de propaganda

Indústria Brasileira
Casse 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas

Termo n.* 649.693, de 8-7-64
' Fábrica de Bebidas Topázio
Guanabara

.

Vinagre Vitoria
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Vinagre, substâncias a iluteuticias e seus
preparados
. Térmo n.° 649.694, de 8-7-64
Fábrica de Bebidas . Topázio
Guanabara

Indústria Brasileira

Corações Premiados - Show
le Premio. Diplomata

TèrmO a.' 649.699. de 8-7-64
Fábrica de Bebidas Topázio

Classes: 11. 32 e 50
Frase de propaganda
Têm) ma 649.712, de 8-7-61
Cia. Rionrandense de Negócios S. A.

Térmo na 649.705, de 3-7-64
Cia. Riograndenaa de Negócios 3. A.
Classes: 41 e 43
Rio Grande do Sul
Refrescos e ábuas naturais e artificiais,
usadas como bebidas, e substâncias alimentícias e seus preparados
Show de PremioS
Guanabara

Tataca
Indústria Brasileira
Classe 42
Bebidas alcoólicas e /ementadas
Termo ta° 649.700, de 8-7.64
Fábrica de Bebidas Topázio
Guanaba,a

Indústria Brafkileira
•

Indústria tirasileira
Cla çse 42

&Imas alcoólicas e fermentadas

Taano na 649.695, de 8-7-64
Fíthrica de Bebidas Topá zio
•
'atianabara

Fabrica de Bebidas
TOPAM
C v.cv. 41. 42 e 43
Tona- de estabelecimento

nano na 649.709, de 8-7-64
Cia. Riograadense de Negócios S. A.

Rio Grande do Sul

Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas
Térrno n. 9 649.698, de 8-7-61
Fábrica de Bebidas Topázio
Guanabara

Rio Grande do Sul

.Show de Premies
Diplomata . Autêntica.
Festa 'Popular

Show de Precatas,
Diplomata • Promova*

Premios

Termo n. • 619.708, de 8-744
Riograndense de Negócios 5. A.

Cia.

Classe 12
Bebidas alcoólicas e ferneutod,,s
• Tarmo n.° 649.701, de 8-7-64
Fábrica de Bebida ç Topázio

Diplomata - A Festa da
Familia Brasileira
-

Rio Grande do Sul

Show de Premias Diplomatg
Um Complemento Ideal
da Familia.

Classes: II, 32 e 50

Frase de propaganda
—
Tétano n. 649.706, de 8-7-64
Cia. Riograndense de Negócios S. A.
Rio Grande do Sul

Classes: 11, 32 e 50
Frase akt propaganda
Térmd n.° 649.713. de 8-7-64
Cia. Riograndense de Negócios S. A.
Rio Grande do Sul

Inspirando, Manejando e
Promovendo a Felicidade da
Familia e Show de Premies
Diplomata.

Complemento Ideal da
- familia • Show de PremioS
Diplomata.

Classes: I 1, 32 e 50
Frase de propaganda
Terra° n.° 649.707, de 8-7-64
aia, Riograndense de Negócios S A.

Classes • 11, 32 e 50

Frase de propaganda

Têm° n.° 649.714, de 8-7-64
Artefatds de Couro Lidar Ltda.

Rio Granar do Sul

Rio Cirande do Sul

CluAn:ba.a

Chiquita

Festa da Familia
Brasileira - Show de
Premios Diplomata,

Classe 42

•

hadestrta Brasileira:

,

indústria Brasileira
Bebidas alcoólicas e larmentaaas

. LÍDER,

Classes: 11, 32 e 50
Frase de propaganda

•

Classe 35

1Couros e peles preparadas ou na°, ce•
murças. couros, vaquetas, pelicas e Iltr•
i tefatos dos mesmos: Almofadas de cos.

MAMO OFICIAL
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porta-copos, porta-niquele, porta-lotas,
reme n.• 649.725. de 8-7-64 •
porta-documentos, placas. rebites, Todi- Comercial ebastião Correia de Mana
S. A.
nhas, recipientes. suportes suportes para
Riu Grande do Norte
guardanapos, saleiros cuissra, tigelas.
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, r.w alas, sacos, saquinhos. vasilhames para acondicionamento, vasos, xíKnOZOMOI *
caras. calas a frio e colas não incicidas
em Outr7.2 claçres. para borracha, para
Bnasileht
cortumés, para tuarcineiros. para sai.ateiros,
para
vidros,
pasta
adesiva
para
Tanto n.9 649 .715, de 8-7-64
3
correias, pasta e pedras para afiar Um. prcp, -.. . .) Cldsse
Moinho C.hristian Guth Limitada
farmacêutico indicado
rebolos, adesivos para tacos, adesivas
tratamento ¡Ia eNuistosocnose intesti
Paraná
p ara ladrilros e adesivos para azulejos,
anéis. carretéis par tecelagem e guarTermo a.° 649 727. de 8-7-64
nições de material plástico para !aduaS. A. Indústrias Reunid:rs
Classe S
iria geral de plásticas
F. Matarazzo
Aquecedores
São nado
Classe 40
649.721. de 8-7-64
Para distinguir: Moveis em v.ral, de
N'miro Ors;
Classes: 33 e 41
metal, vidro, de aço ou madeira, esto.
Paraná
Titulo
fados ou não. inclusive moveis casa escritorio. Armários. armarios para tiaTraio n.° 649. 716, de 8-7-64
ribeiros e para roupas usadas, alin.da
Socardo, Sociedade Comercial de Artidas, acolchoados para aiuveis, bancos
gos Domésticos Ltda .
balcões. banquetas. bandejas. domicilia.
Paraná
Indii31;ia Brasileira res. berços, biombos, cadeiras, carrinhas
•
para chã e café. .conjuntos para dor.
Classe 22
matados. conjuntos para sala de jan- Para dist. ai sir: Fios em gera! para
Classe 3
tar e sala de visitas, conjuntra para tecelagem e .?ara USO comum.
Linhai
Urna pomada indicada no tratamento terraços, jardim e praia. zonjantos
para cosi..-., bordados e tricota gemi
das eczemas e suas manifestações
armados e gabinetes para copa e to Pios de a.io. fios de inho. cainhas
linha, camas cabides. cadeiras g:ra- aro e juta. 1.)s de seda natural, ratona
Têrmos os. 649.722 c 649.723, de
Casses: 6, 8, 11, 14 e 15
tonas. cadeiras de balanço, caixa ds e fios de '5 ;:ara tecelagem para bor8-7-64
Titulo
racho. colchões, colchões de moia, dis- dar. para c ,stura. tricotagem e para
Indústria e Comércio Pissolli S. A.
pensas. diviseas, divan.s, discotecas de crochet, hc plásticos e fios de celulo,
Termo n.9 649.717, de 8-7-64
São Paulo
madeira. esprweulçadetras, guarda rouAdonis Cara= Chaves •
, se Linhas coara oesca
pas. estantes,, mesas. mezinhas • meziGuanabara
nonos rs. 649.728 e 649.729. de
nhas para rádio e televisão. mesmna
8-7-64
para maquinas de CSCrWef. móveis paS. À. Indústrias Reunidas
ra tonogratos . para rádios e para re'7 . Matarazzo
levisão. molduras para quadros onera.
São Paulo
poltronas, poltronas-camas, praIndústria Brasneira retratos,
teleiras. prota-chapeus,. sotas, sotas-ca.
ma, travesseiros vitrines
Classe 28
Têm) n.° 649.724, de 8-7-64
Para distinguir: Artefatos de material Comercial Sebastião Correia da Mello
plástico e de nylon: Ruipientes fabri
S. A.
INDUSTRIA BRASILEIRA
cadus de material plástico. revestimenRio Grande do Nort
tos confeccionados de substancias animais e veuetais: Argolas, açucareiros.
Cas.se
armações para õculoa, bules. bandeias
Para distisgs:r. Fios era geral, par"
bases para telebnes. baldes. bacias, boltordado e tricotagem: fios em geral
Classe 33 .
sas, caixas, cadeiras chapas, cabas
ard tecelaseir "sie uso comum: fio de
C4
para ferramentas e utensílios. cruzetas.
Titulo
IS ou fiei em meada ou novdo. torcida
caixas para acondicionamento de ali.
ou nas,: fie ée Ia ou pêlo, em meada
Termo n.9 649 . 718. de 8-7.64
mentos. caixas de material plástico para
novelo. Pira bordado, costura, croIndústria Brasileira ou
Fios do Nordeste Limitada (Finesa) baterias. coadores, coas. canecas, coele e bico: linhas para bordada, cos•
lheres. conchas, cestas para pào. cestiPernambuco
tur. crochê e trica
nhas capas para álbuns e para livros
Classe 23
Classe 3
leor *
cálices, cestos. • castiçais para veas
Para distin u - Tecidos em geral, tes
caixas para guarda de diletos srtis- Um preparado farmacêutico indicado tio tidos para s...ifecções em geral. pare
tratamento das odontalgias
chos. coadores para chá. descanso 'para
js.
tapeçarias e rara artigos de cama •
Pratos, copos e copinhos de plaruco
mesa: Algot. Sa. alpaca. cânhamo. cedia,
Termo
a.*
649.726.
de
8-7-54
para sorvetes, caixinhas de plástico
caroá, easersiNs. fazendas e tec.dos deS. A. Indústrias Reunidas
Para sorvetes. colhennhas. nasiabas.
Classe 22
lã em peças. vita, jersey, linho. nylott,
F. Matarazzo
garfinhos
de
plãstico
para
sorvetes
rorFios de algodão
Sao Paulo
paco-paco, persailine, ratai, rayon, seda
minhas de rdástico para sorvetes. clIsc
natural, ter k. plásticos, tecidos imembreagens de material plástico embaTértno n.° 649.719, de 8-7 64
pertneabliia it' e tecidos de pano couro
Fios do Nordeste Limitada (Finesa) lagens de material plástico para sorves vestidos
de
Pdpumas
tes
estojos
para
dbletos.
Pernambuco
nadem, esteiras. enfeites para automóTèrmos a. i49. 730 e 649 . 711, de
veis. massas anti-ruidos. scoadores de
8-7-64
,
pratos, funis. formas para doces. fitas
A. Indústrias Reunidas
NrkastrlaJlt7iÁlaelro-2
Isolantes, filmes, fios de celulose. tutu
F. Matarazzo
para bolsas, facas, guarnições. guarniSão Paulo
ções para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para Iiquidificadores e para batedeiras
Classe 23
de frutas e legumes, guarnições de ma- -as iturafi tua eoppay rzrnIhroasp and
terial plástico para ctensilioa e o)jetos ciclos para confecções em geraj, para
g uarnições para bolsas. garfos, galerias tapeçarias e . para artigos de cama e
e
para cortinas, tarsos, lano-m .4os, piás- mesa: Algodão, alpaca. cânhamo cetim,
ticos, lancheiras, manteguerras, malas caroá. easerniras. fazendas e teedos de
anauethia Brasileira
orintris, pendedores de roupas puxado- lã ele peças. juta. Ienes?. linho nylott.
res para móveis, pires, pratos palitei- paco-pace, percaline. rami, rayon. seda
Ouse 22
ros. pá.. de casinha, pedras poma, arti- natural. tecidos plásticos., tecidos int, anilam° em fio mi em linha. estambre
gos. •protetoes para documentas, pu- permeabileantes e tecidos de pano couro cr seda ou de IS. Elos de Afona
/adorei de ágrta. para uso domestico
" Nome
*
romPectal
• veditfoa
.oelolose,• luta. lá, linho; °nadá' Mia
toa arreios, bolsas, carteiras, caixas
-chicotes de couro. canseiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
courcs estojos guarnições de couro para
automóveis. gua rnições para porta-biocos, malas. maletas, porta-notas, portachaves, porta-niquers, pastas. pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viagem, aacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises

Termo n.o 649.720. de 3 -7-61
Paulo das Santos
Minas Geraã

Inúria
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tavola, seda natural para tecelagem alavaacas, chaves automátiens, capitelOu uso comum juta em tio ou em 11Mitat tora de bloqueio, cancitores
lã torcidas •finha em meada ou nove. soa calibradores, discos para zele lona
los. linhas brilhantes, linhas para boi% discos gravados., diais, despertadores,
da,, para costura, (saches ou. tricoss carne. enroladores de cabelo elétricos esgest. Unhai, ma meadas oa novelas, pelhos óticos, esticadores de luvas, esmudas. retrozes
pelhos de plaatica para eletaticidade, es
terilizadores, extintores. de incendi°. +erClasse 23
sa; lema tua somam tamDtio i •eJed ros elétricos de passar e engomar. fsrrc
ciclos para con12. cçôes em ge.al, para de ai Àdar eleirico, filtros e aparell.or
tapeia-Inas e para artivs chr cama e filtrantes. tikios para óleo filmes revemesa.: Algudau, alpaca. cibliania, 4:Min lados, tarois como a.:•es.sórios de 'vet
g aroá, casentiras,. fazendas e tec dos de cu.:os. pata sin. ,l iz , cão e pata. ilumina
n}lon. .ão em çier.11. ts.,rmaa e:á:rens. terv2do
lá era peças, juta, jersey,
paco-paco, pereallne, rdlnl, rayon, seda ..es, f .;.gordicor, 'ómetroi, tios eietnnatural', tecidos p lásticos tecidos im- • cos. r.:tros c intei lerencia. fonógrafo
pertneabilizantes e leciLlas de pano couro- Aurratas te. inas, g:i:Aititerros, geladei
ne gihue para Km:palas. glol , os pae ve:tidos
ra 1 ..nterrias, g;ohus tenestres para ca
Wrmo. a.° 649.732, de 8 7-64
gra ,: )1"'S. holo'ot.s, hidrome
Luiz. Gregório Katzap
1•xtoinát,cei ao! .. s, acendeiregular
Rio c ,. a . ide do Sal
arsa rellion IldrJ septumi apare.:aos
pura aquecer ed ,•hcios .aparelhos para
exper;mentar drcuos, aperelhos para cl.!struir insetos, apnrelhos de ótica. apare.
:12RORROGACÃO
I hos p Ve ri aa,!: ira, rirarells os para
aquecimento de anua. wir.lhos gerado.
res eletro-qunticos. aparelhos para re
• :sai:. •
cepçtlo, reproduçao de soa e soa:dos
• e, lir
aparelhos autemUicos elétricos de passar .aparelhos para saweiner grutas e.
legumes, aparelhos, de alra ten.sao, apta.
relhos de proteção contra acidentes de
operários, ap:rclhos aí adores de ferramentas. aparelhos distribuidores de ao

Casse 35
Peias distinguir: couros 4 peies preparadas ou não. camurças, ceamos, vaquetas., pelicas e artefatos dos mesmos: almofadas de couros. arreios.
bolsas, carteiras, caixas, chicotes 4e
couro, °capas para álbuns e para livros.
guaralçAes de couro para automóveis.
main& maletas, porta-notas, porta .chaves. porta-blocos, porta-niquela, pastas.
tenras, selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados, tirantes
para arreios. valises
Termo n.° 649.733, de 8-7-64
Malas. de Aparelhos e Matehal Elétrico Fama Ltda.
Sio Paalo

Classe 8
Para distinguir: Aba loura. acumulada
adores dê rádlo e frequIncia, anemei
metros, aparelhos de televisão. apare.
/hos de ar condicionado, aparelhos pa.
ra iluminaçao, inclusive os considerados
acessórios de veiculas, aparelhas para
anúncios meaaniems, aparelho aquece.
dbres e medidores, aparelhos cromará.
fico& aparelhos de barbear elétricos
aparelhos registradores e medidores de
distancias. aparelhos• para purificar
Aguas, aparelhos de sinais lampejantes
aparelhos reguladores de gás, aparelhas
de galvanoplastia, aparelhos didáticos
aparelhos cinematográficos, aparelho&
muge r eletrica. barometros baterias de
fitchiefto (exceto para fina curativos)
bordes de campainhas 'teclem,. bombas
aisubdaram buzinas, boato, baterias
siariam bules elktricos. caixas de des.
maga,. ~ma. frigorifir.m. e Etnográficas campainhas elétrica& úmida co'
tantadanes. da giis,, cidametroa. cristais
the sadios condensadoras cometesses.
cortadeiras para fotografias, dava de

' transformadores, telefones,

tostadeiras,'
telegrahas, transistores, tripés para to' . sogratias, válvulas - para rátJkis, valva
' Ias de descarga, válvula sue redução.
, vacai:metros, válvulas elstricas de vácuo, ventiladores, vetas elétricas
Têrrnos na. 644.734 e 649.735. de

8-7-64
Duratex S. À. Indústria e Ctanércir
SL:o. Paulo

Novembro de 1964 41111
yfrenao

649.7?3, de 13-744

Gabola Todamassica Lidas
Guanabara

QateriaL

Todamusic-a- Ltd0
Nome comercial
—
Trata L 649.739. de
Calaria Todas:laica Lst
Granabara

.0.nn••n•

DURACEL,

•

Classe 16
•
‘..t:seumuir: Nlateriens pare cansais.15es r 3e .-..orações: Aronniaasaa,areia 11.-2+elos, barPnres, balaustres. bit>
:os GC e-cenro, blocos para pavimenta4:00. ru.!)al. cimento: cal. cre. c-apas
i* ,laares. ca viva. caixilhos. colunas,

chapas p..4ra coberturas caixas d'água,
zWxas para coberturus, caixas d'água,
OMS= de descarga ora rotos. edlficasócs 3recia.dad:in e . .taque. comi:cio de
'asse asf.;!tico. estnean. esquadrias.
aras inembras pira, cunstrucães, lamelas de metal, •lacirillios, lambris, luvas
de missão. Pages, lageotss. material is>
tnotes contra trio e calor. manhas. ame.
sus oura revestimentos de paredes ma.
ánras pstra 'cause-ações. mosaicas, pra:tatos de base as.áltica produtos para
Ibão e de desintetárrs para ?nstalaçóe :ornar Impermeabihzunres as algumas
ap.u,-t lhos eáterilizadores. ama sas de cimento e cel .. hidráulica, pedra.
relhos gazcificadores aparelhos para, guino. produtos benaninostas trupsnnea.
análises, aparelhos oasiszadiarea anare. ailizantes, liquidas ou sob outras formas
lhos pasteurizadores, arar- lhas regula. '71.0`13 revestimentos e outros usos nas
dores e estabilizadores da pressão e du construções. persianas, placas para pafluxo, de gp s.
liquido& aparelho& sunentaçâo. pesas ornamentais de clama.
para sairs .
sai . e para . sinalização es ou gesso p ara tectos e paredes, papel
aparelb ,sara escafandristas. apare- cara torras casas, massas antsruidos
uso nas construções. oarouetes
lhos „..rormIticos. acionados pela intro. pPara
ortas, portões, pisos, soleira, para poduadot de ousédae. amalhes. esargidorea. ma tijolos. tubos de concreto., ralhas. taaparelhos pare observaçaes. sismicas. .os tubos de ventilação, rancor, de
aaperlhos temostaros, aritunometros, as.
alento. vigas. vi gamentos. Wide
picadeira a pó. aerómetros, acendedo.
Classe 38
res elétricos, alto-talantes, amplificado.
res, antenas, batedeiras, balança co- Para distinguir: Estruturas de papel e
mas, incubadoras, indicadores de vácuo pape'ão (colméias) usadas coda . miolo ou enchlmento de painéis, portas,
instrumentos de alarme. interruptores portinholas,
laterais e tampos de móve:
isoladores, lâmpadas die cristal, lampa.
das incandescentes, lâmpadas comuns
Termo n.° 649.736. de 8-7-64
lâmpadas flash lamparinas, lacrometros Inação e Tecelagem Tognato S. A.
lentes. Ilquidicadores, lanternas mági
São Paulo
cas, limpadores, de parabrisas. luzes tra
de soldar, caldear e cortar. marcadroes
de passagens, medidores, microscópios
misturadeiras, máquinas falantes, mas
tradores para rádio, microfones, masca
ras contra gaze& micrómetro& eiveis
óculos, objetiva fotográficas pilhas ele
tricas, pedometros, pluviômetros, piro
metros, pistolas de pintar plaga. pinos
de tomada, anelas de pressa°. pick.
de carros. quadros distribuidores de
eletricidlades queimadores de óleo. quadrantes or sextautes para observação
estroltigica; rchaseradores. rádios, reClar.se 37
fletores, reostatos, relógios de ponta
Artigos da clam
de pulso., de bolsa parede, despertadoTermo e.* 649.737. de 8-7-64
res, contadores e medidores de quanti.
dade e volume. raiaores. retentores de Fiação e Tecelagem Tognato S. A.
São Paulo
graxa e óleo. reatores, regadores automáticos. registras para vaor, gás, água
e outros liquidas, mando não conaide
rodos partes de máquinas, reatares pa
re lta . .fleormicente, registradores; reais
tendas elétricas, relays, sorveteiras, sor
veteiras elétricas caseiras, soquetes, si
nateiros, sereias de alarme. soldadores
elétricos., toca-discos, tomadas e inter.
reptares. elétricos.. torneiras, tubos. oda,
dom termn6njçrros ara, abanado me.
teorohliglaas 11sd õpIÉmi tacómetro, es.
Classe 37
danam tornidores de. arado. tilealh
MIM da dum

Casse 9
Sinai de propaganda

—
Trio . n.° 649.740 de 8.-7-134
kinh-Inentes Especializados
(;uunabara

lumentcrs Especializados
Utited S. A.
Nome comercial
nrrno n.9 649.741, de 8 7-6I s
Alinhamentos Especializados Ilnited
Guanabara

United Oficina
Classe 33
—,—Thula, de estabeleckneuti
Têm, n.° 649 742. de 8 7-64
Alinlaneentos Especializados lrlired
'Guanabara

10

o

nrithã"'"IrtilleeriP).4‘
formexcal%egrookorgeeN
Casse 33
Sinal de propaganda
Temo a* 649:743. de 8-7-C4
.stbaãnmentoa Especializados United
Guanabara.

tE
Rei do Shimmy.
Cassa 33
Threee de ProPaglistda
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enfeites de metal, estribos, espátulas.
'Mino n.* 649 .744, de 8-744
Termo a° 649.748, de 8-744
Jalagens Industriais "Guanabara" estofos de metal para carimbos, eixos, Rota Apparate — lInd Maschinenbau
expandidos para tubos, estruturas nadá.
Ltda.
Dr. Heaning K. G,
Itens, escarradeiras. espremedores. aspo*
Alemanha
madeiras, formões, foices, ferro para
cortar capim, ferrolhos, facas. facões,
fechaduaa, fruteiras. funis, [armas para
doces, bolos, eütbadas e pudins, flanges.
furadores, ferramentas cortantes
e perfurantea para marceneiros, fechos
INDÚSTRIA BRASILEIRA'
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço. ganchos, guaniçóes de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
- Classe 4
Classe 8
flunstancias e produtos de origem ani- para emendas de correias, grades para Instrumeutos medidores e registradores
mal, vegetal ou Mineral. em bruto ou fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros, para liquidos e gases; medidores de intensidade de corrente
parcialmente preparado': Abrasivos em gonzos, grossas, garrafas, ditosa& joelhos,

Gèanábèra

Novembro de 1964
Termo' a.° 649.754, de 11-744
Nautilus Arte Ltda,
Guanabara

ROTAMETER NAUTILUS

jarros, limas, lâminas licoreiroa
bruto, argila refratária, asfáltico em
atas Iva& linuguetaa. leiteiras machabruto; algodão em bruto, borracha em dinhas, molar paar portas, martelos,
bruto, beauxita, benjoim, breu. cintura. marretas, matrizes, marmitas, maçanetas.
•caolim, chifres, ceras de plantas, ceras morsas, machetes, ntantegueiras, malhos
vegetais" de camauba e aramai, crina navalhas, aiples, puas, pás, pearetas,
de cavala crina em geraL cortiça em pregos, ponteiros, parafusos. porcas,
bruto, calcas vegetais, espato, ervas pratos, porta-gelo, posetras, porta-pão,
medicinais, extratos oleosos, estopas oorta-jolas, paliteiros, panelas, puxadoenxofre, falhas, Vaus vegetais, dom res. placas, pregadores, porta-esponjaz
secas. grafites. goma em bruto, gran:to peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
em bruto, kieseighur, liquidos de piara pires, ninçaã, panelões, porta-copos e
Ias, late: em bruto ou parcialmente garrafas, passadores de toupa. presipreparados, minérios metálico,* madei- l has. rasteio& roldanas, ralos, regadores.
ras em bruto ou parcialmente traba- rebites, reduções, recipientes de metal.
lhadas. em toras, serradas e aplainadas rod/zios, roscas de aço inoxidável. remica, mármores ira bruto, enrima de gistros de aço inoxidável, registros
manganes, óleos de cascas vegetais. serras, serrotes, sabes, saleiros, sacarróóleos em brido ou parcialmente prepa- lhas, torquezes, trilhara. tubos, tubularados, plumbagina em bruto. pó de ções. tampões, travadeiras.- telas de
moldagem para fundições. pedras Na. arame, trincos, taças, travessas, tesouras.
todas, piche em bruto, pedra calcária. trancas, tramelas, talheres, talbadeiras.
plantas medicinais, pedras em bruta tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trens de cosinha torraquebracho, raizes vegetais, resinas, re. deiras. orindis, vasos, vasilhames,
versinas naturais, resíduos textem,
mes, mandril de expansão, freza de
selvas, talco em bruto, xistos Nisto chanfrar, guia de (reza de chanfrar.
betuminoso e silicato
aentosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, baltnazea cantos
, Termo n.° 649.745, de 8-7;64
*ara
estojos, colchetes para malas, craOrleans — Comércio de Representações vos, enfeites,
tédio para pastas e Para
Ltda.
malas. Passadores de correias. P onteiras. prendedores de papel, suportes,
Guanabara

Classe 50
Prestação de serviços artistica& a
publicitários
Têtino a. 9 649.755, de 8-744
Roberto Augusto Magalhãea
GlanaharA •

•

Termo a.° 649.749, de 8-7-64
L. Perez Seguros Ltda.
Guanabara

Classes: 32 e 50
Produção de programas de rádio e tela..

visão e publicidade em geral
Tèrnao n.9 619.756 de 8-7-64
Indústria Metalúrgica Indumet Ltda.
Guanabara

Classe 50
Prestação de serviços securitarios
Termo na 649.750, de 8-7-64
Nataliclo Norberto Alves Ceraueira
• Gpanabara

EMSERVICE
Classe 50
Prestação de serviços noticiosos
Termo a° 649.751, de 8-7-64
S. P. O. L. — Propaganda Ltda.
Guanabara

torniquetes e tubos de extensão

rleans
Indústria Brasileira_
Classe 11
Para distinguir terragens.e ferramentas:
Alicates, alavancas. arruelas, arrebitei
argolas, aldraves, armações de metal.
abridores de latas arame, aparelhos de
chá e café, assadeiras, açucareiros. a p a'relha' p ara lavatórios. arandelas. arestas aros. aknoçadarises. amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas. baixelas,
bandeias, bacias, bombonieres, baldes,
borboletas, baterias. bases de metal. braçadeiras. bules, bisagra, buchas, bainha
para facas. baterias de cozinha. colhe'
de pedreiros, cadeados, correntes, cabides, chaves de parafusos. conexões para
encanamentos. caixas de metal para
portões, colunas. canos, chaves de fenda, chaves inglêsas, cabeções, canecas,
copps. cachepots. centro de mesa, co.

queteleiras. caixas para condimento de
alimentos, cadeados, calda:rapes, caçam;
ias. chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores. cuscuseiros. cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cruzetas. curvas,
cantoneira& chaveiros, canivetes, chave-

vetas; cremones, cadinhot crivos. chanft:adores. cassinetas, cabos, chaves, chaves para porcas armilares, chaves toequimétrica, correntes para chaves, asi•
chetas, chaves para porcas. distintivos
dobradiças: descansa para talheres, pra
tos e copos. ens. ci a s. esferas engates

Termo a* 649.746, de 8-7-64
José Britmatut
Rio de janeiro

PÕPO-BRiNOUED05 1.11MA'
Classe 49 .
- Nome de fantasia
Têrmo na 649.747. de 8-7-64
(Prorrogação)
Incasa — Indústria e Comércio
Catarinense S. A.

•
Classe 50
Prestação de serviços publicitários e
•

de propaganda

Termo n.° 649.752, de 8-7-64
Lecan — Indústria e Comércio Ltda.
1
Guanabara

EDIFICIO BARÃO DA TORRE

Santa Catarina

Classe 5
Metais em bruto, trabalhados ou par.
cialmente traba lhados usados no
indústrias
Têrmo n.° 649.757, de 8-7-64

Skinda• Ltda.

Rio de Janeiro

36. 48 e 49
Titulo
Termos ris. 649.758 e 649.759
8-7-64
Rádio Telecnustc Ltda.
São Paulo
Classes:

7;X/fadei

Casse .33
Titulo

Tênues n.9 649.753, de 8-744
Companhia Universal de Hotéis
Guanabara

ii

e. ...nuca
ax ~o
u*:
• • Doa ~moo
zuf
H
t
,t1

Classe 48
Loçâo

s.saase
Almanaques, anuários., álbuns imprei

tos, cartazes, catálogos. Jornais =cite
:as, revista. Propaganda em MIA
televisão, jornais, programas ractiohltd.
cos. peças teatrais e c:netnatográficat
naus e estrangeiros, publicações impressa revistas impressas
Classe 8
Aparelhos eletrônicos de computar e
componentes dos mesmos, amplificadores, ccenplementadores, registradores
aritméticos, registradores de eixo de
entrada e de salda, diodos de. comporta, salda de chave nemantea, coaClasse 50
troles de influenciamento, entradas de
Prestação de serviços botemuos em chave mnemónica. diodos , de protegi.*
geral, inclusive • aluguel de quartos e de carga. painéis de circuitos Impresapartamentos, serviços de restaarante, sos, moduladores e desmoduladores 3le•
bar e lavanderia
cultos de campo" circuitos fittl;ftom.
•

3

•t

t
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(calcadores e descodifica.
tiram tiebtebderai. bapremerea de alta
Sreloddade. Maiores magnéticos de armaraaanaffitO, computadores. discos
magnáticos, servo-sistemas de ~porte
gle fita, Conversora, de análogos em dignais, transformadores, transistores, capaettores, elementos semicondutores.
triodos. ralés; soledades, retificadbres,
reguladores de voltagem: redatores. nacleos de ferra& ~fiadores. dispositivos eletrônicos de descarga e meiosc6plos
dispositivos

Timo n.• 649.760, de 8-744
Galo Branco Calçados Ltda.
São Paulo

caralsaa ma:Molas, camisetas.
cuecas. cesaalaa. colarinhos cueiros
adita mana, ~doa dominda. mbarPca. Natalia& fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gorros, jogas de Angule. jaquetas. !aquém:.
lavaa ligas. lenço& manta& meias
maiôs, mantas. mandria°, mantilhas, paletoa, palas. penhoar, pulover, pelerinas

penas. ponches, potabass pijamas, punhos. perneiras. quinamos regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banha sane/ias
meteres, more. sungas tolas, ou slacks.
tater, toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
649.764, de 8-7-64
Têrtno
Gouzy Kazandjian
São Patlo

~a airaleaUll~a~bri

XAZAN
Indarasileira

Classe 36
Para distinguir: Calçados para homens,
Casse 36
senhoras e crianças
Para distinguir Calçados para amen&
Têmeo a.' 649.761, de 8-7-64
senhoras e crianças
.
Pedravitrea
Indústria e Comércio
a' 649.765, de 8-7-64
nanas
Ltda.
Lean' — Propaganda e Pubhcidade
Silo Paulo
Ltda.
São Paulo
PEDRAVITREA
TL EARS 7

Novembro de 1964 Mil

residenciais, bali:ata bafeis, banquetas.
bancos, camas, cadeiras, criado-mudam
cristaleiras, conjuntos de copa e cozinha, cadeiras de preguiça, cadeiras giratórias, colchões de molas, carrinhos
de chá, caixas e móviisp ara aparelhos
radiofônicos e telealsores, camiseira',
canapés, catres, cômodas, cochina diapensas. dormit,Srlos, divana descanso
para guarda-chuva, discotecas de rna
dera, etagers, eaerIvaninras, estantes.
estrados de camas, enxergões escaninhos, guarda roupas, guarda comida,
lavatórios, mesas, ativeis para jardins,
mesas de centro, mesinhas, móvais estofados, mesas de toucador, móveis para
terraços, oratódos, penteadeiras, porta
chapéus, prateleiras, poltronas, porta
vasos, sofás, sapateiras, salas de visita,
salas de jantar, sofax-camas, travesseiros -e toiletes

•
esquadreis, estojos para làpts, esPeálle,
estiletes rara papéis, furadores, fitar
paaa máquinas de escrever. grafites
para hapiseiras. goma arábica, grimpes
dorea lápis em Oral, lars.seiras, maquira.s para apontar lápis, minas 1)43
graitts. minas para penas, maquinas de
esem aer. Traquinas de calcua.e. traquinas tia !renas, ei:otailas de rrtiplIcar,
mata -gatos. porta-tinteiros. pira a -ca riabos. porta-lápis, :10 -ta-canetas, partauru, premas, prendedores d naptis,
percevejos para papéis pe taa.dormi.
ráguan. raspadeiras de boraaa-a. sencils
para mimeógrafos, tintas e r ateira*
17ennu a ta-19.773, zle 8 aail
1. L. Borges
C.ta. IMA.
São P. taO

Tênno n.° 649.768, de 8-7-64
Refrescos Ipiranga S. A.
Sao Paulo

Ind.Brasileira

Name comercial

Classe 13

Clame 33
Para distinguir: Pedras prec:osas e
semi-preciosas e suas tanta„çães: Pérola Agência da publicidade e perp..,,unda
peados= e suas lenitaaões asadas, como
Tino a* 649.766, de 8-7-64
adorno, colares preciosos e aemi -predo- Metais
Hidráulicos Guanabara Ltda.
Go& anéis, alianças. abotoaduras 1,41Guanabara
chez preciosos e suaa intitachen-aerlo.
ques, medalh.a, pulseiras. halatagandans
e tolas preciosas e semi-preciosas

T4rmo a° 469.762, de 8-7-64
%stip — Indústria de Artmearatos
Tipico Brasileiro Ltda.
ano Paulo

BititSTIP
ind.;.Brasileira

tworrosnn allaltatal
Classe 5

Aço am hemos aço pireparaoo, aço

doce, aço acra tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado. aço Pálio, aço
Classe 15
Para distinguir: Artefatos de louça. reboada bamate. bramar em bruto ou
barros • terra cota. talhas, ailringas, Parcialmente trabalhado, bronze de
bebedorns. lanas. alotadas" mons. manganês. bronze em pó. bronze em
atearas. pire& travessaa pratos, grama barra em Eia chumbo. em bruto ou
pintes. filtros. cofres. comedores Para oaccialmente preparada 'cimento me aves, potes. caçarolas. pratas para or- tática cobalto. bruto ou parcialmente
namentos. copos. taças. sopeiras. caldea trabalhado. couraças, estanho buuto ou
reles canecas, bules. leiteiras. melas. Pn- astaaahnente trabalhada ferro em bruto.
nelas, formas. frigideira& assadeiras. ala etu barra, ferro- mangataas. ferro velho.
caofarizes. cadinhis. pias escarradriraa gusa eco bruto ou parcialmente trabavasos sanitários. Didata. banheiros e la- lhado. gusa temperado. gusa maleaveL
vatório& cubas. globais, mantemmiras. iãotinas da metal. lata em, tênia. lato
porta jóias, saladeiras, saleiros. jarda- em Milha. Latão, em chapas, latão ao
neiras. serviços de chá, cate e para vergaihões, ligas metálicas, amalhas.
jantar, centro de mesas, molheiras, su- maçtnésio, manganês, auttaia náo trahaportes de cera:Rica para resistências elé- liadbs ou, parcialmente trabalhados, metricas destinadas a fogões, fogareiros e tais em massa, metais astampadoa.
metais coara solda..niguel zinco
aquecedores
leram ma 649..767, de 8-7-64
Tênues a° 1149 763. de 8.7-64
Revjed — Indústria e Comércio de Fábrica da Móveis "Be:a Viam" Ltda.
Geara- T.,a
Confecções Ltda.
saa Paaaa

REVITIL
Ind.Brasileira
it.
Para distinguir. Ara aa., 1, • e 3raOrial,
; e ramas& feitas ene geral: Agasalhos
aventais ah:arearas, c 1ãq das. blusas

bétaa botinas, 'bhistiee baba%titia, Mies.. capacefeS.* cartoláti. caga• PEIO!. caiado coletes: • Sabei. chailes
'"esiciecolk ediradoi. Chapéus, • é 'otos
cimas combinaçãoet corpinhos calças
de senhoras e de crianças, caiçaca, cal-.

Classe 17 Amam- para escritório, ain .e!.3.1 s ç para
Confecções Cartola Ltda.
carimbas, almofadas para tinta , , abria
Paraná
dores de cartas, arquivos, borrachas,
berçca para usataborrão. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de-papel. carbonos,
ea:ánbo,, carita/andores, cola para papel,
çaladares, compassos, cestos para cora
respondancia, desenhadores., duplicado..
res. &a.a./ores. estojos para desenhos,
Nome comercial
estolas para canetas, estojos com minas,
esquaJr.s, estojos para lápis, espetos,
Tiram n. 9 649 771, de 8-7-64
Prometem -- -Preetcçeses 6 Ema-canela estiletes para paneis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites,
mentos Ltda.
para lariseiras, goma arábica, aragonesa
•
Guanabara
dores. pia em geral, lapiseiras, maquinar para apontar Mais, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrevas. . máquinas de calcular, maquia
nas de aarnar, máquinas de multiplicar,
mata:al a ças, porta-tinteiros, porta-caricaa
boa, aorta-lápis, poria-canetas, portad
carta., premas. prendralores de papéis,
Nome comercial
perceveios para, panéls. perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões. stencila
n.°
469.772,
de
8-7-61
Tèreno
• para mimeógrafos, tintas e tinteiros
J. L. Borges ts Cia. Ltda.
:aao Paula
nriao n.° 649.774. de 8-7-64 •
1. T.. Borc! es
('ia. Ltd.,
•) Faa,

Timo 9.! 649.769. de 8-7-64

CONFECÇÕES
GARTOLA LTDA.

PROMEMP -PROMOVO &I.
EMPREENDIMENTOS LTDA.

FIVA.LGC

1n
Artigos p.a-a escritório, ilmokdas para
carimbos. ahnofaelbs para tintas, abridores de cartas. arquivos, borrachas.
berços para matahorrão. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, Canetas para
desenho, cortadnrea de panei. carbonos.
carimbos, earknbadores, cola para papel,
caiadores, compassos, cestos para cor.qaase IQ
Paia distingir: Armários, ussentos, respondência desenhadores, duplicad&
a paradores, acoTchoados, almofadas, bi- res. datadores, estojos para desenhos,
ombos. berços Para criança s, barsinhos estojos sei canetas, estojos com minas.

.
Classe 17
Pará dasanguir: Lápis comuns, lapa., de
¡Ar e para cop ar: as mestrias tres.qua;

lidados de Moia ter a meine móvel: gra4ites ou minas comuns, de cer e para
copiar: eis para desenho e giz • Para
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Termo a.• 649.779, de 8-741
marcar (exceto giz ara bilhar).; parvo
Termo a.' 649. 785, de 8-744
Para desenhar (exceto o incluivei em Bebidas Marumby S. A. Indústria e Bebidas Marumby S. A. Indústria
Comércio
Comércio
Outras classes); porta-giz; lápis de louRio Grand, do Sul
sa; lapiseiras. cra.ons e craions artístiRio Grande do Sul
cos; canetas, canetas-tinteiro, penas para canetas-tinteiro e penas comuns para escrever (exceto as de metal precioso); presilhas para canetas-tinteiro; ipen
cadores de penas; caixas para penas;
tinteiros; mata-borrão; borrachas de-safar de tada espécie para tinta e para
lápis; elást.cos (faixas de borracha em

Edifício
Ferreira de Mattos

forma de fita), anéis de borracha (exceto os incluiveis em outras classes);
protetores de pontas de lápis de tôda

Classe /2
Vinhos e aperitivos

(preta) .e para memoranda; abridores
de cartas; pêsos para papel; raspadores;

Comércio
Rio Grande de Sul

Termo n.° 649. '80, de 8-7-64
espécie; olusa elástica para calcular Bebidas Marumby S A. Indústria e

estojos para desenhos; réguas; esquadros; tábuas ou ranchas ara desenhos;
gramos para papel e tachas; papel carbono; papel estendi: caixas de tinta
para escritórios ou desenho; pires para
taita nanquim; tintas ara carimbos, tintas nanquim de qualquer espécie, tintas especiais para canetas-tinteiro e tintas comuns para escrever (exceto tintas para pintura de casas, tetos e paredes e exceto tintas de cal)

Coqueirirítió
índústria
Classe 12
Aguardette
Termo n.° 649.786, de 8-744
A. D. Schinesdr
Guanabr.ra

Termo a.• 649,789 a 649.791. de
8 -744
Engeptaa Indústria e Comerá. St &_
Guanabara

ENGEPLAN •
Classe 1
Tintas em geral. etc.
Classe 16
Materiais para construções e decora-.
cries, a saber: argila, etc.
Classe 33
Engenharia, etc.
Termo a.• 649.792, de 8-7-64
Ama — Asbestos Mu Are Ltda.
Guanabara

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 42
Vinhos

Termo a.• 649.781 de 8-744
Bebidas Marucnby S A. Indústria e
Tersa° n.° 649.775, de 8-7-64
Comércio
Bebidas Marumby S. A. Indústria e
Rio Grande do Sul
Comércio
Rio Grande do Sul

ClzÉsse 23

Tecidos em geral
Termo n.• 649.794, de 8-7 -64
Mercearia Quator Centenário Ltda.
Guanabara

Coeur Do Lyon

Classe 41
Banhas e gorduras alimentícia'. carnes
verdes e em conserva, charque, chou1riços, farinhas de ossos, aves aàatidas,
Classe 41
linguas, linguiças e lombos. defumados
Classe 42
Indústria Brasileira
ou em salmoura, mortadela, presuntos, Substancias alimentícias e seus prepa•
Aguardente
paio, salame, salcnas, toucinho e rados; Ingredientes de alimentos e essências alimenticias
xispes
Termo
ti.°
649.782,
de
8-7-64
Classe 42
e
Indi50.44
Bebidas
Marumby
S
A.
Gis
Termo n.• 649.795, de 8 -744
Termo a.• 649.787. de 8-7-64
Comercio
Carpa
— Cartazes e Painéis Ltda.
Debar
Maquinas
e
Equipamentos
Rio
Grande
do
Sul
Termo d.° 649.776 de 8-7-64
Guanabara
Comerciai., Ltda.
Bebidas Manimoy S. A. Inckgrria e
Guanabari.
Comércio
Rio Grande do Sul

INDUSTRIA BRASILEIRA

Largo dos Medeiros
INDUSTRIA BRASILEIRA

Indústria Brasileira

At04
e~Mi)

•

—*Lu,

C

Indústria Brasileira

Classe 8
Cartazes e painéis luminosos para pai&
Classe 8
cidade e propaganda
Máquinas e equipamentos para vários
restautantes, lanchonetes e af;tis
Têm°
n.9
649
.783,
de
8-7-64
Termo n.° 649.796, de 8-741
Vima n.• 649.777 de 5,7-64
Etetremica Elsanco Ltda.
Bebidas Marumby S. A. Indústria e Bebidas Marumby S. A. Indústria e
Termo a.° 469.788, de 8-7-64
Coméxio
.
Comércio
Guanabara
Indústria Minuano de Plástico Ltda.
Rio Grande do Sul
. Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Classe 42
Vinhos

Classe 42 .
Vinhos

Pôrto dos Açorianos
INDUSTRIA BRASILEIRA

ELSANt

Voa 5c
Indústria Brasileira

Indústria Braadeira '

Classe 28
•
Argolas plásticas, Fouchadores para móClasse ..r2
veis, botões para rádios e refrigeradores,
Vinhas
Termo n, 64).778, de 8-7-64
peças pa:a isqueiros: botbes par,* teleBebidas Marumby S A. Indústria e
1-6mo a.° 649.784, de 8-744
visores. Inúmeros artigos pequenos de
Comércio
Bebidas Marumby S. A. Indástrla e
matéria plástica
Rio Grande do Sul •
Comércio
Temo n.° 649.793, de 8-7-64
Rio Gre r-'e do Sul
Francisco Ferreira de Matos
Guanabara
Classe /:
Vinhos

Don Henriom

Indústria Brasileir-a
Cla.sse 42 1

• Apnardente.

'
Med...id.:is:. de crytti

Indústria Brasileira'

eada
indústria Brasileirã.

'

••

Classe 42
Vinhos,

.

Classe 33
rilta!!

Classe a
Fonógrafos, etc. -Termos na. 649.797 a 649.800. de
8-7-64
Midas Propaganda S. A.
Guanabara
•

•GING
Classe 32
Programas de rádio e de televisão. etc.•
Clamem I a 50
Expressão de prometida
Classes; 8, 25. 32, 33 e 50
Insignia
Classe 50
Inpresuna , • ,cartazes efat oral

•,r;

•

Termo o, 469.801, de 8-7-64
Cwnercial de Pneus Serve-11cm Ltda.
Panie

Serve 3eFfi
Tertno n.' 649.502, de 8-7-64
Wolf f" Cia.
Rio Grande do Sul

Do inique
Indústria Brita/leira
Classe 36
Calçados em gtral
Termo lha.' 649 .803, de 8-7-64
Indústria de Vassouras imperial Ltda.
Rio de janeiro

IMPERIAL

Empret - uarpintaria Serv . Diversos" H. J. Ltda.

IDEAL

REPRESENTAVES

Classe 33
Tit&o de estabelecimento

Nome comercial

Termo
649.823. de 9-7-64
Cine-Hotel Moji-Mirim Ltda.
São Paulo

170JI—hIRIN
Brasileira

PRORROGAÇÃO

kand.

.ALUMINEX
INDUSTRIA

Terra° a.° 649.804. de 8-7-64
Pedro Breves Cia
Guanabara

Classe 32
Produções cinematográficas
Termo a.° 649.824, de 9-7-64
Conceição Sanzia Avellar
São Paulo

BRASILEIRA
Classe 8
Para distinguir: isoiad,ores para postes

de condução de tios elétricos e neçns

Indústria Brasileira
Casse 3

8 7-64

Térmo a.* 649.817, de
Um produto farmacêutico Indicado no Corai:meia
Agro-Pecuária e lailust:lal
tratamento da tuberculose
• Ltda.
Termo n.° 649.805, de 8-7-64
PListicos Ltda.

Uonstância Agro. Pecuária
e Industriai Ltda.

Cão Paulo

• ITALPIAST - INDUSTRIA,
" DE ARTEFATOS
PLASTICOS LTDA

nano a.' 649.818, de 8-7-64

-ta
Banco lateramericana do Brasil S. A. Para distinguir:Classe
Perfumes. essências, ex_
Guanabara
tratos. água de colónia, água de touca-

Termo n.° 649.812. de 8-7-64

Tipografia "Prima Indústria e Comér-

cio Ltda.

Pernambuco

Tipografia di Prima
lairstria e Comércio Ltda

.(111111CO
INTERAMERICANO
'DO BRASIL S. A.

dor, água de beleza. água de quina.
água de rosas, ágio de alfazema, água

para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons"; cosméticos, fixadores.
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gov.
&irosos e pomadas para limpeza da
nele e "maquffiage" depilatórios. desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz

e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
Nome comercial
embelezar alhos e olhos, carmim para
Nome comercial
o roto e para os lábios. sabão e creme
/Irmo n.• .649.8/9, de 8-7-64
para barbear. sabão liquido perfumado
Tármo sa.° 649 813. de 8-7-64
Ittoexp-et — Rios de Janeiro Exporta- ou não, sabonetes, dentifricios em pó.
(ProcroPOWY
ção e lloporeação lida •
prata ou liquido: sais perbnandos para
"Tocar Técnica Serviços de Campa
Guanabara
bubas, pentes, vaporizadores de perro.
r..tda
me: escavas para dentes, cabelos, unhas.
Giz-mal-tara
e eillos: dum de touro, saquinho perfis.

)1110EXPORT

PRCIRROGACAO

INDOS,TRIA BRASILEIRA"

TESCAL
Classe*: 36 33 ,
lasignia

1

dasse 13
Wedias precioso

corrediços, para vemulos. direçâo, deslia
gadeiras, estribos, escadas roitinr.,s,
vadores para passageiros e p ara cargag
manivelas, navios, ónibus, para-cha:lumg
motacicletas, motocargas, moto torções,
engates para carros, eixos de direção,

freios, fronteiras para veiculo. gi.,•:Ião
locomotivas, lanchas, motociclos, a,
para-lamas, para-brisas, pedais, par...,.-1•.'s,
rodas para bicicletas, rasos para
tas,. reboques, radiadores para vei:u.ott,
rodas para veiculas, salina, tricides,
mates para veículos vagões, ve/otipcd
des, vareta* de controle do afogador ei
atekr adur, tróleis, troleibus. vr.r-! ,, .10
carros, toletes para carros
Termo ri.° 649.826, de 8-7-w 1
Mariscai — Indústria de Allment.ss
Conservados Ltda.
São Paulo

UUTSCAL
I nd. Brasil eira

Unita&

Nome comercial

Nome comercial

5 h'143 B3 ARCO&
_Ind. Braaileirz

Classe 41
Atum, azeitonas, anchovas, bu,i..1,,t0
camarão, carnes, chouriços, lagostas.,
mexilhões, mariscos, moluscos, °suis,
ovas, peixe,s, pickles, tudo em conseva
Têtimo a.* 649.828, de .9-7-61
Bar • Mercearia "Alvorada" LaIt.
Szo Paulo

isolantes para instalações elétricas, da
indústria e comércio da dem:diante

Italplast — Indústria de Artefatos

•

RAMOSA!. COMÉRCIO E

Garagem Automatià

Bahia

Classe 29
Vassouras

4123 Is

uits.se 2
•
Para distuaanr: Vekulus e n ,arte4 •
Classe I
integrantes: Aros para bibieletau, auto4
Classe 33
Substâncios de origem animal, vegetal
mõve,s.' auto-caminhões, aviões, r.mor4
Titulo
ou mineral, em bruto ou parcia'nente
tecedores, alavancas de câmbio, braços,
preparadas e não incluídas em outras
breques, braços para vdcuJos,
Tênis
on.°
649.822,
de
8-7-64
classes
Ramosal — Comercio e Repre-nt3ções tas, carrinhos de mão e carretas, caml.
nhonetes,, carros ambulantes, carrimbóci
Ltda.
Teimo n.° 649.815. de 8-7-64
carros, tratores, carros-berços, carros.
Guanabara
Mauricio Krumholz
tanques, carroi-irrigadores, carros, cara
Guanabara
roças, canxerias, chassis, chapas eira
culares para veículos. cebos de veiculou
icarrinhos para máquinas de eserevee

renno a.' 649 816, de 8-744.
Sociadade Anónima Magalhães — Contértio e indústria

aidústria Brnileira

de 1964

Temo n.° 649.825, de 9-7-64
Termo n.° 649 820. de 8-7-64
Emprei — Carpinta, ia Serv-Diversos Auto Peças Neto de Arra..:
H. J. Ltda.'
São Raile
Guanaba,

Termo n.° 649,824, de 8-7-64
Pbibro Minérios e Metais Ltela.
GE;ma.:lan,

PHIBRO

Cl asse 39
Pneus

'

Novembr o
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42
Para distinguir: Aguardentes,
vos, anis, bitter. brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra. gin. kumek
res, metas, punch. pimpermint. Cuim.
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermui/1. vinhos espumantes, vinhos
nados, whisky
Tenro a.° 649.827, de 9-7-61
LOIS

Ric-Rob Ltda.

São Paulo

RIC-803
Ind. Brasileira
Classe it

Para distinguir: Artigos de ve.s....oários
e roupas feitas em geral: Agaselhoi.
aventais. alnareatas. anáguas. binsas,
douro*, bonés, capacetes, cartolas, cara.
ouças. casacão. Metes, capas, chatas,
cachecol*. caçados, chapéus, cintos,

cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças. caiçõeN cal.
mada, preparados em pó. pasta.
cal, camisas,, camisa:lã.
.n,•tas,
clt.. e tifolos para o tratamento das unhas decai. ceroulas, colarinhos, cara
cúerem,
dissolventes e vernizes, removedores da salas, ettsacos, chinelos dominó& achar.
cutícula; glicerina perfumada para os pes fantasias, fardas para militares, co.
cabelos 4 preparados para descolorir legisla, fraldas, galochas, gravatas- gorhai• Leoa P Phtta t ots sinais ardil. ros. fogos de Regule. J aquetas. kícied&
deis, óleos para a pele
Favas,' ligas lenços, mantas, melas.

4124 Sexta-feira 13
*agi, manta& -mandrião, mantlhas, pa.
1et6s; palas, penhoar, [Sova. ?deliras.

.as. ponches, polainas, pijamas. pu.
ros.

DIMRIO OFICIAL
649 4133. de 8-7-64
Metalúrgica Hiper-Bic Ltda.
• São Paulo

Timo n.°

(Seção !II)
• Têrnio a.* 649.838, de 9-744
Sandp — Representações Ltda.
São Paulo

perneiras, quimonos, regalos.
• robe de chambre. roupão, sobretudos.
giapeasórios, saldas de banho, sandálias.
shorts: sungas. atolas ou Mack*.
e estoucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos .

Classe 11
Agulhas' para encher bolas

Classe' S.
Rádios

Têrmo a.° 649.829. de 9-7-64
•Comercial Hidráulica Nevamil Ltda.
São Paulo

Têrmo as• 649.835, de 8-7-64
Jornais e Revistas Lasciva Ltda.
Sr. Paulo

Termo n.° 649.839. de 8-744
Industrial de Produtos de Concreto
Atta-Preta Ltda.
São Pru .0

•

rr ,

IIRVAMIL
Ciasse 11
Para distinguir genéricamente material
hidráulico, não Incluidos em outras
classes
•
• nano n.° 649,830, de 9-7-64
Artes Gráficas "Vera Cruz" Ltda.
São Paulo

VERA CRUZ
Industria Brasileira
Classe ti
Para distinguir. máquinas e instalações
para escritórios e desenhos em geral:
Arquivos para correspondência. almofadas para carimbos e para tintas. alei.
brochas. canetas para desenhos. cata.
dores de papel, colchetes. carmibadores,
cestos para papéis e correspondendo,
dassificaddres, clips coladutes. canetas
coMpassos. cofres. canetas tinteiros. ca.
netas esferográficas desenhadores. datadores com minas, descansos para lima
e canetas, esquadros. espátulas. furado.
rea tuins fichários. fitas para máquinas de escrever, fichas para arquivos.
máquinas para escrever. calcular, e somar. fitas gomadas. • maquinas para
grampear goma arábica. gomaderes
grampeadores. grampos e ganchos para
eacritórios, giz. godeta instrumentos de
escrever e de desenhos. lápis lapiseiras.
mo/hadores. mata-borrão. 'agaloas e
apetrechos para apontar lápis. mapa
teca* metros para escritórios e para
ehaa de metal.' porta-tintetros. parta
pastes para escritórios, com tachos ,le
metal. pastas para escritórios. com telápis, porta-canetas. porta carimbos
porta-cartas, porta-blocos, penas. ama
•saa. pincéis, prendedores de onpéta. percevelos, réguas. desse* separadores
paro arquivos, sinetes. tintai para se
cremar. tiralinha. tintas para carimbos
tintas para duplicadores. tintas para 1121.
pressão. 'tintas para desenhos aparelhos
para tirar cópias pastéis de tintas para
escrever e desenhos. máquinas de endereçar, máquinas registradora.

HIPSR—BIÇ

Brasileira

Lura"

Ind. Brasileira

CA/MAM...M..1k

Classe 32
Jornais e revistas

• L:a.,se it
Para distinguir: Materiais tie. :aristruçe.es e decorações: Argamassas, argila,
areia. azulejos. gatentes, balaustres, blocos de cimento, bloros para pavimentaçao. calhas, cimento, cal, cré. chapas
isolantes eaibros, caixilhos; colunas:
chapa: para coberturas, caixas dágua.
camas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para eixos edificações premoldadas, estuque. emulsoo de
base asfáltico estacas. esquadrias. estruturas metálicas para construções, lame
las de metal. ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as 4áltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras 'formas
para revestimentos e outros como nas
constru• Ma, persianas. placas para pavimenta k ão, eças ornamentais de dmento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento. vigas, vigamentos e
vitrós
Temia n.9 649.840, de 8-7-64
Malharia Arbras fada
São Páule

Termo a.° 649.836. de 8-7-64
Bowling Empreendimentos Ltda.
São Paulo

BOWLING
Ind. Brasileira
Classe 33
Administração de bens, compra e venda
de imóveis e loteamentos
Termo n.° 649.837, de 8-7-64
Torrefação e Moagem de Café Santo
Antonio Ltda.'
São Nulo
• .STO.ANT.ONIO

Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos

Termo n.9 649.834. de 9-7-64
Cerealista R-ritama Lida
ms-t,

IMITAM&

In d. Brasile.aga

Brasileira.

•

• Novembro de 1964- •

Térmo IV 649.844, de 8-7-64
Indasola Indústria Alimenticia de Soja
Ltda.
São Paulo

I¥D1SOJA

ind. Brasileira
Classe 41
- Soja
Terra n.• 649.845, de 8-744
Textil Ordep Lida
São Paulo

Ind?Weileira
Classe 33
.1e.ta6 tua soppal esad
cidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artisos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá, casemiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon.
paco-paco, percaline, rami. rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos im-permeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Termo a.° 649.846, de 8-7-64
Metalúrgica Ribla Ltda.
São P •uio
.

Rum

r ajleira

Ind. B n

•

Classe s
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido. aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze eia
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, detento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmentg trabalhado, ferro
em barra. ferro manganês, km velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleavel,
laminas de metal, lata em falha latão
em falha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, limathas.
magnésio, Manganês, metais não trabalhados ou -parcialMente trabalhado, se-

Classe
Alcachofras. aletria. a I hu. aspa rgos.
açúcar. alimentos paar animais. arni.lo.
amêndoas. ameixas, amendoim araruta
arroz atum aveia. avelãs, azeite. azeitonas. banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha
café em p6 e em grão, camarão. canela
arn pau e em p ó. cacau. carnes, chá
caramelos, chocolates. confeitos. cravo Brasileira.
g fs aal.
cereais. cominho. creme de leite. cremas
allinenticlos croquetes, compotas. canClasse 36
ge.ca coalhada, castanha. cebola. coa&
Cuecas e sungas
mantos oara alimentos. colorantes.
chouriços. deadê doces. doces de fru • Tèrmo a, 649.841, de 8-7-64
:as. espinafre. essências alimentares, em
Bar e Lanches Honda Ltda. padas. ervilhas. encovas, extrato de toSão Paulo
mate, farinhas alimentícias. favas. fé.
SONDA,
cuias. flocos, farelo, fermentos, feijão,
tais em massa, metais estampados.
Ind. Brasileira
figos frios, frutas secas naturais e cria
metais para solda. niquel ouro, sino
talizadas; gricose. goma de mascar, gorcorrugado e zinco liso em %lhas
duras. grânulos. grão de bico. gelatina
•
Classe 41
nono me 649.847, de 8-7-64
goiabada geléias.' herva doce. herva Lanches de queijo, presunto, salame,
mate, hortaliças, lagostas. linguais. leite • salsicha, churrascos e salchicas
Temi° a.° 649.831, de 9-744
Averaldo Evangelista Lacio
condensado, leite em p6, legumes em
Casa de Calçados Arlete Ltda.
Termo n.° 649.842, de 9-7-64
São Paulo
conserva. lentilhas, linguiça, louro, mis.
São Paulo
Malharia Arbas Ltda.
ma ali:nereides, mariscos, manteiga.
•
São Paulo
margarina, marmelada, macarrão, mas.
ARLDTE •
ia de tomate. mel e melado, mate, mas
ARARÁS
se,. Para mingaus. molhos. moluscos
ind. Brasileira
~eira'
Ind. Brasileira mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras, ovas.
Classe 36
Classe 23
Para distinguir: Calçados de tôdas as Pães. piaos, orlinés. pimenta, pós para
Classe 32
ovdins, plckies. peixes, presuntos, pa- -a; ltual3 usa sopram,
espécies para homens, serhoras e
Programas radiofónicos e de teevisão a
ciclos
para
confecções
em
geral,
pare
tês petit-pois, ostilhas, pizzas, Pudim':
criain as
cisco
queijos, rações balanceadas para ani- tapeçarias e para artigos de cama e
Vamo n.; 649.837, de 9-7-64
Termo n. 619.848, de 9-7.44
mais. requeijões. sal, saga., sardinhas. •mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim
Wal-lemar Paidosa Serra
sandulches, salsichas, ialames. sopas en- cara, cesemlras, fazendas e tecidos de
"Karl Reimmuller"
San Psala •
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de lá em peças, juta, fersey, linho, sigla,
São P.iiio
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha_ paco-paco, percallne, remi, rayott, seda
INDUSTRIA DE
rim tremoços, tortas, tortas para ali- natural, tecidos plásticos, tecidas 1m_CURMS
BOLSAS FINAS
nernelailizantes e tecidos de pano couro
mento de animais e aves, torrões.
1 An.,~4
.
e vestidos
toucinho e vinagre
IMA
Classes! la 35 e 16
Titulo

PREÇO DO NÚ-MERO DE HOJE: CR$ 10,00

Classe 48
Perfumarias, artigos de toucador

