.

ESTADOS UNIDO
SEÇÃO III
CAPITAL FEDERAL

ANO XXII - N.' 225
DEPARTAMENTO NACIONAL
toiDUSTRIAL,

EXPE D IENTE DO DIRETOR
GERAL

QUINTA-FEIRA. 28 DA NOVEMBRO DE 1984

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N.o 96. 25 - Eduardo Parrel•
ras Horta - Cumpra a exigência*
NP 98.962- Lorenzo Rodrigues
Fuentes - Cumpra a exigência.
N.o 115.953 - Companhia Fábrica de Botõee de Artefatos de
Meta] - Cumpra aexigência.
N.o 117.888 - The Goodyear
Tire 81 Rubor Cmpany - Cumpra
a exigência.

EXPEDIENTE DO DIRETOR DA limpadora para limpeza de uma
chine Company,.
DIVISÃO DE PATENTES
RECON8IDERAÇA0 DO
N. 112.817 - Processo para
DESPACHO
preparação de uma nova subsRio 20 de novembro de 1564
tancia ativa e de composições
Incorporando a mesma uteis coNotificaVdo
Dia 20 de novembro de 1684
Diversos:
mo agente anorêxicoa - Wien
Uma vez decorrido o prazo de
Cntroies Automáticos Sermar recurso previsto pelo 'artigo 14 Laboratories Inc.
N.o 140.525 - Olavo Silveira
Ltda (no pedido de reconsider a da Lei n. 4.048 de 29-1241 e
N. 114.987 - Processo para a Pereira - Comede o desarquivae despasho de deferimentg-lod mais DEZ DIAS - para eventu- preparação de polimeros de bu- mento.
do Urras) 98 950 raodêlo de utili- ais juntadas de recurso ,e do tadieno. 1,3 - Montecatini Socie- N.0 147.758 - Francisco Augusdade para Interruptores de Ação mesmo não se tendo valido ne- ta Generale Per L'Industrial Mi- to Soares - Concedo o desarq
uiRápida de Orildes Medeiros)
nhum interessado, ficam notifi- neraria e Chimica.
vamento.
Nego deferimento ao pedido de cadas os requerentes abaixo
N. 115.210 - Lubrificante que
N.o 105.159-- Charles Jacques
reconsideração de fls. 19, Para
men-cionados a comparecer à contem nitrogênio fósfero e en- Janne - Nada há quedeferir tendo
Sim de manter o despacho ciou- êste Departamento a fim, de e- xedre - The Lubrizol Corpora- em vieta o tempo deeorrido.
cessivode registro do moda° de fetuarem o Pagamento da taxa tion.
N.o 11-.185 - Flavio Valle Fezu
utilidade por lato que não roi final concernentes a expedição
N. 115.754 - Processo de cu- nandes Nada há que deferir tenCumprido o art. 198 letra b do dos respectivos certificados denrar borracha butilica em presenCódigo.
tro do prazo de SESSENTA DIAS ça de um óleo e produto resul- do em vista o 'tempo decorrido.
Pierre Michel (no pedido -dit .... na forma do parágrafo único tante - The Goodyear Tire & N.o 114.087 - Michael Nagyidai - Arquive-se o processo.
' reconsideração do despacho de do artigo 134 do Código da Pro- Rubber Company.
Indeferimento no tármo 99 priv. priedade Industial.
118.629 - Polimerizaçã,o der N.o 117.808 --- Orlando Walsh
Invenção para "Novo Produto de
butadieno - The Firestone Tire da Costa - Nada há queeferir tendo em vista o dis p osto ao Portaria
Revestimento o seu Processo de PRIVILEGIO DE INVENÇAO
Rubber Company.
mo 64 de 14 e novembro de 1992
Fabricar/ o as suas Aplicações") FERIDO EM FACE DO LAUDO
N. 120.455 - Processo de co- - Publicada em no D.O. de 29-11
TÉCNICO
- Nego deferimento ao pedido
piar e aparêlho - 8. D. Warren de 1962.
de reconsideração de fls. 27, paN. 79.585 - Aperfeiçoamen- Company.
N.o 123.904 -- Girei S. A. -gue inicialmente indeferiu de reN. 131.891 - Processo e mate Arquives o processo.
ta o fim de manter o despacho tos em acordeões - Acordeões
riais para preparar resistências
Ostro de previlégio de invenção Todeschini E-A.
de gravação - Rádio CorporaN.
90.939
Processo
de
Protécnico
expedido.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
a vista de laudo
duzir derivados de fenotazina tion. Of América
DA DIVISA() DE MARCAS
Borla Carnaut (no pedido, de substituídos na posição 3 até areconsideração do despacho que gora desconhecidos - Sandoz PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO INDe 20 de novembro de 1964
indeferiu o têm) 102 209 priv. S-A.
DEFIRIDO EM FACE DO LAUinvenção para "Processo para FaDO TÉCNICO
Notificação
N. 93.204 - Resina de alquina
bricação de Placas e Fôlhas a
modificada
reacionada
com
um
N.
90.318
Cama
reservada
Partir de Matérias TermoplástiUma vez decorrido o prazo de
Citytex S-A Inrustria e Comércio. recureo previsto pelo art. 14 da
cas" de Carnaut Bons. Nego de- composto aromático de vinllo
um
acrilato
The
Sherwin
Miferimento ao pedido de reconsiGARANTI DE PROPRIEDADE Lei n.o 4.048 de 29-12-81 e maio
N. 155.120 - Um novo apare- iO diaf para eventuais juntadas de
deração de fls. 87 mantendo o namos Co.
deapacho que inicialmente indeN. 109.875 - Processo de fa- lho Para lavar veículos e outros recursos, e do mesmo não se tendo
Yoliirazu Matsuzaki - Arqui- valido nenhum interessado, ficam
feriu este privilégio tendo em bricação de espuma de plástico
vista o laudo técnico expendido. resistente ao calor e o produto ve-se de aceirdo com o art. 90 do edificados os requerentes abai**
resultante - Lockheed Aircraft Código.
mencionados a comparecer a Sete
Máquinas Agriculas Ruim S-A Corporation.
N. 155.262 - Aperfeiçoamen- Departamento a fim, de efetuarem
(recorrendo do despacho que
o pagamento da taxa final concerreferiu o tèrmo 105 149 priv.
N. 109.837 - Aperfeiçoamen- to em ou_ relativos a caixa de
invenção para "Caixa de Mudan- to em recipiente e tampa de la- roscas e avanços aplicaveis e nentes aexp edição dos respectivos
ça de Velocidade" de Mateucci ta de tinta - Continental Can mápuinas oparatrizep em real certifieadoe dentro do prazo de 80
e em especial a tõrnos mecâni- diae na forma do p arágrafo único
Amadio Ltda) - Nego deferi- company Inc.
cos - Industrie Ro mi E5-A - do art. 134 do Código da Propriemento ao pedido de reconsideraN. 110.437 - Composições de Arquive-se de acôrdo com o art. dade Industrial.
'São de ris. 21, mantendo o des- óleo
lubrificante e processo para 90 4o Código.
pacho que Inicialmente deferiu
Marcas deferidas:
êate privilégio tendo em vista o o obtenção de sais de minas
polimericos soluveis em óleo aExigênciae:
laudo técnico expedido. •
• N.0 414.221 - Lr/ - IndliQtria
propriados para ês,se fim N.° 84.221 - Carry Pack Co. de Vidros LP Ltda. - Classe 28.
Shell Research Limited.
DIVERSOS
Ltd. - Cumpra a exigência.
N.o 414.500 - Ayrnoré - Ivan
N. 112.357 - Suporte limpageott Paper Com- Duarte & Cia. - Classe 1 - Com
N.o 91.913
- N. •7
36'4'8'45 - Usina de Laticí- dor para suportar uma lâmina pan y - Compra a exigência.
exchreão de soda caustica.
nios Abbud Ltda - Aguarde-se. superfície aquecida - Rir d Mar

•
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Reparitçoes Publoasdeverão remeter.. sebiedlente
destinado à publicação nos
jornais, diáriameèle; até às
15 horas, exceto aos sábado:s;'
quando deverão fazê-lo
11,30 horas.
- As reclamações pertinen •
te: à matéria retribuída, nos
Casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e auteri ticados,
ressalvadas, por quem .de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensa, sem
.aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de. suas assinaturas. na
-
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DIÁRIO OFICIAL
otaçÃo
•.ç Io do pub ilcidado de imPortiOnto Co Do p Arta monto
Nacional de Propriodado Indaurtrhall do hilinéat Crio
de Indústria o Cornérc lo

laaaasse (Ira) 4:Acima do Depertamcnto de Imprimia Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES R PARTICULARES

Capita/ e Interior:

FUNCIONÁRIOS

Capital e. Interior:
600,00 Semestre
. • . Cr$ 450,00
-

Semestre . . Cr$
Cr$ 1.200,00 A no
Ano
Exterior:
Cr$ 1.300,00 . Ano
Ano

Cr$ 900.00

Exterior:
Cr$ 1.000,00

parte supericir do enderêço vão' continuidade no recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os alsinande registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
renovaçãn com antecedência
que findará.
A fim de evitar solução de mínima. de trinta (30) dias.

N.° 414.124 - Transactor S. A.
Comércio e Importação - Classe
11.0 11.
N.o 414.184 - Ouro Verde Lauro 0. Novaes & Filhos - Clasn.o 41.
N.o 414.191 - Bracida - Esther Campos de Oliveira - Classe
n.° .
N.o 414.693 - Tecnitrol Tecnitre' Instrumentos de Contraia
Ltda. - Classe 8.
N.0 414.709 - Minas Gerais Navegação e Comércio Minas Gerais Ltda. - Classe 20.
N.° 414.719 - Vanguard - Airton Belmudes - Classe 1.
NP' 419.443 - Socopan - Socopan Mercantil e Indústrias Gráficas Ltda. - Classe 1.
N.o 427.557 - São José - FiaSinal de propaganda:
ção e Tecelagem São José S. A.
- Classe 2?.
N.0 415.463 - Aero Pullman N.° 427.623 - Tricel - British
S. A. Emprésa de Viação Aérea Celanese Limited - Classe 23.
.
Rio Grandense Varig - Classe 33
N.o 431.161 Cafex - Cafex
- Art. 121.
Comércio Agrícola de Fomento e
Título de estabelcimento defe- Exportação Ltda. - Clase 41.
N.° 431.348 - Muranite - Ind.
rido:
e Comércio de Vidros Musanite LiN.o 473.425 - Bairro Cameta - mitada - Classe 15.
Imobiliária Nóvo Lar Ltda. - N.° 432.587 Itahaem Companhia Telefónica de Itanhaem Classe 33 - Art 117 n. o 1.
Classe R.
NP 444.358 - Rio - Cerâmica
Marcas indeferidas
Rio Ltda. - Classe 15.
NP 446.365 - Guarapuava -N.o 412.523 - Moreninho Irmãos Pina Ltda. - Classe 41. Soc. Carvoeira Guarapuava Ltda.
N.o 412.526 -- Rejuvenecin - - Classe 4.
Alvaro Atahualpa Cardoso Ojeda
N.0 450.698 - Linhas Modernas
- Indústria de Mévels Linhas MoClasse 3.
dernas Ltda. - Classe 40.
NP 413.467 - Wall N.o 452.007 - Biblioteca de
Nemo Imp. Ltda. - Classe S.
ultura Geral - Hiluey Wilton LiInd.
Kingolue
413.861
NP
Luminosos King Luz Ltda. - vreiros e Editbres Ltda. - Classe
49
n.o 32.

N.° 419.323 - Saudade - Panificadora e Mercearia Saudade
Ltda. - Classe 41.
N.0 447.617 - Carbocloro Carbocloro S. A. Indústria Quimicas - Classe 1.
NP 454.630 - Tudonhora
•
'udonhora
Materiais para Consl
truçães Ltda. - Classe 16.
NP 455.419 - Itaperunense Fábrica de Bebidas Sudan Ltda. Classe 42.
N.o 476.355 - Comercial & Fabril --; José Abramvez - Classe
n.° 32.
•
N.o 413.474 - Pelicano - Ind.
Textil Randi Ltda. - Classe 37.
N.o 427.442 - Jacaré - Ind. e
Comércio de Artefatos de Couro e
Tecido Ltda. Ineart - Classe 36.

CREPE DA

MUILO FERREIRA ALVES

N.o 452.009 - Hiluey Wilton
Livreiros e Editóres Lta. - Classe 32.
N.o 453.947 - Judiai Vidraria
Jundiai Ltda. - Classe 14.
N.° 454.329 - Moldanhoque Metalúrgica Wilma Ltda. - Classe 8.
N.o 454.834 - Modelo - Bar e
Restaurante Modelo Ltda. - Classe 41.
NP 463.111 - Americana Fáb. Termobrae de Artigos de Vidro Ltda. - Classe 8.
NP 472.561 - Iraoçuba - José
Airtn Rocha - Classe 41.
N.o 472.798 - Mirim - Indústrias Paramount S. A. - Classe
n.o 22.
N.o 472.8!i2
Japan - Jiri
Stenhilber - Classe 28.
NP 473.636 - F.statica - Estatica Metalúrgica Industrial Ltda.
- Classe 21.
N.° 473.978 - Ponte Nova Fáb. de Papel . ponte Nova S. A.
- Classe 38.
N.° 477-101 - Jahu - João Caseita - Clesse 8.

As Repartições Públicas
cingir-se-ão ás assinaturas
anuais renovadas até 29 .de
fevereiro de cada ano e ál
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a re.
:nessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitarnoS
usem os interessados prefe.
rencialmente cheque ou vala
postal, emitidos a favor, do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edi.
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assi.
notara.
O funcionário público fe.
dera!, para fazer jus ao des.
conto indicado, deverd provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais,
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$ 0,50: se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.

NP 442.429 - Pedro Flor do
Nasci mento - Satisfaça exigência.
Diversas:
N.0 439.927 - Ainannilio
Almeida Fernandes
Arquive-se.
N.0 469.839 - Tebasa Ind. •
Arquive-se.
omércio Ltda.
N°472.374 - Sarmento á
Dreissjg Ltda. - Arquive-se.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PESQUISAS
De 20 de novembro de 1964

Notificação:
Urna vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo art. 14 da
Lei n.° 4.048 de 29-12-61 e mais
10 dias para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixe
mencionados a comparecer a este
Departamento a fim, de efetuarem
o Pagamento da taxa final concernentes aexpedição dos respectivos
Viu° de estabelecimento in- certificados dentro do prazo do 60
dias na forma do parágrafo único
deferido:
do art. 134 do Código da ProprieN.o 419.737 - Pompeia - Moto dade Industriai.
Sport Pompeitt Ltda. - Clas se 33.
•Niarcas deferida'.:•
N.0 427.554 - Feira dos Brinquedos Marcos Charnizon N.o 409.274 - Italnavette Classes 9 e 49.
Classe 26 - Fábrica de Lançadeiras Italnavetie Ltda.
Exigénriaa:
N.° 428,.319 - Ind,lebrine N.o 382.990 - Humberto Aran- C,1a.sse 3 - Richardson Marre!! Inc
tas de Carvalho p Aurelio Carneiro
N.o 441.414 - Advim - Classe
de Azevedo - Satisfnea exigência.
N.o 414.862 - E. 1. Du Pont n:o 41 - Produtos Alimentícios
de Nemours And Co. - Satisfaca. Quaker S.A. - Com exe!usão da
NP 420.692 - Rodolfo Di Gio- expressão ele. conS".11"Neakwarei-.
vindieaOn rios arfience.
vani - Satisfaça exigência.

Quinta-feira 26

•

NP 442 620 - Embelamtiea Classe 20 - Iahikawajiroa Jykogyo
Kabusbiki Kaisha (Ishikawajime
Reavy Industries Co. Ltd).
N.o 442.821 - Emblemática Classe 5 - Ishikawajizna Jyukogyo
Kabushiki Kaisha (Ishikawajlma
Reary Industries Co. Ltd).
NP 442.822 - Emblemática Clas se 21 - hhikawajima Jyuko8Yo Kabushiki Kaisha (Isbikawajima Ileacy Industries Co. Ltd.).
N,0 445.210 - Dassie - Classe
n.° 11 - Ind. de Brocas Dassie
Ltda.
Cias
N.o 445.428 - Lantieri
se 4 - Algodeira Lantieri Ltda.
N.o 452.433 - Reparo° - C/asae 11 - Retifieadora Paulista de
Motores RePamo Ltda.
N.o 471.522 - Banamura Classe 11 - Banaroura Ind. e Comércio de Frutas Ltda.
N.o 474.329 - CEP - Classe 49
...- Companhia Editára Playprint.
N.o 474.972 - Fapansa - Claase 38 - Fábrica de Papel Ponte
Nova S. A.
NP 474.973 - Quebra Caco Classe 38 - Fábrica de Papel Ponte Nova S. A.
N.o 478.938 - Arribação Classe 42 - Abreu & Cia. Ltda.
N.o 78.950 - delino - Classe
n.o 41 - Pereira Mendes Ltda.
Nome comercial deferido:
N.o 174.947 - Sociedade Brasileira de Sup erintendência Ltda. Sociedade Brasileira de Superintendeneia Ltda. - Art. 109 n.o 3.
Exigências:

MÁRIO OFICIAL (Seção III)

mero 138.802 - Privilégio de invenção - Anate-oe atranataráncia.
johnion & Johnson do Brasil
Produtos Qlrdrg4cos Lidá. - Pede
para ser anotada nas marcas
Genteraal n.o 176.788
Texcel n.o 183.999.
Texeel nP 184.001.
Trjtheon n.o 184.641.
Medi n.o 198.333.
Creme Johnson para Crianças
n.° 220.125.
Band Lia n.o 220.127.
Bondex n.o 220.128.
Nidoxital n.o 220.607.
Remo Pai n.o 230.295.
Tek Profissional n. o 230.308.
Tek Junior n.o 230.509.
Brunswick n.o 283. 487.
Belleview n.o, 233.488.
Modes* n.o 234.107.
Dinovex n.o 235.143.
Texeel n.o 236.992.
Vagisulfa n.o 237.712
Telt n.o 141.470.
Trunip a.* 241.636.
J. 81 J. n.0 241.637.
Taxe/ 1/.0 243.732.
Ratitan n.o 245.308.
Medi DP 247.489.
Band Aid n.o 250.097.
Synot n.° 255.355.

Transferência e alteração de
nome de titu/ar de processos:

exigência.

•••••n••nn••

N. 659.627 - Lanifício Suirio.
grandense S.A. - Aguarde-se solução do pedido de transferência.
N. 661.210 - Indústrias Quirnleas
Anhembl S.A. - Aguarde-se solução da transferência.
N. 662.909 - Indústrias Macedo
Serra S.A. - Aguarde-se solução da
transferência.
N. o 885.129 - Tiges & Cia. Li-

mitada - Aguarde-se o prazo.
Na. 866.196 e 68.197 - Dansk
Flama S. A.. Instituto de Fiosiologia Palicada - Aguarde-se eoDição da modificação de 110171e.
14,0 8436.288 Indústriae Reunidas de Massas Alimentícias Lida.
- IRMA - Aguarde-se o prazo.
14.0 066.735 - Instituto Lorenzini O. A. Produtos Terapêuticos
Bioidgioos
Agnarde-se o Prazo.
Na. 66.144 e 666.745 - Companhia treinai Nacionais - Aguarde-ee o Prazo.
14,0 688.825 - Theodonairo Baptista - Aguarde-es o prazo.
N.o 667.990 - Companhia Industria/ de Grandes Hotels Aguarde-se o pra ao.
NP 668.215 - Caruccio & Cia.
Ltda. - Aguardese o prazo.
Na. 668.356 a 668.357 - Elj
Lilly And Company - Aguarde-ao
o prazo.
Na. 670.364, 670.385, 870.388,
870.369 e 870.371 - São Paulo
Alpargatae S. A. - Aguarde-se 00
prazos.

N, 647.384 - Café Brasil Comércio e Indústria Ltda. - Cumpra a
exigência.
N. 667.401 - Micabei produtos
Tann) n.° 256.842.
Alimenticlos S.A. - Cumpra a exiRecreais a.° 259.288.
gência.
Specialist n.o 281.308.
Fl. 667.614 - Clevite Corporation
Aci lei n.o 262.209.
Cumpra a exigência.
N. 667.651 - Transportes Fiak
,J. P. 45 n.° 262.763.
S.A. - Cumpra a exigência.
Band Aid 11.0 286.737.
Band Md n.o 282.518.
N. 667.652 - P. Slumenal Dienestrol a.° 282.526.
Cumpra a exigência - Aguarde-se o
Prorrogação , de marcas:
Jonoonol n.o 282.837.
prazo.
N. 667.661 - Rodoviário MercanProntieuea n.o 287.550.
NP 86.015 - Zeus - Classe I
til Ltda. - Cumpra a exigência.
Westatsche Brahtiaduatrie Pre-Gel n. 299.791 - As alteraN. 667.682 - Ortee Organização
ção' do nome da titular - Anatemi- Técnica e Comerciai Ltda. - Cum- Prorrogue-se o registro até 23-1
ze as alterações de nome da licen- pra a exigência.
de 1968.
ciada.
N. 0 636.535 - Triumph - CháN.. 668.159 - 668.161 - LaboraVários Farmaciluticos Exatas S.A. - se 38 - Spiesshofer & Braun . EXIGÊNCIAS

N.° 445.704 - Libbs Lab. Industrial Brasileiro de Biologia e
SinteSe Ltda. - Cumpra a exi- Lanificio SuIrlograndense S.A. gência.
pedido de manutençto do prazo
N.o 474.876 - Ilemeron Edit8ra No
na pateai* n. 51,935 - Privilégio
Ltda. - Cumpra a exigência.
de Invenção - Mantenho a exigência.
Diversos:
E.I. Du Pont de Nenictirs And.
Compan y - No pedido de atro praN.o 444.349 - Smooth Fio - zo na Patente
n. 57.460 Classe 48 - Avon Products Inc. Mgf° de Invenção - Mantenho a
- Prossiga-se com os novos exem- exigência.
plares.
Indústrias Quimicas AnIsembi S.A.
N.o 441.350 - Avon Produets - Na transferência e alteração de
Inc. - Prossiga-se com os novos acme registro n. 157.593 - Mantenho a exigência.
exemplares de fls. 9 e 11.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFER1NC1A E LICENÇA

N. 885.93,0 - Novaquienlea Ladrorat6rios S.A. - Cumpra a exigiaeia.
N. 888.198 -• Imobiliária Pontagrosseuse Ltda. - Cumpra a exiOnda.
N. 666.249r Ivo Bela Noee & Cia.
Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 686:250 - Indústrias Brasildras de Lapls Frite Jotansen S.A.
- Cumpra a exigência.
N. 688.490 - Indústria Trussardi
S.A. - Cumpra a exigência.
N. 865.732 - Geba Organização
Construtora e Ineerporadorat ladraas
Lida. - Cumpra a exigência.
N. 684.983 -- Indastria. Quinau& Anhembi S.A. - Compra a exigência.
N. 668.998 - Viúva Armando À.
Bezerra - Cumpra a exigência.
N. 647.148 - Fade* de Camisas Ascot Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 867.217 - Raul Senra S.A. Ferragens Importação • Exportação
- Cumpra a exigência.
N. 667.341 - Mano*/ Pereira da
Almeida S.A. Indústria e Comércio
- Cumpra a exigência.
N. 687.362 - ~Ia Paz. Comércio e Indústria 3.A. - Cumpra a

. Novembro de 19134

Cumpra a exigência.

EXPEDIENTE DA SECA°
DE PRORROGAÇÃO

N. 668.199 - Lowel 11111 Mc Multar: e Roberto Tailiaferro Mattos Cumpra a exigência.
N. 668.290 - Indústrias Alimentícias learal Ltda. - Cumpra a exigência..
N. 668.312 - Indústrias Gráficas
Saturno Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 468.438 - Flora Medicinal J.
Monteiro da Silva Ltda. - Cumpra
a exigência.
N. 670.347 - Lanifido Fileppo
S.A. Fábricas de Tecidos Belém Cumpra a exigência.
N. 670.373 - Mareio Elisio de
Freitas - Compr a a exigência.

EXIGÊNCIAS

DIVERSOS

Rio, 20 de novembro de 1984.
24.
533.009 - Plerotti Cers1 Ltda.
De 20 de novembro de 1984
- Cumpra a exigência. Glaxo Group Limited - Pede N. 653.272 - Produtos Civeune
- Cumpra a exigência.
para ser anotada no termo 121.343 Ltda.
663.926 - 663.919 - 633.920
-- Privilégio de invenção a altera- - Ns.
663.921 - 663.922 - 663.923 ção de nome da titular - Anote-se Companhia
Aços Especiais Itahlra
a alteração de nome.
(Muita) - Cumpra as exigências.
N. 645.064 - Studant S.A. InSchweizeriaehe Ahuninium A. G. dústria
e Comércio - Cumpra a ad(Almninium Suisse 5...A.) Allumi- ietada.
alo Svizzero S. A.) (avise Alumi- N. 665.507 - Mocotó Visada nium Ltd.) - Pede para ser ano- Cumpra a exigência.
tada no tèrmo 123.151) - Privi- N. 665.887 - Casa acaule& S.A.
légio de jnvenção a alterado de Comercial e Importadora - Cumpra
nome da titular - note-se a alte- a exigência.
N. 665.369 - Indústria da Bebiração de nome.
das Milanf S.A. - Cumpra a exiTokyo Yukik Ragaku Kogvo, gência.
Kabushikjujaisha - Transferèn- N. 665.896 - Grilo, Paz Comére indústria S.A. - Cumpra a
eia para seu nome do Urino nú- cio
avfolnola

Prorrogue-se o registro até 13-7
de 1974.
140 638.536 - Lido - Classe 17
- A. W. Faber Castell - Prorrogue-se o registro até 31-5-74.
N.o 663.881 - Kauri - Classe
nP 1 - Produtos Quimices Kauri
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N.o 663.866 - Guarapari -Classe 36 - Irmãos Chirnicatti Prorrogue-se O registro.
N.o 663.931 - Renner - Classe
n.0 36 - A. .1. Renner S. A. Indústria do Vestuário - Prorrogue-se o registro.
N.o 663.932 - Ideal - Classe
n.o 37 - A. .1. Renner S. A. Indústria do Vestuário - Prorrogue-se o registro.
N.o 664.005 - Emblemática n.o 36 - Gant Perrini Anciania*
Maison Perrin Fruas & Cie. Prorrogue-e 0 o registro.
14,0 664.010 - La Garita Classe 41 - Etelberto Albuerne
Bravo *--- Prorrogue-se o regisr0.
. 664.014 - Emblemáka 140
Classe 5 - Socjee das Planuee &
Ponches A. Solidar - Prorrogue-

N. 395.010 - Titulo: Eletro Técnica Brasil - classe $3 - Dyjalma
Ady Basti. - Prossiga-se como registro navo-passaado a contar. prazo de oposição a paetir desta data
em diante. Clichê publicado em 7
de janeiro de 1959.
N. 552.722 - Pane: S.A. !adisiria e Comércio - Aguarde-se solução de alteração de nome.
N. 559.715 Naradi Narodni Podnik - Aguarde-se solada da trans
ferência.
14. 630.080 - 530.081 - Helal
S.A. Comércio o Importação - se O regjsro.
Aguarde-se solução de alteração da '
nome.
NP 864.019 - Lixanthine Na. 653.273 - 653.274 - Produ- Classe 3 - Pierre Paul
Placide
tos Viraste Ltda. - Aguarde-se so- Astier
- Prorrogue-se o registro.
lução de transferPacia.
N.o 664.024 - FluxIdina --.
N. 659.156 - Riamba Adila lk
Soda Fahrik Aktiengesellschaft - ! Classe 3 - Lahnratdrio AnemioUS
Aguarde-se solução do pedido de n:0 0 Ltda. - Prorrogue-se a istransferência.
listro.
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N 661.093 - Nativa - Classe
up 38 - Indústrias Reunidas
Irmãos Spina S. A. - Prorroguese o registro.
N.o 664.095 - Patinadora Classe 38 - Indústrias Reunidas
Irmãos Spina S. A. - Prorroguese o registro.
N.o 664.096 - Nunes - Classe
n.o 38 - Indústrias Reunidas
Irmãos Spina S. A. - Prorroguese o registro.
N.o 664.099 - Rhod - Classe
D.° 16 - Cia. Brasileira ahodiaeeta Fábrica de Raion - Prorrogue-se o registro.
N.° 864.100 - Rhodiaceta Nylon
do Brasil - Classe 10 - Cia. Brasileira Rhodiaceta Fábrica de
Raion - Prorrogue-se o registro.
N.o 664.101 Rhodiaceta Nylon
do Brasil - Classe 22 - Cia. Brasileira Rhodiaceta Fábrina de
Raion - Prorrogue-se o registro.
N.o 664.102 Rhodiaceta Nylon
do Brasil - Classe 23 - Cia. Brasileira Rhodiaceta Fábrica de
Raion - Prorrogue-se o registro.
N.o 664.103 - Rhodiaceta Nylon
do Brasil - Classe 29 - Cia. Brasileira Rhodiaceta Fábrica de
Raion - - Prorrogue-se o registro.
N.o 664.104 - Rhodiaceta Nylon
do Brasil - Classe 31 - Cia. Brasileira Rhodiaceta . Fábrica de
Raion - Prorrogue-se o registro.
N.o 664.105 - Rhodiaceta Mon
do Brasil - Classe 48 - Cia. Brasileira Rhodiaceta Fábrica de
Ralou - Prorrogue-se o registro.
N.o 665.056 - Hippkos classe 44 - Cia. de Cigarros Souza
Cruz - Prorrogue-se o registro.
NP 565.057 - Colorado - Clase 44 - Cia. de Cigarros Souza
Cruz - Prorrogue-se o registro.
N.o 665.063 - Bolonha - Classe 3 - Studart S. A. Indústria
e Comércio - Prorrogue-se o registro.
N.o 665.065 - Colonia Leitosa
- Classe 3 - Studart S. A. Indústria e Comércio - Prorroguese o registro.
NP 665.066 - Colonia Leitosa
- Classe 48 - Studart S. A. Indústria e Comércio - Prorroguese o registro.
N.o 665.067 - Decolonia Classe 2 - Studart S. A. Indústria
e Comércio - Prorrogue-se o no-

estro.

N.o 665.069 - Emulsão de C o

S. A.-loniaCse3Studr

Indústria e Comércio - Prorrogue-se °registro.
NP 665.070.- Emulsão de Colonia - Classe 48 - Studart S. A.
Indústria e Comércio - Prorrogue-se oregistro.
-NP 865.071 - Leite de Colonia
- Classe 3 - Studart S. A. Indústria e Comércio - Prorrogues* o registro.
N.o 665.072 - Leite de Bolonha
Classe 48 - Studart S. A. Indústria e Comércio - Prorroguese o registro.
- Classe 3 - Studart S. A. Ti
~Iria e Comércio - Prorroguese n reiristro.
N° 665.678 - Smer0
Clits•ge
Lo 36 - Confeceões Smero Ltda.
Prorrogue-se o registro.

N.o 665.141 - Probelandia Classe 40 - Armações de Aço Probel S. A. - Prorrogue-se o registro.
N.o 665.158 - Prolife Classe
n.o 48 - Revlon Inc. - Prrrog-ue-se o reaistro.',9
NP 86.160 - Whitw Sable Classe 48 - Revlon me. - Prorrogue-se o registro.
N.o 665.161 - SupeNealer Classe 48 - Revlon Inc. - Prorrogue-se o registro.
ClasN.o 665.475 - Bombril
se 43 - Bril S. A. Indústria e
Comércio - Prorrogue-se () rPg16tTO.
N.° 665.476 - Borabril - Classe 44 - Brjl 13. A. Indústria e
Comércio - Prorrogue-se o registro.
N.o 665.477 - Bombril - Clas- se 27 - Bril S. A. Indústria e
Comércio - Prorrogue-se o registro considerando-se as esteiras de
espedie diferente de tapete!.
N. 665.478 - Bombril - classe 42
- Bril S.A. Indústria e Comércio

Prorrogue-se o registro.
N. 865.479 - Auto Lite - classe
8 - The Electric Auto Lite Company
- Prorrogue-se o registro com averbação de contrato de exploração a
favor de Cia. Acumuladores Prest0-Lite por despacho do Dr. Diretor
Geral, em 13-6-949.
N. 665.480 - Snorkel - classe 17
- WA. Sheaffer Peri Compane Prorrogue-se o registro com averbação de contrato de exploração a favor de Sheaffer Pra Internacional e
Importadora Ltda. W.A. Sheaffer
Pen Company do Brasil Indústria.
Comércio e Participad Ltda. por des44.082-57,
pacho de 7-9-959
N. 665.481 - Joy - classe 15 Casa Masetti S.A. Indústria e Comércio - Prorrogue-se o registro.
N. 685.482 - Joy - classe 8 Casa Masetti S.A Indústria e Comércio - Prorrogue-se o registro.
N. 665.485 - Velame - classe 22
Pror
- Cia. Nacional de Veludos
rogue-se o registro.
N. 665.486- Velnac - classe 24
- Cia. Nacional de Veludos Prorrogue-se o registro.
N. 865.481 - Velnac - classe 34
- Cia. Nacional de Veludos Prorrogue-se o registro.
N. 8858.488 - Velnac - classe 87
- Cia. Nacional de Veludos Prorrogue-se o registro.
N. 665.489 - Velnac
doses 31
- Cia. Nacional de Veludos Prorrogue-se o registro.
classe 48
N. 865.490 - Walita
- Eletro Indústria Walita S.A. Prorrogue-se o registro.
N. 885.491 - Walita classe 49
- Eletro Indústria Walita E A. Prorrogue - se o registro. dane
N. 885.492 - WOlita
- Eletro Indústria Walita S.A.
-

N. 665.506 - Cavalheiro - classe 41 - Chocolates Garoto S.A. Prorrogue-se o registro retificandose o registro e a data para 9.3-55.
N. 665.845 - ehips - classe 41
Arlindo Franco de Medeiros &
Cia. Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 665.868 - Milani - classe 43
- Indústria de Bebidas Milani S.A.
- Prorrogue - se o registro retificando - se a data para 9-3-55.
N. 665.875. - Niursal - classe 1
- Tintas Marsal Indústria e Comércio Ltda. Prorrogue-se o registro.
N. 665.876 - Marsal - classe 16
- Tintas Marsal Indústria e Comércio Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 865.877 - Marsal - classe 2
N. 665.877 - Marsal - claSse 2
- Tintas Morsa! Indústria e Comér;•
cio Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 665.878 - Marsal - classe 4
-- Tintas Marsal Indústria e Comércio Ltda. - Prorrogue-se o registro.
14. 665.879 -- Calçado Ford classe 36 - Calçado Ford Ltda. Prorrogue -se o registro retificandose a data para 28-3-55.
N. 665.880 - Chá das Américas
- classe 41 - Emprésa Paladar
S.A. Industrial Comercial e Importadora - Prorrogue-se o registro,
retificando - se a data para 9 - 3,55.
N. 885.884 - Spunnil - classe 38
- Melatex S.A. Indlistria e Comércio 7-- Prorrogue-se o registro retificando-se a data para 9-3-55.
N. 665.977 - Rei -.classe 49 Plásticos Hevea Ltda. - Prorroguese o registro.
N. 865.986 - Durapel - classe
38 - Durapel S.A. Indlistria
Papel e' Papelão - Prorrogue-se o
registro, menos para assinalar papel
para embrulho.
N. 665.992 - Hellige - classe
10 - Hellige Inc. Prorrogue-se
o registro.
clasN. 665.993 - Courvoisier
se 42 - Courvoisier Ltd. - Prorrogue-se o registro.
Nnhanguera - classe 41 - Rarefez - S.A. Indústria e Comércio Prorrogue-se o registro.
N. 666.396 Asai, - classe 32 Agência Noticiosa Sul Americana
S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. .666.436 - Potrinho - classe
42 - Pinto Belentani & Cia. Prorrogue-se o registro.
N. 866.525 - Amo - e(lasse 31
- Amo S.A. Indústria e Comércio
- Prorrogue-se o registro.
N. 866.526 - Amo - classe 19 Atuo S.A. Indústria e Comércio -

Prorrogue-se o...registro.
14. 068.527 - Amo - classe 37
- Amo S.A. Indústria e Comércio

-

Prorrogue-se o registro.
N. 666.528 - Amuo -.lasse 28 Atuo S.A. Indústria e Comércio Prorrogue-se o registro.
classe 2
N. 888.704 - Magnetic
- Stouffer Chemical Company Prorrogue-se o registro.

" N. 666.833 - Ideal - elasNe 10
- East Ratlierfor Syringe› Inc. Prorrogue-se o registro.
inerpol - classe 2
N. 666.853
Prorrogue-se
- Antônio Mendeç
o registro.
N. 666.858 - Solide -- classe 3 .Laboratório Sanitas S.A. Prorrogue-se o registro.
N. 666.982 - Montanhes - classe 41 - Torquato Pontes S.A. Comércio e Indústria --- Prorrogue-se
o registro.
N. 867.133 - Sol Siesol -- classe
49 - Sociedade Importadora e Ex.
portadora Sol Ltda. - Prorroguese o registro.
N° 667.335 - Arecol - Classe 3
--- Laboratórios Andrõenaco Sociedade
Anónima - Prorrogue-se o registro.
N 9 667.371 - Interfiex - Classe
1G - Eternit do Brasil Cimento Anáante Sociedade Anónima - Prorroguese . o registro.
N° 667.363 - uSlimar - Classe
41 - Indústrias Químicas Eletrd Cloro Sociedade Anônima - Prorroguese o registro.
N° 667.386 - Minerva - Classe
41 - Minerva Sociedade Anónima Prorrogue -se o registro.
No 667.457 - Gonly - Classe 41
- Raymundo Gonçalves Comércio e

Representações Sociedade Anónima Prorrogue-se o registro.
N° 667.603 - Capital - Classe 46
- Companhia Carioca Industrial -

Prorrogue-se o registro.
N9.667.604
Troika - Classe 48
- Eua de Cologne Parfumerie Fa.

brik Glockengasse N° 4.71. Gegenuber der Pferdepost Von Ferd Mulheris
- Prorrogue-se o registro.
19 667.608 - Figurativa - Classe
9
17 - Scharan Bleistift Pabrik Schwa-

nhaus Ser 6 Co. - Prorrogue-se o
registro retificando-se a data para 19
de niril de 1955.
N° 667.615 - Simol - Classe 1
-J. R. Geigy Sociedade Anônima
- Prorrogue-se o registro.
N9 667.616 - Irgamit
Classe 1
-. J . R. Geigy Sociedade Anónima
- Prorrogue-se o registro.
9 667.619 - Nal& - Classe 4
Schilling Hillier Sociedade Anônima Industrial e Comercial - Prorrogue -se o registro.
19

N' 667.620 - Lighning - Classe

46 - Norton C,ompany - Prorroguese o registro com averbaçâo de cositrato de exploração a favor de Norton
Meyer Sociedade Anônima por despacho de 19-6-59.
Dl' 667.650 - Estamparia Carave-

las - Classe 12 - Estamparia Caravelas Sociedade Anônima - Prorrogue-se o registro.

9 667.802 - Brill - Classe 12Comércio - Prorr7R1439n 33Rç
19

Brd Sociedade Anónima Indústria e
Comércio - Prorrogue-se o registro.
N° 667.803 - BrW - Clame 19

- Bril Sociedade Anónima Industrio
e Comércio - Prorogure-se a regisProrrogue-se o registro.
to.
classe 1
N. 885.493 - Walita
14. 888.705 - Da Pont - classe
- Metro Indústria Walita S.A. N° 667.804 - Bril -• Classe 15
$5 - BA. Da Pont de ~mann
Prorrogue-se o registro.
Bril Sociedade Anónima Indústria
Prorogue-se
o
deAnd..Company
N. 885.494 - Walita - clube 2 gihtdo.
e Comércio - PrOrrogue-se o registro.
- Eletro isalústria Walita S.A. N° 667.805 - Brill - Classe 24
N. 4188.708 - Macem - cimo 17
Prorrogue-se o registro.
- Sociedade Anônima White Mad- - Bril Sociedade Anónima Indústria
N. 665.496 - atito - alasse 18 tinh
e Comércio - Prorrogue-se o registro
Pddogae-e o fegito.
- Eletro Indústria Weide 2.A.
retificando-se a data para 22-3-55.
Stant:
claeoe
1
N.
888.707
--Prorrogue-se o registro.
MadSociedade
Anónima
White
19* 667.806 - Brill - Classe 43
Nt 865.496 - São Judas Tadeu
- Bril Sociedade Anônima Indústria
Classe 18 - CerArnica Sio Judas Ta- tine - Pdoddogrte-e o fegito.
N. 666.743 - Veda eduz - elacee e Comércio - Prorrogue-se o registro
deu Ltda. - Prorrogue-se o registro retificando-se a data para 27 de 41 - Companhia Ulnae Nacionaie - retificando- se a data para 22-3-55.
Pdoddogue-ce o fegito.
outubr o de 1954.
DP 667.807 - Bill ...lasse 14
Péfola - clacce 41
14. 666.746
N. 665.499 - E KJ. - classc
Bril Sociedade Anônima Indústria
Companhia
Ulna
Naclonale
leas
E.K
AL
Lil
- Bombas Wartiu
e Comércio - Prorrogue-se o registro.
mitada - Prorrogue-se ct registro.

Pdoddognece o f.,;leto.
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N 667.808 - Brill - Classe 8 N' 667.945 - Renascença -- CiasPRORROGAÇÃO DE NOME
temas de trasportadores - ri
- 13ril Socieclatic Anoainu inanstria se 40 - A Rrriasceno Sociedade
COMERCIAL
querente - Donald Mayer leint
..,
e Comerc.o -- Prorrogue-se . o registro. Anôniniá Comác10 e Indústria - Pror- Total para três pontos.
N v 664.094 -- Henrique Alves
N° 66/ .809 - 13riil - Classe 37 rogue-se o registro com exclusão de
Termo N. 112 078 - privilé
D'Oliveira Bebidas Limitada - Irien- gio de Invenção - Dispositive
- Bril Sociedade Anônima lauústria cobertores para cama e mesa.
Prorrogue-se
o
registro
N9 567.959 - Tarsia - Classe 3 rique Alves D'Oliveira Bebidas Limi- auxiliar trenagem dos freios
e Comércio retiticanuo-se a data para 22 - i - .F.).
- Laciwig Scherk - Prorroguese o taci] - Prorrogue-se • o registro.
draultcos (burrinho mestre ou
pio) - Dos veleulos automuto.
Classe .2i, registro. •
N" 667.811 - Brill
DE; TITULO DE rea - requerente - Manoel da,
- Bra sociedade Anônima lnanstria n N 9 667.960 -- Tarsia - Classe 48 PRORROGAÇÃO
ES'fAtIELECl/VIENTO
Silva Carvalheiro.
e Comércio - Prorrogue-se o registro - Ludwig Scherk
Prorroguese o
•
retiticanou-se a data para 2 - . - ».
registro.
'Termo N. 115 034 N° N666.395 - Edificio Waldorf -

N° 661.812 - 13r111- Classe 45
- Bril Sociedade Anônima lnatistria
e Comércio - Prorrogue-se o registro
retificando-se a data para 22-3-55.
N° 667.813 - Brill - Classe 1%
Bril Sociedade Anônima Indústria
• Comércio - Prorrogue-se o registro
retificando-se a data para 22-3.33.

N° 667.814
Brill - Classe 16
- Bril Sociedade Anônima Indústria
• Comercio - Prorrogue-se o registro
retificando-se a data para 22-3-55.
N9 667.815 - Brill - Classe 38
Bril Sociedade Anónima Indústria
• Comércio - Prorrogue-se o registro
retificando-se a data para 22-3-55.

667.961 -- Mitnikri - Classe 3 Classe 33 - Antall() Padua de Oli- gio de invenção - Composições
- Ludwig Seherk - Prorrogue-se o ,veira -- Prorrogue-se o registro reli- de óleos lubrificantes - regueregistro.
5
rente - Battatse
ficando-se a data para 8-2-5.
Petroleutn
N 9 .)67.980
f. 6basol - Classe 41
1‘1, 665.133 - Agência Brasileira - Maatschappij - N.V.
- Sociedade Anônima Moinho Sim- de Noticias - Classe 32 - FÀitóra
Termo N. 118 101 tista Indústrias Gerais - Prorrogue-se Ultima hora SociedadeA nónima - gio
de invenção - Processo e
o registro.
Prorrogue-se o registro.
aparelho para retirar água. de
N 9 668.013 - Synresate - Classe
N° 665.134 - Agência Noticiosa polpa de madeira e similares pa1 - N. V. Chemische Padustrie Syn- Brasileira
- Classe 32 - EditOra ra facilitar seu transporte -.rores - Prorrogue-se o registro.
Illtima Hora Sociedade Anónima - querente - Crown Zellerbach
N° 668.084 - Rholdril - Classe 2 Prorrogue-se o registro.
Corporation - Total para doze
- Companhia Quimica Rhodia EraN° 667.683 - Edificio Rio-Nobre ponto.
sileira - Prorrogue-se o registro.
- Classe 33 - Condominlo do Edifí- Térnio N. 119 881 - privilégio
Banhotox - Classe cio Rio-Nobre - Prorrog
1n1 9 668.085
Prorrogue-se o te- de invenção - Valvula alimenta2 -- Companhia Química Rhodía Bra- gistro.
dora de fechamento .nutoraático
sileira - Prorrogue - se o registro.
regulável - requerente - JoaNT , 668.160 -- Fluorgorns - Ciasquina Gomes Ferreira - Total
NOTICNRIO
se 3 - Lab. Parmaceutieos &cactus
para seis pontos.

N Y 667.816 - Brill - Classe 1
- Bril Sociedade Anônima Indústria Sociedade Anónima - Prorrogue-se o
. Comércio - Prorrogue-se o registro. registro retificando-se a data para 10
N9 667.817 - Brill - Classe 30 de novembro de 1954.

Termo N. 120 581 - priviléinventto - Aparelho pe- Bril Sociedade Anônima Indústria
ra arrefecimento de fluido - ree Comércio - Prorrogue-se o registro. IP 668.162 - Pluoretas - Classe Ficam retificados os pontos pu- querente - The Marley Compa14 9 667.818 - Brill - Classe 32 3 - Lab. Farmacêuticos Exactus So- blicados em - 18 - de novem- ny - local estabelecido para Bril Sociedade Anônima Indústria ciedade Anônima - Prorrogue-se o bro de 1984.
Estado Unidos d a América do
e Comércio - Prorrogue-ee o registro. registro rettficando- se a data para 10 Termo N. 113 780
privilégio Norte.
da invz.nçao para - Processo de
W 667.819 -- Brill - Classe 34 de novembro de 1954.
Termo N. 121 187 - privile
- Bril Sociedade Anónima Indústria N° 668.163 - Pluordrops - Clas- prepar. .desinfetantes, os gio de invenção Bombas d?
e Comércio - Prorrogue-se o registro. se 3 .-Lab. Faracéuticos Exactus agentes .sim obtidos e pro esso combustiveis liquido para moto
N9 667.820 - Brill - Classe 9 Sociedade Anónima - 'Prorrogue-se o para a desinfeção de objetos or- res de c o
interna - Bril Sociedade Anónima Indústria registro retificando-se a data para 10 gânicos e inorganicos requren- querentembustão
C.
A.
V.
Limited.
te.
e Comércio - Prorrogue-se o registro. de novembro de 1964.
Termo 121 170 - privilégio de
N9 667.82.1Brili - Claase 29
Invenção - Processo e disposi/s1. 668.169 - Inencol. Santista - J. R. - Geley - 8 -A.
Brit Sociedade AnConima• Indústria Classe
23 -- Sociedade Anónima Moi- 1 - , A produçao de um desin- vo paru dar partida a um motor
registro
Prorrogue-se o
e Comércio
nho Smitista Indústrias Gerais - Pror- fetante ou agente limpador de- de combustão interna - requeretificando-se a data para 22-3-55.
sinfetante, onde se mistura com rente - C. A. V. Limited.
rogue-se o' registro.
N9 667.822 - Brill - Classe 40
um agente capkiar-ativo peio meTermo 121 595 - modelo de
- Bril Sociedade Anónima" Indústria N9 668.170 - Anacol Santiata - nos um composto anti-bacteriautilidade - Conjunto de peça
• Comércio - Prorrogue-ae o registro Classe 23 - Sociedade Anónima Moi- no d'a forma geral
com as quais através de montaretificando-se a data para 22-3-55. ano Sentiste Indústrias Gerais - Penegens ou desmontagens obten-se
rogue-se o registro.
na qual - y-1- represema um os mais
N9 667.823 - Brill - Classe 44
aparelhos de
de cloro ou bromo ou posi
em ginastica variados
- Brii . Sociedade Anónima Indústria
N" 668.171 - Antenc.ol Saatista - átomo
e
de
desportos
- re•
eu'
Comércio
-Prorrogue-se
o
registro
grupo
tri-Iluaro-motilo
•
23
Sociedade
Anónima
MoiClasse
querente
Bernardo
Assir
Preis.
ção
meta
ou
para:
com
reiaão
retificando-se a data para 22-3-55.
nho Sanaste Indústrias Gerou - Pror- ao radical carbamido, e - Z-2
Termo N. 122 048 - privilégio
de invenção - Processo para
N' 667.824 - Brill - Classe 42 rogue-se o registro.
Representa
hidrogênio
ou
um
p
- Bril Sociedade Anônima Indústria
rodução de compostos do ácido
N 9 668.286 - Coldlcia
Clame
de cloro ou bromo ne po- fenil
e Comércio - Prorrogue-se o registro 3 - Bristol Myers Company - Pror átomo
-etil-benzolco - requerente
aição
meta
ou
para
livre
coM
riretificando-se a data para 22-3-55.
rogue-se o registro coai averbaçao de laço ao radical carbamido - - Mordi & Co. Inc, Total
para dezenove pontos.
N9 667.825 - Brill - Classe 28 contrato de exploração a favor de Ia- tOtal sete pontos reivindicado.
- Bril Sociedade Anônima Indústria borteraptca Bristol Sodedade Medeia Termo N. 95 094 - privilégio
Teimo n.° 122.164 - privilégio te
e Comércio - Prorrogue-se o registro Indústria Quimica • Fermaciatlee par de Invenção - Processo e ele- invençáo: Ferragem Nuca de fechadu55.
despacho de 2-9-38.
retnicando - :. e a data paia 22 - 3
Indo Para soldar comarca elétri- ra - Requerente - Noei Litvin
N! 667.826 - Brill - Classe 47
co
requerente Ttte British Local para - Argentina.
N9
Clame
3
668.287
piam=
- Bril Sociedade Anônima Indústrta - American Cyanareld Oceapany - Os:ygen Company Limited - paN." 122.847 - privilégio de laves.
e Comércio - Prorrogue-se o registro
-et o reç5istro.
ra a data depositada em 19 de ção para - Junta esférica - Regue.
data para 22 - 3 -55.
retificando - se
rente - Thom Ps en Ramo Woolcfrid.
agOtda abale 3 junho de 1957.
- 439
N• 667.827 - Brill - Classe 33 Plrg
ge Inc.
Tostas Sociedade AnesBrii Sociedade Anónima Indústra aim4Lobartdelos
Pearrogueas o registro. •
Têrmo N. 95 493 - privilégio
Tênmo n. 9 123.098 - priveégio
e Comem,"
Prorrogue-se o registro
Daily
Clame
41
670.362
de
Invenção - Processo para invenção: Um
retificando-se a data para 22-3-55.
instrumento musical de
t a Cor- preparar uma composiçgo apro- The rautenade Didr
y Prcduc
- para o nonie do regueN 9 667.828 - Brill - Classe 31 ,,oratida - Prorrogue-a.o registro.
priada para inibir o crescimen- percussáo
rente - Pedro Mello dos Santos. - Bril Sociedade Anônima boleaste
to de fungos e artigos CalustriTermo 0°. 125.078 - privilégio de
'Prorrogue-et o registro PROMOCAMIAL
e Comércio
ais preparados de ocórdo com o invencilo: Processo de preparação
retificando-se a data para 22-3-55.
mesmo - requerente - Wiscon- derivados ae - 2 - &Mime-meti! de
N' 667.829 - Brifl - Clame 19 N• 666.205 - Plalop - Clame 4 sin Aiummi Research Founda- Difenil : Metano - requerente para
- Bril Sociedade Anónima Indústria - Ditada Lopes é amputei. Limi- tion - Fica retificado u Inicio
N. V. Moninklilke - Pharmaceu•
e Comércio - Prorrogue-se o registro tada - Prorrogue-se o registro retifi- do primeire ponto.
tische Fabrieken VIR - Brocades-d
1 - Um processo para repa Stheeman 6 Pharmacia.
retificando-se a data para 22-3-55.
a data para 3-10-54.
N9 667.830 • - Brill - Classe 213 cando-se
rar uma composição apropriada
14*
de
Cruzeiro
666.646
Banco
- Bril Sociedade Anónima Indústria Sul de São Paulo Sociedade Anónima p r.a inibir o crescimento d e
Urino o'" 125.109 - modilo de
• Comércio -- Prorrogue-se o registro - Classe 33 - Banco Cruzeiro doi fungos, caraterizado pelo fato utilidade: Estêijo porta-bloco para noretificando - se a data para 224'55.
taçães diárias - Requerente - ArSul de Sk Paulo oScledade Anônima! de se-incorporarem desde cerca thur
Lichtner.
tro retificando- de - 5 - até cerca de - 99a,
N* 667.831 - Brill - Classe 16' - Prorrogue-se o
Por peso, triacetina riuri ver- Termo n.° 125.157 privilégio de
Bril Sociedade Anónima Indústria se a data para 11-1-55.
invenção Produção de artigos micrOCer•
e Comércio - P çkrianue-ae. o registro. " N• 668.475 - Minerva - Classe 33 nulo inverte corit'-s ndo material lutares
configurados - Requerente •-n
/%111 667.832 - Bombril - Classe 17 - Minerva Sociedade Anônima Con- t•
aãa
nrilégio de para - Dunlop Ruhber Company
rm
Bril Sociedade Anônima Indústria tabilldecle e Assuntos Piscais - Prorinvt•iião : V.:acor, •nte para ais- mited.
'a Cote N' ‘
Prorrooue-se o registro. rogue-se o registro.
r

1, ,

RETIFICAÇÕES

gio de

4330 Quinta-feira 26
Termo n.° 123.504 — privilégio de
invenção: Aperfeiçoamentos em rodl.
tios — requerente — Max Lowenstein
S. A. Fábrica Aliança de Artefatos
de Metais — data depositada para:
17 de outubro de 1960.
Termo n.' 123.609 — para privilégio de invenção: . Máquina dosadeira
para frascos — requer ente — Representações Mefarcna Ltda., e Laszio
Schu' theisz .
Termo n.° 123.721 — privilégio de
invenção: Aperfeiçoamentos em camisas — Requerente para — José Carlos Pedreira Passos.
Te:mo n.° 123.739 — privilégio de
6venção: Mecanismo transportador de
artigos — Requerente — American
Machine & Foundry Company — Tota' par,: 23 pontos reivindicados.
Ten-no ri.' 124.342 — privilégio de
Invenção: nrotesso para a preparação
de novos derivados de antibióticos de
tetracichna — requerente: Cano Beba
S. P. A. — Pica retificado o filai
do ponto para .— de tetradclina, com
cerca de — 1 2 — mola de ford.al&ido e cerca de — 1 — moi — de
rima usina. Total para cinco pontos
— local estabelecido para — baila
' Termo n.9 124.822 — privilégio de
Invenção: Processo e dispositivo para
pro3uçr-, r5 elementos de construção,
que se c,-,npõem de um par de barras
longitudinais e ligadores transversais
soldados entre elas — Requerente —
Evg Entwicklugs Une — VerwertungsoesellschPft — M. B. H.
I oc; 1 +dará — 9 de dezembro de
1960 — Local — Áustria.
Te-mo n.° 124.947 — para privilégio de .invenção — Máquina para acabamento de pisos de concreto — requerente — Kalman Floor Company,
Inc.
Temo n.° 125.993 — privilégio -ie
invençi'in — Máquina Impressora Rot-4Iva, Estêncil. — Requerente:
7 . mm—'s — Erben K. G. — final do
po . ,tõ fi-a retificado para — Membros
— total — cinco pontos.
Termo n.9 126.014 — privilégio de
invenção: Processo e dispositivo para
reprodução termográfica — • Requereute: Minnesota Mining And Manufacturing Company.
Inicio do ponto fica retificado para
— 1 — Um processo para a reprodução termog-ráfica de um original gráfico que absorve diferencialmente a
energia radiante, em uma Rilha de c6 Pia sensçvel ao calor, caracterizado
por compreender a ligação conjunto

aderente, — etc. etc.
Termo n.° 126.060 -- privilégio de
invenção: Processo e aparelho para
acabamento e polimento — requerente:
Roto-Finish Company.
Termo n.• 126.192 — pri,vilégio de
Invenção: Aperfeiçoamentos em/ou
ferentes a processos de fabricação de
transistores, particularmente para fias
de comutação — Requerente — /4. V.
Philips*Gloeilampenfabrieken
N.• 126.703 — privilégio de invenção: Um dispositivo de circuito peali
Indicar, num sistema de telefone automático, a um assinante que chama, que
há um obstáculo para o estabelecimento de uma ligação — requerente -Te'efonaktievoinget — L. M. Brim.
Termo n.° 127.086 — privilégio de
Invenção: Processo de torrefação. especiatmente para torrar café, cacau e
similares e máquina para torrar -- Pcquerente — Hans Oswald.
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pa (chapinha) metálica ou de outro
qualquer material adequado, abaulada e, caracterizada por possuir diversas seç0es laterais equ.distantas,
que terminam c:rn as extremidades
çjão corta um tambor de registro voltadas para o interio • em Verme,
magnético rotavivo — *requerente de garras e separadas 130*-* aberturas
'Gloetlampenf abri eken ou rasgos unia das' outras;
-- total' cinco pontos.
Total de 2 pontos,'
Termo N. 128 222 — privilegie
de invenção — Processo de fabricação de comurça, pelúcia e veluTER0 N9 122.97s
do artificiais aperfeiçoados reEm 22 de setembro de 1900
querente — Revestimento Industrial Flocotécnica Ltda.
Requerente: Ea_linan Kodak ComTêm° N. 128 271 — privilégio
Estados Uudos da América.
de invenção — Base estabilizada' pany
Titulo:
Pollaudas derivadas de cide amarado para ser usada para fazer uma valeta circular para ciclohexanobis — tMetiLm na)
fertilização — para o nome do Privilégio de Inventção.
— Um procesos para pieparar
requerente — Shinjiro Takakita.
Termo N. 128 273 — privilegio uma poliam.da linear, altamente pode invere 1 o — Recipientes para limérica, fundindo acima de 1509C.,
pelo fato cie compreensorvete — requerente par a — caracterizado
der a condensação de componentes
Packagliag
Corporation.
Foils
formadores de p..-.1.amIcia, c_nsistindo
Tèrme N. 129 080 — privilégio de (A) pelo menos um composto carde Invenção — Recipientes de boxilico, orgânico, bifunc.onal, conextremidade fechada — reque- t do de 1 a 40 átomos de carbono
rente para — Foils-Packaging e (Bi pelo menos um.. diam.na orgánica, bifuncional, contendo de 2 a
Corporation.
Têrmo 131 825 modêlo de 20 átomos de 'carbono, ou a condende um condensado preliminar
utilidade — Nova disposição sação
dos ditos componentes formadores de
construtiva em letras para aun- poliamida, 'sendo d ta diamina (B)
cios luminosos e Outros requeren- composta de mais de que 50 moi por
te —.para — Paulo Ramos.
cento de um membro escolhido de
Termo N. 131 868 —.privilégio &rup.) que consiste dos c:s e trans
de invenção — Aperfeiçoamentos isOmeros de 1,3-c.clo1iaxanob1s (meintroduzidos em plugs — ou pi- tnamina) e 1,4-ciclohexanobis (metinos p a ra tomada de corrente lamina)
eletrica — Requerente para — Total de 20 pontos.
•
Otto Feita de La Roca.
Final do ponto para _ A ao.
TERMO .N9 123 785
ber uma face esquerda (1) um
Em 27 de outubro de 1960
corpo central (2) e uma face direita (3) estando ambas as faces
Requerente: Erik Victor Emil RA-(1) e (3) ligadas por superficies
delgadas (4) ao corpo central. ber-Christenzen.
Térmo N. 141 378 — modelo. Título: "Uma plataforma para ser
indlustrial — Um nevo suporte mantida em rotação conjugada com
de mosquiteiro — requerente — um dtspositivo refletor produzindo semovimentada" (pai. M. U.).
Industrie de Móveis e Toldos qüência
— Modelo de Utilidade.
Ltda.
19 — "Uma plataforma para ser
Térmo N. 148 540 — modelo
industrial — Novo modelo de cas- mantida em rtação conjugada Com
dispositivo refetor produzindo setiçal — requerente — Metalurgi- uni
cniancia movimentada" — constituíca Bristol Ltda.
da por uma lâmina de preferência
Termo N. 149 526 — privilégio era fOrma discai, provida de uni OU
de invenção — Processo para fa- mais orifícios nu centro para Inbricar uma resistência elétrica ternação do eixo em rotação e meios
laminar ou de mimada — reque- de fixação, caracterizado pelo fato
rente • — para — Jean Jules Hen- de possuir ao redor do referido eixo
Central, dispostos equidistantes e de
ri Ardouin.
conveniente, grafádos, pinTermo N. 149 546 — modêlo in- manem
tadas ou por qualquer outro meio fidustrial — Nevo modelo câmara guras,
palavras, letras ou algarismos,
fotográfica — requerente — Eas- ou ainda
artigos e objetos diversos
tman Kodak Company.
e acoplados is referida plataforma e
Ficara os pontos acima menci- no mesmo eixo central uma cúpula
onados retificado por terem sal- caracterizada pela forma tremo côdo com incorre ( - 5es no Boletim nica com a parede externa constituído, dia — Dezoito de novembro da de facetas retangulares espelhadas, facetas essas conjugadas com
de 1954.
as figuras beiras ou objetos dispostos
Rio 20.11.1984.
sdbre a referida plataforma mantida
Assinei eazerrel 38 laudas do em rotação por meios conveniente*.
expediente-.
Pintora Alvim Xavier — Diretor Total de 2 pontos.
do B. Documentação.
TERMO N9 122.811

Têrmo N. 127 287 — privilégio
de invenção — Aperfeiçoamentos
em o u . relativos a dispositivos
destonados a uso em combina-

• PREVIáGIO DE INVENÇÃO
TERMO N9 120.898

Novembro de 1964
da transversal serrilhada, caracterizado pelo fato de que, acima da mencionada abertura, apresenta a referida caixa janela, sob a qual se encontra guia ou superficie intewna,
sobre a qual e sob a mencionada janela, pode ser deslocada fita portadora de comprimida% que conforme
rO/o disposto em elato central da . caixa.

Total de 2 pontuei.
TERMO N9 126.727
Em 16 de fevereiro de 1961

Requerente: The Hoover Ccmpany
- Estados Unidos da América.
Titulo: Dispositivo de limpeza por
sucção. — Privilégio de Invenção,
19 — Uni aparelho para lavagem
de pisos, compreendendo uma tubelra coletora dágua, uma tubulação de
circulação de ar, dispositivos para
propelir uma corrente de ar através
a dita tubulação de vasão do ar de
forma á fazer com que uma mistura
de ar e água circule através a dita,
tubeira para a tubulação de vazão
ou circulação do ar, e um recipiente
contendo um agente anti-espumante
líquido disposto na dita tubulação de
circulação do ar, o dito recipiente
sendo formado para distribuir odito
agente antiespumante na dita tubulação de circulação do ar à, medida
que a mistura de ar e água passa e&
bre o mesmo.
Total de 7 pontos.
Prioridade: Estados Unidos da
América ,em 11 de julho de 1900, sob
no 41.888.
Dere .em 10 de novembro de 1980.
Patente de modelo de Utilidade.
Titulo: Nevo aparelho, analisador
e testador de bobinas, condensadoras
e velas.
.
Requerente: Indústria e Mercantil
Robin Ltda. — Modèlo de Utilidade.
19 — Nevo aperelho analisador •
testador de bobinas, condesadores e
velas" constituído de uni corpo retangular com forma externa de mala,

tendo num dos lados uma coricavida
dade para alojamento dos cabos e
fios elétricos e, caracterizado essencialmente pelo fato de sua face superior ou painel de instrumentos dispor na parte superior central de um
relógio medidor com três faixas ou
escala em semicirculo; a primeira ou
superior correhpondente ao conden-

sador testa.nte, com diversos setores destacando o setor central
que indica teste perfeito; a segunda
ou intermediária sendo uma escala
de oterorarad e a terceira ou onferiot
• escala correspondente a bobina
teste de O a I8v., igualmente sub-

dividida em setores destacando-se

o setor centrai que Indicia teste perfeito; pelo fato ainda de cada faixa
ou escala, ter prolongamentos laterais retIlineos com as indicações reispectivea pelo fato ainda de ter guarnecendo lateralmente êste medidor,
na parte superior do painel, um visor
de Lampada de neon para teste 'visual
• um botão piar ajustagem da es-

cala condensador; pelo falo ainda de
abaixo do visor ter uma chave de
E* com escala em circulo de o a 20V.,
e abaixo de bota() de ajustagem, uma
Depositada em 27 de outubro de lahve
em semi-circulo corresponden-

1960.

Requerente: Horst . Marcus Hirschel.
Em 5 de julho de 1960
Titulo: aDiapositIvo para acondiRequerente: José Fr Loba ° Porte- cionamento u distribuição de produtos medicinais e outros".
leda Neto e Urvald de Sá Pereira
19 • a Dispositivt, para acondicioEstado da Guanabara.
Titulo: Tampa de Segurança pa- namentos e distribuição de produtos
ra reeplentes. — Modelo de Utili- medicinais e outros", constituído por
dade.
caixa aproximadamente cilindrica,
19 — «Tampa da seur ...n-a para s dévia a uma base e dotada na
enn g t tulda de u-ja tini- r?r?cle anterior de abertura com
bar-

te aos testes da bobina, e finalmente pelo fato de na parte inferior de
painel ter montados seis poios de
contacto AB CDEP, os A OD para
ligar es cabos e fios do teste de bobina (teste visual) e poios, B C I)
para o teste de bobina (teste de escala); (Is polos AO para o teste de
velas e finalmente os _mrsE P para
teste do condensador, :6
1111nndo-se todos êsses elementos reivindicados ligados em circuito.
Ttotal de 2 pontoe

detfinta-;eira Lb
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MARCAS DEPOSITADAS 1
ANI~..Nn1.
,J
Publicação feita de se:acto com o art. 130 do Código t a I-...-priedade Industrial. Da data da publicação começara a
correr o prazo da 6D dias para o ~emento do pelido. Durante c'..se prazo poderão apresentar suas oposições ao papactamento
antelestal da Propriedadé Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Tdáno a.° 651.902, de 20-7-1964
Geraldo Graudi
Santa Catarina

Termo n.° 651.908, de 20-7-1964
Au.eliano Machado Lima
Guanabara

Termo a.° 651.914, de 20-7-1964
Representações Santos Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

MAIÉ EITELITA'
.Ind. Bras
'...daáS.: 11

Café em grão torrado e moldo
Tareio 4.0 651.904. de 30-74964
Forjas Paraná Nepal* Ltda,
Paraná

FORJAS PARANÁ
vORPASA LTDA
Nome Comida,.
Têrmo n.° 651.903, de 20-7-1964
Arvido &haus*
Paraná

CANGURU
Classes: 25, 32, 33 e 50
Titulo
Térreo n. 651.909, de 20-7-1964
Plastifon S.A. — Plásticos.
Derivados
São Paulo

Classe 42
Vinho
Termo n.0 651.915, de 20-7-1964
Representações Santos Ltda.
Guanabara
PRIZROGACM3

PRORROGAÇÃO
Páreirai 8/a..rioserctsa a amarram
Nome Comercial
Têrmo n.• 651.910, de 20-7-1964
Sonestel — Aparelhos Eletro-Domésticos Ltda.
Classe 42

Guanabara

AuTEmalirnr SONESTEL
Classe 8
Aparelhos de rádio e televisão,
aparelhos de ar refrigerado

Classe 8
Para d.stinguir: Aerômetros, anemómetros; aparelhos para analisar alimentos;
Têm)
651.911, de 20-7-1984
Antonio Soares Calçadaparelhos elétro-técnicos, /laico, fotográficos, geodésicos, isotérmicos, microGuanabara
métricos; aparelhos ozonizadores; aparelros de projeção; aparelhos retificadores de energia elétrica; aparelhos para
revelaçáo; aparelhos de controle; apertõmetros; cinematógrafo; cromatoscó.
pios; cámaras fotográficas; colohnetroa;
barómetros; binóculos; bússolas; diafragmas fotogrártcos; estéreo-comparadores; estereoscópplos; fotômetros, lentes; lentes de contato; lucimetross lupas,
metrónomos; medidores quilométricos;
medidores totalizadores; medidores &égua; medidores de gasolina; medidores
de essências; medidores de eletricidade;
meidores de fator potência; medidores
de profundidade; medidores de rotação;
mediores de tempo; medidores de watts
Classe 42
hora; microscópios; microspectosotploa Bebidas alcoólicas de tida e quaisquer
monóculo; nivela alvela de mercdrio;
espécie
objetivas fotografias; objetivas °cuia
odlógra.-•Tes.óculo; dane
Térmo n.° 651.913, de 20-74064
Emilio Cavalieri
toa; citalmosc6P103; -oftalmõtnetrosi OP43uanabara
torneiros; pés para camatas fotográficas; periscópios; piroscópios; planizotroe; planõmetros; pluveenetros, pote:sal:metros; polarimetros; quadrantes aatronõtalcos; quadrantes polares; quisdrantes marítimos; quadrantes aolarea;
quadrantes verticais; refractômetros; réEDIFICIO CAV A
guas corrediças; régua* graduadas régias métricas: réguas de cálculo; sacaf.‘;t31W4
rimetrom montes; teodolitos; telesc6Soer telescópios de Inversão; teléme33
tros; termostatos; termômetros
Titulo

U

Vinho

Termo n• 651.916, de 20-7-1964
Simmic — Indústria e Comércio de
Artigos Plásticos e Elétricos Ltda.
Guanabara

Indústria mineral creosoto para lado.
iria, carbonato de magnésio, cloreto da
zinco, cloreto de caldo, esmaltes, goma.
laca preparada, glicerina ara uso na ias
dústria hiosilfito de sodio, idureto de
anionio, idrosolfito, laca, massa a base
de óleo ara ocrreçáo de futuras, nitra.
to, óleos, otassio de *adio otazza para
uso na indústria, secantes para Untas,
saia de arsenico, asados na Indústria,
soda caustica sulfatos, tintas, tinturas,
Untas a alcool„ vernizes vernizes a alcool, tetracloreto de carbono
'termo n° 651.910, de 21-7-1964
Josué .Sinaões de Oliveira
São Paulo
Ciaste 2
Para distinguir: Substancias quimicas,
usadas na agricultura, veterinária e para fins sanitários a saber: Adubos, aci.
dos sanitários, águas desinfetantes, bactericidas, carapaticidas, cloreto de cal
para desinfecção. creosol, creosoto, defumadores desinfetantes, esterilizantes,
fungicidas, formicidas, fertilizantes, tosfatos, germicidas, herbicidas, inseticidas,
insetifugos, microbicidas, óleos para
sabão veterinário, salitre do Chile, gra.
g uentos, vacinas
Têrmo a° 651.921, de 21-7-1964
Josué Simões de Oliveira
São Paulo
Para distinguir: Algodão preparado para limpar metais e moveis, anil e preparações para a Ivaanderia, amido, azul.
da Prussia, água de lavadeira, 'zul
trinar, alvaiade, abrasivos, buchas para
limpar e polir, cera para assoalhos, cat.bonto de potassa, detergentes, esponjai
de aço, extratos de anil, iodaras, flanelas preparadas para limpar metais e

moveis, graxas para calçados,
lixa, liquidas para tirar manchas, pomadas para calçados, pasta para polir,
Classe 28
Plásticos
Têm° n° 651.917, de 21-7-1964
Auto Caiçara Limitada
São Paulo
CAIÇARA,

Classe
Para distinguir: Veículos e suas partes
classes •
Têrmo n° 851.918, de 21-7-1964
Tosué &rabeai de Oliveira
- São Paulo

BINKY
nd. Brasileiro
Uasse
Para distinguir: Azul da Prussia, azul
ultramar, alumiai° em pó para pintura,
ácido nitrias, aluna, água exigenada,
agua raz, alcool para fins industriais,
alvaiade, anticorrosivot acido arsenico.
brilhantes a óleo, bromoreto de amobicromatos, cloreto de sódio, cloreto de amonio. cloreto de potassio. car
honato de audio. corantes para uso na

sbão comum, saponaceios, sabão em pó,
tijolo de polir

Urino a 651.919, de 21-7-1964
Auto-Técnica laxe Importação e
Exportação Limitada

1 MEX
ina. Brasilelra
Casse 21
Para distinguir: Amortecedores, alavancas de freios, alvados apra lanças, au-

tomoveis, breques, barras de eixos e
freios, conjunto de direção, carroceriaa,
cilindros, caminhões, carcassas, estribos,
engates para carros eixos dianteiros, eixos intermediários, freios' de pé e de
mão, molas ara carros, manivelas, orta
rodas, edais, ara choques, radiadores
pira automóveis ónibus
Têrmo
651.922, de 21-7-1964
Editora Cultura luridica Limitada
São Paulo

CULTURA
I. Brasileira
Classe 32
Para disUnguir: Livros

Termo no 651.923, de 21-7-1964
"Cocal — Construtora Cachoeira
. Limitada"
'São Paulo

C OBrCasileirs

Mamo n° 651.932, de 21-7-1964
Idely Soares da Silva
São Paulo

Termo n° 651.924, de 21-7-1964
"Cocai — Construtora Cachoeira
Limitada"
São Paulo

AGUARINA

Classe 41
Para distinguir: Arroz
Termo no 651.933, de 21-7-1964
Engenharia Eletrônica "Epsolon
Limitada
São Paulo

EnOLON

Ind. raeileira

CACHOEIRA
(Ind. Brasileira

Classe 8
Para distinguir: Aparelhos de pó, aparelhos de ar refrigerado, aquecedores,
Classe 50
Para distinguir: Artigos não incluídos abat-jours, antenas, bobinas, condensadores, dayes êlétricas chaves automátinas classes
cas, comutadores, chicotes para autoTermo no 651.925, de 21-7-1964,
móveis, cabos e condutores elétricos.
"EditOra Piramydes Limitada"
chaves de tomadas, colimadores, diais,
São Paulo
enceradeiras, espremedores elétricos, fogões, funiveis, máquinas fotográficas,
faróis, geladeiras, interruptores, isoladoPIRAMIDE
res aparelros de intercomunicação, 11Ind. Brasileira
quidificadores, limpadores de parabrisa,
luzes trazeiras de veículos, Inatemas,
Classe 32
Para distinguir: Jornais, revistas, pu- mostradores, rádios, re getores, sorveteblicações, peças teatrais e de cinema rias, aparelhos de televisão, válvulas,
e velas elétricas
Termo no 651.927, de 21-7-1964
Termo n° 651.934, de 21-7-1961
Agência de Tursimo C.laridge Limitada
Sebastião Tavares dos Santos
São Paulo
São Paulo

PRORROGAÇÃO

•
CLARIDGE
Ind..Brasileira
Classe 33
Titulo

e

Termo no 651.928, de 21-7-1961
Gold — Star Brasileira de Petroleo
Limitada
S:.o Pau:o

BRASILEIRA
Iria. brasileira

'

FABRICA
DE MOVEIS Esira
FADOS KM

• Classe 40
Titulo
Termo no 651.935, de 21-7-1964
Auto Acessórios Castelo Limitada
São Paulo
-

CASTELO

Brasileira

Classe 47

Para distinguir: Alcool motor, graxas

Classe 33
lubrificantes, gasolina refinada, óleos Para distinguir: Consrtos e lavagens de
para amortecedores, óleos refinados
veículos
Iluminação e ao aquecimento
Termo no 651.936, de 21-7-1964
Bar d Bilhares Tudo Azul Limitada
Termo n2 651.929, de 21-7-1964.
São Paulo
Gold — Star Brasileira de Petroleo
Limitada
São Pau'o

I

Para

In592 rigiei.ra

neitZstileira

PEZINHO
[Ind. Brasileira!

Térmo no 651.930, de 21-74964
Lanches Aveiro Limitada

Termo n° 651.940; de 21-7-1961
Gráfica Jubileu Limitpda
São Paulo

Termo n 651.947, de 21-7-1961
Marcelo Machado Soares Ribeiro
São Pauto

-JUBILEU
Ind. Brasileira

A TENTADORA
Ind. Brasileira

Classe 41
Classe, 38
Para distinguir: Papel almaço, albuns Para distinguir: Pé de moleque, doce

em branco, blocos de papeis, para car- de aboborá, mamão, marmelada, goiatu e outros fins, cartolina, cadernos bada, doce de leite, doce de banana,
cocada e doce
escolares, caixas de 'apelar, e cartolina, doce de cidra, birgaeiro,
de figos
papel de toda espécie, Papel de impressão, livros em branco, mata-borrão, paTêrrao n° 851.948, de 21-7-1964
palão, pastas de papelão
• Casa Vicenzi Limitada
Tann° n" 651.941, de 21-7-1964
Hospedaria Aurora do Brasil Limitada
' São Paulo

AURORA DO
BRASIL
Ind. Brasileira

São Paulo

VACAR°

. AVEIRO
I' Lnd . Brasileira

/nd. Brasileira

Para distinguir; Impressos

Classe 36
Parad 1:languir: Calçados

Tármo n° 651.931, de 21-7-1964
Rações Coral Limitada

Térmo a9 651.938, de 21-7-1964

Classe 50

[Indrelapsileira

"011" — Comercial e Imobiliária
Lausanne Limitada
Silo-Pau]o
' LAUSANie
•

Classe 41
Para distinguir: Rações

Classe 50
Para tlist:nguir: Impressos

São Paulo

Brasileira

São Paulo

VIME=
-Ind. Brasileini

Classe 11
Para distinguir: Pregos, alicates cortantes, peças pila paarelhos de direção,
Classe 33
Para .distinguir: Serviços de hospeda- alavancas, brocas, chaves de parafusos
gem
e porcas, carretilhas, ernos prafusos, retentores, rebites, roldanas, serras e serTerra° no 651.942, de 21-7-1964
motes, engrenagens para exos, ferragens
Francisco Louis Mora,
para captis de automóveis, facas, facões
São Paula
para freios, ferrolhos, formões, ganchos
para quadros grampos rolamentos, liJORNAL DO
mas, rolamentos de bobinas, lemelasp
PIOR
arra persianas, mancais para rodas, moInd. Brasileira las de vai e vem e polias

- Classe 32
Para distinguir: jornais
Termo n° 651.943, de 21-7-1964
Mercearia e Laticínios Dois Leões
Limitada
São Paulo
'

DOIS LEDES

Ind. Brasileira

Termo n° 651.949, de 21-7-1964
Estudio André de Decorações
Artísticas Limitada •
São Paulo

'

Ind.Nesileira
Classe 2,

Para distinguir: Decorações em cimento
e gesso

Classe 50
Para distinguir: Impressos

Termo a* 651.944, de 21-7-1964
Praedium — Imóveis e Administração

Têm:, n° 651.950, de 21-7-1964
Auto Posto Guaraja Limitada
São Paulo

Limitada S. C.

São Paulo
•

churrascos

São Paulo

CILL
Indo Drasileira
Classe 50
Para distinguir: Impressos

Termo n° 651.937, de 21-7-1964

Indústria e Comércio de Calçados
"Vacaro" Limitada

Tirano a° 651.945, de 21-7-1964
"Cill" — Comercial e Imobiliária
Lausanne Limitada
São Paulo

Classe 41
Para distinguir: Lanches de queijo, preSunto, salame, salsicha, e churrascos e
mortadela

Classe 41
Classe 47
Para distinguir: Lanches de queijo, as ,
distinguir: Alcool motor, graxas Iame, mortadela, salsichas, presunto, ,

lubrificantes, gasolina refinada, óleos
para amortecedores, óleos refinados à
iluminação e ao aquecimento

•

Têm° a° 651.939, de 21-7-1964
Bar • Lanches Pesinbo Limitada
São Paulo -

Ind. Brasileira

Classe 50
Para distinguir: Artigos não inchados
nas classes

Novembro de 1954
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PRAEDIUM
....------.
Classe 33
Titulo

Téraio a° 651.946, de 21.7-1964
Sielga — Estofados e Colchões de
Molas Limitada
São Paulo
.
.

.

• SIELGA
Ind. Brasileira

Classe 40
Para distinguir: Armários, acolchoados.

Ind.. titifleira
Classe 47

Para distinguir: Alcool motor, graxas
lubrificantes, gasolina, querosene, óleos
lubrificantes, óleos para amortecedores,
e petroleo refinado, óleos destinados
.iluminação e ao aquecimento
Timo no 651.951, de 11-7-1964
Plestofix, Indústria e Comércio de
Tintas Limitada
São Paulo
PLA5TOFIX
I NDUSTRIA BRASILEIRA

bancos, balcões, conjuntos de saia de
Classe 28..
visita, sala de jantar, dormitórios, bm.çoe, conjuntos de armários, camas, bar. Para distinguir: Arte retos e produtos
ços cadeira giratórias, camas, colchões, acabados de origem animal, vegetal ou
clivam:, escrivaninhas, móveis para ré. minerai, não incluídos tqa, outras clasdics, porta-chapeus, poltronas e traves, ses; Artigos de substancias guircdcas não
incluídos em outras classes
'tiros

• DIÁRIO OFICIAL (Seção IN)
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Termo no 651.952, de 21.7.1964
Transportadora Cantareira . 5. A.
São Paulo

ITRANSPORTADORL
CA NTAREIRA

Clasea 33
Titulo
Termo a° 651.953, de .21-7-1964
Jorge Pabre Alta Costura e Confecções
Limitada

SC:talcos e dentários, Acates para dulia- copos. eacbeposi, centro de saia, cotas, brocas, bisturis, boticões, cadeiras queteleirea, caixas para condimento de
adonbológicas, cutelaria para bus deão- alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro004 ;nstromemos para cirurgia e me- las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coa-

dicina, irrigadores cirúrgicos, pinças

~girar, seringa, para indoçao. 'Mou-

ras para fina cirúrgicos

Tann° a* 851.958, de 21.7-1964
Papelaria Paratodos Limitada
São Paulo

PARATODOS

São Paulo
BECalgall

:Ind. Brasileira
Classe 36
P.ua distinguir: Artigos de veatuárlos
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouro& bonés, capacetes, cartolas, cata.
peças. caução, coletes, capas. "chalm
mcbecols, calçados, chapéus, Cintos,
cintas, combinações, carpiam. calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisa*, camisolas, camisetas,
sumas. ceroulas, colarinho* cueiros,
saias, casaco*, chinelos. dominó*, adiarw. fantasia& fardas para militares, colegial& fralda., galochas, gravatas, gor.
roa, jogos ch. lingerie, faqueias, latia&
luvas, ligas, lenços, mantas, meias.
maiô& mantas, mandrião, mantlhas. paletós. Palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polaina& paatnat
abo* perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios. saldas de banho, sandálias,
meteres, aborta, sungas, atolas ou slacks,
talar, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

nano n 651.954, ite 214.1964

Transportadora Cantareira S. A.
São Paulo

CART

Bffitirs

Classe 21
Para distinguir: Veículos automóveis,
furgões, caminhões e reboques
Ténno a: 651.955, de 21.7.1964
•Transportadora Cantareira S. A.
São Paulo
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral: folhetos, calendúrios, cartões impressos
Tann° no 651.956, de 21-7.1964
Eka Equipamentos Hidráulicos
Limitada

São Paulo

Ind. Brasileira
game 6

•Para distinguir: Purgadores, registros
para água, filtros e torneiras
Tármo n° 651.957, de 21-7-1964
"Pirineus" Comercial Farmacêutica
Limitada
Sr'

IND. BRASILEIRA.
Classe 38
Para distinguir: Sacos de papel, caixas
de papel, papelao, embalagem em geral de papel ou papèlão, *Uns em
branco, bandeiras de paPel, cadernos.
blocos de papel, capas ou pastas de
papel e papelão para documentar, envelope", guardanapos e copos de papel
Termo no 651.959, de 21-74961
Indústria Metalúrgica Supra Limitada
São Paulo

SUPItEMA

,Ind. 'Brasileira
Para

•
Classe 6
•
distinguir: Máquinas para tecer
tecidos de malha

Termo a° 651.960, de 21-7-1964
Indústria Metalúrgica Suprema
Limitada
. São Paulo
I NDUSTRIA

ICETALURGICA
SUPREMA Classe 6

Titulo

Tênno ng 651.961, de 21.7.1964
Indústria Metalúrgica Suprema
Limitada
São Paulo
1.11_DUSTRIA

biETADURGICA
SUPREMA

vria

Nome Comercial
Timo ao 651.962, de 21-7.1964
Mecânica Coraa Limitada

São Paulo

COROA
ind. Brasileira.

dores, cuscuseiros, cabides de metal,
cabos. jmIxas de ferro, cruzetas, curva,
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chavevenas. cremones, cadinhos, crivoa, das,
fiadores, cassineta, cabos, chaves, cha.
vez para porcaa circulares, chaves toequimétrica, correntes para chaves, cel.
cheta, chaves para porcas, distintivo*,

Novembro de 1964 4333
Tino a° 651.963, de 21-7-1964
Mecânica Coróa Limitada
São Pau o
,ILECANICA COROA
Nome Comercil
Prilaa ao 651.985, de 214-1964-1
Luiz Petty Ortiz
São Paulo

dobradiças. descanse para talheres, pratos e copos, enxadas. esfera,. engates,
enfeites de matai, eatribos. esPátolas,
estojos de metal para carimbos, eixos,
expandidor para tubos, estruturas atetkOcas: mamadeira,, espremedores, minimadeiras, formões, foices, ferro para
cortar capim, ferrolhos, facas, facões,
fecbaduas, fruteiras, funis, fOrmao para
doces, bolos, embadas e pudins, flanges.
dt.
fivela, furadores, ferramentas cortantes
e perfuranta para marceneiros, fechos
Nelas
de metal, ferraduras. forminhai fitas
rrer r
'whieffik
=..
de aço, ganchos, guanições de metal.
r•e"
garfo., ganchos para quadros, grampos
NiP~Sele
para emendas de COMISS, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros,
Classe 10
gonzos, grossas. garrafas. Mose& joe. Para distinguir: Toalhas higiênicas com
lhos, jarros, limas, laminai licoreiros. processo de acidulaçao de absorvente*
latas loas, linuguetas, leiteiras machapara a higiene feminina e produto
dinhas. moias parir aortas, martelos
resultante
marretas, matrizes, marmitas, maçaneta',
Tarmo n° 651.966,, de 214.1961
morsas, madietes..mantegueiras, malhos.
navalhas, nage* puas. pás, pi zretas,
Luiz Petty Ortiz
pregoe., ponteiro.. parafusos, porcas,
São Paulo
pratos, porta-010 posetra& porta-pio,
porta-jolas. paliteiros, panelas, puxadorea. placas, pregadores. porta-esponjas,
MI-1328$

peneiras, pinos. plaina& perfuradeirm
pires, pinças, panelões, porta-copos e

tnd. Brasileira

Classe 10
g arrafas, passadores de roupa, pies!lhas. rasteio.% roldanas, ralos, regadores, Para distinguir: Toalhas higiênicas com
processo de addulaçáo de absorventes
rebites, reduções, recipientes de metal,
para a higiêne feminina e produto
rodizios, roscas 'de aço inoxidável, reresultante
gistros de aço inoxidável. registros.
Mn& serrotes. aiões, saleiro& acorrer
Tino
n•
651.967,
de 21-74961
lhas. Iorque" trilhas, tubos. tubulaAdão Luiz de Carvalho
ções. tampões. bavadelras. telas de
São Paulo
arame, trincos, ta ;as, travessas, tesouras.
trancas, tramelas, talheres, talhadefras
tampas para panelas e caldeirões. terrinas, tachos, trens de cosida, torradeiras. orineda vasos, vasilhames. verme, mandril de expansão, freia de
chanfrar. guia de frua de chanfrar,
ventosas, maletas, batia para sacos de
viagem. vara pastaa, baltnazes. cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites. MIÁ° para pastas e pari
ma/as. passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel. suportes.
~metes e tubos de entendo
Casse 41
Térmo no 651.964, de 21-7-1964
Para distinguir: Sal de codilha e IndusLuiz Petty Ortiz
trial
So Pau'o
Timo no 651.968, de 21.7-1964
Companria José Calil
Partidpaçõm
Industriais, Comerciais e Civis
São Paulo

JOSÉ CALIL

Classe 11
Para distinguir ferragens e ferramenta.:
Alicates, alavancas. arruelas, arrebites,
Classe 33
argola& aldrava", armações de metal,
Para distinguir: Atividades consuastan.
abridores de latas arame, aparelhos de
dadas em participações industriais, col
chá e café, assadeiras. açucareiros. 'Paatarefais e civis
relhos para lavatórios, arandela', arestas. aros. almofadarise& amoladores.
Térmo
a°
651.969, de 21-7-1964
amoladores de ferramentas, alças Para
Ptotevé
—
Produção
de Espetteulme
baixelas.
brocas,
bigornas.
ancinhos.
em
Televisão
Limitada
[
bandejas. bacias, bombo:deres, baldes.
São Paulo
borboletas, baterias, bases de metal, braIND. BRASILEIRA
çadeiras. bules, bisagra. buchas, bainha
PROTEV3
para faca& baterias de rocinha, colhePRODUÇAO,DE
Classe 10
de pedreiros, cadeados, corrente& cabiESPETACULoS EM •
Classe 10
des, chaves da parafusos, conexões para Para distinguir: Toalhas higienicas com
TELEVI5A0 LTD&
Para distinguir: Agulhas cirúrgicas, encanamentos, caixas de metal para processod e acidulacão de absorventes
para
a
bigi'ène
femln
l
ia
e
produto
resulagulhas para injeção, agulhas de pla- portam. colunas. canoa, chaves de fenNome Comercial
tante .
nas para injeção, alavanca para fins el. da, chave* inglesas, cabeções. canecas

FINEI

chada-
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nono n° 651.970, de 21-7-1964
Protevê — Produção de Evetáculos
em Televisão Limitada
São Paulo

Ç PARIO OFICIAL
ros, pós de bray ear roupa, salicata
de sódio, sodaaa ,astica, sabão em pó.
sabão comumíaabáo de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz para
calçados

(Seção II)

rua para roupas e mata óleos para roupas, °lema, óleos para lmipezas de carros, pós de branauear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pia
sabão -omum, sabão de esfregar e saponaceos, tijolos de polir e verniz para
calçados

aovenibro de 1954
Térmo n° 651.9S3, de 21-7-1964
Auto Posto Vitria Limitada
São Paulo'

. VITORIA
Lnd. uraelleira
Termo n° 651.975, ed 21-74964
Marubeni — lida do Brasil, Importação
ClasJe
Têrmo na 651.979, de 21-7-1964
• Exportaçao Limitada
Marubeni — lida do Brasil, Importaaão Para distinguir: Substivacias e produtos
São Paulo
Classe 32
destinados a lubrificação a combustão
e Exportação Limitada
Para dsitinguir: Programas radloania iluminação e ao aquecimento a saSão Paulo
tos e em televisão. Peças t eatrais a aiber: álcoolanotor, graxas, gasolina, queoematográficas, jornais, revistas e puCaaase 2
rosene, petróleo, óleos refinados, mana.
blicações em geral
Pará distinguir: Adubos, ácidos sanita-. ."aturados dep etróle„ °lega para lubrir
rios, águas desinfetantes e para fias Reação de máquinas. e motores, e gaze
Classe 46
Têrmo n° 651.971. de 11-7-1964
Para distinguir: Amido, anil, azul da sanitários, apanha moscas e insetos (de liquifeitos destiaados ao aqueciraento
Acel Publicidade Latada
Prnssia, alvaiade de zinco, abrasivos, goma é papel ou papelão), álcalis, bacSão Paule
Tiama ne 651.985, de 214-1964
algodão preparado para limpar metais, teriCidas, baraticidas, carrapaticidas,
Esfirkibe Lanches Limitada
detergentes, espermacetu, extrato de c:coso]. creosotalina creosoto, desodoSão Pado
anil. Jacula para tecidos, fósforos de rantes, desinfetantes deaumadores, ex' a e de inadeira, goma para lavan- terminadores de pragas, e hervas danicin.
deria, limpadores de luvas, líquidos de nhas; esterilizantes, embrocações para
4SPIREIRS
branquear tecidos, liquidos mata-gordu- animaix. enxertos, farinhas de ossos,
Dm. nranlleira
fertilizantes,
kisfatos,
glicose
para
ras para roupas e mata óleos para roufins
pas, oleina, óleos para lmipezas de car- veterinários guano, herbicidak inseticiCaile 43
ros, pós de branquear roupa, salicato das, preparações e rodutos inseticidas,
Para distinguir: Refrigerantes
de sódio, soda cáustica, sabão em pá, preparações e produtos inseticidas, notadamente fungicidas
sabao comum, sabão de esfregar e saTermo a 651.986, de 21-74964
panáceos, tijolos de polir e verniz para
Wiademir Pessegatt
Tarmo
a°
651.980,
de
21-7-1964
calçados
São Paulo
Marabeni — lida do Brasil, Importacão
e Exportação Limita&
Téamo na 651.976. de 21-7-1964
Classes: 32 — 33 — 38
dEPRESEATAÇOU
São Paulo
Marnbeni
lida do Brasil, Importação
Insígnia Comercial
-COBRA
Classe 2
e .Exportação Limitada
Tértno n° 651.972, de 21-7-1964
Para
distinguir:
Adubos,
ácidos
sanitáSão Paulo
Salvador Péacuma Russo r5 Cia.
rios, águas desinfetante, e para fins
Classe 33
Limitada.
Classe 46
sanitários, apanha moscas e Insetos (de
Titulo
Para distinguir: Amido, anil, azul da goma e papel ou papelão), álcalis, bacSão Paut.e
Prussia, alvaiade de zinco, abrasivos, tericidas, baraticida.s, carrapaticidas, . Térmo n° 651.987, de 21-74964
algodão preparado para limpar metais, u acama creosotalina creosoto, desodo- jacos Kahvegian e Stepan Kabgegias
AALNINEA
São Paulo
detrrgentes, espermacetes, extrato de rantes, desinfetantes defumadore.s, ex1ns. Brasileira
anil, fecula para tecidos, fósforos de terminadores de pragas e hervas danidra e de madeira, goma para lavan- nhas, esterilizantes, embrocações para
M/-SM
deria, limpado: a, de luvas, liquido& de animais, enxertos, farinhas de ossos,
mui. Brasileira.
Classe 41
branquear tecidos, liquidos mata-gordu- fertilizantes, fosfatos, glicose para fins
Artigos da classi.
ras para roupas e mata óleos para rou- veterinários guano, herbicidas, insetici# C2àse 36
Termo n° 651.973, de 21-7-1964
pas, oleina, óleos para lmipezas de car- das, preparações e rodutos inseticidas,
Para distinguir: Calçados infantis
Marubeni -- lida do Brasil, Importação ros, pós de branquear roupa, salicato preparações e produtos inseticidas, no, - Paportação Limitada
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
Térmo a° 651.988, de 21-74964
tadamente fungicidas
São Pau'o
sabão comum, sabão de esfregar e se
Inol---ma de Móveis Progresso Limita
Térmo n° 651.981, de 21-7-1964
ponáceos, tijolos de polir e verniz para
São Paulo
JL.S
Marubeni — lida do Brasil, Importa-ao
calçados
7.
Brasilelra
e Exportação ,Limitadr
Tênno na 651.977, de 21-7-1964
. ZROUBSW
São Paulo
81 el. —
LM.
Marubeni — lida do Brasil, Importação
Classe- 2
Classe 2
- Exportação Limitada
Para distinguir: Adubos, ácidos sanitáPara distinguir: Adubos, ácidos sanitáClasse 40
São Paulo
rios, águas desinfetantes e para fins
rios, águas desinfetantes e para fins
Para distinguir: Armários, berça, elfr
sanitários,
apanha
moscas
e
insetos
(de
sanitários, apanha moscas e insetos (de
iLILESSR
goma e papel ou papelão), álcalis, bac- detrasa camas, comodas, estantes, mama,
goma.. papel ou papelão), álcalis, bacmesinhas e sofas
.nd. Branileir
tericidas, baraticidas, carrapaticidas,
tericidas, baraticidas, carrapaticidas.
creosol,
creosotalina
creosoto,
desodoVamo na 651.989, de 21-74964
creosol, creosotalina creosoto, desodorantes, desinfetantes deaumadores,, exClasse 46
Alan Peças Biramar Limitada
rantes, desinNantes deaumadores, exterminadores
de
pragas
e
hervas
daniterminadores de pragas e hervas dani- Para distinguir: Amido, anil, azul da
São Paulo
nhas,
esterilizantes,
embrocações
para
nhas, esterilizantes, embrocações para Prussia, alvaiade de zinco, abrasivos
enxertos, farinhas de ossos,
animais, enxertos, farinhas de ossos. algodão preparado para limpar metais, 'animais,
fosfatas, glicose para fins
fertilizantes, fosfatas, glicose para fins detergentes. aspermacetea, extrato de fertilizantes,
veterinários guano, herbiddas, inseticiveterinários guano; harbicidas, insetici- asai, feeula para tecidos, fósforos de das, preparações e rodutos inseticidas,
das, preparações e rodutos inseticidas, cera e de madeira, goma para lavan- preparações ae produtos inseticidas, noClasse 21
preparações e produtos inseticidas, no- deria, limpadores de luvas, líquidos de
Parad itsinguir: Peça, para veiculo.
tadamente fungicida::
branquear
tecidos,
liquidas
mata-gordutadamente fungicidas
ras para roupas e mata óleos para rouUrra° no 651.990, de 21-74964
Térmo 651.982, de 21-7-1964
pas, oleina, óleos para lmipezas de carTéa mo na 651.974. de 21-7-1964
Cabos de Vassoura Cascavel Limita&
Marubeni
—
lida
do
Brasil,
Importaaao
Ylarubeni — lida do Brasil, Importação as, pós de branquear roupa, salicato
Paraná
e Exportação Limitada
de sódio, soda cáustica, sabão em p6.
e Exportação Limitada
São
Paulo
sabão comum, sabão de esfregar e saSão Paulo
Classe 2
ponáceos. tijolos de polir e verniz para
Para distinguir: Adubos, ácidos sana"
calçados
t

PROTETS
Ind. Brannen..

B

1d.

Dra

BI geMzel.tnd.

e

BLAS
Ind. raettelrip

tnd.CASCAVEL
Dranilel._

rios, águas desinfetantes e para fins

sanitários, apanha moscas e insetos (de
Têrmo n° 651.978, de 21-7-1964
Classe 2b
Uanibmi — lida do Brasil, Importacào goma e papel ou papelão), álcalis, bac- Para &languir: Cabos de vassouram
tericidas, baraticidas, carrapaticidu,
Classe 46
e Exportação Limitada
Termo a° 651.991, de 21-7-1964
Para distinguir: Amido, anil, azul da
creosol, creosotalina creosoto, desodoSão Paulo
Prussia, alvaiade de zinco. abrasivos,
rantes, desinfetantes de aumadores, ex- Maneio S. A. — Materiais de Remoças
Classe 46
e Conexos
algodão prepa-ado para limpar metais. Para distinguir: Amido, anil, azul da ternanadores de pragas e hervas daniSão Paulo
•detergentas, espermacetes, extrato de Prussia, alvaiade de zinco, abrasivos, nhas, esterilizantes, embrocações para
anil, fecula para tecidos, fósforos de algodão prepa-ado para limpar metais, animais, enxertos, farinhas de ossos,
cêra e de madeira, goma para lavan- detergentes. espermacetes, extrato de fertilizantes, fosfatos, glicose para fina
deria, limpadores de luvas, líquidos de anil, fecula para tecidos, fósforos de veterinários guano, herbicidas, inseticiClasse 6
branquear tecidos, líquidos mata-gordu- cêra e de madeira goma para lavan das, pre parações e rodutos inseticidas.
raa para roupas e mata óleos para ron daria, limpadores de luvas. limados de preparaçõos e produtos inseticidas, no- Para distinguir: Aparelhos transporta"
dor de chapas metálicas
pas, oleIna, óleos para ImIpezas de car- branquear tecidos. liquido& mata gordatadamente fungicidas

pEuclan.

Ind. Braeileirm

•

Quinia-feira 26
Tê:mo a* 651.992, de 21-7-1984
Rural, Imóveis Limitada •
S.

Pau'o

RURAL
Ind. Brasilelre

Novembro de 1964 er35

DIÁRIO OFICIAL (5eção til)
pinas, casação, coletes, capas, abales 'soldar, filtros de água, fogareiros elécachecols, calçados, chapéus, dato& tricos, ogões, fórnos,. galvanómetros,

cintas, combinações, carpinhos, calças, bidrametros, indicadores automáticos ae dores, raladores, serras, serrotes. %asar-

' de senhoras e de crianças, calções, cal- nivel de água, instrumentos medidores valha& tesouras talhadeiras, torquesat
ças, camisas, camisolas, malacias, de energia elétrica, instrumentos telefô- tenazes. travadeiras, telas de trame torcuecas, ceroulas, colarinhos, cuélros. nicos, interruptores, irradiadores, lâm- neiras. trincos. tubos para encanamansaias, casacos, chinelos, dominós, achar- padas. liquidificadores, manômetros. mi- toa trilhos para porta: de correr,' rapea fantasias, fardas para militares, co- crofones, pick-up& pilhas elétricas. re- ças, travesras, vasos, vasilhames e
legiais. fraldas, galochas, gravatas, gos- ceptores de rádio, refrigeradores, raiai&
verrivaas

•
Classe 5t.,
Para distinguir: O timbre da sosiedade ma. jogos de Cnute. jaquetas, laquê& relógios, reostatos, teletones, termostaa ser alicado em aeis de corretondên- luvas, ligas, lenços, manhas, meias, tos tomadas, transformadores, válvulas
cia e contabilidade
maiôs, mantas. mandrião, mantlhas. pa- para rádio, vál yclas para aparelhos, de
latos. paias. afilhara& pulover, pelerinas, televisão, ventiladores e voltimetros
Têrmo no 651.993, de 21-7-1964
peugas, ponches, polainas, pijamas, pia
Lucky Material de Escritório Limitada abas, perneiras, quirnonos, regalos,
Mamo ns 652.002, de 21-7-1964
São Paulo
Koichi Ando
robe de chambre, roupão, sobretudos,
São Paulo
suspensórios, saldas de banho, sandálias,

/Mia
Ind. Brasilein

C.asse 17
Para distinguir: Máquinas de escrever,
de calcular e somar
Térmo n° 651.994, de 21-7-19.64
Indústria e Comércio Nnhaplex
Limitada
São Paulo

anatares. shorts. sungas, stolas ou 'ladra,
Miar, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Termo n 9 651.999, de 21-7-1964
Ypiranga Limitada
Pan'o

M.IBLtifeM

MUDA •
Ind. Brasileira

Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
Classe 48
parcialmente trabalhado. bronze - de
Para distinguir: Unhas artificiais
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
Têm) a* 651.995, de 21-7-1964
Parcialmente preparado, cimento meCarlos Brancruate
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
São Paulo
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, 'ferro manganês, ferro velho,
9AL
ragya
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável.
lâminas de metal, lata em fólha, latão
passe 32
Para distinguir: Álbuns, jornais, peças em fõlha, latão em chapas, latão em
cinematográficas, programas radiofôni- vergalhaes, ligas metálicas, limalhas.
magnésio, manganês, metais não trabacos, publicações e revistas, programas
lhados ou parcialmente trabalhados, metelevisionados
tais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel. zinco
Têrmo a° 65i.998, de 21-7-1964
I.M.C.O. — International Máquinas
Termo no 652.000, de 21-7-1964
de Contabilidade Limitada
Indústria e Comércio de Bilhares
São Pau u
Niagara Limitada
São Pau o
"

1.

M. C. O.

IND. BRASILEIRA

41.2eflUita

Clasae 17
Casse 49
Para distinguir: Arquivos, abridores de
Para distinguir: Bilrares
aparelhos
de
contabilidade,
alcartas,
finetes., berços para mata-borrão, borTermo n° 652.001, de 21-7-1964
rachas de apagar, broches para colas Olaia Sociedade Brasileira de Instrumentos Óticos e Elétricos Lirnlrada
ou desenhos, clipe, caixas registradora,
Sr!,, Pau'o
calculadores automáticos, canetas-tinteiro ou comuns, carimbos, cestos para escritório, compassos,. esquadros, ficharios,
fitas para máquinas de escrever, gancrus de enfiar papéis, goma-arábica,
grampeadores, grampos, lapis cai geral lapiseiras, máquinas para escritório, multiplicadores de cópias, máquinas
de escrever, papel carbono, penas percevejos, pranchetas, réguas, tintas para
escrita ou desenho
Tèrma no 651.997, de 21-7-1964
Priv Lewin.

LM BAMBOLA

frios, paliteiroa, panetu, rt.steles,
danas, ralos para pias, ebites e rega-

U
ON
[nd . zraelielrh

Ter:no n° 652.007. de 21-7-1964

jayme Rosamberg.
SãJ Paulo

'IrlegiBfeire
Casse 10
Para distinguir: Amalgamas, agulhas
para injeção, assentos para enfermos,
Classe 11
Panelas, frigideiras, caldeirões, assa- aparelhos de diatermia, breroscas, abaideiras, formas para doces, travessas xalinguas, aparelhos de raio X, aparebandeljas, bacias, baldes, facas, garfos lhos de infra-vermelho, aparelhos para
surdez, bisturis, cêra para articulaçãa
a °alisares
e incrustação, cèra colante, cadeiras paTermo no 652.003, de 21-7-1984
ra clinica médica, dentes artificiais, den.
Koichi Ando
taduras, gesso, espatulas. incrustações
São Paulo
Obus para ossos, massas lasticas pari
fins odontologicos, ponte móveis e poa
te fixas, padiolas, preservativos, piarei
ARIIMAITO
para gargantas, pés artificiais, saco

ALIIMAITO

para gelo e sondas
Classe 21
Para distinguir: Frisos metálicos para

enifeites, grades para irradiador, canalatas metálicas, aros metálicos, calotas
metálicas, placas metálicas para enfeites
e tubos de escapamentos
Termo n° 652.004, de 21-7-10"
'Classe 11
Kolchi Ando
São Paulo

Taamo n o 652.008, de 21-7-1964
Mecânica Vim Limitada
Sao Paulo
•

Classe 8

Para distinguir: Panelas, frigideiras, cal- Anemómetros, aparelhos aquecedores

deirões, assadeiras, formas para doces, medidores, aparelhos cremograficoa,
travessas. bandeijas bacias, baldes, fa- aparelhos registradores e medidores da
distancia, aparelhos para purificar, apita
cas garros e colheres
relhos reguladores de gás, aparelhos da
Tèrrno ta, 652.005, de 21-7-log4
palvanoplastia, aparelhos automático'
Koichi Ando
para acender e regular gás, aparelhos
de ética, aparelhos pulverizatclores, apta
São Paulo
•
relhos para aquecimento de água, apia
Classe 21
Para distinguir: Frisos metálicos para relhos geradores eletro-qatmicos, apaga
enifeites, grade para irradiador, cana lhos de alta tensão, aparelhos este&
latas metálicas, aros metálicos, calotas zadures, gazeificadores, aparelhos para
metálicas, placas metálicas para enfeites análises, aparelhos ozenizadores, aPase•
lhos reguladores e estabilisadores da
e tubos de escapamentos
pressão e de fluxo ir gazes e liquidai,
Termo n o 652.006, de 21-7-1964
aparelhos termostatos. aritonõmetros,
Comercial Morvillo de Ferragens • aspiradores de pó, seremetros, acendas
Limitada
dores elétricos, barómetros, bússola&
S.)
baterias elétricas, caixas de descarga,
comutadores de gás, cidennetras, chaves
automáticas, calibradores, esterilizadoMONVILLO
ui filtros e aparelhos altrantes, foi&
Ind. Brasileire
metros, gazômetros. h ld rOmetros, Indicadores de vácuo, liq uidificadores, mePara distinguir: Ferragens e terramen didores, 'Microscópios, micrómetros, Po•
tas de tisda a espécie, cutelaria em ge- dametros, p luviômetros, pirômetros,
ral e outros artigos de metal não incha- queins dores de óleo, reostatos, contados em outras classes: alicates, átain- dores e medidores ds quantidades e voges, alavancas, arruelas argolas, al. lume, registros para vapor, agua, gás e
:iravas, armações de metal, abridores ourtos liquido& reatores, selais, termo".
de lata, arames lisos ou farpadas, apa- metros, telescópios, tacómetro. ,taxime•
tros, ventiladores e velas elétricas
rêlhos de chá e café, assadeiras açucareiros. brocas, bigornas. baixelas, banTermo no 652.009, de 21-7-1964
dejas, bacias, baldes, bombonieres,
fsamercial Registrense de Veiculo*
lei, colheres para pedreiros imdeados
Comer Limitada
i1

Classe 8
• distinguir: Acendedores elétricos.
Para

alarmas elétricos, alto-falantes, ampecimeiro& amplificadóres para rádios.

aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para
edifícios, aparelhos elétricos pa-a 'banho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para ias
talaçaves telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas elétricas, caixas de derivação. campainhas
elétricas, comutadores. condensadores

correntes, cabides, craves cremones
chaves de ara cusos, conexõss para en-

canamentos. caixas de matai para por.
IND. BRASILEIRA
de jarras. machadinhas, molas para
porta& mareio& marretas, alatoam,
marmitas, navalhas- navalhas para barPara di,ir
a, Ligo» h vt.stuános elétricos, conectores enceradeiras. es
e roupas teaas asai geral; agasrihoa tufas de aquecimento, estufas para con- bear. mias. oice,e pregos picaretas.
aventais. ainarcatas anáguas blusas. servar alimentos, eituFas para secar rou- porcas. paratticos, pratos, porta gelo
douros. bonés. capacetes cartolas. cara pas, ferros elétricos de engomar e d.,s poseiras. porta p.lo. porta jóias, porta

São Paulo
COBVEL
Ind. nrasileira

Class: 50
Para distinguir: Impressor

RIU 01-1WAL

4336 Quinta-feira 26
Termo a° 652.010, de 21 -7 - 1964
Comercial Registrense de Veiculai
Corve1 Limitada
São Paulo

• REGISTREI

and. Brasileira
Classe 21

Para distinguir: Alavanca de freio,
amortecedores, anteparos, barras de eixo, barras de freios, braçadeiras de eixo," braçadeiras de mola, capotas, carroecrias, freios, molas, "paralamas
Termo n9 652.011, de 21-7,1964
Indasoja Indústria Alimentícia de
Soja Limitadg
São Paulo

I

neiggfl ei ra

Classe 41
Para distinguir: Sop.
Termo a° 652.012, de 21 -7 - 1964
Etichlstria Gráfica "Pa -so" Limitada
São Paulo

PA—S0
Ind. Brasileirl
Classe 38
Para distinguir: Papel almaço, albuna
em branco, blocos para cartas e outros
ling cartolina, cademc% escolares, caixas de papelão e cartolina, papel de
tõda especle parad cambo, papel para
envelopes ma caixilhas, papel de impressão, mata-borrão, papelão e pastas
de papelão
Termo n o 852.013, de 21-74964
Ircians Comércio de Colas e Representações Limitada
São Paulo

!ROAM
Classe 50
Para distinguir: Impressos
Urino no 652.014, de 21-7-1964
Contábil Eurema Limitada
Sá a Paulo

chos, coadores para chá, descanso para
pratos. copos e copinhos de plástoco

terial plástico para ctensilios e cbjetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
paraS cortinas, jarros, laminados, plás-

ticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
orinkis, pendedores de roupas , puxadorei para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes, arti-

gos, protetora para documentos, puxadores de água para uso diangstico
porta-copos; porta-níqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, todinhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material piásticci, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos,
caras, colas a frio e colas não incicidas
em outras classes, para borracha, para
cortumes, para marcineiros, para sapateiros, para- vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azuiejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para indústria geral de plásticos
Temi° ao 652.016, de 21-7-1%4
Manoel Domingues Perès.
São Paulo

wris
s Es

MA.DOPE
Classe 1
Titulo
Téimo n° 652.017, de 21 -7 - 19g4

COVPIBIL RIREM

São Paulo

Yosrikazu Onizuka
São Paulo

ONI -

Ind. Brasileira,
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabri-

•

• FABRICA DE

Hersz Beer Rytenband.

Termo n° 652.015, de 21-7-1964

tie

Térmo n° 652.021, de 21-7-1961
Eujacio Ferreira dos Santos
São Paulo

para sorvetes, caixinhas de plas.lco
para sorvetes, colherinhas, pasinhas..
garfinhos de plástico para sorve, forInd., Braajlejr.
minhas de plástico para sorvetes. dLcos
enbaembreagens de material plastico
lagens de material plástico para sorveClasse 32
tes estojos para objetos, espuma., de Parad istinguir: Programas radiofonicos
nylon, esteiras, ente:tes para animode televisão e revistas •
Yes, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para -locas, fitas
Têm° n° 652.022, de 21-7-1964
Isolantes, filmes, fios de celulose. fechos
Indasoja Indústria Alimentícia de
para bolsas, facas, guarnições, guarniSoja Limitada
ções para chupetas e mamadeiras: guarSão Paulo
nições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
p.S.V.—ALU llO
de frutas e legumes, guarnições cie
COMPLETO

Ind. Brasileira
Classe 33
Titulo

("eçao*

kignigs

Classe t.
Frased e Propaganda

Tênno n° 652.023, de 21-7-1964
Indasoia Indústria Alimentícia de
Soja Limitada
São Paulo

• MANDIOSONTA

.nd.

Classe 41
Para distinguir: Soja

652.024, de 21-74984
Gleba — Imóveis e Administração
Limitada S. C.
São Paulo

Classe 33
Titulo
Ur= no 652.025, de 21-7-1964
Indasoja Indústria Alimentícia. de
Soja Limitada
São Paulo

%RINHA, DE 503*
GRANULADA
Classe 41

Prased e Propaganda
Tênias e 652.028, de 21-7-1964
Gráfica São Joaquim Limitada"
Estado da Guanabara

São Joaquim
Classe 50
Para distinguir: Impressos era geral

cados de material plástico, revestimenClasse '41
tos confeccionados de substâncias aniPara
distinguir:
Soja
Argolas,
açucareiros,
vegetais:
mais e
armações para óculos, bules, bandejas,
Têm* no 652.020,*de 21-7-1964
bases para teleones, batcles, bacias, bolJosé Augusto
sa; caixas, carteiras chapas, cabos
São
para ferramentas e utelasillos, cruzetas,
Baixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
VIYI NILO
baterias, coadores, coos, canecas, coInd. zrasileire
)heree, conchas, cestas para pão, cestiChiss2
nhas capas para álbuns e para !anos
.;
cálices, cestos, castiçais pare velas, Para distái .:rirr P .CON de televisão e circo
caixas para raiar& de objetos. reta-

Têrmo n9 652.031, de 21 - 7 - 1964

Tecidos Breia S. A.
São Paulo

S. O N A 1,
Inae.letrie Br3eileira
Classe 3b
Para distinguir: Caia...

Tèrmo no 652.032, de 21-7-1964
•
Promovêx — Promoção de Vendas e
Exportação Limitada
Suo P.atio

PROMOVEROMOÇÃO
DE VENDAS E EXPORTA40
LTDA.
•

Térmo no 652.019, de 21-7-1964
'radas* Indústria Alimeaticia de

VACASOJA
Ind. Brasi1e1,---

bruto, cêra animal ou mineral em bruto, materiais corantes em bruto, hervas
aromáticas em bruto, óleos e parafina.
em bruto, resinas (brutas), ervas aromáticas e medicinais

LLEBA,

Indústria Brasileira

Soja Limitada
São Paulo

652.030, de 21-7-1964
Ricardo Stern
_Estado da Guanabara
Classe 4
Para dsitinguir: tAeus essenciais naturais ou artificiais, essencias de origem
vegetal, extratos vegetais em bruto ou
parcialmente preparados, benjoim em

Urino n•

Titulo

Classe 40

iildüsíàa, suis alçalia,•s, soda pata indústria, dissu n ventes pura a i udústr,a,
talco, sulfatos e suoctos, tintas e vernizes

Térmo no 652.029, de 21-7-1964.
Ricardo Stern
Estado da GoRnabara

rarrdr
Indústria Brasneira
Classe 2
Para distinguir: Artigos, acetatos. acidas. -alcalls, alcool (não carburante).
produtos anti-corrosivos, carvões ativos
absorventes, cloretos d -te rsi vos ouimi
cos, produtos çixadores nara perfura-)
antl-oxidantes p n C121 'aios ali có-es !
para a inchistria, potassa para uso nal

Nome Come:cum

Têrmo a° 652.033, de 21-74964
Promovéx — Promoçáo de Vendas
Exportação Limitad"‘o Pau o

ROMOVRI
Classe 15
Para distioguri: Artefatos de porcela-

na, cerámica, faiança, barro e tensosta, louças vidradas para uso caseiro.
*damos, fins artlaticos e instalações ia.
aliarias artefatos de cerámica para uso
caseiro, aderno, e fins artísticos: alguidares, almofarizes, assadeiras, barris,
bules, bidês, bacias, bebedouros, biscoiteiras, borabonieres, bandeja; banheiras, copos, consolos, caldeirões, cintaros, candinhos, cofres, cubas, compotei-

ras, comedores para aves, caçarolas, ca
necas, centro de mesa, descansa-ta llns
res, escarradeiras, bõrmas, frascos, nitros, gráus, globos, jarras, funil, jau&
atiras, licoreiros, leiteiras, lavat6d"
mantegueiras, moringaa, molheiras, nichos, pires, pratos, pilões, pratos pss
ra ornatos, pias, Pinos, Porta-Jóias, Potes, porta-toalras, porta -papéis higiénicos, sopeiras, saladeiras, saleiros, serviços para refresco; serviços para kl"
chá e jantar, travessas, telhas, taças, tigelas, vasilhames, vasos, vasos sanitários e xicaras
Ténno o , 652.034 de 21-7-1964
P-rmácia Higienópolis Limitada
São Paulo

incipzórous
siío Paulo—Capitel
"NI

Classe
Para distinguir: Farmácia

C inta-:eira

26

Termo n°652.035,. de 21-7-1964
Naléssio
Alleoni
São Paulo

PRORROGAÇÃO
C'ORINGA

INdastrin Brasileira
Classe 29
Para distinguir: Vassouras, espanadores
e escovas comuns
652.036. de 21-7-1964
Têm°
Joalheria 'Leal S. A.
São Pau'o

•

E
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ratrizes de precisão, aparelhos para arqueação de volumes, máquinas para indústria de tecidos e malharia em geral.
máquinas para tapeçaria em geral, urdi-

duras, eucanatórias, espuladeiraa, torcadeiras, ineadekas, caldeiras e-turbinas
Tèrmo n° 652.039, de 21-7-1964

Tarmo n° 652.037, de 21-7-1964
Cromai Importadora e Exportadora
Limitada

0$011311

CONCURSO • RAINR* fub.

eNDOSTICA NSCION"

Termo a° 652.038, de 21-7-1964
COO"," Ttnportadora e Evnortadora
Limitada

' • mo no 652.049, de`..". i-1964
Moysés Grinbaum
Estado da Guanabara

Liamar Modas Sport

Clame 14
Posa distinguir: Vidro, comua, laxai
nado, trabalhado em todas as. formas
e preparos, vidro cristal para todas 03
fins, vidro industrial com telas de me.

Classes: 33 — 36

Titulo
Térmo as 652.050, de 1964
Moysés Grinbaum
Estado da Guanabara,

tal ou comosições especiais, vidro, aistal e seus artefatos não incluídos em
outras classes

Classe 33
Sinal de Proaganoe.

'Firmo a' 652.040, de 21-7-1964
São Paulo

'Firmo no 652
.014, de 21-7-1964
Indústrias Reunidas "Vidrobraa"
Limitada
São Paulo

laddatria Brasileira

VICRISTAL
¡ I ndústria Brasileira

f

PEMA IfibvEL. INIDLIMINiAbs
—
XaMtlerrtet.a.i ses mittAEáll.

Classe 3.5
Sinal de Proaganda
'Firmo a° 652.041, de 21-74964
Giselda Venneri
São Paulo

Classe
Para distinguir: Substâncias e prepara0a
, quimicas usadas nas indústrias, na
biografia e nas análises quimicas, subs.
andas e preparações quimIcas anti ..corrosivas e anti-oxidantes, produtos quimicos em geral

- C RI ;1`A LI TE
Ind+Ittria

•

Paulo de Miranda .Pinto
São • Paulo

Paulo de Miranda Pinto
Classe 13
Para distinguir: Joalherias, haouterias,
curivessaria e artigos de metais preció.
soa, semi-preciosos e suas Imitações,
usados como adOrnos, pedras preciosas
trabalhadas e suas imitações, anéis, alianças, abotoaduras, alfinetes de gravai" argolas, broches, brincos, braceletes,
berloques, colares, correntes, fios de
ouro e fios de prata, medalha e pulseiras, prendedores deg ravataa

Termo no 652.043, de 21-7-1964
Indústrias Reunidas "Vdrobrás"
Limitada

Novembro de 1964 4337

COPI A DORA BRASIL

Sao rau/o—Capital
Classe 33
Titulo
'Firmo a* 652.042, de 21-7-1964
Difaco S. A. Distribuição, Fabricaçao

Classe 11
Para distinguir: Vidro, comum, laminado, trabalhado em tidas as formas

Classe 33
Artigos da classe

Timo a° 652.051, de 21-7-1964
Lavatex Limitada

e preparos, vidro cristal para todos os

Amazonas

fins, vidro industrial com telas de metal ou comoaições especilais, vidro, cristal e seus artefatos não incluidos em,
outras classes

Liivanderia Lavatex

Térmo a° 652.045, de 21-7-1964
Indústria de Bebidas Milani S. A.
São Paulo

Classe 33
Titulo

PREMI AIA
In ctii t ria Brasileira"

Timo no 652.052, de 21-7-1964
Lavatex Limitada
Amazonas

•

Classe 42
Para distinguir: Aguardente
Tênno n9 652.046, de 21-7-1984
Auto Mecânica Leman's Limitada
Estado da Guanabara

e Comércio de Embalagens
Classe 6
•
São Paulo
rara msungulr: Máquinas e ~az partes integrantes para fins Industriais, monenkritiA BRASILEgUr
NINOTCBK
A
tores e suas partes: bombas hidráuliClasse
cas, bombas centrifugas, rotativas e a
Indúetria brasileira • Para distinguir: Peças21e acessórios papistão, bombas elétricas para pneumára automóveis
ticos, dinamos, bujões, P i nhões, c ruze tas, blocos de motor engraxadores canTé.xmo a° 652.047, de 21-7,4964
Classe 48
trifugos, silenciosos, guindastes, pra:sAuto Medi:uca Lenian's Limitada
esiatatiaa,
ez.
oas, macacos, pistões, mancais, válvulas, Para distinguir: Perfuma,
Estado da Guanabara

LEMAS

motores elétricos, alternadores, cambio, tratos agua de colônia, água de toucacabeçotes, geradores para corrente con- dor, água de beleza, Nua de quinai
tinua e alternada, eixos, bielas, cubo& égua de rosas, águk de alfassma, aiitta
barba, loções e *dos para os
velas para motores, magnatas para mo- para
cabelo. e para a pele, brilhantina. bantora, bronsinas, anéis de segmento. dolins, batom" eosmetiços, fixadores
amimais de roleta, compressores, radi- de pénteados, petrldeoe, 6koa para os
ou. maquina, amassadeiras, mlaturado• cabelos. creme evanescente, cremes gormu e distribuidoras de eoacreto má- dura°, e pomadas para impem da pecompressoras, máqubsas adapta. depilados. desodoa construção • conservação de es- le e •ratiquIlage*
aromático, pó de arroz
Vinagre
rantes,
tradas. mineraçao, sorte de madeira&
e e mármore, movimento de terra, e talco Mutuado ou alo, leph para
descascadorae, earcadoras, peitam e sobrancelbn, Pinando* Para
res, catador" classificadoras, embelezar tinos e olhos. cambe Para
e creme
Ventiladoras e amadoras, trituradoras, o rosto ft para os lábios, sabão
dotas, moinho Imea eateOle, para bebeu, sabia. liquido perfumado
amaria, politrizes, tesouras ma. co aio, imbuístes, dentifrícios em p45.
tufas máquinas de abrir dm- Pasta an liquido; sais perfumados para
Psiu marteletes, plainas de mesa, tor- banhos, pentes, vaporizadores de pedeos revólver, tornos mecânicos, placas me; escovas para dentes, cabelos, unhas
ferramentaspara tornos, máquinas de e dlios, rum de louro, saquinho perfuW e centrar, máquinas para cortar mado, preparados em pó. pasta, liquib serrar, máquinas afiadoras para fer- do e tijolos ara o tratamento das unhas
ramentas de corte, fole de forjas, dra- dissolventes e vernizes, removedores da
gas, desnatadeiras, expremedeiras e sal- cutkular; glicerina perfumada para os
Edeiras para manteiga, lminadores a cabelos e preparados para dsecolo.
o e quente para aço e outros ase- rir unhas, aos • pintas ou Ninais arti1 Is, tesouras rotativas. sulattinaa ellit.
ficiais, óleos para a pele .

riaj

AUTO MECÂNICA
LEMANS LTDA
Classes: 21 — 33
Titulo
.

Urano sir 652.048, de 21-7-1964
Limitada

Sovolki Pelas e Automóveis

Botado do Rio de Jaziam

3—diairii BiØejra
Uttase

Artigos da classe

Tisno

e 652.053, de 21-7-1964

John Miller
Estado da Guanabara

Frank's Restaurante'
Passei: 41 — 42 — 43
Titulo

Térnto nr 652.054, de 21-7-1964
John Atilar
Estado da Guanabara

Etas

E:

!

.

Classe 6
Artigos da classe

Classe 41
Artigos da classe

4338 Quinta-feira 25
Termo no 652.055, de 21-7-1964
Lello Pstrucinio Guida
Estado do Rio de janeiro
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Termo ao 652.061, de 21-7-1964
André Vitrúvio de Queiroz
Estado da Guanabara

Termo a° 652.068, de 214-1984
Veplau Imobiliaria Limitada
Estado da Guanabara .

..ovembro de 1964
Temo a• 652.074, de 21-7-194
Boltsa Comércio e Indústria de 501ms
Limitada
Estado da Guanabara

Baby Junior
Classes: 8 — 33
Titulo

Indústria Brasileira

Termo n° 652.056, de 21-74964
Distribuidora de Utilidades
Dtdar
' do Lar Limitada

Classe 50
Artigos da classe
Termo n9 652.069, de 21-7-1964
Waldemar Rosental

Estado do Rio de janeiro

Classe 21
Artigos da classe

DULAR DistribuidOrk

de Utilidades do Lar Ltda.
Nome Comercia/
• Termo n° 652.057, de 21-74964
Dular — Distribuidora de Utilidades do
Lar Limitada
Estado do Rio de janela

Estado da Guanabara

Termo n° 652.062, de 21-7-1964
Representações Marajá Limitada
Estado do Rio de janeiro

Representações
Marajá bei"
Nome Comercial

Indústria Brasileira'

Termo n9 652.063, de 21-74964
Representações Ma ajá Limitada
Estado do Rio de janeiro
•

652.058, de 21-7-1964
• Termo :O Marian
Sales
Estado da Guanabara

Termo n• 652.061, de l,-7-1964
Milton jacintho

Indústria Brasileira
Classe 36
Artigos da classe
Termo n o 652.059, de 21-7-1964
Tihã Cabeleireiros Limitada
Estado da Guanabara

:Lr-1M

Indústria orasileira
Classe 48

Astigos da classe
Termo no 652.060, de 21-7-1964
Pubrindes Publicidades Limitada
Estado da Guanabara

indústria Brasileira
Casse: 12 — 22
Titulo

Estado da Guanabara

Casas da-Lavoura
Classes: 2

4

7

Titulo

11

41 45

Classe 35
Artigo' da classe
Termo no 652.076, de 21-749414
Estado da Guanabara
Rodolfo Paixão Linhares

Termo n o 652.070, de 21-7-1964
Cros -nrcio Editorial do Brasil Limitada
Estado da Guanabara

indústria Brasileira

Termo II° 652.071. de 21-7-1964
Consorcio Editorial do Brasil Limitada
Estado da Guanabara

Casse 36
Artigos da classe

Termo o° 652.075, de 21-7-1964
Bulira Comércio e Indústria de Bolsai
Limitada
Estado da Guanabara

de Bolsas Ltda

Nome Comercial
INDUSTRIA BRASILEIRA

Nome Comercial

Boltex Comércio e Indústria

Casa dos Fechos

Classe 8
Artigos da classe

Indústria Brasileira

Consórcio Editorial
do brasil Ltda.
Classe 32
.
Artigos da classe
Têrmo no 652.072, de 21-7-1964
Mercearia Patricia Limitada
Estado da Guanabara

Termo no 652.066, de 21-7-1964
. Alvaro Casais Tunas
Estado da Guanabara

Classe 8
Artigos da classe
Termo n° 652.077, de 21-7-1964
Rodolfo Paixão Linhares
Estado da Guanabara
Classe 17
Artigos da classe
Termo n° 652.078, de 21-7-1964
Rodolfo Paixão Linhares
Estado da Guanabara
Classe 28
Ar tig os da fiasse

Termo n e 652.079, de 21-7-1964
Rodolfo Paixão Linhares

Estado da Guanabara
Classe 36
Artigos da dasse
Termo n• 652.080, de 21-7-1964
Rodolfo Paixão Linhares
Estado da Guanabara
Classe 38
Artigos da ilnue

Termo n° 652.081, de 21-7-1964
Rodolfo Paixão Linhares

Pecúlio %dano Peixoto
de Barros Passem

Estado da Guanabara
Classe 41

Artigos da ila,sse

Indústria Brasileira

Classes: 41 — 42 — 43
Titulo
Tênno no 652.067, de 21-7-1964
Manoel Alves
Estado do Rio de Janeiro
•~1,1l

Classe 41
Artigos da dam.

Termo ao 652.082, de 21-7-1964
Rodolfo Paixão Linharea
Estado da Guanabara
Teimo n° 652.083, de 21-74964
R. Esteve& & Cia. Limitada
Ceará

nono a° 652 .073, de 21-7-1964
Construtora Manoel Pereira Limitada
Estado da Guanabara
Classe 16

Indústria Brairileira
industria
Classe 50
Artigos da ciam

taasse 36
Artigos da classe

Arriam': da clan

Classe 38
Para distinguir: Cadernos escolares, c5
demos ara dseenhos, cadernos para notas, cadernos rascunhos, iadernos para
cópias, cadernos musicais, livros escolares, livros em brorhuras — não ims,
i/
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Termo no 652.088, de 21-7-1964
J. R. Geigy S. A.
Prorrogação
Suiça

pressos, livros em branco, borradores,
copiadores, livros caixa, razão e outros pppei almaço, papel para máquina, papel para avisos, papel cópia de
ofício, papel para embrulhos, sacos de
papel, papel de seda, papel crepon, papel para desenho, paei milimetrado, eariões, faturas, blocos ara memorando,
cartolina, envelopes, papel para cartas
em blocos, e em caixa, papel assetinado, papelão, papel tela, papel impermeável, papel vegetal, livros com indica
alfabético da sua indústria e comércio

PRORROGAÇÃO'

SEQUESTREM

Termo n° 652.094, de 21-7-1964
"Ison" S. A. — Indústria
•
Farmacêutica
São Paulo

usotoss
Indústria Brasaeira

Classe 3
Classe 1
Para distinguir: Substâncias e prepa- Para distinguir: Una produto farmacêurações quiraicas que formam compostos tico Indicado no tratamento das tráqueobronquites e suas manifestações
de coordenação com metais

Termo a° 652.084, de 21-7-1964
R. Eateves & Cia. Limitada
Ceará

Termo n9 652.090, de 21-7-1964
Wella Alctiengesellschaft.
Prorrogação
Alemanha
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Têrmo nc 652.099, de 21-7-1964
Non S. A. — Indústria Farmaceutic
São Paulo

Vigettaapn
Indústria Brasileirs';
Classe a .
Para distinguir: Um p oduto larmaceu
tico indicado como digestivo antiácido
Termo n° 652.100, de 21-7-1964
Thomaz Garcia
Rio Grande do Sul

Termo a° 452.095, de 21-7-1964
Iam S. A. — Indústria Farmacêutica
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Classe 3
Para distinguir: Um produto farmada. tico indicado no tratamento do estado
de desnutrição e como tônico nervino

Brasilelia
Classes: 17 — 32 — 33 — 38 — 50
Sinal de Propaganda
•

Classe 8
.
Para distinguir: Aparelros e utensílios
de aquecimento, de refrigeração, de cocção, de secagem e de ventilação

Termo no 652.088, de 21-71964
Vlarmores da Bahia S. A.
Estado da Guanabara

Marmores
da Bahia S. A
Nome Comercial
Têrmo n0 652.087, de 21-7-1964
Artefatos de Borracha Lee Limitada
E-tado da Guanabara

•

Nome Comeicial
Termo n° 652.089, de 21-7-1964
laca Aparelhos Científicos S. A.
P.-orrogação
Est- .3 fh

,PRORROGAdOi

Termo ri9 652.101, de 21-7-1964
Thornaz Garcia
Rio Grande do Sul

Têrmo n9 652.091, de 21-7-1961
Wella Aktiengesellachaft.
Prorrogação
'rirmo n9 652.096, de 21-74964
Loa S. A. — Indústria Farmacêutica
Alemanha
São Paulo
Classe 48
Para mstinguir. Pentes, esponjas, uteasilos de colete
Termo no 652.092, de 21-7-1964
Nordmark — Werke Gesellschaft Mit
Bescrraenkter liaftung
Alemanha

ARTEFA TOS DE
BORRACHA LrE LTDA.

...lasse 3
Para distinguir: Substâncias químicas.
produtos e preparados para serem usados na medicina ou na Sumida

PRORROGAÇÃO

lationore
Classe 3
Para distinguir: Medicamentos, produtos químicos para a medicina, drogas e

Indústria Brasileira
Classe 3
Classe 3
Para distinguir: Um produto farmacêu- Para distinguir: Um produto !armado
tico indicado como analgésico, antirett- tico indicado nos -dist dbios ie figadq
raático e anti-térmico
rins, estômago e doenças beatices
Termo no 652.097, de 21-7-1964
Termo a9 652.102, de 21-7-1964
Ison S. A. — Indústria Farmacêutica A Novaquirnica Laboratórios
S. Jka
São Paulo
São Paulo *

Indústria Brasilelia

CO~C9,40W
Indústria Brasileira

Têrmo no 652.093, de 21-74964
Classe 3
Astra cio Brasil — Produtos FarmacêuPara distinguir: Um produto farinada
Classe
3
ticos Limitada
Para distinguir: Um produto farmacêu- deo indicado no tratamento das dai
rapiles da pele
São Paulo
tico indicado no tratamento da asma
Têrtno a° 652.103, de 21-7-1964
A Novaquimica Laboratórios S. Ao
Térmo a° 652.098, de 21-7-1964
Isco S. A. — Indústria Farmacêutica
São Paulo
São Paulo

C:....e S

Xyloclerrmil
.
Indústria Brasileira

Microscóp:os, aparelhos
'ara oftografia e cinzsmatogra tia, colo.ticittatria
pntenciturictros (determinação
Indústria Brasileira•
-"'
phl, irtlnneas, analíticas, astuClasse 3
tas para hater ; oloo!a, apare!hos para Para distinguir: Um roduto farmacêutiClasse 3
• Classe 3
apnrelhos fisicos para ve- co Indicado no tratamento das infec- Para disti nzuir: Um produto farmaceu- Para distinguir: Um p
roduto farmacet
ificação da- leis de Fisica e quimica ções locais causadaa or bacterias gram- tico indicado como anticollaergico
tico indicado no tratamento da, 61e4
lagogo-colerético laxativo
(pa-a eneno)
positivas
ras ga stro-duodenal e Pética

Brasileira

DIÁRIO OFICIAL (S eção III)
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•

A.

PRORROGAÇÃO.

* Industrias

I 0 ,1

,INI 1asser:u
II A II

Records)

Pára distinguir: lznpie.sos ein geral

Titulo
Termo
652.108, de 21-7-1964
E. J. Regert ( Cia. Limitada
Rio Grande do Sul
Classe 41
Titulo-

Indústria Orasiteirà
Classe 3
Para distinguir: ,Substáncias quimlás,
vacinas, bioculturas, preparados e preparações para serem usadas na medicina e na farmácia
Termo n° 652.105, de 21-7-1964
Dr. A. Wander S. A.
Suíça

SPYDER- Motores e Equipamentos

O CORTE DE 01Ru

Nome Comercial

Autornobdisticos UM •
•
-Termo ri.° 652.115, de 21-7-1964
Eletro-Mate Limitada,
Paraná

CU TTERLOHn

Classe 32
Para distinguir:. Comércio de livros, figurinos, revistas e suplementos
Termo n° 652.110, de 21-7.1964
Antuérpia Indústria de Roupas
Limitada
Estado da Guanabara

Termo n9 652.106, de 21-7-1964
E. J. Regert 8 Cia. Limitada
Rio Grande do Sul

Termo
652.114, de 21-7-1964
Spyder — Motores e Equipamentos
Automobilísticos Limitada
São Paulo

Termo n° 652.109, Se 21-7-1964
Editora Geny Limitada
Estado da Guanabara

;

Classe 3
Para distinguir: Um roduto farmacêutico

• Dindição bdaran
Estado da Guanabara

Rio Grande do Sul
Classe 41

São Paulo

Espasmo
Canulase

Térmo no 652.113, de 21-7-1964

Termo a° 652:107, de 21-7-1964
R. J. Regert &
L'atitada

Termo n° 652.104, de 21-7-1964

A Novaquímica Laboratórios S.

I.Eletro - Mate Ltda
Termo ng 652.116, de 21-7-1964
Deposito de Akool Bandeirantes
Limitada
Curitiba

ANTUÉRPIA

Deposito de Álcool
Bandeirantes Ltda.

INDUSTRIA DE ROUPAS

Temi° n° 652.111, de 21-7-1964
Antuérpia Indústria de Roupas
Limitada
Estado da Guanabara.

legumes em conserva, lentilhas. Ragu!, suciares, aborta. sungas, atolas ou aladas
ça, louro, massas alimenticias, mariscos, tuler, toucas, tistantes, ternos, unimanteiga, margarina, marmelada, maformes e vestidos
carrão, massa de tomate, mel, melado,

DITE% ANATOXAL BERNA
Classe
•
Para distinguir: Um ploduto fariziaceastico medicinal (vacina contra difteria,
tétano, coqueluche e poliomielite)
Termo • n9 652.123, de 21-7-1964
Companhia Taubaté Industrial
São Paulo

DITEPER POL BERNA
Classe 6
Pará distinguir: Teares partes integrara
tes de teares e lançadeira., para teares
Termo no 652.124, de 2Y-7-1964
Companhia Taubaté Industrial
São Paulo

Classe 1
Artigos da clarim
Tê:mo nO 452.125, de 21-7-1964
Companhia Taubaté Industrial
São Paulo
Cia.= 28
Artigos da das*.
Termo n° 652.126, de 21-7-1g4
Companhia Taubaté Induatrial
São Paulo

Termo n° 652.117, de 21-7-1964
Abel Modas Limitada
Bahia

laasse 36
Artigos da classe
Termo n° 652.118, de 21-7-1964
"Marcsul — Mercados Sudoeste
Limitada"
Paraná

MERCSUL

,Mercados Sudoeste

Termo a* 652.112, de 21-7-1964
mate, massa., para mingaus, molhos, moMarmoaria Almeida Limitada
luscos, mostarda, mortadela, noz-moscaEstado da Guarobara
da, nozes, paios, óleos comestivzis, ostras, ovas, pães; pralinés, pimenta, pós
para pudim, picles, peixes, presuntos,
patês e petit-pois. pastilhas. pizzas, pudins, queijos, rações balanceadas para
aaasze a
animais, requeiltfes, sal, sagu, sardinhas,
aanduiches, salsichas, salames, sopas ene Para distinguir: Mármores e granitos
latadas, sorvetes, suco de tomate e de em bruto ou parcialmente trabalhado

ALMEIDA

Bera)
Suiça

Nome Comercial

ANTUÉRPIA
Classe 41
INDOSTRIA BRASILEIRA
Para distinguir alcachofras, aletria, alho,
aspargos, açucar, alimentos para aniClasse 36
mais, amido, amendoim, ameixas, amên- Para distinguir: Artigos de vestuaries
doas, araruta, arroz, atum, aveia, ave- e roupas feitas em geral: Agasalhos
las, azeite, azeitonas, banha, bacalhau. aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
batatas, balas, biscoitos, bombons, bola- botas, botinas, blusões, boinas, babachas, baunilha, café em pó e em grão, doutos, bonés, capacetes, cartolas, caracamarão, canela em pau e em pó, cacau, puças, casaçáo, coletes, capas. chales
carnes, chá, caramelos, chocolates, con- cacheccas, calçados, chapéus, cintos,
feitos, cravo, cereais, creme de leite. cintas, combinações, carpinhos, calças.
cremes alimenticios, compotas, cangica, de senhoras e de crianças, calções, calcoalhadas, castanhas, cebola, condiram. ças, camisas, camisolas, camisetas,
tos para alimentos. colorantea, couriços salas, casacos, chinelos, dominó:, achardendê, doces, doces de frutas, espinafre. ms. fantasias, fardas para militares, cofraldas, galochas, gravatas. goressências alimentares. empadas. ervilhas. legiais.
Jogos de angarie, Jaquetas, lagoa*,
enxovas, extrato de tomate, farinhas all- ros.
luvas, liga. lenços, mant6s, melas,
mentidas, favas, fécula, flocos, fare- maiôs, mantas, manchaão,
manilhas, palo, fermentos. feijão, figos, frios, frutas letós. palas, penhoar, pulover,
pelerinas,
secas e naturais, cristalizadas, glicose. penas, ponches, polainas. Pi
j
goma de mascar, lagosta, gorduras, gra- abes, perneiras, quknonos, amas. Pri.
nulo& erva doce. erva mate, hortali- robe de chambre, roupão, sobretudos
ças, linguas, leite condensado e em pó, suspensórios, saldas de banho, sandálias,

'Firmo o' 652.122, de 21-7-1964
Sehweiseriaches Seriam & Impfinstitut

Nome Comercial

Classe 36
Título

frutas, torradas, tapioca. Minaras, talharim, tremoços, tortas, gatas para alimeigo de animais e aves, torrem, toednhoa e vinagre

Novembro de, 1964
delIVI~SeCr1181311111111~là

Classes: 41 — 42 -- 43 — 46
Titulo
'Firmo no 652.119, de 21-7-1964
Cia. Mineira de Cerve)aa
Minas Gerais

3:414
indústria Brasileira
Classe 42
Artigos da claase
Termo n° 652.120, de 21-7-1964
Cia. Mineira de Cervejas
Minas Gerais
Classe 42
Artigos da classe

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

Classe 26
?ara distinguir: Carreteis, bilros e lançadeiras de madeira
Termo re 652.127, de 21-7-1964
Cisne — Cosméticos de Toucador
Limitada
Rio Grande do Sul

« Delinus
•
C.isse 48
Para .distinguir: Perfuma, essências, ex.
tratos água de colónia, água de touca
dor, água de beleza, água de quina.
água de rosna, agua de alfazema, água

para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e maquilage". depilados, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pehtmado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparadoa para
embelezar cilios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado.
ou não, sabonetes, dentifrícios em aó,
pasta ou liquido: sais perfumados para
baahos. pentes, vaporizadores de perlee: escovas para dentes, cabelos, unhas
e duos, rum de ouro, saquinho pariu
mado. preparados em pó. pasta, aqui
do e taolos ara o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo
rir unhas. cílios e pintas ou sinais arr.,
fleials, óleos para a pele

