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SEÇÃO
ANO XXII - N.° 228

D...--;Támrivo NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
MEMORANDO N.° 1-64
Em 7 de outubrb de 1964
Senhor Diretor-Geral . do D.N P.I.
Determino 'vossas providências no
sentido de serem baixadas instruções
para 'que, no exame e despacho dos
processos em curso Departamento, seja
obedecida, rigorosamente, a ordem cronológica de entrada em cada seção,
vedada a concessão de prioridades sob
qualquer pretexto, até posterior regulamentação. - (a) Eduardo Porfella
Netto - Secretário da Indústria.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Dia 25 de novembro de 1964
Desistência de processos:

Pedro Carrer - Declara a desistência do têrmo n.° 444.493 marca Phenix - Anote-se a desistência e arquive-se o processo.
Açogeral S.A. Importação e Comércio de Aço - Declara a desistência do
têrmo n.° 449.196 marca Aço Geral
- Anote-se a desistência e arquive-se
o processo.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
SUBSTITUTO
Dia 25 de naoaaoa, Aa 1044
Diversos:
N.° 391.524 - Jaime ocnurer Indefiro o pedido em face do reg.stro
n.° 256.732, referente a marca Santa
Rosa da firma estabelecida no Sul do
Pais.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE RECURSOS Dia 25 de novembro de 1964
Recursos:
Victor Pirelli - Recorrendo do despacho que indeferiu o térmo 120.093,
modélo
Bracco Navotherapica Laboratórios
Soc'eda(le Anônima - Recorrendo do
despacho t:io• (1:feriti o térmo 358 485,
marca l'.1 2 P am oosmin; de S . A. Insti
lutos Te-apéuticOs • Retinidos Labofarrua .

-

CAPITAL FEDERAL •

TERÇA.-FEIRA, I., DE DEZEMDRO DE 1984

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
EXP. DO DIRETOR DA DIVISÃO tacenos - American Gyanamki ComDE PRIVILaGIO DE INVENÇÃO pany.
N.° 107.417 - Aperfeiçoamentos em
processo de reduzir óxido de ferro • Dia 25 de noveaahm da 1964
United States Steel Corporation,
Notificação:
N.° 107.944 - Processo para a cioração de hidrocarbonetos alipáticos
• Uma vez decorrido o prazo de re- contendo 1 a 4 átomos de carbono e
curso previsto pelo artigo q.° 14 da seus derivados incompletamente cloraLei n.° 4.048 de 29 de dezembro de dos na fase gasosa - Pittsburgh Pinte
1961 e mais DEZ DIAS - para even- Glass Company.
tuais juntadas de recursos, e do mesN.° 108.708 - Preparação de commo não se tendo valido nenlium inte- posições auto euderecedoras á base de
ressado, ficam notificados os requeren- vidro solúvel - Farbwerke Hoechst
tes . abaixo mencionados a comparecerem Aktiengesellschaft Vorni. Meister Lua êste Departamento a 'fim de efetua- cius Ei Bruning.
rem o pagamento da taxa final concerN.° 108.852 - Processo para a pronente à expedição dos respectivos cer- dução de D(-)-r 1:A3:4-Diepoxibutificados dentro do praio de SESSEN- tána - Lovens Kemiske Fabrik Ved
TA DIAS - na forma do parágrafo A. Kongsted.
único do artigo n° 134 do Código da
N.0 108.893 - Nova porca de sePropr'edade Industrial.
gurança - Carlos Duch Figueirola.
N.° 109.487 - Aspirador de pó Privilégio de Invenção deferido em Aktiebolaget
Electrolux.
face do laudo técnico:
N.° 109.740 - Molde para fundiNE° 75.730 - Composições Pragui- ção em particular molde para fundição
sob pressão - Ernst Mahle.
cidas - Sandoz S.A.
N.° 109.741 - Molde de fundição
N. 0 91.901 - Processo para 'produzir novos esteres de ácido hexa hidro para máquinas de fundição sob pressão
benzilico - N. V. Koninklijke Phar- - Ernst Mahle.
N.° 109.856 - Maquina de lavar
maceutische Fabreken Voorheen Broca
para louça de barro e similares - Ordes Stheeman e, Pharmacia.
, N.° 103.170 - Processo de preparar lando Mod.
N.° 110.739 - Tratamento de hidroprodutos de carne - Chas. Pfizer 6
carbonetos - Texaco Development
Co. Inc.
N.° 103.313 - Agregados moldá- Corporation.
veis e processos para fabricá-los N.° 110.836 - Novas composições
lltinnesota Mining and Manufacturing herbicidas e praguicidas baseadas em
Company.
fósforo amidatos e processo para preparar
e aplicar ditos fósforos-Arnidatos
N.° 104.146 - Filamentos de gran- The Dow Chemical Company,
de massa Celanese Corporation of
N.° 111.805 - Processo de enobreAmerica.
N.° 104.913 - Processo e aparelho cimento de matei:tis fil-rrosos polihidorxilados cloro, triazina substituidos para produzir artigos moldados de po- Ciba Societé Anonyme.
liamidas - Farbenfabriken Bayer AkN.° 112.034 - Processo para fazer
tiengesellschaft.
um hidrato de silicato de alumiai° de
N° 105.084 - Processo para pre- magnésio Mallinckrodt Chemical
parar compostos de venil-dioxolana e Works.
composições formadoras de película ou
N.° 112.524 - Tratamento de made revestimentos compreendendo tais
compostos - E. I. du Pont de Ne- terial em forma de partículas - David
Weston
mours and Company.
N.° 112.577 - Processo de prepaN.° 105.758 '7 Processo para a fa- ração de novas amidas de ácidos alfabricação de poli-etileno de baixa pres- amino-beta-hiclroxi carboxilicos - Farbsão com grau de polimerização médio werke Hoechst Aktiengasellschaft-Vorm
determinado - Chemische Werke Huls Meister Lccius
Bruning.
Aktiengesellschaft.
N.° 112.914 - Aparelho e processo
N.° 106.117 - Processo para rcducão Catalítica de 6-hidroxi-hiclro-nafa- aperfeiçoados para a produção de tubos

• películas tubulares - Imperial Che•

miga Industries United,
N.° 113.077 - Bombas despensadores de fluido' - The Dracicett Company.
N.° 112.542 - Lentes de contato
bifocal& - The Plastic Contact Lens
Company.
N.° 113.143 - Aperfeiçoamentos em
teares sem lançadeira - Maquinaria
Textil dei Norte de Espana S.A.
Mafesa.
N.° 113.370 - Aditivo para carburantes com o fim de eliminar os depósitos na câmara de combustão doa
motores - Ente Nazionale Idrocarburi
E. N. I.
N.° 113.707 - Processo para produzir varias aços de liga e ferro Puro
mediante o uso de um eletrodio de
metais consumivel constituido principalmente de ferro esponja - Taro Heril.
N.° 113,874 - Processo para pre.
pari; compostos terapeuticamente úteis
de antibióticos do tipo canamicina e
tetraciclina Briseol Laboratories
Inc.
N.° 113.876 - Nova disposição em
salto para >mancos e calça4os de uso
feminino - Carlos- Ver:ditai e Frederico Barbato.
N.° 113.908 - Nova disposição
construtiva em tampa de bacia sanitária - Atma Paulista S.A. Indústria
e Comércio.
N.° 114.107 - Processo para a
paração de misturas de hidrocarbonetos
adequadas para uso como gasolina premium - Shell Internationale Research
Maatschappij N. V.
N.° 114.194 - Processo para a' fabricação de 1,1-dioxidos • de sulfamil
3,4-dihidro-pirido-1,2,4-tiadiazina - Ciba Societé Anonyme.
'N.° 114.283 - Novo processo de
redução de minério de ferro e outros
metais - Rubens Lima Pereira.
N.° ;14.339 - Piridazonas substi.
tuidas e misturas que contêm as mismas - Badische Anilin & Soda Fe.
brik Aktiengesellschaft.
N.° 115.640 - Processo para a preparação de hidrazklas de ácidos sulfónicos =- F. Hoffmann La Noche
Cie. Societé Anonyme.
N.° 115.666 - Processo para folimerizer hidrocarbonetos 1,3-butadiêni.
coa
Goodrich (bit Chemicals Inc.
N.° 115.845 Ligação, de abotoa-.
dura de camisa - Confecções Tupanr
Limitada.
N.° 115.909 - Aperfeiçoamentos
em cortinas - Pranklin da Silva Tel.
seira.
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- As Repartições Públicas
kleverão remeter o expediente
destinado à - publicação nos
jornais, diáriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo "até às
.11,30 heras.
-"As reclamações pertinen, les à matéria retribuída, nós
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas , por es' erito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
'dactilografados e nutenticados,
ressalvadas, por quem de direito,. rasUras e emendas.
- Excetuadas as s para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas venc.fdas
poderão ser suspensas ,sem
•
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
à verificação do prazo de validade de suas assinaturas. na
N.° 116.252 - Processo de fabricação de derivados de ureia - Parbenfabriken Bayer Aktiengesellchaft.
N.° 116.270 - Imã de corrente alternada - Licent:a Patent Verwaltungs G.M.B.H.
N.° 116.319 - Composiçã: adequada para uso como uma composição de revestimento transparente e como ligante em composições de revestimento pigmentadas
é processo para revestir subtr-acRobm
tos com tal Composição
& Ilaas Co.
N.0 116.343 - NOVo dispositivo
para lavar roupas - Heinz Michaelis.
N.o 116.652 - Processo para a
recuperação de elastomeros Shell Internationa/e Research Ma:
atschappij N. V.
N.0 118.770 - 'Processo para a
fabricação de novos óe-ivades
ferroceno uteis para o tratamento
da anemia - Imperial Cheinica/
Indu qtries Limited.
N.° 118.153 - Novo processo de
preparação d e pregnanoidionas
substituídas -- Rousse' Uclac.,
N.o 118.302 - Procass: para
, aquecimento de materiais em um
forno rotativo - Elektrokemisk
A. S.
N.° 118.359 - Dispositivo hidráulico de engate e suspensiii do
tratores e semelhantes --- Daniel
Faure.
NP 118.620 - Processo Para a
hidrogenação seletiva de hidrocarnetos liquidos incluldos no emeto da ebulição da benzina Farbenfabriken Bayer Aktiengegellschaft,
N.o 118.668 - Fibras a base de
nalsturas de resinas sintéticas com
ompostos básicos particularmente
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DIÁRIO OFICIAL.
saçXo m
Sadio do ~baldado de ompoadlanIto de epartarrdinto
• ~lona, da . ProprI
de Indústria o Cernindo

Industrial do MIntetérle

Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS:,
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e Intericol,
Cr$
600,00
Semestre . . Cr$ 450,00
Semestre • .
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano
Cr$ 900.00
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
Ano

- As Repartições Pública*
cingir-se-ão às assinatura*
anuais renovadas até 29 de]
fevereiro de cada ano e 44
iniciadas, em qualquer -época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a T6.
messa de valores acompanha.
dos de esclarecimentos quente
à sua aplicação, solicitamo4
usem os interessados prefotJÁ
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor. da,
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às Mb,
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem na ala da assb
natura.
• - O funcionário público fen
deral, para fazer jus ao des.
conto indicada, deverá provaA
esta condição no ato da asai.
imitara.
•
O custo de cada exempla
atrasado dos órgãos oficiai(
será,,-na venda avulsa, acresci
do de, Cr$ 0,50, se do mesme
ano, e de Cr$ 1,00, por cum
decorrido.
•

parte superior do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findar&
A fim de evitar solução de

receptivas aos corantes e processo
de prepará-las - Montecatini Soe:ela Generale Per L'Industria Mineraria e Chimica.
N.o 118.791 - Processo de preparaçã de derivados clorados de
benzo nitrila e composições praguicidas compreendendo os mesmos - N. V. Philips Gloeilampenfabrieken. '
•N. o 119.255, - Aperfeicoamentos em dispositivos de propaganda
- Adalberto -Azambuja de Mendonça Arraes.
NP 119.581 - Aperfeiçoamentos na produção de fibras de processo para fabricação de novos tipos de fibras, - Courtaulds Limited.
N.° 119.596 - Processo para o
tingimento de fibras nitrogenosas
- Ciba S .A.
N.o 119.634 - Fechaduras para
portas - Wilmot Breeden Limited.
N.o 119.646 - Processo para a
obtenção de eteres alquil aminicos
de alcoois da serie aromatico alifatica Asta Werke Aktiengesellsrhaft Chemiscbe Fabrik.
N.° 119.657 -- Vulcanisação de
elastomeros Shell Internationale Research Maatschappij N. V. •
NP 119.829 - Aperfeiçoamentos em ou referentes a motores
elétricos debaixa potência principalmente motores elétricos para o
uso em aparelhos de barbear a
Oco - N. V. Philips, Gloeilampenfabrieken.
NP 119.822 - Massas prensadas
dotadas de elevado teor em material de enchimento fibroso e material sintético ermoplástico bem
como corpos prensadas homogeneos produzidas com ais mass,as
prensadas eslecialmente chapas e

continuidade nó recebimento
dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.
folhas e processo para a obtenção
das massas . prensadas - Karl
Ludwig Blau Alfons Herr Dr. Josef Lintner Otto Wilheim.
N.° 119.863 Processo para a
fabricação de alcoois de aminas Badische Anilin & Soda Fabril(
Aktiengesellschaft.
N.o 119.921 - Aparelho automático de marcação de tempo para
máquinas de lavar - Alberto
N.o 119.922 ,-- Revolver portátil pneumático para assentamento
de rebites cegos - Cia. • United
Shoe Machinery do Brasil.
N.o 120.055 - Procass para produção de resinas sintéticas francamente polares servindo como
agentes absorventes .-- Veb Farbenfabrik Wolfen.
••
• N.o 120.101 - Processe para a
produção de corantes. pirimidlnicos
- Sandoz A. G.
N.o 120.185 - Dispositivo de
suspensão das bobinas nas máquinas do fiação e similares - Angelo
IX Mia.
-N.°• 120.331 processo para a
fabricação de navís halogeno androstenes - Cba Soneto Anosyme.
NP 1 9 1.226 - Tratamento de
tecidos. de tapeçaria tapetes e ouros para conferir-lhes resistência
a chama e sujeira - Monsanto
Chernical Co.
NP 121.259 'Processo P ara a
fabricação de disca() corantes hidroinsoblveis - Ciba S. A.
N.o 121.347 - Unidade de contróle mecânico 'para máquina de
costura --• The Singer Manufacturing Co: .
N.o 121.3.53 - Novo processo
para fixação de barras e tubos a
frio em chapas ou peças -.Hugo
João Felipozzi .Victorii Landolfi

-

José doe Santos Perfeito e Carlos
Manoel Bandera de Mello.
N.° 121.399 - Processo para e
beneficiamento de pigmentos de
dioxazina - Ciba Societe Anonyme'
NP 121.421 - Processo de . Prel
-parçãodesuprfícidemtas&
serem deformados a frio - Alfonso Contieri.
NP 121.537 - Processo para
obtenção de produtos de adição clè,
oxido alquilenico - Bohme rdichemie G. M. B. E.
N.0 11.550 Aperfeiçoamenfos
em abridr de lata com estrutura
de montagem de dupla finalidade
- General Electric Co.
NP 121.567 - Processo de fabricação do metacrilato de 'meti/a
- Societe D'Electrometallurgie
dos Aciones Electriques
N. o 121.589 - Aperfeiçoamentos em calçado infantil - Reprosenlações Eduardo Ltda.
N.° 191.780 - Processo para a
obtenção de. estampados e tingidoras sólidas aos tratamentos por
sia úmida sobre maeriais celulósicos e fibras albuminosas - Farbwork° Hoechst Aktiengesellschaft
Vorrn Meister Lucins & Brunmg.
NP 121.802 - Processo de escrita. por meii de um jato de matéria- dirigida sobre uma superfície
e dispositiva para execução dèsse •
processo - Paillard S. A.
N.o 121.842 - Processo aperfeiçoado para preparação de alfa olefinas e novacomposição de substâncias - Continental Oil Co.
N.o 121.860 - Pricesso para à
obtenção de n di alquil e n cri aralqujl fosforil homo cisteino tio lactona - Deutscbe Gold Und Saber.
Scheidean.stalt, Vormals RoesIslert

Urge-feira

1

N. o 122.161 - Polidor de organo polispxani aquaao Dow
Corning Corp.
N. 0 122.227 - Aperfeiçoamentas em ou relativos a processo de
confecção do produtos endurecidos
a partir do poliesteres não saturari • ; e compostos copolmerizávels
com èste3 esteres - N. V. Pbiliras Gloeilampenfabrieken.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Sandoz 5. A. - Declara a deModelo de utilidade deferido
N. o 129.765
Koppors Compaj
siz,tência do Privilégio de Invenção ny Inc. - Cumpra a exigência. i
em face do laudo tecn;co:

N.° 58.230 - Uni oôvo aparelho
defazer café de coador e outras infusaes - Domingos Garcia de Oliveira.
N.° 118.157 - Nôvo dispositivo
adaptável a máquinas de escrever
para datilografar folhas de bl000e
- Isidoro landim.

N. o 122.277 - Contróleo para
N. o 119.256 - NOvo modelo de
ljura de processamento de ti ra s - painel luminoso portátil - Adalrawto i f Slates Steel Corp.
berto Azamhuja de Mendonça
N. o 122.328
Contrôle de tem- Arraes.
peratura e;étrico
Tre Goodyear
N.° 120.059 - Novo modelo de

Tire & Rubber Co.
N. o 122.363 - Processo para a
sintcse de ureia - Shadan Hojin
Nition Plant Kyokai.
0 N.o 122.409 - Aperfeiçaamentos em proces ,o para produzir material magnét:eo - General Electric Com pany.
N.o 122.427 - Proce~ e aparelho para esfriar solidificar misturar e expulsar líquidas de baixa
condutividade termica - Carlos
Maria Jacopini,
N. o 122.440 - p oliineros Sintébicos - The B. F. Goodrich Company.

Dezembro de 1964 4375-\.,

camisa - David Markdil.
N.° 122.817 - Embarcação de
resina sintética com assentos em
forma de ferradura - Pirelli Soejeta Per Azioni.
N. o 147.688 - Novas disposieões construtiva,s aplicadas a hastes flexíveis e reguláveis para
armaç5 de óculos - Walter
Daffre.
Privilégio de invenção indeferido em face do laudo técnico
N.° 115;954 - Aperfeiçoamentos em freios de carrinhos de geladeiras fogôes o outros - Max
Lowenstein 8. A. Fábrica Aliança
de Artefatos de Metais.
N.° 118.335 - Moro P roce050 de
impressão abre plásticos e outros
_ Lois Bustaknante Fernandez.
Modelo de utilidade indeferido
em face do laudo técnico:
N. o 94.105 - Uma nova d i spo
de válvula sa--siçãoemcbrtua
nitária - Inalustam Indústria de
Artefatos de Metal Lda.
N.° 101.728 - Novo modelo de
lançadeira para earee - ~pão

N. o 122.494 - PrOCaaso de fabricação de silicatos de zirconio
alcalinos - Dcutsche Gold Und
Sliber Scheideannstalt Vormais
Roessler.
N. o 122.506 - Processo nôvo e
aperfeiçiado na preparação de dimetil 2, 3, 5, 6, estracloroteraftalato - Diamond Alkali Company.
N. o 125.952 - Acondieionador
de fono
Avco Corporaion.
N. o 129.552 - Panos texteis não
tecidos e mátodis para produrt - loa Fernando Goemann.
- Kenneth Nomes Barnard.
:N. o 132.986 - AperfeiçoamenGarantia de prioridade:
tos em ou relativos a filtros de
óleo - INI;urnetie Filter CorporaN.° 162.119 - Nôvo tipo de astion.
cavadeira e mdescarga automáN. o 135.383 - Nova composição tica lateral ou trazeira sem rota1-10 mataria - jolins Manville Cor- ção do corpo da máquina - Roberto Ribeiro Meira Arquive-se
piratien
N. o 136.013 - Processo para a de acôrdo com o art. 9. 0 do Código.
p rodução de oxido de etileno
lioll Interna tionale Research MaNP 153.274 - Gerador de Ione
at s crappij N. V.
para fina terapêuticos e condicioDvsenlio ou medeio industrial namento de arremigio franco laza
delerjdo em face do laudo Mc- - Arquive-se a prioridade de
nico:
acordo com o art. 9. 0 do Código.
N.° 132.8t2,7 - atc;va configure,
o externa aplicada a máquinas
para a execução de roscas em porcas
Berzuini & Matteucci Ltda.
N. o 139.590 - Original configuração em frasco para nquido e pó
- .Supre Sociedade Unia° de pro{lutas rt- irlaS para embalagens Limitada.
N. o 139.953 - Ndvo modelo de

N.o 153.378 - Conjunto de arruelas magnéticas - Benedito José
Tavares Leite - Arquive-se a
prioridade de acórdo com o areig0 g •° do Código.
N.° 153.377 - Naivo trovader
de porta - Benedito José Tavares
Leite - Arquive-se a prioridade
de a,c0rdo como art. 9.° do Código.
N.o 153.378 - Nevo tipo de
garrafa - Sociele Anonyme des
marcador - Benedito JORS TavaEtablis..3ernents Louis Regnier.
N.o 139.953 - N6vo modelo de res Leite - Aruive-ee a prioridade
irarrafa S'ociete Ononyrne dos de acórdo com o art. 9. 0 do CdF.tablj:zg ernents Louis ftegnier
d i go •
N. o 139.9511 - NiNvo modelo de
1)esistència dO processo:
garrafa - Sociele Anonyme dos
t:fabla, serrivids Louis 110gliier
Chai5. Pfizer & Go. Inc. - DeN. o 141.0a7 - Novas e original claro a desstancia do Privilégio de
c,nrkuraçrio ornamental aplicada Invenção para Processo de Trans-

a máquina n ra 1; 1111) 07 n de trinas formarão de Antibiótico têrnio 111.1raaaça:si i a, Meciweas Hermann mero 130.078
Anote-aa a (leQ 1 ;11\1'1(1;1 e nreiniv, , ,,, e, o

para processo para a prepatado

N. o 131.489 - Misse Spagno

de novos compostos beterociencoa Cumpra a exigência.

têrmo 130.699 - Anote-se a desistência e arquive-e 5 o procesao.
Chas Pfizer & Co. Inc. - Declara a desistência do Privilégio
de invenção para provem° para
processo para tratamento• de mefaie ferrosos tArrno 130.775 Anote-se a desiatancia e arquive-as
O processo.
5. A. White Martins - Declara
a desistência do Privilégio de Invenção p'ara a fabricação de aimento formo 132.576 - Anote-se
a desistência e arquive-e5 o proCeee0.

F,xisênc iaa
Metalúrgica Semi': 3. A. Opoente do Urino 85.212 - Cumpra a exigência.
N. o 101.748 - Produtos Enricas Wilkason g . A. - Cumpra a
exigência.
N.° 87.997 - Otto Haesiniann Cumpra a exgéncia.
N. o 89.580 - Luiz Carbono Bellini - Cumpra a exigência.
Metalúrgica Oriente g . A. Opoente do têrmo 138.816 Cumpra a exigência.
N. o 88.570 - Fram Corporation
- Cumpra a exigênca.
N.o 105.121 - Arthur William
Last e Kent Fauno Marquardson
- Cumpra a exigência.
N.0 108.067 - Indústria Universacom Ltda. - Cumpra a exigência.
N. o 113.390 - A,grauto S. A.
Indústria e Comércio - Cumpra a
exiglincia•

N. o 114.080 - Fábrica Nacional
de Artefatos de Metala S. A. Cumpra a exigência.
N. o 117.405 - Décio Paiol& Cumpra a exigência.
N. o 125.010 - Fábrica de Armas
Moderna Fara Ltda. - Ourara a
exigência.
N. o 99.651 - American Cyanamid Company - Cumpra a caig'éncia.
N.° 113.703 - nas Pfiz,er & Co.
Inc. - Cumpra a exigência.
NP 118.680 - Metais e Ferragens Dimas Comércio e Indústria
Ltda. - Cumpra a exigência.
N.o 119.590.- The Pura Oil
Company - Cumpra a exigência.
N. o 120.481 - Hooker Chemical
Corporation - Cumpra a exgéneia.
N.° 120.462 - H 000kor Chetaxical
Corporation - Cumpra a eagèneia.
N.° 125.012 - Fábrica de Armas Moderna Fara Ltda. - Cumpra a exigência.
N. o 125.292 - Fundicao e Indástria de Armas Lerap Ltda. Cumpra a exigência.
N.0 125.294 - Fundição e Indústria de Armas Lerap Ltda. Cumpra a exigência.
N.° 127.131 - Inelbrat: Trakiústrja Eletrônea Brasileira L!da. Cilb: n ,ra a i'xip.. ; neja • ,
N .o

IW(”

1:1(;

N.o 132.276 - John Palra Cumpra a exigência.
N. o 132.943 - Regina Kaninita
zer - Cumpra a exigência.
N. o 137.187 - Dominico Feri(
- Cumpra a exigência.
N. o 141.288 - Hugbes lIawthorne Trio. - Cumpra a exi gê ncie.
N. o 141.412 - Monezea & Henmeister Ltda. - Cumpra a PXfr
gência.
N. 0 141.434 - Amerieo
rillo - Cumpra a exigência.
N.o 141.774 - Pedro Tort Ros
- Cumpra a exigènoia.
N. o 141.895 - Julio Sanchcs Diniz ?Vett() - Cumpra aexigência.
N.o 144.832 - Itabajara Rodrigues - cumpra a exigência.
N.o 157.717 - Theophito de Almeida - Cumpra a exigência.
N. o 104.202 - Dr. . Kar/ Thomae G. M. B. N. - Cumpra a
exigência.
N. o 155.175 - Illinois Tool
Works Inc. - Apresente clichè
- Republicado por ter safdo com
incorreçõee.
Diverso ', r

N.° 116.120 - Oraste Vastarellf
Concedo o desarquivirrnento.
N. o 117.858 - Vladimir lichenko, Galina Polivanov, Nelson Jairo
Ferreira Rara e Armando Paulo
Pelegrini - Arquive-se o processo.
N. o 111.103 - Musa Ibrahim
Suri - Arquive-se o processo.
N. o 121.2s3 - The Mead Corporation - Arquive-se o processo.
N. o 126.434 - P. Hoffmann La
Rocha & Cie. Societe Anonyme Arquive-se o processo.
N.o 130.776 - Olin Mathieson
Chernixal Corporation ve-se o processo.
N. o 142.248 - Antonio Farid e
Sahid Bechara Abi Nahed - Concedo o desarquivarnanto.
-

EXPRDIENTE DA SEÇÃO DR
PESQUISAS
Rio, 25 de novembro de 1961
Notificação:
tini., vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lm
número 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias - para eventuais
juntadas de recursos, e do mesmo não
se tendo valido nenhum interessado.
Ficam notificados oa requerentes abaixo mencionados a comparecer a esto
Departimento fim, de efetuarem o
pagamento da taxa final concernentes
a expedição dos respectivos certificado dentro do prazo de sessenta dias
- na forma do parágrafo único
artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.
MARCAS DEFERIDAS

N° 428.992 - Polanyl - Classe 24
- Indústria de Tecidos Polstrri Ditn/4
tada.
N' 434.029 -- Delicias das abraça!
Vibert - Classe 48 - Augures Cat.
das £1
1) n !taniti Nribpi
N9 451.274 - Dipro - Classe zs
imiura
D;dro Distribuidora de Produto!
Indir4triall Limitada.
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N° 452.341 - Costa Azul - Cose 49 - Companhia Editora Playprint.
N 9 452.664 - A Sedutora -.
▪ 41 - Panificadora A Sedutora Limitada.
N 452.2755 - Santino - Classe
- Indústrias de Caldeiras Eureka
Santino e Filhos Sociedade Anônima
Com exclusão de fornos para tratamento térmicos, fornos para fundifrão, forjas mineração e pontos gigantes.
N° 452.756 - Santino - Classe 7;
e- Indústrias de Caldeira& E,ureka
&mino e Filhos Sociedade iaônima.
1\1° 462.034 - Roda - Classe 1
Fábrica de Produtos Rada Leonardo Sociedade Anônima.
N' 471.563 - Condor - Classe
- Condor Sociedade Anónima Indústria de Carrinhos e /Ia-aquedas.
N9 476.134 - GarmeMa - Classe
48 - sento Caetano da Silva Reid.
9 474.638 - Matarazzo - Classe
41 - Sociedade Anônima Indústrias
Reunidas F. Matarazzo.
N° 475.026 - Rififi - Classe 11
a- Stanley Vanca.
N° 475.689 - Rosaco - Classe 11
a-- Metalúrgica Rosaao Indústria e
Comércio Limitada.
N' 475.710 - Derlopes - Classe
16 - Serralheria Derlopes Limitada.
9 477.027 - Pop - Classe 5,5 Pop Propraganda Limitada - Com
exclusão de cartões comerciais e de
visitas.
N.o 478.873 - Caiçaras - Classe
32 - Clube dos Caiçaras.
FRASE IDE ESTABELECIMENTO
DEFERIDO
N° 451.747 - Consorcio de Advogados no Rio de Janeiro e Brasiliz
Carb - Classe 33 - Claudio de Souza Amaral - 'Artigo 117 número 1.
EXIGÊNCIAS
N° 435.308 - Marietta do &asai
Indústria e Comércio Limitada - Cumpra a exigência.
1\19 458.375 - Abaete Filmes Limitada - Cumpra a exigência.
N° 472.718 - Indústria Met&lúrgiea Ethelmetal Sociedade Anônima Cumpra a exigência.
N' 472.719 - Indústria /vIetaleirgice
Ethelmetal Sociedade Anónima Cumpra a exigência.
9 472.722 - Lusa - Classe IS:
Lavradores Unidos Sociedade Anônima - Cumpra a exigência.
IP 474.420 - Administradora Pi:retini Limitada - Cumpra a exigência.
1\19 474.499 - Crivelari Auto Pega
Limitada - Cumpra a exigéozia.
N° 475.282 - Nadim
Cumpra a exigência.
n"••••

N

N

N

DIVERSOS
N° 421.823 - Importadora Mercantil São Luiz Limitada - Prossiga-se
com os exemplares de fôlhas 9-11 com
inclusão das classes 8 e 34.
N° 446.497 - Recontex Comércio
e Representações Limitada - Aguarde-se tèrmo anterior.
N° 476.450 - Comercial de Equipamentos para Escritório Ungir!: Limitada - Aguarde-se têrmo anterior.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
DAS SEÇÕES REPUBLICADAS
POR TEREM SAIDO COM
INCORREÇÕES
Rio, 25 de novembro de 1964
Noittieação:

j Ur vez decorrido o prazo ck reNrso prevg pelo artigo 14 da Lei
de 19 de detesabso the
ittatro 4.b

1961 e asais dez dias - para eventuais
juntadas de recursos, e do mesmo não
se tendo valido nenhum interessado,
ficam notificados os requeerates abaixo mencionados a comparecer a este
Departamento a fim, de efetuarem o
pagamento da taxa final concernentes
a expedição dos respectivos aertifiaados dentro do prazo de sessenta dias
- na , forma do parágrafo único do
artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.

N° 448.778 - Studio Petipé Classes 33 - 50 - Rumbao Buiubao Limitada - Artigo 117 número
1.
N9 458.739 - Florença - Classe
8 - 13 - P. Koifman - Artigo 117
número 1.
N° 477.314 - Galeria São João
Dei Ray - Classe 33 - Edmundo
Saídie - Artigo 117 número 4.
N' 447.936 - Nogueira Alfaiate Classes 33 - 36 - Orlando Nogueira - Artigo 117 número 2.
MARCAS DEFERIDAS
N° 178.935 - Brag's Sc,otch Bar e
9 414.257 - infra-Sol --a Classe Restaurante - Classes 41 - 42 48 - Guy Pierre Bcrjeaut.
43 - 41 - Hindenburg Braga - ArN° 427.4,5 - Superarna - Classe tigo 117 número 1.
42 - Supermercados Peg-Pag Sociedade Anônima.
MARCA INDEFERIDA
9 448.154 -- Pulman - Classe
46 - Datergmtes ?ultima Limitada.
9 426.631 - Calcimentu - CiasN° 448.176 - Astor - Classe 34 & 16 - Calcimento Sociedade Anôni- Astor Publicidade e Decorações Li- ma Importação Comércio e Indústria.
mitada.
CADUCIDADE DE MARCA
N° 455.674 - Terral - Classe 21
- Terral Máquinas Agricolas LimitaConsorcio de E:apresas de Radiodida - Com exclusão de alavancas, de
câmbio, carrinhos de máquina de es- fusão e Noticias do Estado :(CERNE)
ciara a caducidade da marca
crever e inaacais de rolammtos.
N° 463.109 - Nob - Classe 46 Diário de Goiás - Número 233.147
- De E,dgard Bahiense D'Almeida - Otávio Batista Neves.
Face à prova que enquadra o pedido
N' 474.814 - Lahud - Classe 50 no permissivo legal e ao silêncio do
- Labuta' Sociedade Anónima Comér- titular declaro caduco o presente recio Administração e Participação.
gistro nos termos do artigo 152 do CóN° 475.691 - Rainha - Classe 39 digo.
- Companhia Paulista de Laica IndúsWaher Lantz Production Inc. tria e Comércio - Com exclusão de Declara a caducidade da marca Panesponja.
da t3 Companhia - Número 175.104
De Orbis Publicações Sociedade
FiZASE DE PROPAGANDA
Andnima - Face á prova e ao siDEFERIDA
lência da titular, declaro a caducidade
do presente registro.
N° 476.301 - Olho d'ágaa o melhor
aperitivo do Brasil - Classe 42 EXIGÊNCIAS
João Berckmans Dantas - Artigo 121.
urmeuil Freres Sociedade AnôINSIGNIA COMERCIAL DEFERIDA nima - Titular da marca: D. Ormeuil
N° 473.930 - P. E. R. U. A. - Freres número 175.839 - Preste esClasse 33 - P. E. R. U. A. Pon- clarecimentos.
to do Expresso Rodoviário União
DIVERSOS
America Limitada - Artigo 114.
N

N

N

V.

NOME COMERCIAL DEFERIDO

N° 425.456 - Salim Nasralla Prosisga-st com inclusão da classe 11
e exc l usão da classe 12.
N9 461.825 - Fobesa Sociedade
Anônima Indústria e Comércio Aguarde-se solução de tèrmo anterior.
N . 473.719 - Hydrometals Inc. Aguaide-se solução de tèrmo anterior.
N° 462.030 - Consorcio Imobiliário Flamingo Limitada - Aguarde-se
tétano anterior.

N° 414.074 - Aguas Sanitárias Super Globo de São Paulo Limitada Aguas Sanitárias Super Globo de São
Paulo Limitada - Artigo 109 número 3.
N9 425.901 - Pajussara de Construçõse Limitada,- Palussara de Construções Limitada - Artigo 109 número 3.
NG 475.516 - Sociedade Brasileira
OPOSIÇÃO
de Silvicultura - Sociedade Brasileira de Silvicultura - Artigo 109 núPromec.a Sociedade Anônima 'udu
. mero 4.
trie e Come.ccio - (Oposição ao termo duneru 642.364 - Marca Promac
TITULO DE ESTABELECIMENTO - Ciasses 8 e 501.
DEFERIDO
Pavilak Comércio e Indústria de
Madeiras Limitada - (Oposição ao
IP 414.299 - Rádio Técnica Gua- tèrmo número 642.120 - Marca: Tanabara - Classes 8 - 33 - Pedro colar - Classe 26).
Corrêa - Artigo 117 número 1.
Magnesita Sociedade Anônima 1\19 126.854 - Edificio Caiçaras Classe 33 - Rosei Engenharia e Ar- (Oposição ao remo número 646.216
quitetura Limitada - Artigo 117 nú- - Marca: Cife - Classe 16).
Tavannes Watch Co. Sociedade
niero 4.
N9 426.080 - Polibloco Pisos de Anônima - (Oposição ao térmo núPavimentação e Artefatos de Cimento mero 643.403 - Marca: Sonomag - Classes 4 - 11 - 15 - k- 50 Ciam 8).
- Flavio Henrique Franco de AlmeiSociedade Anônima Gordinho Braune
da e Vitorio Postiglione - Artigo 117 Indústrias de Papel - (Oposição ao
número 1.
térrno número 644.505 - Marca Vera
N° 431.213 - A. C. T. R. Agên- Cru!, - Classe 38).
cia Central Transportes Rodoviários
Teyná Comercial e Agrícola Socie- Classe 33 - Flavio E:Jaardo Bran- dade Anônima - (Oposição ao tênue
dão Caiuby e Benedito Sampaio de nar.ere 644.219 - Marca: Tavnan
Sanaa - Artigo 117 número 1.
Classa 41).

Dezembro de 1964
Panca Sociedade Anónima Indústaa
e Comércio - (Oposição ao tarmo número 635.353 - Marca: Pais-Tex Classe 10).
Fábrica P:.-el Limitada - (Oposição
ac térmo número 642.402 - Marca:
Piei - Classe 21).
De Millus Comercie. e Indústria de
Roupas Sociedade Anônima - (Oposição ao tal-mo número 644.538 - Mar.
Marina Marietta Corporation ca: Souvenir - Classe 36).
(Oposição ao têrmo número 641.582
- Marca: Arco).
Societa Per Azioni Geloso - (Oposição ao têrmo número 641.931 Marca: Gelar - Classe 8).
Sociedade Anônima Gordinho Braune Ine.strias de Papel - (Oposição
ao termo número 644.503 - Marca:
Vara Cruz - Classe 32) .

Laborterapica Bristol S.A. Indústria
Química e Fa-rwcataica - Oposição

ao aarrno n.° 643.534, marca Produtosparvex - Classe 3.
Laborterapica Bristol S.A. Indústria
Química e Farmacêutica - Oposaala
ao tarino n.° 642.211 marca Coletai)
- Classe 3.
Wanderer Buronmahinenwerk GMBH
Oposição ao têrmo n° 645.12 I.
marca Exacta - Classe 17.
F. Conte S.A. Indústria e Cornarcio Firma Brasileira - Oposição co
tõrrno n.° 648.872 marca Ipan Classe 6.
Indústrias Combra Ferragens S. A.
Oposição ao térmo n.° 647.923
marca Coimbra - Classe 50.
Edmond Byron Beattie - Oposiçao
ao tèrmo a.° 642.240 nome comercial..
Natalicio Tenorio Cavalcanti de .Vbuquerque - Oposição ao tarmo número 644.730 marca Folha Democrática.
Thomás Niccolas Chryssocheris Oposição ao têrmo n.° 628.743 marca
Sudissette - Classe 36.
Tupi Cação Indústria e Coiné:a:o
de Metais Ltda. - Oposição ao têrmo n.° 640.736 marca Tupy - Cl. 11
Seria Confecções Ltda. - Oposição ao têrmo n.° 641.514 marca Eistias - Classe 36.
Auto Union G M.B.H. - 01,0ção ao térmo n.° 643.240 marca DKV
- Classe 36..
J. R. Geigy S.A. - Oposição ao
têrmo a.° 642.213 marca Tcrazolkio.m

Classe 3.
A Companhia Antártica Paulista, lia
Sairia Brasileira de Bebidas e Conexo
- Oposição ao t&rmo n.° 641.966 Titulo: Adega União - Classes: 33
- 41 - 42 e 43.
A Companhia Antarctica . Paulista
Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos - Oposição ao têrmo 643.C26
- Título: Peixelandia 4 ° Centenaao
- Classes: 41 - 42 e 43.
Mecânica Rojan Ltda. - Opos:ção
ao têrmo n.° 644.543 marca Rodan
- Classe 8:
Coluna S.A. Gráfica jogos e Brinquedos - Opus ção ao termo 643.859
marca Col i na da Secretária,
Maquaai
i Illús
Vem,.0 !.;
;o termo nú
A
mero 6-12 S -,a) ma:Ta Weince. - Cl. 8.
-
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começara
nar r ax o prazo do 60 dias para O deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departann ato
Zrucional da Propriedade ladiastrial aqueles que se 1nlaarena prejudicados com a coneesaão do realearo reaucildo
:sisões para porta-blocos, guarnições
Termo n .9 652.522, de 23-7-19134
Arvini - - indústria e Comércio Ltda. para liquiditicarlar(s e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de maSaa
terial plástico para ctensilios e objetos
ÁRVIM
guarnições para bolsas, garfos, galerias
Ind. Brasileira.
para cortinas, jarros, laminados, plí..sticos, lancheiras, mantegueiras, ma,as,
Laisae
Artefatos de móveis em geral e adesivos orinois, pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiTermo n.° 652.523, de 23-7-1964
ros, pás de cosinha, pedras pomes, arti/avim — Indústria e Comércio Ltda. gos, protetocs para documentos, puSão Paulo
xadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
1f
porta-documentos, placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, sala:aos tuas, atielas,
(alasse 1
Emulsão para colar tacos, madeiras, du- tubos para ampolas, tubas para serin. ratex, eucatex, pastilhas, papel.
gas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhapapelão vidro, etc.
mes para acondicionamento, vasos, xíTermo n. 9 652.524, de 23-7-1964
caras, colas a frio e colas não incicidas
Arvim — Indústria e Comércio Ltda. em outras classes, para borracha, para
Sao Paulo
cortumes, para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
CALVIN
;Ind. zrasileill
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
16
para ladrilros e adesivos para azulejos.
Emulaão para pinturas em geral
anéis, carretéis par tecelagem e guarnações de material plástico para indúaTermo n. o 652.525, de 23-7-1964
tria geral de plásticos
Benito Bertoncini
Têm° 4.° 652.527, de 23-7-1964
Farmácia Cidade Rochiciale Ltda,
São Paulo

S.. J Paulo
Classe 48

Titulo de Estabelecimento
Termo n. o 652.526, de 23-7-1964
Plásticos "Elvaz" Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo

EL V à g
Ind. Brasileira
Classe 28
Para diatinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para teléones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acoadicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, caos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, crtuchos, coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de plástoco
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes. colherinhas, pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, es,:aadores de
pratos, !anis, formas para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas facas. guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, suar-

Teimo n.° 652.529, de 23-7-1964
Ruth da Silva Coletti
Sito Paulo

RUTE(' S
Ind. Brasileirai
Classes: 13, 17, 36 e 37
Titulo de Estabelecimento

Termo n. o 652.531, de 23-7-1964
Beriito BertoneIni
Sito Paulo
00 R•Co
"[Ind.

rasileira

Tèrmo n.° 652.535. de 23-7-i96„;
Diana Boutique CLeiircio de Roui,..s
Limitrida
São P.

DILNt
,£nd,
Drasileir.
C1.1e 36
Para disanguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botes, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, easação, coletes, capas, abales,
cacbecols, calçados, chapéus, cintos,
c1ntas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, Camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelo s , dcaninós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorPara distinguir: Materiais para construros, jogos de !ingeria. jaquetas, !aguas.
luvas, ligas, lenços. mantéis, metas,
maios, mantas, manc:rião, manilhas, paletós- P alas, Penhour, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijan-.as, pu.
abos, perneiras, quitnonos, regalos.
robe de chambre, roupa.), sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
suciares, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tater, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Classe 43
Para distinguir: Perfumes. essUcias, extratos água de colónia, água de toucador,' água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, agua
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fiaadores
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 pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar aios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabao e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados Para
Termo n.° 652.536, de 23-7-1964
banhos, pentes, vaporizadores de perfc. "Winor
- — Indústria e Comércio de
CI nák
me; escovas para dentes, coalselos, unhas
Artefatos Textil Ltda
e cibos, rum de louro, saquinho perfuSão Paulo
Z n d.
mado, preparados em pó, pasta, liquido C tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
Classe 3
cutkular; glicerina perfumada para os
Substâncias, redutos e preparações quí- cabelos e preparados para dsecoloO
VC
micas para serem usadas na medicina rir unhas, cílios e pintas ou sinais artiou na farmácia
ficiais, óleos para a pele
(,‘ dl° *4g
Térmo n. 9 652.528, de 23-7-1964
Termo n. o 652 .532, de 23-7-1964
'CM
Francisco Assis Lopes
Este Asiático Comércio e Navegação
São Paulo
'a
Limitada
Sao Paulo
Classe 23
, Lna.
!na. Drasileirt
Para distinguir: Tecido ,; em geral, te
Irid grksfljeCi,-calos para confecções em geral, para
Classe 3
tapeçarias e para artigos de cama
Classe 1
Substancias, produtos e preparaçoes quimesa: Algodão, alpaca, canhamo, cetim
micas para serem usadas na cnedicna
caroá, casemiras, fazendas e tecalos
Silico aluminato de sódio hidiartado
ou na farmácia
Iri em peças, juta, jersey, linho, nylon,
Termo n- O 652.533, de 23-7,1964
paco-paco, percaline, rarni, rayon, seda
Termo n. 9 652.530, de 23-7-1961
Siril
Socieci,do de Improtação e natural, tecidos plásticos, tecidos iraMário Pinheiro
p errneabilizantes c tecidos de pano couro
Representações Industriais L
São Paulo
e vestidos
São Paulo

Fíneira,

to

SIBIL
Ind. brasileira
Classe 8
Pirômetros, ter mopares, io para termopares, transformadores e reguladores
de corrente elétrica
Têrmo n.° 652.534, de 23-7-1964
A.P.B.I." — Administradora
e Bens Ikeda S.0
São Paulo

A.P.B.II,
Ind. Brasileira
Classe 41
Sal temperau

Termo n. o 652.537, de 23-7-1964
Reoresentaçõas e Comércio Arigab
Limitada
S, I

;(1

ÁRIG4B
'Ind. brasileira
CLss: 6
Máquinas para milastria textil
Termo n. o 652.538, de 217-1964
Sibrapuffs — Sociedade BrasiWra de
Puffa Ltda.
São Paulo

InetNflirta
Classe 50
O timbre de todos os seus liam essas
Classe 40
comercial.
M4gth tsleta.cloà, pufis e tanaboretts

' 4378 TArça-feira

MÁRIO

orlam,: ( Seção Mi

Doserebro do 1904,

armações para óculos, bules, bandejas. cais, arganel% argolas, armações de tcli
fantasiai fardas para a glitans,
Térmo n.° 652.539, da 33-7-1964
Yedapiso .Comérdo e Impenszealsiba- gWil& hmlibm4 g alocha', gravatas, gor- bases para televises, baldes, bacias, bol- do, aros, arruelas, atiçadores, ~imitas
a, jogos de !ingeria lasaittxs. Isauf-8• sas, caixas, carteiras chapas, cabos alças, arame para varais,abridores
ções Ltda..
juvas, ligas, lenços, mantes, ateima para ferramentas e uteasilioa, cruzetas, latas, açucareiros, alfanges, assadeira;
São Paulo
tuia, mantas, mandrião, maatlhas. pa- caixas para acondicionamento de ali- bacias, bandejas, bigornas, brocas, balo
TU/21W
leta. Palas. Penhom, pulover, pelariam, mentos, caixas de material plástico ,:ara xelas, buris, bainras, baldes, bules, bal.
lind,
peugag ponches, polainas, pijamas, pu. baterias, coadores, coos, canecas, co- des de metal, chaveiros, canivetes, ca-'
perneiras, guimonos, regalos, lheres, conchas, cestas para pão, cesti- bides, cabos de caçarola, cadeados, cal.'
- Classe 16
robe de chambre, roupão. sobretudos, nhas capas para álbuns e para livros deirões, cantoneiras, capsulas, castiçais,
Materiais impermeabilizaste& paia
suspensórios, saldas de banho, sandálias, cálices, cestos, castiçais para velas, cintas para caixotes, coadores, colheres,
• construções
meteres, aborta, sungas, atolas ou aladas caixas para .guarda de objetos, alu- caminhas de joias, cunhas, cuspideiras,
tuler, toucas. turbantes, ternos, uni- dam, coadores para chá, descanso sara crarneiras, chave inglesa, chaleiras, ca.
%irmo 8.9 652.540, de 23-7-1284
formes e vestidos
loa sopramos • Propaganda Isides•
pratos, copos e copinhos de -plástocu çarolas. conchas, canecas, conexões paClasse 23
para sorvetes, caixinhas de alástit o ra encanamentos, chave de fenda, caga,
São Paulo
-si agua Ilia sopasai, mnannsip and para sorvetes, colherinbas, pasinhas, arames, calibradores, dobradiças, diaMoa para confecçOes em geral, para garfinhos de- plástico para sorvetes, tur- esticadores, espremedores, escarnadores,
Itneffistiositwl
tapeçarias e para artigos de cama e minhas de plástico para sorvetes, &c.a escumadeiras, esguichos, formões, frigia
mesa: Algodão, alpaca, cánhamo, cetim, embreagens de material plástico emba- deka% ferraduras para animais„ facas,
Classe 50
11:apresam comerciais, fiscais e da caroá, .cesemirag fazendas e tec:dos de lagens de material plástico para sorve- facões, foices, furadores, fechaduras,
propaganda
paco-paco, percaline, ranal, rayon, seda ta estojos para objetos, espumas de ferrolhos, fivelas, formas para bolsa,
natural, tecidos plásticos, tecidos ima nylon, esteiras, enfeites para automó- formas para calçados, funis, grampos,
nrmo a.* 652.541, de 23-7-1964
pereneabilizantes e arados de pano couro veis, massas anti-ruidos, escoadore.s
garfos, ganchos, hidrantes, jarras, lami,Ataunclarle Publicidade Ltda.
lã em peças, luta, lesma% linho nylon. pratos, funis, formas para doces, fitas nas, limas, latas de lixo, molas Para
São Paulo
e, vestidos
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos portas, machadinhas, machados, maçapara bolsas, facas, guarnições, guarni- netas, martelo', navalhas de barbeag
Clame 37
Roupas brancas, para cama e mesa: ções para chupetas • mamadeiras, guar- porcas, pegadores, prendedores, perta
para porta-blocos, auarniçam radores, pinças, plainas, pás, panela;
O PONTO COMUM MI - Acolchoados para carnais colchas, co- nições
bertores, esfregões, fronhas, guardam- para liguidificadores e para batedeiras parafusos, pinos, porta craves, prato"
• Will/Mn RECEITA,
pai, jogos bordados, jogos de toalhas, de frutas e legumes, guarnições de ma- pires, pregos, picaretas, pinos de fixalençoSia, mantas para camas, panos para terial plástico para ctensilios e objetos ção, raatelos, rosetas, sacarrolhas, ser- •
Gauen: 41, 42 lia
amanha e panos de mames Malhem de guarnições para bolsas, garfos, gaierias rotes, talhadeiras, tesouras, talheres, tle.
Frase
rosto e banho, Malhas de mesa, toa- 'para cortinas, jarras, laminados, plás- Ias de arame, larguezas, trincos, tornai.
lhas para jantar, toalhas para chá e ticos, lancheiras, mantegueiras, malas. nas, verrumas, vasadores, válvulas pe.
firmo a.• 652.542, de 2344964
cal& toalhas pata banqueta% gastai- orita5is, pendedores de roupas, puxado- ra instalações domiciliares, :iraras
Antandarte Publidtd'ade Ltda.
•
Classe 11
Oca para cama e meu, toalhinhas res para móveis, pires, pratos, paliteiSão Paulo
ros, pás de casinha, pedras pomes, arti(cobre pão)
Para
distinguir
artigos e aparelhos dó90s, protetoes para documentos, pu- ticos e eletrônicos
Classe 22
em geral, artigos do:adores
de
água
para
uso
doméstico
em fio ou ma linha, estambre
mésticos, aparelhos e artigos para inso utak Dle TODA A Hoak Clinhamo
porta-copos,
porta-niquela,
porta-notas,
de seda ou de lã. fios de algOdato,
talações elétricas e ridráulicas; conjuncelulose, juta, 111, linho, plástico mu* porta-documentos, placas, rebites, todi- ta' de peças óticas, formando diversos
Classe 42
rayon, seda natural vara tecelagem nhas, recipientes, suportes esportes para aparelhos de ótica, instalações elétricas
Expressão
ou uso comum juta em fio ou em linha. guardanapos, saleiros tubos, tigelas, acessórios de rádios, aparelhos e inslã torcida, linhas em meada ou nove- tubos para ampolas, tubos para serin- trumentos didáticos, Instrumentos da
l'érmo n.o 652.543, de 23-7-1964
lua linhas brilhantes, Unhas para bar- gas, travessas, tipos de material plásRyuko S.A. — Indústria, Comércio e dal. para costura, crocites ou tdcom tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha- precisão, instrumentos e aparelhos para
fins úteis, instrumentos cientifico% acena
Importação
geai. linhas em meadas ou novelos, mes para acondicionamento, vasos, ya-- dadores,
acendedores elétricos, anima.
São Paulo
caras, :olaa a frio e colas não incicidas
meadas, retraia
em outras classes, para borracha, para 'adores elétricos, apitos, aipiradorse de
Ouse
34
CONSTRUTOR VOLANTR
, aquecedores, abat-jours, alto-falanPara distinguir: Os seguintes artigos: corttunea, para ~mineiros, para sapa- pó,
antenas, acumuladores, rimPletcaa
Tapetes para automóveis, tapetas, cor- teiros, para vidros, pasta adesiva para tes,
Teetstria Brasileira
tinas. passadeiras. capachos. linóleos, correias, pasta e pedras para afiar dores, anemômetros, amperõmetros, asoleados e encerado., panos para toalhas rebolos, adesivos para tacos, adesivos sadeiras elétricas, adaptadores de mia
Classe 49
para ladrikos e adesivos para azulejos, croacópioa, agulhas ara fonógrafo,
e —
Brinquedos formados por blocos de aranéis, carretéis par tecelagens e miara aquecedores de ambiente, aparelhos da
Ouse
24
asar. montados, no 'titulei de carrinho
Mamara. atacadores para espartilhos rações de material plástico para Indús- contrõle e medida, aparelhos de expurgo utilizados na limpeza • desinfecção
tria geral de plásticos
Tbrasoa as. 652.544 a. 652.550, de e calçados, . ataduras de algodão para
de
sentinas, mictórios e outros local,,
23-7-1964
* diversos fina, exceto para fias medica.
aparelhos de ligações para banheiros,
Dia. Nacional de Veludoa
mis, bandeiras, bordados, braçadeiras,
Tênia) a.° 652.552, de 23-7-1964
aparelhos de ar refrigerado, aparelhos
.
• São Paulo
borlas, cadeados, capas para móveis e
Eirisnd Óleo "Gkd" S.A.
de ar condicionado, aparelhos de alta
pianos, carapuças para cavalos. corSão Paulo
tensão, aparelhos automáticos para des.
am &brasil, 111. :Itaa, forros, franjas.
cargas
de água, aparelhos de alarme,
fanga feltro para órgão. !Moa 9alas
VEL—LASTI'C
aparelhos de aquecimento central,
mochilas, mosquete"--detglamprins,
relhos de aproximação, aparelhos para
0I01.
Indústria Prasil eira
roa, nesgas, ombreiras e enchimentos
bordar, aparelhos para arqueação de
Indtistria Brasileira
para roupas de homens e senhores,
volumes, balanlças, batedeiras, batedeipanos para enNites do móveis. aio
ras para refrescos, batedeiras para líClasse
41
fazendo
parte
dos
meamos,
palmilhas,
quidos e massa, binóculos, bules elétriClasse 31
Óleo de girmol
passamaies, pavios, rédeas, rendas, racos, bobinas para rádios e televisões,
Artigos de vedação: Anéis de vedadas das,
slabaainhas pana vestidos.
baterias, baterias elétricas, busiaaa. baara justos% arruelas, bucha& bolas telas,sacas,
Têrtoo
652.553,
de
23-7-1964
tampos para almofadas, não farómetros, bússolas, bobinas, balcões frl•
ara -lavada& massas ara craafetr, citLantwhes "Lipappeta" Ltda.
gorifico& aparelhos para banho de ar
ados de oorracha pare potes. canale- sendo parte de móveis, artigos esta
São
Paulo
quente, chuveiros elétricos, coqueteleltes, gachetas. falhas de cortiça, ¡untas feitas de algodão, clinhamo, linho, juta
raion, lã. oêlo e fibras não
de cortiça. lonas, lonas para freio% seda.
L.APIPPICTA' - ras, churrasqueiras elétricas, craves eléinchildos em outras classes
tricas, chaves automáticas, chaves Par.
rmanguelras. mangotes, molas para veantenas
e fios terra, contactos elétricos,
dação. pestanas. rolhas, tampas. tcboa
,
Uasse
ti
Têmo mo 652.551, de 23-7-1964
de jato para vedação, tirai. tampões. Metais e Ferragens Dimos Comércio a
Lanches (refeições Prontas) candelabros, chaves de alavancas, chaves de tomadas, comutadores, cafeteiras
tubulações para vedação, válvulas de
Indústria Ltda.
Térmos na. 652.554 a 652.556, de elétricas, compassos, câmaras frigorifi.
vedação e juntas
São Paulo
eu. caixas de descarga pira vasos sa23-7-1964
Classe 36
nitário; aparelhos para cortar pães, caErcio José Della Nina
Para distinguir: Artigos de vestuários
feteiras automáticas, câmara fotograSão Paulo
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
D I At O g
ficas e cinematogreicas, chassis, conaventais, alparcatas, anáguas, blusas,
densadores, castiçais, condensadores paIndustria Bra e il eira
botas, botinas, blusões, boinas, baba
ra vapor, colimadores, aparelhos cor(louros, bonés. capacetes. cartolas, cara‘IOLLA NINA
tadora de frios, cabos e condutores elé•
casação, coletes, capas, clialea
Classe 28
tricos, contadores de rotação, caixas
sschecols, calçados, cptiss. cintos. Para distinguir: Artefatos de material • In giétria Braelleira
para revelação de papéis moltográficos.
'atas, combinações, carpinhos, calças. plástico • de asam: Redpientos fabricâmaras ampliadoras, kompreasores. máClasse 11
srchoras e de crianças, calçbes, cal- cados de material plástico, revestimença:, camisas, camlaslas, -amimam. tos confeccionados de substâncias ani- Abotoadores de sapatos, afiadores, al- quinas cinematográficas, instrumentos
de calcular, chicotes pare automóveis,
(Tetas. ceroulas, colarinhos, cueiros. mais e vegetais: Argolas, açucareiros. dravas, alavancas, alicates,
ancinhos, anéis para chaves, apitos bu- cronômetros, carrilhões, aarelhos de coeisacos, chinelos, dominós, echar..

lorça wtetra 1
lar fotografias, aarelbos calibradores,
cinematográficos, aarelhoa de coatrôle
h cinematográficos, aarelhos de contraia de sons, aarelhos de comunicações
Interna, disco & gravados, diais, ducras,
diafragmas ara fotografias, despertadores, enceradeiras, expremedores elétricos, estufas, esterelizadores, esquadros
de aço, esquadros de agrimensor, extintores de incêndios, aparelhos para ex.
premer frutas e legumes, aparelhos estereoscópicos, escalas indicadoras de
maré, eletrómetros de quadrantes, espectroscemios, exaustores, estojos para
filtros com torneiras, aparelhos eletrônicos em geral, equipamentos eletrônicos, elétricos e rádios-técnicos, fogões,
fórnos e fogareiros elétricos, faróis, faroletes, fios para eletricidades, fios terra, aparelros fotográficos, ferros elétricos de engomar e passar, ferros ao;nuns a carvão, ferros elétricos para
soldar, fervedores, fusiveis, filmes revelados, fôrmas elétricas, filtros de
óleos para motores, aparelhos de frequência modulada, máquinas fotográficas, ailmes rígidos, fonógrafos, fitas métricas, instrumentos fisicos, focalizadores para câmaras fotográficas, geladeiras, garrafas térmicas, geradores automáticos, geradores estáticos e eletrônicos de alta frequência que funcionam
com válvulas para aquecimento por dielétrico e indução, fitas magnéticas, aparelhos para gás engarrafado e aparelhos de inversão, heliógrafos, hidrenne.
Mos, holofotes para automóveis, interruptoms, isoladores, impressores, aparelhos de inter-comunicação, indicadores de nivele, irmãos ermanentes ara
rádios, aarelhos de gás neon, gravadores de fitas, gravadores de discos, máquinas impressoras, fotográficas, isolantes elétricos, instrumentos matemáticos
e didáticos, isoladores de corrente, inetrumentos nâuticos, instrumentos para
medida e contrede para mecânicos, intermediários para filmes, lâmpadas, lu-

netas, liquidiaicadores, lupas, lampeems,
lustres, lentes, aarelhos luminosos, aparelhos de luz fluorescente, limpadores
de para-brisas, lanternas portatels e lanternas de mão, luzes trazeiras ara veículos, microscóios, cicrômetros, manômetros, monóculos, mostradores, mostra,
dores de rádio, microfones, medidores
de rõscas, lentes de contacto, medidores
de intervalos, aarelhos para eleição, miras de qualquer graduação, massaricos,
normografos, níveis de ferro, níveis de
água para caldeiras, óculos, instrumentos óticos de observação e medida, aparelhos de ondulação permanente, objetiva para ampliadores, misfuradores para
banheiros, painéis de carros, para raios,
plugs, panelas elétricas, panelas de
pressão, pistolas de pintura, pickups.,
pilhas sccas elétricas, prumos, panai
grafos, parónietros, pantõmetros, pirô
metros, instriunentos de precisão, paris
copios. prismas fotográficos e puxado
res de filmes, potenciõmetros, revolver
para pinturas, projetores cinematográficos, pince-nez, aparelhos de refrigeradios. quadros de comando, refletores
çao, refrigeradores, réguas de aço, rã
reatores, relays, receptores, geradores
automáticos, relógios, relógios de ponto
e de vigia. rsclutores, resistências elttricas, registros para água, registros para canais e comportas, receptores de
sons, reatores para luz fluorescente
reostatos, registros para vapor, registros
para bides, para banheiros. para aparelhos bebedouros, para lavatórios e para pias, registros de água, secadores para cabelos, quebra-luzes, sorveteiras.
sincronizadores, sextantes, selecionada
rem sifões, sereias de alarme, aparelhos
paro soldar, soquetes, sinaleiros, reguladores automáticos ou não, aparelros
-

DIÁRIO OFICIAL (Seção 'II)
de televisão, telelupas, telêmetros, tomadas, telescópios, teodolitos, tecnigrafoi, termômetros, tomadas de correntes,
aparelhos de telegra% sem fio, transformadores, trenas, torradores de cereais,
torneiras de compressão, torneiras de
alta pressão, torneiras com dispositivos
para aquecimentos de água, telefones,
telescópios, transmissores, toca-discos
automáticos ou nem., tubos conduits, terminais para baterias, voltímetros, ventiladores, válvulas, válvulas de redução, válvulas para rádios, válvulas para gua, válvulas de descarga e pressão,
válvulas de comportas, velas para filtros, aparelhos transmissores, aparelhos
de transmissão e recepção de sons,
tripés
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos paar animais, amido.
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, aze:
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
cafè em pó e em grão, camarão, canela.
em pau e em pó, cacau, carnes, chá.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, cansam, coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes.
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, em
padas, ervilhas, enxova& extrato de to
mate, farinhas alimenticias. favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão
figos. frios, frutas secas naturais e crim
ta/izadas; gmcose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, !fincas, leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas. linguiça, louro, mas.
sua alimentícias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada. macarrão, massa de tomate, saci e melado, mate, mas.
tas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes óleos comestivels, ostras, ovas,
pães. piaos, prliném pimenta, pós para
pudins, plckles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, astilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sanduíches, salsichas, salame:, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Tarmo n.° 652. 557, de 23-7-1964
Ercio José Dela Nina
São Paulo

23ELLA NINA
Indústria Brasil e.A.ra
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos paar animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão. camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais. cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, cangam, coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de fru.
tas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de to.
mate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas naturais e aistalizacias: gricose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grais de bico, gelatina,

Dezembro de

çoiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, lingtaas,
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga.
margarina, marmalada, macarrão, mas
83 de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscas'*, nozes; óleos comestíveis. ostras, ovas,
paca piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizzas. pudius:
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, saga. sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes. sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca. tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

1964 4379

Têm() na 652.564, de 23-7-64
Kantur — Kangardo Torisino e
Passagens Ltda.
Guanabara

effliir~
,indústría Zrasileira
Classe 50
Articiasa da classe
Termo n.° oa2.565, de 23-764
Kantur — Kangardo Turismo e
Passagens Ltda.
Guanabara

Termo n.° 652.558, de 23-7-64
"Mim - — Discos, Livros e Imola
mentos Musicais Ltda.
. São Paulo

,DILIM

Classe 33
Insgnia comercial

Classe 32
Armanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nac:onais e estrangeiros, publicações impressas, revista. Propaganda era rádio,
televisão, jornais, programas radiolõidCOS, peças teatrais e c_nematográficat
e revistas impressas

Tenno n.° 652.566, de 23-7-64
°Ia Garcia de Freitas Maior
Miam Gerais

Termo n.9 652.559, de 23-7-64
Jubens Bizzi
São Paulo
ar

10 ALICERCE Á CHAVE

Classe 16
Para distinguir: Mataria siexciusivaraente sara construção e adorno de prédios
e estradas

Têrmo n.° 652.560, de 23-7-64
Emilio Guedes Pinto
São Paulo
I

I4 1

NESPACIAL

Classe 33
Titulo
Termo n." 652.561, de 23-7-64
Imobiliária Gerson I. A .
Rio de Janeiro

Emi~ Jee144
Classe 33
Titulo
Têm() n. 9 652.562, de 23-7-64
Imobiliária Gerson S. A.
Rio de Jane;ro

EDIFICIO
Carvalho Alvim
Classe 33
Titulo
Tèrmo n.° 652.563, „le l3-7-64
Kantur — Kangardo Turismo e
Passagens Ltda.
Guanabara

KANTUR Kanaaroo Turismo
e Passagens Ltda.
Moine ~amaça/

[indústria Brasileirtt
Classe 4/
Artigos da classe
Têtano n.° 652.567, de 23-7-64
Quirnica Industrial Sulina Ltda.
Paraná

BURGUEáÀ
bit:irisem 41risiIirii;
Classe 46
Sabia comum em pó, ao tabletes. era
batras granulados e liquido. PradutO1
e preparados em pasta e liquido% para
conservar, limpar e polir tn'rveis et
metais
Termo n.° 652.568. de 23-7-64
Quimica Industrial Sulina Leda.
Paraná

ROMPEDOR
i intiústrti Brasileira:
Classe 46
Sabão comum em pó, em tabletes, UI
barras, granulados e líquido. Produto;
e preparadas em pasta e líquidos para
etatservar, limpar e polir móveis 1
metais
Termo n.• 652.569, de 23-7-611
Química Industrial Sulina Leda.
Paraná

o_LAs

sico

Tecitstrte
Classe *
S abão comum em pó, em tannetes, em
barras, granulados e líquido. Produtoa
Ia preparados em pasta e liquidnx. para
lmosaervar, limpar e polir móveis 1
ramais
-

-
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Termo n.° 652.570. de ”4-64
química Industrial Sulina L d á.
Paraná

t

Is

Té:mo n. 652.576, de 23-7-64.
Ciclone Ltda.
Paraná

.CAM3ARÁ

r1CLONE

rinddstriu Braslicir

FESTIVAL DA CERVEJ

DE go PáUlp

e:'olo n.° 625.577, de 23-7-64

e,
Satã° comum em pó, em
barras, granulados e lic,ualo
e preparados em pasta- e liqu:ilx.)s. para
conservar, limpar e polir al oveis e

4'1.1 112V

Indústria e Comércio Ltda.
Paraná

ARNEY,

metais

Termo n. 652.571, de 24 7 61
1VIovelaria Catetinho Li 1 J.
Pernambuco -

indústria Brasileira

[Movelaria: gatetínho
'Ltda.
,a

Classe 41
aos em geral, creme de leite, coalhada, loghurt, leite, leite em pó e leite
condensado, manteiga, queijos e
requeijões

Lit..

Termo 11. 9 652.578, de 23-7-64
^araná Imóveis .
Paraná

Nome comercia)

Termo n. 652.572, de 23-7-64
Comissário e Descascadora de Cereais
Ltda.

. Classe 33
Sinal de propaganda

Têrmo n.9 652.584, de 23-7-1964
Edições e Promoções Ltda. 1
Ouros
Guanabara
FESTIVAL DA CERVEJA
DO EST. DO RIO DE JAN EIRIN

Titulo

Têrmo n.° 652.579. de 23-7-64
Itapetininga Propaganda Sul Ltda,
Paraná

itapetininga

Têrmo n.° 652.573, de 23 7-64
Metropolitana Ltda. — Tu- ai*INgêucia
rismo e Representações

eropaganda Sul

Paraná

Amacia metropolitana

. Classe 33

TtuIo
Têrmo n.• 652:580, de 23-7-64—
Importadora Paranaense S. A.

Classe 3:
Título

Classe 33
Sinal de propatlanck
Termo n.o 652.585, de 23.7,-1964
Ouros — Edições e Promoções 7'
Guanabara
FESTIVAL DA CERVEJA

DE MINAS GERAIS

:Paranaense
'Importadora.

Classe 32
Sinal de propaganda
Têrmo n.° 652.589, de 23-7-1964
Banco Comércio Indústria da América
do Sul S.A.
Guanabara

Classe 41
Ttulo

Um Lançamento Positivo

Paraná

Termo n.9 652.574. de 23-7-64
TV Programas do Paraná T.9(la.
Paraná

,Com a Pulga
ktTái" cla'Or'elhá

Térmo n.• 652.582, de 23-744
Para distinguir: Tornais, revistas e pu-

blicações em geral. albuns, programas
ladicanicos, peças teatrais e dnemato- Ildftcas, a saber: albuns, tornais. puRicações em geral, programas radiof6Mcos, programas televisionando& Peças
teatrais e cinematográficas. revistas
Termo n.° 652.575, de 23-7-64
TV Programas do Paraná Ltda.
Paraná

Termo n.° 652.588. de 23-7-1964
Ouros — Edições e Promoções Ltda.
Guanabara

FESTIVAL DA CERVEJA
DO PARAM X

Classe 33

Classes: 33 e 41
Título

Classe 32

..-lasse iL
sinal de propaganda

Paraná Imóveis

Comissário e
Desciscadera de Cereais

Ouros — Edições e Promoções Ltda.
Guanabara

FESTIVAL DA CERvr,
,ÁDA GUANABARA
me.

Classe 32
Sinal de propaganda
Termo n.o 652.586, de 23-7 1964
Ouros — Edicões e Promo.A?:, Ltda .
Guanabara
FESTIVAL bACERVEJA
'DO RIO GRANDE DO SUL

--

aasse 32
i.
-rasques, anuários, álbuns ....,....s.
cartas
"cai/Jogos, bruta na& .
a estrangeiros, publicações boraSas, revistas. Propaganda em rádio,
televIslo, jornais, programas radicas!.
tIng , peças teatrais e cinematográficas
. • revistas impressas

Na Conta do Progresso
Classe 33
Frase de propaganda
Têrmo n .o 652.591, de 23-7-1964
(Prorrogação)
Riepe
Alemanra

escalrecléat

"
8,
Oirr

652.587, de 23.7-1964
Edições e Promoções Ltda.
Guanabara

Tfrimo n.°
011191 ••-•

FESTIVAL DA CERVEJR
OE SANTA CATARINA /

C asse 32
Titulo

%Ciar: e 46

",

Térmo 1È.° 652.583. de 23-744
Ouros — Edições e Promoções Ufa.
Guanabara

Dezembro de 1964

PRORROGAÇÃO

TIKU
Classe 33
S-nal d- e propagand,

t:lp.sse 1,
Sinal d.. o-o7,amaicit

RRIWO DO NÚMERO . DE HOJE: CR S 10.09

Clas-e 17
Lapa com mina de Plumbagina ou de

todos os
grafite, lapis em tnntéria
péneros (bor-acha en-1 ,1-r-s4 dP ceullói.
de, 'chifre artificial. clVf-e, metal, etc )

