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SEÇÃO III
ANO XXII -- N.° 233

CAPITAL FEDERAL.

TERCA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 1964
wiN

DEPARTAMENTO NACIONAL
Decisões do Senhor Ministro
Rio, 2 de novembro de 1964
S.A. Farmaceutic.1 Itália — Recor"
rendo do despacho do extinto Conselho
de Recurso da Propriedade Industrial
que reformara despacho do Senhor Diretor Geral do D.N.P.I. concessivo
do pedido de caducidade dá marca Micet;na. registro n.° 79.191. do requerente Laboratórios Moura Brasil Oslaudo Rangel S.A. — O Senhor, Ministro exarou o seguinte despacho: Dou
provimento ao• recurso, em face do
parecer. — Voltem os processos termos 179.638 e 179.640 ao D.N.P.I..
para os devidos fins. — Em 24 de
outubro de 1964. — (a) Daniel Fa.
raco — Ministro da Indústria e do
Comércio.
(Republicado por ter saldo com incorreções no Boletim do dia 30 de
novembro de 1964.
•

REVISTA pÀ PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
da AMOS exemplares na forma proposta pela D.M.

•

EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE RECURSOS

pedido de restauração do presente processo nos Urinar do que prevê o artigo 204 do Código.
N.° 457.455 — Zelador — Clame .2
— Ipril S.A. Indústria e Comércio —
Concedo a restauração.

Cancelamento de marcas:
Magano Segadaes Roupas e Comér.
tio Ltda. — Declara a desizténda de
Exigé'nrlaát.S.A. Indústrias Reunidas F. Matitulo: Magazin Segadacs zi.° 204.110
tarazzo — No pedido de reconsidera" 1BESA — Indústria Brasileira de —
Anote-se a extinção do presente
ção do despacho de indeferimento do Embalagens S.A. — No processo ter.
pedido de registro de aeOrdo com o
termo n.° 386.933, marca Esporte. —
n.° 196.124 para IBESA — Prove art. 151, item 2.° do Código.
De acordo com o Decreto n.° 535, de a sua alteração de nome.
23 de janeiro de 1962, artigo 63, nego
Angebna Ginotti — No pedido de Magazin Segadaes Roupas e Comer.
deferimento ao pedido de reconsidera- rebonsider. ção Ao despacho de deferi- do Ltda. — Declara a desistência da
ção de fls. salientando que a própria mento do tkmo n.° 465.811 — Man- marca: Segada, n"• 0 204.107 — Anote.
interessada reconheceu como correto ri tenho a exigência.
se a extinção do presente pedido de
despacho que modificou as etiquc,a.s.
registro de acórdo com o art. 151 II° 2
Esta Diretoria, entretanto, já tem firdo Código.
Recursos:
mado em outras. ocasibes o ponto de
Fábrica de Móveis Palmira Ltda.
Manikyu Indústria de Máquinas Agrivista de qualquer alteração para mais
— Declara a deaistancia da marcar
colas
Ltda.
Recurrendo
do
desnava
ser
objeto
de
poder*
sã
no cindi*
pacho que indeferiu o termo 107 949, Palaxira n.° 204.227 — Anote-s a ex.
depósito.
tinção do presente pedido de registro
privilégio de invenção.
Cia. *Nitro Quimic.a ,Brasilelra
de aceirdo com o art. 151 n•° 2 do
Iantzen,
Lie
—
Recorrendo
do
desCódigo.
No pedido de recon.sideração do desEXPEDIENTE DO DIRETOR
pacho de deferimento do termo anate- pacho.que deferiu o termo n.° 299.458; Irmãos
Indústria e Comér.
. GERAL
ro 388.048. marca Nitrotox Super do marca Jansen do requerente: lampo cio Ltda. Mendonça
— Declara a desistência do
requerente Niteosin S.A. Indústria e S.A. Decoraciones y Muebles.
comercial: Irmãos Mendonça In.
Rio, 2 de novembro de 1964
Comércio 'de Produtos Cluinrcos. — Jantzen. Inc Recorrendo do des- nome
pacho que defer:u o termo n° 299..459 dúsina e Comércio Ltda. a.° 206.283
De
acórdo
com
o
artigo
63
do
Decreto
Labo .atórios Lepetit — No
marca jansn do requerente: Jansen — Anote-se a extinção do presente
pedido de reconsideração do despacho n.° 535, 'de 23 de janeiro de 1962, e S.A. Decoraciones y Muebles.
pedido de registro de acordo com o
de deferimento do termo n.° 87.006, parecer da Divisão de Marcas nego
art. 151, a° 2 do Código.
deferimento
ao
pedido.
de
reconsideraJantz,en,
Inc
—
Recorrendo
do
cisemodelo de utilidade para novo estojo
Siemens do Brasil Companhia de
para supositórios e ampolas do regue- ção de fls, para o fim de manter o pacho que deferiu o termo n.° 299.460
despacho
concessivo
do
registro
coamarca Tansa do requerente: Jansen Eletricidade — Declara a desistência
rente: Indústria Maps Ltda. — De
da marca: !piranga n.* 218.822 —
acórdo com o artigo 6N do Decreto forme consta de fls. verso. 'visto já S.A. Decoraciones y Muebles.
ser
a
requerente.
titular
de
marcas
com
Anote-se a extinção do presente pedi.
a.° 535, de/23 de :aneiro de 1962,
do de registro de acordo com o artigo
EXPEDIENTE DO DIRETOR
nego colhimento ao pedido de reconsi- o inicio em Nitro. como N'trosin e
n.° 151 n.° 2 do Código.
GERAL
deração de fls, pelo fato de ser a ante- Nitropõ.
rioridade impeditiva ai apontada posSão Paulo Alpargatas S.A. — No
Indústria Vici S.A. — Declara a
Dia 1.° de dezembro de 1964
terior a data da entrada deste processo pedido de reconsideração do despacho
desistência da marca Molho Vici nt.
no D.N.P.I.
mero 219.615 — Anote-se a extinção
de deferimento dó termo n° 396 579.
Notificaçao:
do presente pedido de registro de acte.
Artur Eberhardt Sociedade Anónima marca Fronteira D'Oeste do requerenIndústrias Reunidas — No pedido de te: J. Berenzon. — De acordo com
Uma vez decorrido o prazo de re- do com o art. 151 n.° 2 do Código.
'reconsideração do despacho de deferi- o artigo 63 do Decreto n.° 535, de curso previsto pelo artigo n.° 14 da
Civilit Indústrias de Artefatos de Cie
mento do térmo n o 142.026, modelo 23 de janeiro de 1962 acolho o pedido Lei n.0 4.048. de 29 de dezembro de cento Amianto S.A — Declara a
de utilidade para • caneta com ponta de reconsideração de fie, para o. fim 1961 e mais DEZ DIAS — para even. desistência da marca: Civiester númemagnética de Nacão lo requerente: de indeferir o presente regis!ro por tuais juntadas de recursos, e do enca- ro 225.937 — Anote- se a extinção do
Hermann Erank - Na forma do arti- cons'Aerá-lo cadente com as marcas rno não se 'tendo valido nenhum inte. presente pedido de registro de adir:do
go 63 do Decreto ri! 535, de 23 de na. 171.310 e 268.078 Far-West . • ressado, ficam notificados os requeren- com o artigo número 151. n.° 2 do
Código.
janeiro de 1962 n..go deferimento ao
N. V, Chemische Industrie Synres tes abaixo mencionados a comparecepeds io de àconsideração de- fls., para — No pedido de reconsideração io rem a éste Departamento a fira de Ctvilit Indústrias de Artefatos de
o hm de ruan'er o despacho concessivo despacho de indefer'nento do têrmo defina -em o pagamento da taxa final mento Amianto S.A — DeclaraCia
do registro, tendo em vista os pareceres n.° 199.082 marca: Synol te — De concernente à expedição dos respecti- desistência da marca: Civileno núme.
vos
cer'ircados
dentro
do
prazo
de
técnicos constantes do processo.
Po 225.938 — Anote-se a extinção do
aciárlo com o nrtigo 63, do Decre:o
Otis Elevator Co m -sanY — OP0':1 n ° 535 de 23 de Janeiro de 1962 SESSENTA DIAS — na forma do presente pedido
de registro dracórdo
ção ao tênno n.° 94.972 p-'vileg .0 de nego adolhiirie.nto ao ardido de recon- nnrãorato ún i co do art i go n.° 134 do com o artigo número
151, n.° 2 do
da Propr'edade Industrial.
:menção.— Arcinive- ,e a oposição e sideração constante do fie, para o fim
Código.
p-ossiga.se.
de manter o despacho de indrferimeoo
R r.s•
Civiiit Indústrias de Artefatos de Cide processos:
anterior, visto que há interter,ncla en
mento
Amianto S.A — Declara a
Exigência:
e
N"
421.
0
3S — Subir e descer lago
ter as marcas Synolite. registrando
des — (',lasse 49 — Coluna desistência da marca: Civion mime.
Snolite não Sintex, como af.rmado pela
Termo n.° 232.206 — Olobex
225.940 — Anote-se a extinção do
Sociedade Edita Ltda. — Defiro o ro
dades S.A. — Apresente a interessa- reconsideração registiada.
presente pedido de registro de' acorde
Reconsideração de despachos:

Rio, em 2 de novembro de 1964
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RepartiNS •kt'ox:
deverão remeter YrgálOediente
destinado d pablicação nos
jornais, diáriegnente, até ás
15: horas, exceto . aos - sábados,
quando deVierão MIM+ até às
11,30 horas. j.•.!'
— As reclamaçãe's- pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, de"Verão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
.9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressatvadas, por quem de
reito, rasuras e enteados.
— 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 vincidas
' poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Pará facilitar aos assinantes
• verificação do prazo de validade de mas assinaturas, na
—

A

.ENPEDIENTE
DErA~NTO, DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR • GERAL
‘k. *
•
ALBERTO DE'BRITO PEREIRA

•

11.•EIFE
fA

.4- 4)aviço oa Pum.seaçaaa
Die.
4tERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
saçÂo
Roça° ao publicidade do oxpodlante am DepArtarnibr•to
Hack/nau da Propreludado Imesamerfae a. MenlirtérIe .
çs IndpatrIa • ConlE*Eke

Inauseso nas encima -oo Departamento de knersola
, Nacional

•

t1SSJNAUTR.1i

REPARTIÇÕES rt: PARTICULARES

UNCJON ÁRIO3

Capita) e Interior: Capital e interior:
Semestre
. Cri 600,00,Semestre . . . Cr$ 450,00
Ano
• Cr$ 1.200,00 1 Ano
Cr$ 900.00
.
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.300,00 Ano
Ano
Cr$ 1.000,00
pule supMeir do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar soluça.' de

Prioridade de andamento: tumultua
o artigo número 151, n.° 2 do serviço; nço tem amparo legal.
• propr o do espir to da lei, sendo
Magazin Segadaes Roupas e Comér- até sua qualidade intrínseca e sua razão
cio Ltda. — Declara a desistência da de ser, tratar a todos iguatmente.
marca: Segadaes n.° 252.532 —& Anote"Todos são iguais perante a ler •
ae a extinção do presente pedido de aforismo conhecido de todos quando
registro de acórdc com o artigo 151 se torna justo. por circunstâncias dia.° 2 do Código.
versas, tratar desigualmente a pessoas
ou causas desiguais, a Lei claramente
Desistência de _processo:
o espeaca.
• Empresa União de Transportes IsoAssim, em casos de empréstimos de
doviários Ltda. — Declara a desistên- dinheiro, o legislador frequentemente
cia do pedido de registro do nome co- adota o critério de aquinhoar primeiro
cereal Empresa União de Transpor- os mais idosos ou de prole numerosa,
tes Rodoviários Ltda. té..ran 332.565 ou os casados, e finalmente, os saltei— Anote-se a desiaténcia e arquive-se ros ou os mais jovens.
o processo. O Cód'go da Propr edade Industrial
não consigna esta preferência ou qualExigências:
quer critério de prioridade: antes, e
muito ao contrário, faz consignar até
Térmo n.° 380,526 — Bebidas Tangias S.Ã. — Mantenho a exigência o minuto em que o pedido ,dá entrada,
o procura, destarte, fazer 'com que se
de fls.. eis que a carta de fls. /I
nas diversas -fases do pronão abriu ndvo orará para o cumpri- respeite,
cesso, esta pequena fração de tempo.
mento da exigência.
Apenas o Regimento do extinto ConTérmo n° 398.219 — Cristovão Co- selho de Recursos admitia a preferen_ lombo Lisboa — Mantenho a exigen- cia, desde que devidamente justificada,
mas antes de atingir a fase do recurso,
nenhuma preferéncia,- sob nenhum pie.
Diversos:
texto, está psevista.
Isto'Aão quer dizer que não sofraMario Costa Barbosa — No pedido
de dispensa de Chefia de Seção — mos com o drama pessoal do interesProcesso do Gabinete n.° 2.052-64 — sado ou com o premizo que o erário
Nego deferimento ao pedido, confir- nacional brasileiro possa ter. :nas uma
mando o peticionário em sua Pugin. ~nina, sem amparo legal e com
N.° 456.486 — Aquário Remir& o atraso eia que se encontra o DeparLimitada — Torno sem efeito o des- tamento, além de ser 'profundamente
pacho que mandou arquivar o pre- injusta para com todos os demais Resente processo pelo fato de ter sido quererdes, que serão preteridos, tumultua tremendamente os serviços da Re~Pala em tempo oportuno, a caio
Onda feita embora " não juntada ao partia) concorrendo para que o mes•
processo a petição correspondente, para mo ainda mais se atrase.
que o mesmo tenha andamento normal. -E a prática já dem'castrou, como
N.° 624.403 — Joâo Alexandre MI- vimos no extinto CRPI, que a medida
!Mino Remanegente da antiga é inoperante, pois hoje é um requerimento apenas. amanhã seu número
'Premia.
CÓd igo.

, ema ma ow caçÃo os Ra DaçXo

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.
aumenta e, dentro em pouco, teremos
mrhares de pedidos de preferência.
quando. "nâo outros pedidos ... de
preferénea, dentro da própria preferência; de preferência urgente; -de preferência urgen-iss"ma
• o cáos ... e os processos menos
urgentes nunca terão "chanCe" de sesem solucionados.
Nego, poio, face aos motivos de
ordem legal e processual, e por que
dizer, até do mais comezinho principio de bom senso, a prioridade teclamoda. e determino que o preaeate
aguarde, como os demais, a ocas'ão
de ser despachado.
N.° 624.404 — João Alexandre Miguano Remanescente da antiga
Diretoria.
Prior?dade de andamento: tua:ai/tua
serviço; aço tem amparo legal.
É próprio do espírito da lei, sendo
até sua qualidade intrinseca e sua reze,
de ser, tratar a todo* igualmente.
"Todos são iguais perante a ler e
aforismo conhecido de todos quando
se torna justo. por circututtãncias diversas, tratar desigualmente a pessoas
ou comas desiguais, a Lei claramente
o especifica.
Assim, em casos de empréstimos de
dinheiro, o legislador frequentemente
adota o critério de aquinhoar primeiro
os mais Idosos ou de prole numerosa,
ou os casados, e finalmente, 4tis solteiroa ou os mate jovens.
O C6d:go da Propriedade Industrial
aio consigna esta preferência ou qualquer critério de prioridade: antes, e
muito ao contrário, faz consignar até
o minuto em que o pedido dá entrada
o procura, destarte, fazer com que se
respeite, nas diversas fases do processo, esta pequena fração de tempo:
Apenas o Regimento do extinto Conselho de Recurros admitia a preferemc'a, desde que devidamente Nidificada,

— As Repartições Pública
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano . e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgõos competentes.
— A fim de possibilitar- a re.;
messa de valores acompanhas
dos de esclarecimenios quanto
à sua aplicação, solicitconoe
usem os interessados preferenciahnente cheque. ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
— Os suplementa às edições dos órgãos oficiais só sã
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assi•
notara.
— O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura,
— O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais,,
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ se do mesmo
ano, e de Cr$ 1.00, por ano
decorrido.

mas antes de atingir a fase do recurso,
nenhuma preferência, sob nenhum pre.
texto, está /revista.
Isto não quer dizer que não soframos com o drama . pessoal do interes.
sado ou cora o prejuízo que o erário
nacional brasileiro possa ter, mas unia
preferência, sem amparo legal e com
o atraso em que se encontra o Departamento, além de ser profundamente
injusta para com todos .os demais Requerentes, que serão preteridos, tumultua tremendamente os serviços-da Repartição concorrendo para que o mesmo ainda Natais se atrase.
E a prática já demonstrou, corno
vimos no extinto CRI'!, que a medida
é inoperante, pois hoje é um requerimento apenas, amanhe seu número
aumenta e dentro em pouco, teremos
atilares de pedidos de preferência,
quando não outras pedidos ... de
preferência, dentro da própria preferência; de preferência urgente; de preferência ornearias:ata ...
E o cãos ... e os processos menos
urgentes nunca terão "chance" de serem solucionados.
Nego, pois, face aoi motivos de
ordem legal e processual, e por que
dizer, até do mais comezinho min&
pio de bons senso, a prioridade tecla.
mada, e determino que o presente
aguarde, como os demais, a ocasião
de ser despachado.
Cia. Cervejaria Penceza S.A. —
No pedido de reconsideração do des.
Pacho que indeferiu a marca Marli:1,
termo n.° 346.686 — Nego o pedido
de reconsideração do despacho que indeferiu o registro de Marna para a
classe 42 à vista da exigência do reg.
n.° 217.678 'que protege beb'das alcoólicas na mesma classe .
Comércio e Manufatura de Tecidos
j. Silva S.A..— No pedido de se-
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cons.deração hi despaLho que indeferiu EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
O sinal ti,, prop toam-ia Credi-Fácil

mo u.° 38/ 51 --- De acordo com o
art. 63 do Detreto n." 535 de 23-1
de 1962. nego defer'mento ao pedido
de reconsideração de fls. 10 podendo
o requer mento se lhe interessar recomeçar o assu no como Titulo de estabe'ec mento visto que o que foi . depositado como sinal de propaganda e
apenas dessa. maneira poderá ter solução final.
Laboratório Lutecia . S.A. - No
pedido de reconsideração do despacho

que indeferiu a marca Lutecia, té-mo
n.° 393.588 a-De acórdo com o ar.i.
go '63 do Decreto n o 535, 423-1-62,
nego deferimento A sol'citação de reconsideração de despacho de fls. 8. eis

que o pedido foi depositado corno
marca genérica e haver anter:.oridacles
impeditivas na classe 41.
ComPanhla Taubaté Industrial No pedido de recamar-ação do -despacho que indeferiu marca Ave
Maria, tê-mo n° 395.159 - De acôrdo com o art. 63 do Decreto n.° 535
de 23-1...1962,̀ nego deferimento ao
pedida de recomideração de fls 8. por
.isto que dos novos exemplares apresentados constam vários artigos feitos
tipicamente de malhas como anáguas.
blusas, casacos, calças, combinações.
etc. Se é verdade que a marca impeditiva protege apenas me:as, não é
menos verdade que o seu nome comerdal indica a confecção de quaisquer
outras peças de vestuário, feitas de
malha.
N. V. Chemische Industrie Synres - No pedido de reconsideração
do despacho que indeferiu a marca
Synotex - Tèrmo 399.980 - Nego
deferimento ao pedido de reconsideração de fls. 15 de aceirdo com
o art. 63 do Decreto n. 0 535 de
23-1-62 por me parecerem colidentes os registros Sinotex e SinLex para artigos iguais e afins.
N.o .414.246 - Cocktail Service
Produtos Alimentfcios - Tendo
em vista o parecer de Rilhas retro
• o que dispõem o art. 93 parágrafo único e 95 ns. 5 e 16 do
DPI reconsidero ex-oficio o despacho de 30-10-64 de acórdo com ó
art. 05 do Decreto n.o 535 de 23-1
de 1962 para o fim de indeferir o
presente pedido. de registro.
N.o 453.574 - Duvid Chinkerman À vista do parecer da Diretora da Divisão de Marcas e o
que proibe o art. 95. ns. 5 e 16
do CPI reconsidero ex-officio o
despacho de 341-64 .((ls. 8) de
acOrdo com art. 65 do Decrefo número 535 de ,23 de abril de 1962
para fim de indeferir o presente
pedido iro registro.
N.o 453.912 - Indarbra.s Industrial Exp. e Imp. Ltda. - Tendo
em vista o que consta do art. 91
do CPI cdo acórdo com o art. 65
Decreto n. o 535 do 231-62 reconsidero ex-o f fiei° o o despacho proferi& em 27 de outubro de 1964
para o fim de indeferir o presente.
pedido de registro face h decisão
constante do Urino n.o 210.72,5
pub!ienda no PO. de 25-1 61 Seção 111, onde o Sr. Nlini,stro da
Indu:d ria e do Comércio consideram inrelevante a aglutiação de
palavras estrageiras e acioais.

DIVISÃO DE PRIVILP.G1()
DE INVENÇÃO
De 2 de dezembro de 1964
No:ificação:
tina vez deeorrido o prazo de
recuso -previsto pelo art. 14 da
Lei n.° 1.018 de 29-12-61 e mais
I() dias para eventuais Juntadas de
recurses, e do mesmo não se tendo
Valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a aste
Departamento a fim, de efetuam
o pagamento da taxa final comernentes a expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de 60
dias na forma do parágrafo único
do art. 134 do Código da Propriedade Industrial.'.
Desarquivamento de Processo:
N.0 110.384 - Original ceifiguração em cravador para pinos por
detonacão - Arthur Johannes
Akcermann - Concedo o desarquivamento.
N.o 142.713 - Modelo de cabide
de material plástico - Atma Paulista S. A. Indústria e Comércio
- Concedo o desarquivamento.
Privilégio de invenção deferido em face do laudo técnico:
N.o 113.436 - Portetor de sagurança para bujões de gás Glorclano Bruno Bismark.
N.o 116.959 - Nova isolacão em
condensadores - Indústria de Gon.
deesadores Best S. A.
N.o 117.364 - Processo de preparação de minas terciarias General Mills Inc.
N.° 118.465 - Processos de fabricact e aplicações de corantes
reagentes metaliferos Sandoz
A. G.
N.o 119.322 - Processo para
tingir materiais sintéticos - Aziende Colori Nazionali Affini AMÃ
S. P. A.
N.o 119.336 Nave processo
para fabricação -de forinas para
difusores de luz - Alfio Marone.
N.o 120.084 - Processo de gravação e banho aperfeiçoado de
gravação - The Dow Chemical
Company.
N:o 130.937 - Processo e dtop ositivo Para a congelação forte de
vveres alimentos remédios - Hans
Karl udwig Beckmann.
N.o 151.594 - Bloco de forma
q uadrado retangulo pre moldado
para construções - Ruy José Ribeiro.
N.o 117.723 - Um frasco coneteieira - Destilaria Medellin S. A.
N.o 145.916 - Na y° modelo de
*manopla para torneiras - Indústria de Artefatos de Metal Ltda.
N.O 118.048 - Nova chave de
onda vertical do. tipo alavanca Heinz Baruch.
Modelo de utilidade deferido
em face do laudo Merino:
N.o 118.260 - Original modelo
de recipiente para embalagem de
seres - Petroquimica. do Brasil
Ltda.
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N.o, 122.539 - Base terminal N. 144.343 - Fecho de Segas:ao*
para lampadas fluorescentes - ça - Companhia Fábrk. de Botões
e Artefatos de Metal.
Primelétrica Ltda.
N: 144.366
Original Configura.
Privilégio da invenção indefe- ção de Grampeador - R. J. Montag.
N. 144.713 - Nova ornamentação
rido em face do laudo técnico:
aplicada a cabos de talheres e demais
N.o 117.182 - Parquete mosai- peças de baixelas em geral Dleri.
co e processo da sua fabricação - dional S.A. Comércio e Indistr a.
Krautl & Co.
N, 145.843 - Nevo Mode.° .ie
N.o 135.162 - Aperfeiçoamen- manopla para torneiras - Industana
em calçados - Previtalhi & Cia. Indústria de Artefatos de Metal Ltda.
Ltda.
N. 145.977 - Um nélvo e original
N.o 97.256 - Névo interruptor fecho para malas ou simila:es
Indústria Metalurgica São Caetano S.A.
elétrico - Francisco Mazzocca,
N.o 12.583 - Ligação para mangueiras especialmente para man- DESISTÊNCIA DE PROCESSOS
-gueiras especialmente para mangueiras 'de incêndio - Hem 0e- . Declara a desistência do tèrmo: 147.297
- Privilégio de Invenção para Rôlo.
tiker.
Matriz Forma,dor de Capsula com
Modelo de utilidade indeferi- Anéis Protetores - Anote-se a desistência e arquive-se o . processo Ranco
do em face de laudotécnico:
Incorporated - Declara a desista, zia
N.o 93.354 - Návo tipo de apa- do termo: 147.617 - Privilégio de
Invenção para Aparelho de Contrdie
relho para afiar laminas de bar- -Anote-se
bear - Arthur Felisberto Mon- processo. desistência e arquive-se o
teiro.
Brown Boveri & Company. Lirnited
N.o 104.242 - Návo modelo' de
placas identificadoras luminosas - - Declara- a desistência do termo:
João Jorge Maciel Viana.
N. 150.799 Privilégio de Inven.
N.o 128.575 - N6vo ti po de sofá ção para Disposição com um elemen- Beliche conversível - Gildo to de combustivel -• Anote-se a deLucato.
sistência e arquive-se o processo.
Desenho ou Modelo industrial
indeferide em face do laudo técnico:

EXIGÊNCIAS
Burndy do Brasil Conetores Ltda.
- Opoente ao termo: 119.991 Cumpra a exigência.
N. 84.418 - Nicolino Guimarãea
Moreira - Cumpra a exigência.
N.. 104.818
Ettore Manzolinl
Cumpra, a exigência.
N. 112.513 - Michele Locatelli
Cumpra a exigência.
N. 116.159 - Kanarl Kinouchl Cumpra a exigência.
N. 119.923 - Discos R.G.E. Ltda.
- Cumpra a exigência.
N. 12.606 - Ekipafrio S.A. Indústria e Comércio de Refrigeração Cumpra a exigência.
N. 122.738 - jun Sato - Cumpra
a exigência.
N. 124.188 - Euchdes Boe
Cumpra o exigência.
N. 124.349 - Umberto Buoiano
Giuseppe Bullo
Cumpra a exigèn.
cia.
• N. 123.835 - Epaminondas de 014.
veira Soares Júnior e José Teixeira
de Azevedo - Cumpra a exigência.
N. 116.131 Fábrica Pindorama
Artefatos de Arame e Furo Ltda. Cumpra a exigência.
N. 126.655 - Isac Isac - Cumpra
a exigência.
N. 149.323
José Breitman •
Cumpra a exigência.
N. 153.125 - Willys Overland do
Brasil S.A. Indústria e Comércio
Cumpra a exigência.

N.o 118.825 - medita ornamentação aplicável a cabos de talheres
e simtiares - Indústrias Santos
Azevedo Ltda.
N.o 137.405 - Na y° modelo de
calçado feminino - Duracour
S. A. Indústria e Comércio.
N.° 137:998 - Nóvo Modelo de
resistência elétrfea 'aplicável em
ferros para passar roupas - Material Elétrico Universal'Ltda.
N.o 138.002 - Nãvo modelo de
resistência elétrica a plicável em
ferros para passar roupas - Ma-feriai Elétrico Universal Ltda.
NP '138.319 - Sandalia - classe 9 - Ancora Companhia de Indústria e Comércio.
N.o 138.322 - Nãeo modelo do
sandalia - Ancora Companhia de
Indústria e Comércio.
N.o 138.324 - Uma nova ornamentação e mealçados - Ancora
Companhia de Inchietrias e Comércio.
ko 138.517 - Nãvo modelo de
sandalia - Duracour S. A. Indústria e Comércio.
N.° 138.573 - Mv° modelo de
sandália :-.Indústria e Comércio
Battu Ltda.
N. 141.606 - Nevo modelo de
Estrutura Suporte para mesas - Móveis Tepennan S.A.
N. 141.608 - Nova configuração
ornamental para suporte de tabuleiros
de mesa - Móveis Teperman S.A.
N. 143.337 - Calça com vinco
• DIVERSOS
costurado - Benevenuto da Silva Júnior.
N. 101.295 - Jeroaymo Ricardo de
N. 143.760
Original configura- Mattos - Arquive-se o processo.
ção em pastas suspensas para armáN. 110.034 - Poledghi Indústria
rios e useis correlatos
Bentivoglie, Brasileira de Produtos Alimentícios
Marini.
Bertolli Galbani S.A. - Concedo o
N. 144.254 - Nevo modelo de desarquivtuuento.
estrutura Tubular para pés de mesa ou N. 112.898 - Henrique Rivieri
escrivaninha -.Móveis Teperman S.A. Arquive-se o Processo.

••••I
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N. 127.979 - United State* Ru- N. 119.921 - Aparelho . AutomáGARANTIA DE PRIORIDADE
Johnson & Johnson do Brasil
bber Company - Arquive-se o pro- tico de marcação de tempo para máProdutos Cirúrgicos Ltda. - Pede
cesso.
•
quinas de alvar - Alberto Botou.
N. 153.274 - Gerador 4e lona para para ser anotada na marca Difusi.,
N. 149.012
Walter KPagler
N. 120.055 Processo para pro- fins terapeuticos e condicionamento de na n. 271.067 a alteração do nome
Concedo o desarquivamento.
dução de resinas sinteticas fracamente' Ar - Remigio Franco Laxo - Argui- - Anote-se a alternito de nome.
polares servindo como agentes advor- ve-se a prioridade de acerdo com o
Faber G E Inc. - Transferência,
OPOSIÇÃO
vente - Veb Farbenfabrik Wolfen,
art. 99 do Código.
para seu nome das marcas:
N. 120.331 - Processo para a faN. 153.376 - Conjunto de arruelas - Aphrodisia n. 162.558. .
Villsan Material Plástico S.A.
Wbodhue n. 202.985.
de novos halogeno androste- magneticas - Benedito José „Tavares
(Oposição ao têrmo: 118.619 - Pri- bricação
I.R,F.M. Aphrodite n. 236.443.
Leite •- Arquive-se a.prioridade de
vilégio de Invenção de C.I.M.E.M. Di nos - Ciba Société Anonyme.
Fabergette n. 240.375.
acedo com o art.. 99 do Código.
Fratelli Gadani).
N. 121,259 - Processo • para a.
Flambeau ri, 250.790.
bricaçáo de disazo corantes hidro-mN. 153.377 Nevo travador de
ACT-IV n. 262.270 - Anotem-as
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES Ë soluveis
Ciba Sociêté Anonyme.
porta - Benedito José Tavares Leite as transferências.
I
DAS SEÇÕES RE.PIRLICADO
N. 121.353 - Nevo processo para - Arquive-se a prioridade, de &cerdo
Chas. Pfizer & Co. Inc.
POR TEREM SAIDOI COM IN- fixação
de barras e tubos a frio em com o artigo 9° do Código.
Transferência para deu nome dag
CORREÇÕES.
chapas ou . peças - Hugo João Feli- N. 153.378: Nevo tipo de marca- marcas:
voai, Victorio Landolfi. José dos San- dor de gado - requerente: Benedito
Barbasoi n. 202.810.
Rio, 2 de dezembro de 1964
tos Perfeita e Carlos Manoel Bandei- José Tavares Leite Arquive-se a
Barbasol n. 203.140.
ra de Mello.
Barbasol n. 203.411.
prioridade de acordo com o artigo 9°
Notificaçâo:
Nephenalin n. 287.938.
N. 121.550 - Aperfeiçoamento em do Código.
Uma vez decorrido o prazo de recurPiperaisate'n. 272.832.
abridor
de
lata
com
estrutura
de
monso previsto pelo artigo 14-da Lei- nú- tagem de dupla finalidade - General
Clarin n. 288.009 - Anotem-se
• Desistência de Processos
mero 4.048 de .29-12-61 e mais dez
as transferências.
.
dias - para eventuais juntadas de re- Elétric Company.
Pfizer 6 Co. Inc. - Declara
Farmacia Vila Mariana - Trans.
cursos, e do mesmo não se tendo valiN. 121.567 - Processo de fabrica- a desistência do pedido de privilégio ferência para seu nome das mar..
do nenhum interessado ,ficam notifica- ção do metacrilato de metila So- de invenção: Processo de transforma- eas:
dos os requerentes abaixo menciona- lurgie Et Des Acieries Electriques ção de Antibiotico - 4 - Epi Otitol n. 203.893.
dos a comparecer a kste Departamento D'Ugine.
Tetraddinico - ttrmo 130.678 Denno-Sulfatricilin ri. 195.179.
a fim, de efetuarem o pagamento da
Anote-se a desistência e arquive-se o
Intercálcio n. 241.880.
N.
121.780
Processo
para
a
obtaxa final concernentes a expedição tenção de estampados e tingiduras s6- processo.
Rino-Rulfapeniitricin n. 289.055.
dos respectivos certificados dentro do lidas
S.A. - White Martins declara
Oftal-Sulfatricilin n.169.383 aos
tratamentos
por
via
umida
prazo de sessenta dias - na forma do sabre materiais celulosicos e fibras al- a desistência do termo 132.576: privi- Anotem-ao as transferências de
parágrafo único do artigo 134 do Có- buminosas
•-• Farbwerke Hoechst Ah- légio de invenção: Processo para a. fa- acórdo com o parecer da &crio.
digo da Propriedade Industrial.
tiengesellschaft Vortn. Meister Lucius bricação de cimento - Anote-se a desistência e arquive-se o processo.
•
EXIGÊNCIAS
Bruning.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO DEN.
121.802
Processo
de
escrita
FERIDO EM FACE DO LAUDO por meio de um jato de matéria dirigiExigência
Cia. de Produtos ChimicosIn
TÉCNICO.
dustriais M. Munas - No pedido
da sôbre uma *superficie e dispositivo
execução desse processo - Pad- Têrmo: 137.187; Doinenico Feeri - de averbação de contrato dos re.
N. 103.313 - Agregados Moldá- paraS.A.
Pague a taxa de desarguivamento.
gistros internacionais:
lard
•
veis e Processos para Fábrica-Los N. 53.947 - Processo n. 10.986
N.
121.842
Processo
AperfeiçoaMinnesota Mining And Manufacturing
Diversos
de 1982.
do para preparação de alfa-Slefinas e
Company. •
N. 50.558 - Processo n. 10.982
nova • composição de substancias Termo: 119.103: Musa ahin Suri de 1962. - Preste esclarecimenN. 105.758 •-• Processo para a fa- Continental 011 Company.
bricação de poli-etileno de baixa pres- •N. 121.860 - Processo para a ob- - Modelo de utilidade -Arqui ve-se tos.
são com grau de polimerização médio tenção de N-di-alquil e N-di-aralquil O processo.
Paillard S.A. - No pedido de
determinado - C.hemische Werke HuLs - Forforil Homo Cisteine Tio Lactona .Termo: 136.776: Olin Mathieson alteração de nome do inIstra InAktiengeselischaft.
- Deutsche GoUl , Silber Scheideans- Chemical Corporation - Privilégio de ternacional n. 87.577 - Processo
Invenção - Arquive-se este processo. n. 18.400 de 1964 - Mantenho a
N. 107.944 - Processo para a Cio- talt Cormals Roessler.
ração de Flidrocarbonetos Alifáticos
exigência.
122.227 Aperfeiçoamentos em
EXPEDIENTE DA 13EÇA0 DE
contendo 1 a 4 átomos de carbono e ouN.
Vereinigte Papierwerke Schickaa
processos
de
confecção
relativos
TRANSFERENCIA E LICENÇA
seus derivados incompletos clorados na de produtos endurecidos a partir de
dans & CO. - No pedido de altefase gasosa --• Pittsbourgh %iate Class poliesteres não saturados e compostos
de nome do registro inter.
Transferência e alferaçdo de nome ração
Company. .
nacional n. 52.074 - Processo
copolimerizáveis
com
ética
esteres
processos
titular
de
de
N. 112.577 - Processo de preparan. 28.407 de 1984 - Pague mata
V. Philips Gloeilampenfabrieken.
ção de novas amidas.de acido ali a-ami- N.
uma taxa.
N.
122.277
Controle
para
linha
Rio,
2
de
novembro
de
1984.
no-beta-hidroxi-carboxilicos - Farb' Laboratórios Trevifarraa S.A. processamento de tiras - United
werke Hoechst Aktiengesellschalt de
Máquinas e Estruturas ACF.JelA Na transferência dos registros na. .
States
Steel
Corporation.
Vorm. Meister Lucius 8 Ii"t'lling•
Ltda. - Transferência para seu 215A88 - 282.533 - 227.548 N. 114.107 - Processo para a - pre- N. 122.505 - Processo .novo e aper- nome da marca Acama n. 189.835 Cumpra as exigências.
paração de misturas de hidrocarbonetos feiçoado para a preparação de dimetil
Anoto-Se a transferência.
L'Oreal - No Pedido ,de altera- adequados para uso como gasolina pre- 2, 3, 5. 6. •.straclor-aereftalato - DiaHaemo - Derivados S.A. Produ- rio de nome na registro n.
mium •-. Shell Internationale Research mond Alkali Company.
tos Farmacêuticos - Transferên- 228.487 - Cumpra a exigência.
N. 129.55t - Panos Texteis não cia para seu nome da marca- lixe
Maatschappij N. V.
Cia. Industrial Palmeiras Máe metodos para produzi-los - mos n. 195.078 - Anote-se a traiu quinas e Móveis - No :pedido de
N. 115.845 - Ligação 4, abotoa- tecidos
averbação de contrato do registro
dura de camisa - Confecções Tupan Kenneth 1-tomes Barnard.
N. 132.980 - Aperfeiçoamentos rerência.
Cia. Supergaz Engairafadora e n. 161.682 - cumpra a exigênLtda.
a filtros de óleo - Distribuidora de Gas - Transfe- cia, quanto ao registro n 181.881
N. 118.153 - Nõvo processo de cm ou relativos
Piller Corporation.
para seu nome da marca - Aguarde-se o cumnrim . nto da
preparação -de pregnano-Dionas subs- Magnete
N. 135.043 -- Processo para a pro- rência
Gasbet n. 198.817 - Anote a exigência.
Roussel Uciák.
tituidas
dução
de
oxido
de
ellen°
Shell
Processo para aque- Internationale *Research" Maatschappij transferência.
Siprometa S.A. Inclinei', é CoN. 118.302
cimento de materiais em um ierno ro- N.V.
Super !iodas Arapuã S.A. - mércio - Na transferência do reElektrokemisk S.A.
Transferência para seu nome da. gistro n. 207.498 - Cumpra a exitativo
ge.),.
N. 118.791 - Processo de prepara- MODELO DE UTILIDADE DEFE- marcas 'Arapuã n 214.821.
ção de derivados clorados de benzoni- RIDO EM FACE DO LAUDO • Arapuã n. 218 249.
Polyroda Indústria e Comércio
Arapuá n. 234 199 - Anotem À: lida. - Na transferência do retrila e composkees praguicidas comTÉCNICO
.
preendendo os meamos - N. V..
gistro ri. 275.19': - Cumpra a exias transferencias
Gloellampenfabrielteo
Cia. Brasileira de Discos - gência.
N. 113.876 - Nova disposição em
N. 119.722 - Massas prensadas salto para tamancos e calçado* de uso Transferência para seu nome da P. OulmarLes & Filhos Ltda. -dotadas de elevado te& em material de feminino - Carlos Verzellesi de Fre- marca Fantasia n 219.120 - Ano- Na transfel:éncia do registro • • •
te-se a transferência.
n. 282.494 - Cumpra a exigênenchimento constituidas por material de derico Barbai°.
Ruri Goytacaz - Transferência cia.
eaddisento fibroso e material sintetico
Telefunken do Brasil S.A. Iermophistico bem como corpos pern- MODÉLO DE UTILIDADE INDE- para seu nome da marca Diretório
FERIDO EM FACE DO LAUDO Bancário Brasileiro n. 246.P05 - Na arrbOrãn de contrato do regiseados bornogtneos produzidos com tais
tro n. 288.732 - Apresente clichê.
Anote-se a transferência.
mamas prensadas especialmente chapes TÉCNICO.
Industrie A. Zanuesi Nã averUnion
Sils,
Vau
de
Loo
&
Co.
%Usas
e
processo
para
a
obtenção
•
bação
de contrati do registro ....
N.
101.728
Nevo
modelo
de
Tansferência
para
seu
nome
da
1Carl
Ludwig
massaa prensadas
Herr. De", . Tose( Lintser, lançadeira para teares - Rodolpho marca Impex n 257.847 - Anote- ri. 290.184 - Cumpra a exIgên.
u,
Fernando Goereaan.
s() a transferência.
eia.
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• 14* 385.171 - Bar e Bilhares °Reata e Oito Limitada.
Clu. Luz Stearica - No pedido N' 396.744 - Ind. Dentoplast
de apostila no registro n. 203.708 Odontológica Limitada.
- Anote-se, mediante apostila que N9 391.502 - Mario Maiscarenhas
a nova titular reconhece a valida- da Rocha.
de do contrato de exploração a N° 405.630 - Ortoquitmea do Brasil Ind. Químico Farmacêutico Lim ifavor do requerente.
Indústria Brasileira de Aço S.A. tada.
- No pedido de apostila no regis- N' 405.163 - Ouriques Jacques de
tro n. 280.423 - Anote-se, me- Oliveira.
diante apostila, o contrato de ex- N° 411.117 - João Baptista Raia.
ploração a favor do requerente já N° 411.241 - S. Santos Limitada.
anotado no registro anterior de N° 411.426 - Ariovaldo Argelld.
n. 152.229.
N° 411.459 - Soim Soc. Técnica
Indústria Bra.siieira de Aço S.A. de Administraçao e Seguros Limitada.
- No pedido de apostila no regisN9 411.487 - Fausto Martins.
tro n. 268.971 - Anote-se, meN° 411.494 - Comércio e Indústria
diante apostila o contrato de ex- W. Randnenz $ A.
ploração Já averbado no registro N° 411.497 ••n•• Eletroteraus S.A.
anterior n. 145.725.
N 9 411.610 - Sebastião Vergar MuIndústria Brasileira de Açu S.A., no ler.
eedido de apoaála no registro 280.308 - IP 411.707 - Dás Silva e Sousa.
knote-se, med ; ante apostila o ("contrato
N° 411.713 - Amilcar Silva.
le exploração ' 1 averbado no registro
N" 411.895 - Calçados Picot Lin g
.nterior 152.262.
-tad.
Indústria Bras.leira de Aço S.A., no N9 411.917 - Imarc S.A. Ind. de
'adido de apostila no registro 281.491 Móveis e Instalações Comerciai..
- Anote-se, mediante apostila, o con- N° 411.918 - Imarc S.A. de Mórak, de exploração já averbado ' no re- veis e Instalações Comerciais.
N9 411.919 - Auto 13 de Maio Liasoo anterior 151.124.
Boehringer do Brasil S.A. Produtos mitada.
412.085 - Transportackha Ri
auimicos e Farmacêuticos, no pedido N9 Sul
Limitada.
te apostila no registro 291.495 - Ano- Gran
N° 412.148 - Cia. Industrial Mora-se, mediante apostila, o contrato de cantil
e Administrativa.
exploração já averbado no registro an- N° 412.154
- Distribuidora de Proterior 145.254.
Beleza Frasqueira* Esmavi
de
dutJ.;
Pan'ficadora Doze de Outubro LimiDIVERSOS

tada, na transferência do registro ntle Lanitada.
N° 412.166 - Emprêta Viamar Somero 197.009 - Arquivese o pedido
Anónima.
de anotação de transferência por falta ciedade
N' 430.744 - Comercial e Importade cumprimento dp exigência.
dora Ascot Limitada.
Despacho de Transferência publicado em 26 de outubro de

Retificação no

1964 que saiu com incorreçãea:
Revere Camara Company (antiga Semica Corporation - transferência para
seu nome das marcas:
Woelensak - número 129.009.
Revere - número 184.109.
Revere - númera 230.802 - Anotem-se as transferancia de Revere Carnees Company, para Revere Camera Company, antiga Samica Corporation.

N' 431.045 - Comercial e Construtora Italtuba Limitada.
N° 431.192 - Vieira S.A. Com.
e Ind.

-dezembro de 1964 4481

ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS

N° 466.244 - Extractor Coanérda
Ind. e Exportaçao Limitada.
N9 4ó.271
Widinia Ind. e Coe
Ficam os processos de marcas abaixo
mércio de Vidros Limitada.
mencionados arquivados
•
N° 46a.283 d.. Sons In.
N9 462.369 - Caldeiraria e Meca- dusoializados Havana L mazela.
N° 466.349 - Er:isca
nica Calmec Limitada.
N 9 463.036 - PrevisãO S.A. Admi- ria S.A
nistração de Emprêsas e Seguros.
N° 466.3's
1:!;as Tyrrell
N9 463.320 - Marcial Fernanda.
res.
Lopes.
N° 166.435 - António Rol- nJ'::.s
N° 463.355 - Lyrio Cabral G CÁa. Coei-to 3 Cia.
Limitada.
N• 466.465 - S.A. Ind. Retm.d.is
N9 463.362 - Rádio Educadora Rio F. Matarazzo.
Doce Limitada.
N° 466.612 - Arnaldo Azevedo.
N• 463.411 - Oliveira Castro Cs
N° 466.661 - Bar e Café Estac;o..
Cia. Limitada.
N9 463.430 - Ede Rappe á* Costa 'lamento Limita da.
N' 466.689 - Ferdinand Pericles
Alralão.
Youydurt.
N 9 463.487 - Ind. de Produtos AliW 466.818 - Romenic António Cara
mentícios KOLl Tilo Limitada.
1N9 463.510 - Organização Rui So- dillo.
N° 466.934 - Agenor Sinah de 011ciedade Anônima Equipamentos para vibra.
Escritórios.
N' 466.937 - José Eduardo Ribeiro.
N° 463.563 -- Eurdtextjl Ind. CoN° 466.981 - Ind. de Calçados
mércio Rapo .nteições Importação IÁGosch Irmãos.
mitada.
N° 463.560 - Importei Soc. Técni- N 9 466.983 - Peter Wilhelm Brandt
ca Importadora e Exportadora Limi- N9 467.274 - Fabro Gazetas Metatada.
licas Limitada.
N" 467.386 Batentei Comércio
/4" 463.988 - Josauto Capotaria Code Esquadrias de Madeira Limitada.
mercial Limitada.
N" 464.036 - Hilal Mustafa TubaN 9 467.431 - Representações A. A..
Lara Limitada.
Oe•
Na 464.221 - Casa Diana Paolucd
N 9 467.481 Wilhelm Bartensteazo.
Sociedade Anónima Comercial • ImporN° 468.241 - Mectinica A B 1 Lima,
tador.
tada.
N° 464.435 - Luis Felipe Lacerda N° 468.253 - Soc. Comercial Ara
Pilho:
gania Limitada
N' 464.537 - Terral S.A. Máqui- N° 468.356 - Lustres Luar Lin&
nas Agriodas.
traia.
N° 464.538 - Terral S.A. Máqui- Arquivem-se os processos.
nas Agrícolas.
- Ficam Os processos acima metia
N' 464.707 - Poliform Ind. e Co- cionados arquivados.
mércio Soc. Limitada.
N° 464.726 - ECBA Elevação Cultural Brasileira Argentina Limitada.
NOTICIARIO
N° 464.794 - Braun 5 Braurà Limi-

N9 431.699 - Comerciai Somaco
Limitada.
Retificações:
N9 435.637 -- Comércio Ind. e Im- tada.
portaçad Barreto Agostinho Limitada.
N9 464.821 - Baccarin 6 Vargas
N9 435.835 -- Wings Propaganda Limitada.
Têrmo n.o 95.448 - Privilégio
Limitada.
N9 464.878 - Giovanni Feloy.
de invenção para ~ao de PraN9 436.860 - Antidio Almeida JtiN9 464.909 - Ultralar Aparelhos e paração de Cristalizados Perita:coa
nior.
Serviços Limitada.
Hidratados de Cianocobalamina N"
463.128
Martins
LiEs
Serra
Requerente
- Rousse' WILL Pon439.367
Orlando
Barth.
N9
tos publicados em 18 de novembro
N° 410.176 - Ersa Agro Pecuária mitada.
N9 465.194 - Representações Rena- de 1984. Retificado oom algumas
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE Sociedade Anónima. •
alterações em 30 de novembro
N" 440.256 - Venâncio Pereira Ve- gex Limitada.
RECEPÇÃO INFORMAÇÃO E
EXPEDIÇÃO
los° e Climério Pereira Veloso.
N9 465.195 - Coeaion Partícipaçõea do 1984.
N9 442.590 - Azulay Cavalcanti Industriais S.A.
Termo 126,628 - Privilég; 0 de
Chamadd para puslamerao da laxa
N° 465.206 - Aviplex Luminosos de Invenção - Nõvo Rebite ExpansiCia. Limitada.
final
Limitada.
vel - Requerente para Salvador
N° 442.869 - PransMusica S.A. Plásticos
N° 465.238 - Waldemar Seyssel.
Matheus Zveibil Pontos publicaDia 2 de dezembro de 1964
Distribuidora de Música Funcional.
N° 465.373 - Edmond Bourderye.
dos em 13 de novembro de 1964.
Agepa S.A. ArmaN' 446.808
São convidados os requerentes abai- zéns
N 9 465.433 - Jamartin Cornércid
Retificado em 30 de novembro
Gerais
de
Produtos
Agrícolas.
xe" mencionados a comparecerem a êste
Ind.
e
Imp.
Limitada.
de 1964.
N' 447.239 - lasse Ei Oliveira.
Departamereo a fim de efetuar o pagaN° 465.452 - Sulca Nezita MarRio, 2 de dezembno de 1901.
N°
448.064
Imobiliária
June
Sotins COsta.
mento da taxa final dos mencionados ciedade Anónima.
Assinei
e encerrei 28 laudas do exprocessos de marcas:
N 9 165.64 -' Maria Agata C,oliri
pediente. - Naton Alv1m Xarkr
N° 448.875 - Consulence Comercial
N" 121.787 - José Maria da FonNassif.
- Diretor clo Serviço de Documene Construtora Técnica Limitada.
Ne' 462.712 - Isaac Cohen Haim tação
Stcit Succ Limitada.
:batias NepurnuceN°
460.435
N 267.788 - Lab. Loubet de ProCohen
e
Reynaldo
Amaral
Duarte.
no Filho.
dutos Farmacêuticos Limitada.
N" 465.7(a - Calçados Rotina LiN' 460.713 - José Urbano Alves.
raiada.
N° 333.562 - S.A. Knowler Fi PoeN° 460.727 - Jos ' : 1-Lbernon MoPREVILE5I0 DE INVENÇA0
tar de Importação e Comércid.
N' 465 .764 - C a lçados Rotina LiN u 385.545 - Comércio de Tecidos reira
TÉRMO N.° 154.394
- Antônio Venâncio uitada
N" 460.728
Françatex S.4.
N° 465.823 - Oficina Belacap de
N V 385.54ii
Coméri o de Tecidos Leite.
Pintura e Niquelagem Limitada.
De 6 de novembro de 1983.
Prançatex S.A . .
N" I . 730
.Alvea So"1 9 465.997 - Abílio Alfredo da Silbrinho .
Coelho.
Requerente: Edmundo Doura me
N"
.897 - Ipeen.. Ind. Pesquei- vaN°
Arquivamerd.: de Pn ,ces.s, n .s
466.062 - Vicente Gagliardi.
Sao Paulo.
ra
do Mai-ante:o S.A.
N° 466.135 - Emprêsa Gráfica O
Ficd, 05 ''',-()CC:.,S08 abai Y0 0,enc.on.,doç
N , 960.914 - Mari,-, Melro, dü`s Cruze'ro S.A.
Titulo: Dosificador para a pr..
Smtos Moreeiro.
N 9 466.142 - Emprésa Gráfica O paração de uma dose individual de
alarcas
infusão - Privilégio de Invenção.
gw,n • Li- Cçu zc ro S.A.
N" 460.937 --- Pape
- Um dosificador para 4
F.inprésa Gráfica O
N' 4o6.143
I45.270 - Ho'rgeindanor eouna. iii.tarla.
preparação de 111U dose individual
Crti - '1. 0 S.11 .
Poços Artezemos Mi-Arqui‘,:.nose OS PrOCCS‘:(j5
N9 347.206
Omel Ltadii Ind. de infusão. caracterizado pelo far
N"
neração e F.no'ri rL Civil I M P Li- Ficam os prot. 550$ acima men:lona,
to de ser eonstituido por uns non*1:3
ninada.
e Co,
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TERMO 1419 150.887
Oinente filtrante de papei contenmoldo.
do uma porção de Café
Em 17 de julho de ''.983
Rlo, 9 de novembro de 1964. —
Assinei e encerrei 91 laudas do eaRequerente: S. A. Indústrias Reupediente. — Nalton Alvim Xavier nidas F. Matarazzo — São Paulo e
— Diretor do Serviço de Documen- Filial no Estado da Guanabara,
Titulo: Nilvo e original desenho
tação.
ornamental para tecidos. — aosenho
Industrial.
_
De 23 de maio de 1960.

duas faixas transversais de car chapado, e contrastante da dos quadrados. Tódas estas figuras, porém, são
bem unidas ou sobrepostas parcialmente cobrido inteiramente o fundo
branco da peça, sendo os conjunta
apresentado em quatro sares.
Total de 2 pontos.

• Requerente; Francisco de Paula

TaRMO N9 150.ss8

TORMO N.° 119.620

Nunes de Souza — Estado da (luanabara.
Titulo Aperfeiçoament,os no Molejo de Assentos Encostos Cole/Iões,
Almofadas e Similares — Privilégio de Invenção. — Pontos Caracteristicos:
1.°) — Aperfeiçoamentos nó molejo de assentos, encost08 1 colchões,
almofadas e similares, caractertzados Pelo fato que as molas em fio
do aço são enrrroladas no nseio,
tornando duas ou mais espirais
*ou joelhos, ficando as duas pernas
. Substancialmente em ângulo Oci;o,
apresentando quasi no final outras
espirais e em seguida um prolon
gamento.
• Um total de 7 pontos.
TERMO N9 150.909'
Em 18 de Alho de 1963

Requerente: 8. A. Indústrias Reu-

nidas F. Matarazzo — São Paulo e
Filial no Estado da Guanabara.

Titulo: Novo e original assanhe
ornamental para tecidos. —• Desenho Industrial.

19 — "Návo e original desenho
ornamental para tecidos" am camotivos-terlzadopcmn
representando listras irregulares nc
sentido vertical, cada listra bastante recortada no interior deixando
aparecer o fundo branco da peça
em riscos compridos, listras estas
estampadas on do viva, chapada;
em da clara viva, chapadaa ou em
cor viva, chapadas, e contrastante
das demais e com estas miasmas abres sâo feitos os riscos ostreitos
que aparecem sabre as listras, isto
é usando a c& mais viva klas latra.s mais claras e vice-verse. T6das as listras no entanto, .Ac cortadas no sentido horizontal por
meio dos riscos grossos, curtos, -astampados em cós prêta e comandos
bem juntos formando uma ospécie
de novas listras, mas no sentido
Inverso, existindo ainda pequenos
grup os dos mesma, riscos votos jeo
gados irregularmente sabre as da
tos verticais. Todo o contanto estampado em quatro carea tabre Sundo branco.
Total de 1 pontos.
ras contrastantes e variadas, ca:fte

:
„
'

tampados éstes triângulos em duas
obres, dois a dois, e outras vazas em
três ceares contrastantes; e quadrade cêsr viva chapada, reservando de
do um circulo grande no centro, estampado em cár contrastante, Chapado. , Outros quadrados existem dl-

Em 18 de julho de 1963

Itsouerente: S. A. Indústrias Resinadas P. Matarazzo Oão Paulo e
Filial no Estado da Guanabara.
19 — "Novo e original desenho orTitulo: Novo e original deanho
namental para - tecidos" em cáres ornamental para tecloos. — Desenho
contrastantes e variadas, "Caracteriza- Industrial.
do por compreender motivos representando figuras estilizadas, muito
semelhantes às de lanternas, dispostas em sentido vertical corno se CStivessem penduradas no ponto de encontro de dois galhas que descrevem um circulo em tórno de cacia,
um, galhos êstes com pequenas folhas em ambos os lados, observandose, no entando que algumas desta
Internas são chapadas érn 'ior escura, outras 'em côr clara e outras
com ambas as cores, ou seja, uma
parte clara e outra escura, exissindo também, Misse as córes chapadas outras duas cenas trabalhadas
em fumê realizando os detalhes dos
19 — "Navo e original desenho ormotivos citados. De particular, nc namental 'para tecidos" em °Ores
conjunto, observa-se que • os galhos contrastantes e variadas, caoacterizacitados e as /Olhas $ão estampaaios do por compreender , motivos reprecom as mesmas cores das 104w:ruas sentando ramos de rosas, medusa°
respectivas, ou seja, falhas escuras mais ou menos, 90x55mm, cada um
quando cercam uma lanterna de oar e colocados irregularmente no fundo
escura o mesmo acontecendo eia ''e- cada ramo composto de um galho ns
lação às lanternas claras. O coevo base com duas rosas maiores algulivre entre os motivos é coberto Por mas rosas menores com botas e
grandes manchas em vats° cases bastante falhas pequenas; entre or
contrastantes, as vezes sobrepostas motivos princ:pais existem muitas
criando novo efeito de raras e con- rosas, de tamanho variável, ligadas
tfibuindo para aumentar a beleza de entre si por meio dos galhos finos
conjunto, todo executado em oito , com pequenas falhas, sendo êstes
cóses.
galhos e folhas estampados par meio
o
Total de 2 pontos.
de reserva da goma, o que dá aos mes, mos o feito de meio tom. As flores são
estampad,as em uma ato clara, ensinaTrals,10 N9 150.868
da, com sobreposição da mora cós
mais escura, também em ahapeda
enquanto as folhas, apenas rios raEm 17 de julho de 1983
mos mala destacados, Ao entaMpanlaS
Requerente: S. A. Indústrias Reu- em cor clara viva, reservada lo funnidas F. Mataram — São Paulo e do e com cor mais escura em robrepo
sição, que também realiza a sombra
Filial no Estado da Guanaoara. •
Titulo; Rôo° e original desenho e as nervuras nas falhas. Todo o conornamental para tecidos. — Desenho junto estampado em seis caras sobre
fundo estampado de o6r viva e chaIndustrial.
pada.
Total de 2 pontos.
Tramo N9 150.890
Em 18 de julho de 190o

Requerente: S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo São Paulo e
Filial no Estado da Guanabara.
Titulo: Nay° e original desenho
ornamental para tecidos. — Desenho
Industrial.

19 — "Nay° e original desenho ornamental para tecidos" em vares
contrastantes e variadas, casacterizado por compreender motivos sevesentando varias figuras geométricas
colocadas irregularmente no aludo
conservando sempre a harmonia das
linhas horizontais e verticais e repetindo-se indefinidamente. As figuras sáo: quadrados, de diversos tamanhos, estampados em uma car
chapada; quadrados divididos em
duas partes iguais no sentido dasstonal e estampados com duas abres
contrastantes;
quadrados divididos 19 — °Ndvo e original desenho orem quatro triangulos e as vezes es- namental para tecidos" era atm

Dezembro da° 1954
contrastantes e' variadas, caracteriza.
do por oompreender motivos representando ramos de ,flores e folha
dispostos no sentido vertical, assoa
'dente,te, bem próximos um do ou
tro de modo .que os ramos os jun.
estes ,compostos, cada um, de sel;
flores que lembram margarida/
com dois botões, três campanulas
quatro cachos de fiares bem miadas,
três cachos de fiares um ponct
maiores seis falhas grandes, 1,0V4
falhas médias e muitas folhas pequenas. As margar,das e as Cara
côr noutra • chapada, com a • sobre
posição de outra cór viva, clara
trabalhada em pequenas mancha:
Irregulares,, sendo o centro e ss' sombra nas pétalas feitos' com a cós
preta; os cachos das fiares menores são estampados em cós viva
chapada, com alguns efeito, da cai
viva-clara na sobreposição a sa sorn•'
bras estampadas com a cor muar
escura; os cachos das fiares maiores são estampados ocos uma cós
clara, viva e chapada, coas efeaos
da côr neutra que faz parte da sombra. As folhas e os galhos são estampados em duas coras, cair e
escura, as quais - na
s.aorepoaição
criando novas tonalidades. Ci tun•do livre apresenta uma v;va,
chapada cobrindo todo o espaço
reservado pelos motivos sem deixar aparecer o branco da peça -Toca
o conjunto estampado ema oito calos.
•
Total de 2 pontos.
•
-

TERMO N.

Em 18 de julho - de 1963
Requerente: S. A. Indústrias RN1F. Matarazzo —• São Paulo e
Filial no Estado da Guanabara.
Titulo; Novo e original cleN'enno

n:das

ornamental para tecidos. -- Deseght;
Industrial.

1 9 — "Novo e ongulai ae . A1141,3 t,r
namental para tecidos" em cUe
contrastantes e variadas, caracteriza
do por compreender motivos reore
sentando figura.s geomè rtricas, lso
untai formando listras onde apa
recem
Intercaladas,
dstras
que, por sua vez, . são intercaiadt
pos outras onde aparecem e.k.tam
West, ou sejam, figuras rie cava
leiros, dispostas no mesmo ?enf.:c'
horizontal, intercaladas, apresenian
do; dois homens em atitule de Wien
está atirando com espingarda; no
mens montados no cavalo, 3:alopan
do ou parados; homem deitado se
gurando um revolver; Incho eco
segurando uma bandeira; homen
galopando; homem no calei° coo
a espingarda presa na sala do an.
mal; homem montado no lavam
atirando; homem correndo Am un
revolver na mão; índio correndo e
segurando uma flexa; dois homem
montados nos respectivos .n.volos

um dèles com o, revolver na mão
As figuras geomètricas, no Inicio citados, São tOdas diferentes, repetia.
do-se indefinidamente para formas
as listras, e são estampadas em très
atoes contrastantes c contornadas
com filetes finos pre as, . dando
Impressão de desenhos indignas.

arcajfeirn 8
Nas figuras, observam-se que os
cavalos são sempre na mesma eõ:
viva, os homens em duas cores rontrastantes, as mesmas que sparecem
nas figuras geométricas, sendo os
detalhes, sombras e filetes executados na côr preta. Todo o conjunto
estampado em cinco côres sôbrs
tundo tinto, estampa coberta.
Total de 2 pontos.

-,tARIO

OFICIP

lembretes e desenhos, inipis:ssus_ent
um pequeno WS( que .vaás uu_
indicador aos egun.cos
poilteiro
guano() no lugar deste.
TERMO N9 151.093
Em 25 de junho de 983

Nome: Fernando Malha,io Baidijão.
1101110 149 151.084
Endereço: Rua Barão de Itapetininga n9 88 10? andar — Captai
Em 25 de julho de 1863
— São Paulo.
Invento: "Nirvo Modelo da Foibrome: -Oscar Pinai°.
trona",
Endereço: Rua Barão de ItapeClassificação: Modelo Indudtrial
*Vinga ri , 88, 109 andar —
-- São 14ado.
Invento: 'Nevo Tipo de Coiarinho para Homens" — C1o3,31fiea-

Se-:'.o 111

Jezembro de

1964 4483

TERMO No 151.188

tro e onde se encontra o "3" mn.
gado, enquanto que o aspao com.
preeniklo entre os festões da Or
Em 22 de abril de 1685
-dacbioesftõque'ac.m
Requerente: Confecções 16 Ltda o "8" alongado é completamente
cheio por ponto de "areia" ou seja
— São Pado.
por volutas irregulares, kuperpowtas
Titulo: Original modelo de cuerc de costura descrevendo voltas que
— Modelo Industrial.
mais ou menos se superpõem.
• Total de 2 pontos,
TERMO NO 151.111
, Em 22 de abril de .95.
Requerente: Ilitoshi Gono
São
Paulo.
lhano: Um nOvo tipo de panela
térmica elétrica. — Modelo Industrial.

Ção-•

19 — "Original modelo de cueiro"
confeccionado em tecido le .mrnha
espesso, em côr - variada. ubstancialmente elástico, dotado de debrum nas bordas caracterizado por
ter feitio substanc:almente rkan gular, com o vértice em ponta curva
voltado para baixo os laterais coufigurados por linhas curvas Côncavas e a base que fica voltada para
cima com linha convexa, nrojetando-se dos laterais extremos da ex
trem'darle do vértice dois ..wlerço1
suficientemente compridos Plire
permitirem mina volta cninzleta em
tórno da cintura do bebê e ponteror amarração frontal.
Total de 2 pontos.
1 9 — Novo atOclelo de poltrona
formado de urna poltrona rsbntun
porém caracterizado por ter o en=MO N9' 151.189
costo móvel de forma que pando
é o mesmo baixado, para a frette,
Em 30 de abril de .963
o assento da poltrona fica Detrito
e o conjunto assim fechado reproRequerente: Atahyde $.1va — São
duz a parte dianteira de tun automóvel Volkswagen, as rodaá inclu- Paulo,
sive.
Titulo: Original dáenho e bordado aplicável a bordas de aWnak
centro de mesa, colchas e similares. — Modelo Industrial.
TÉRM4RN9 151.122

— Nõvo tipo ae 001aru" ora
homens, caracterizado por .ve formar de duas partes ligadas por Costura =maus& ou ã máquina 912
ledes, a prime'ra constituindo a
parte externa da colarinho e feita
de matéria plástica couro e materiais semelhantes, e a segunda, .ou
parte interna, ou base :,eric'e, feita
Fm 26 de lulhO de 1963
de tecido apropriação e multiperfurada para dar maior •lexibilida&
Requerente: Miguel Dib
São
ao colarinho, também servbado pa- Paulo.
ra torná-lo mais higien.co.nulo: Newo formato de P.:dro para esmalte de unhas. — Modelo Indu.strial.
TERMO NO 151.088

Em 25 de julho de 1963

19 — Nôvo tipo de panela térmica elétrka, constituída de ..luatinio
ferro ou de qualquer outro mate.
rial apropriado em dites e -unanho desejados, caracterizado pelo
fato de ser apresentada com a eonfiguração de um tronco bilindrico
de fundo inferior invisivelmente
chanfrado 12, e bôca superior som
11111 aro saliente 13, o qual ,e for.
alado pela depressão 14, 'soauzada
na parte interna da dita carcaça.
Total de 4 pontos. ,
•

Tramo N9 151.201
Em 29 de julho de 1983
Requerente: São Paulo liparga8. A. — São Paulo,
Ttulo: NU° modelo de solado
para calçado. — Modelo Indu.sulai,
tas

Nome: Jalne Vilarrubla Santa
Eulalia,
Endereço: Rua Barão de ltspetivinga, 88 — 10e andar.
Invento: Relógio Com Risco Ineor
Grafado e ou Desenho G.ra.,orio no
Mostrador,
- Classificação — Modelo industrial.

19 - Relógio com disco visor gra.
vado e ou desenho giratório lo mostrador, carecterlzdo por ter ao mostrador uru bertur em forma de semicoroa, pela qual podem rer
pequenas frasesrepetidamente.

lv -= "Original desenho de bordado aplicável a bordas de toadias
centros de mesa, colchas e atrofiares", obtido por meio de náquina
de bordar com ponto "cheio" caracterizado por ser formado por
uma' série de festões que te iniciam
na extremidade ou, ponta lo tecido.
e o rodeiam completamente, delimitando em cada ponta com o comprimento de três ou quatro festões
una "bico" triiiimular, cuja base é
farinada -por duas curvas , ra eir
horizontal, ou seja por dois rastões
79 — N8vo formato de vidro para
que se continuam : nois
esmalte de unhas, caracterizado pe- convexos,
festões côncavos que se unam no
lo fato de se apresentar 'minado centro
do
bico, configurando outro
por um corpo de secções horizon- pequeno bico
interno, em *seleção
tais retangulares e de áreas bar- ao pano, tendo
duas voIutas;
monicamente variáveis no se:ntidu meio do "8" e em
continuaolo ao
vertical, de modo a finalizar
festão concavo; pelo fato do bibe
formato de perfS cônicas e COM RR em
forma de trifingulo, ter ao lonextremidades superior e infertor, go da
linha mediana vertical, um
aroueadas ou absuladas em entidoi bordado
em forma de linha
Inversos, sendo que esta, iltiina Be curva oucheio
de "S" estilizado e
apresenta por urna base retangular vertical seja
ladeado • s:mètricarnente
de relativa espessura.
por três feotões ligados pelas exSegue a redacão dos pontos -de 2 tremidades e com as respectivas
,concavidades voltadas para o cen-

19 — Nemo modelo de adiado para
calçado caracterizado nor trizes
transversais de seção reta retangular, existentes na sois e no salto,
seguidos, nas extremidades, de tonai, de pequenos frisos estreitos
concentrados, também transversais,
de seção reta tringulsr, todo o so•
lado, com exceção das monas de frisos estreitos sendo áspera, :em Pequenos pontos salientes.
Total de 2 pontos.

orle% Yerça-reera
~AO 119 181.208
Rim 29 de. julho de l903
Requerente: São Paulo Alpa-gatas S. A. — 404 Paulo.
Nevo iraidlo de amai
para calçado, - Modal° liadas:Aro
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arredondados - que ae estendem de
borda a borda, em toda a extensão

TERMO Na 151.321
dosolado que é inteiramente, com
Em 29 de julho de 1983
um suave rebaixo as regiões do salRequerenle:
Uwo Giovanni Nen
to e da sola.
— Minas Geais.
Total de 2 pontos.
Titulo: Nova aplicação de tecidos
e ou penas de aves, á chapas ou
placas de madeira, metal e mateTERMO N9 151../C
riais de superfície liPa. — Modelo
•
Industrial,
Em 29 de julho de tikIS
Requerente: São Pauto alpargatas S. A. — São Paulo.
nado: Neva modélu te sa,ado
pi.a calçado. — MYlêo inausialal
— Nova aplicaçtio de tetados
ou penas de aves, á chapas ou placas de madeira, metal e materiais
de superfície lisa, caractenada pela
apl_cação por meio de colagem, envernizamento e enceramento, tom
aplicação de desenhos previamente
elaborado.
•
'I ate: de pontos.

•

19 — Nevo •modelo de solado Paira calça
do caracterizado por ter.
na sola e no salto, uma tora ientral provida de frisos retos vausversals, de seção- reta triangnlar,
*aparada da periferia por uma zona rugosa com pequenos. frisos Irregularmente dispostos.
Total de 2 pontos.

para a prática de esportes ou uai
no campo, caracterizado ,por unz
Pluralidade de traves tzansversat
da sola, de seção trapescidal, keinb
a periferia da sola e todo o ',mit(
formados por uma pluralidade di
saliências também trapezoidais, con
a base menor voltada para .fort
estas últimas saliências alongando
se nas extremidades da sola e da
salto para coupar -lhes a curvatura
Total de 3 pontos.
TERMO N9 161.223
Depositada em 29 de março cá
1963. (Modelo Industrial) .
Requerente: Sairei
Mezzettl
miteda.
Estabelecida em: São ; alo t.Ca•
p,tal) •
Pontos característicos de: "Nove
configuração de cabeça de aonetio"

f's

l'ERMO N9 151.214

29 de julho de 14(33
Recorente: São Paulo Alpargatas
S. A. — São Paulo.
para calçado. — Modelo Industrial.
Em

~O N9 151. 211
Em 29 de julho de 1983
Requerente: São Paulo Alpargatas. S. A. — São Paulo.
—Mv° meneio de solado paN8No modêlo de solado - .a1 9f;alcade
lar aliPara calçar'
Modêlà Industrial ências pon t eaearacLerizado
, arla disposkaa,
veraalmente, em linhas sin Mal . paralelas, parcialmente interpenet
tes, na sola e no salto, cala trinai
sendo superposta, ao longo le todo
O seu comprimento a lima sat."?nc.a
retangular também transversal

do ásperas 54S superfícies extaidas
de tôdas as sallêrlda3.
Total de 2 pontos.
TERMO N9 01.213

19 — Nevo Inedê:o de olado pata
calçado, caracterisado __por apre.:entar um- rebaixo em plano nc/nado
Em ag de jitho de 196a da periferia para o centro, endo a
parte central horizontal, separada
plano Inclinado periférico por
Nevo modelo de solado para Requerente: São Paulo Aipaiga- do
um reba'xa retanenfar através do
calçado caracterisado por três gru- tas S. A, — São Paulo.
a dita parte cenTral se liga ao
pos de frizos arredondados -na sala Título: Nóvo mociélo de -ioaulo qual
plano inclinado por travessas
e dois no salto, cada grupo sendo para calçado. — Modelo Intaastr.al. dito
trapezoidais e sendo ainda A dita
formado quttro frisos dispostos em
circulares I gados entre si r or fri
Total de 2 pontos.
-soalient.
1011n•••n•n
Total de 2 pontos,
TERMO N9 151.212
TERMO N° 151.215
Em 29 de julho de 1983
Requerente: São Paulo al pargatas S. A. — São Paulo.
Titulo: Nôvo modélo de colado
para calçarlo. — Modelo Industrial.

• 1* — Nevn ina r 'n de smado os calando caracte-izado por
maior parte da sola e do nOti coberto por uma phiralitl nAa le rtnaos
de aceito triangular mia - se: •
no insle. formanda p-sa .,,nos (0^;:rnas — atuo 2noaaio de 8.2acia Da.l tos muitos, sendo no restante,Talrá *alçado, caracteriZado per ume 7141ebe•
.•
'Ruralidade de trinas transversal, Total de 3 pontos.
•\

Dezembro de '1964

_ -Nova connguraçao de cabeça de boneco", constitui-se de
uma cabeça de boneco, com carac-terísticas de um palhaço confeccionada em borracha, plástico mi
outro material e caracteriza-se essencialmente pelo fato de ser sota.
do de linhas alegres e divertidas
com nariz arrebitado enclm 'do por
uma verruga, ladeado por cavas nas bochechas, com a bôca com
um aspecto de riso, entreaberta deixando ver os seus dentes, ...a. bigode moldado na própria face. olhoe
também moldados na própria face
somIrn ne,elhas arquedas, cabeça calva ccm cabelos na parte lateral do
creme, moldados na própria canabeca
Total de 2 pontos.
TERMO

N9 151.243

Em 30 de julho de ,983
Recideren..e: Roberto D.ella Sadia
– São Paulo.

Em 29 de julho de ?asa
Tilai:o: Original modelo de apoit
Modelo Industrial.
pa . .ga. para pés.
tas S. A. — são Paulo,
Invenção: 'Nava modelo te solàdo para calçado". — Modelo Industrial.
Requerente: - São Paulo

o
ap dc
para pês rt ?Til ni"e/1251 do pelo fale
de se apreAnt aa inic'aarien4e por uni
na' de s p rio”tes latera's e "etangUlares. contidos am planos vertical&
paral elame dispostos, i. enlo. CIU4
Os bordos ,n--- ainatrais de espessura
ap resentam ema ernolduraolio
wwwit.n) .dn so Mó Para tira de borracha.
liarticularniente indicado Segue a redação dos poli ," 2 á 1
•
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS

Marcas - Classes

Trinos

Lertilicados Expedidos em 6 de novembro de 1961

•

I
•

Tèrmos

Marfas - Classes

Registros

•

Coppertone -- 48
317.459
Marmolux -- 16
319.396
Ind. Plástica Ramos
351.708
Montesissa -- 21
387.111
4
Saci- 41
397.921
408.140 Orfila -- 43
410.217
Sol C, Sombra -- 42
111.480 Tucano -- 42
413.274
Socikr -- 16
Coroa - 4 ..
413.357
Haiti
36
415.064
Casa Ignez - 36 e 37
415.643
Representações Brasília - 33, .42 e 46
416.646
Primo Pobre - 42
416.778
49,
Z Z Zum
416968
417.335 Tecaói -:.
1
Quinta das Andorinhas
417.609
417.625. 'ober -- 41
425.281 1 Ettuayama -- 48
I C; A B. -- 38
425.797
Theodor Wtlle -- 28
426.151
33
Internacional de Reportagens
432.538
Arouche -- 3
439.065
Manca Magazine -- 32
440.064
Ind. Paulista de Móveis -- 40
441.024
Gráfica InnãosSfiya - 50
442.521
1-lemobludn -- 3
163.706
463.895 Eternafler -- 28
Old Quaker -- 42
464.078
lagueira -.41
464.357
464.816 Velupress -- 23
Mazeda -- 36
464.818
Caderno de Compras -- 32
464.914
Deuraes - 36
464.966

•1

Terylene -- 21 466.095
12
Uubrako
467.847
Oficina Real -- 33
468.875
16
Esalier
469.254
Dormlack -- 1
469.373
1
Dopetex
469.374
Ferroprimer -- 1
469.375
1
Spadack
469.376
Pellegrino -- 11
469.600
Padaria Biscoltaria e Fiabreda -- 41
470.408
Monocapa -- 40
471.323
Sintermag -- 16
471.424
Eletrônica Frota -- 8 e'33
417.843
472.050 1 Tubest - 11
Zirconil -- 15
472.170
Bauxil -- 15
472.171
Probebto -. 40
472.261
472.282 1 Coldex -- 11
h4apacon -- 16
472.409
472.681 . Levismon -- 3
41
Wladenfir
473.310
Tornasol -- 41
473.713
_

307.375
307.376
307.377
307.378
307.379
307.380
307.381
307.382
307.383
307.384
307.835
307.386
307.387
307.388
307.389
307.390
307.391
307.392
307.393
307.394
307.395
307.396
307.397
307.398
307.399
307,400
307.401
307.402,
307.403'
307.404
307.405
307.406
307.407
307.408
307.409
307.410
307.411
.307.412
307.413
307.414
307.415
. 307.416
307.417
307.418
307.419'
307.420
307.421
307.422
307.423.
307.424
307.425
307.426
307.427
307.428
307.429
307.430

_

Certificados Expedidos em 10 de novembro de 1964

Térmos

162.101
1.911
412.553
412.654
412.655
413.032
413.033
413.578
'114.320
415.055
117.233

Xegistroa

.1

Marcas -- gases

Peru - 1. 2, 8, 19, 29, 38, 41/4, 46 e 48
Ubá -- 6

Egaz Muniz -- 41
Propanase - 3
Tussola

Registros

307.431
307.432
307.433
307.434
307.435
307.436
307.437
307.438

Sandshno -- 15
Sandsshno -- 25
Super bIgIc - 6
2, 6, 7, 8, 9:
Barracas das Oportunidades
307.439
11; 17, 18. 21, 31, 39, 47 e 49
1 307,440
1 Subra -- 16
t 307.441
Bodas de Ouro -- 13

418.752 . Entregadora Fkuna -- 33
Borrachudo -- 39
423.206.
423.899 -Bancas -- 12
428.579 . • Duicora -- 41
430.815 . MatikA -- 6
empece
41
436.010
Morro -clo . Niguel S. A.
440.533

Melague
1
Itrid)i
Terramarea -- 49
C: S B A4 '5
Sandarino
32
Livraria Kosaros
32
1.olo Bela
39
SAMC
19

441.922
448.650
148.928
454.457
463.423
464.657
414.745

466.767

'Escritório exnfiabil
S P C/ -.. 16

466.970
467.557

Riazor
40
468.194
468.317 Ilmiaton -41
33
N7 B
468.931
469.209 1 Voce e a Medicina
21
469.713 1 Leste Coem*

469.903
470.616
471.005
471.071

471.074

471.108
471.736

471.738
471.743 1
471.757
471.874
471.899
472.383
472.660
473.751
474.079
474.744

1

1
:
i
1
1
1
1

4,

•

5 e 33

•

33

32

Edifício Bruxehui
35
• 37
Blue Night
6
Ildsof
Selvamar
19
Sehnunar
3
Llt P.
4
A Axmcon6
9
A, Anaconda
19
A:Amaconda
45
A Anaconda
3
Ekítonon
40
.
Bruveso
33
Ediflcio Souvenk
1
Senegagla
33
Markefing Servkes
36
44. F.
tolo Bela
36

307.442
307.441
307.444
307.445
307.446
307.44Z
307.446
307.449
307.452
307.4511
307.452
107.455
307.454
307.455
307.456
307.457.
307.458
307.459
307.460
307.462
307.463
307.464
307.465
307.466
307.467
307.468
307.469
307.470

307.471
307.472
307.473
307.474
307.475
307.476
107.477
307.478
307.479
307.480
307.481

1

Certificados Expedidos em 12 de novembro de 1964

Termos

Marcas - Classes

262 161 1 Spergon . - - 2
342.535 ! Cercapage -- 16
352.208 ! Vitalium
10
353.447 1 Lujola - 1
371.675 1 Esomda Composto -- 2
,397.274 1- Importadora Moto Car
6.7,8, 11,21 31,39 e 47
406.212
Sondotecnica Engenharia de Solos - 25 e 33
411.109
Automac -- 7
412.759
The Voice M. Of Music
8
413.218 ! Camissaria I)erby -- 36
413.358
Fúndol - 4
413.377
Shdp -413.387 1 Flexopbsn - 16
414.050 I Vyrene - 22
414.607
Coagma
50
415.647
Flxible - 21
415.648 1 Fixible -- 21
415.78 1 ' Cia. Franco Brasileira de Aaillaas -- 1, 33
415.961
Fluor Swift ---.31
415.976 ; Srmlt -- 6
415.232 1 flIsauta - 23
417.038
Ministério -- 38
420.117
Iffidcaina -- 3
fotd lb/

424.422
424.425

430.937
431.603
432.508
433.125
440.818
.441.415
441.612
441.934

D. P. P. - 1
Co . P. P. - 46

Classe 8
Itabira -- 21
Moa -- 11
Ind. Resegue de 'óleos - 1. 1. 33,,41 e 47
Ranch Wagon -- 21
Iatocan
11 .
Flexzone - 1
Dos.; -- 4

Registros

307.482
307.483
307.484
307.485
307.486
307.487
307.488
307.489
307.490
307.491
307.492
307.493
307.494
307.495
307.496
307.497
307.498
307.499

307.500
307.501
307.502
307.503
307.504
307.505
307.506
307.507

307.508
307.509
307.510
307.51C
307.512
307.513
307.514

4486 Terça-feira 8
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(Seção III)

Dezembro de 1964
MODELO DE UTILIDADE

Registro'

--

Termos

\
1

451.914 Startodur -- 39
452.411 EP -- 33
453.838 Mya/ex -- 2
454.059 Agencia &MA de Viagens --.33
461.491 Emblemática. - 32
465.066 Aires - 41
466.347 , Jacques 6 Cia. Limitada -- 11, 12. 17 e 28
466.919 Vitresmalt -- 8
.
468.525 Mito - 41
.468.794 Emblemática --. 35 469.195 Câxa
8
469.492 Unitree -- 6
I'
469.510 .Trimigtdos - 2/, 52 e 50
4
469.515 Emblemática :-- 21
,
470.502 Emblemática - 42
470.659 Humingbird --; 21
471.104 Perla --3
471.105 Arquives -- 17 ,
471.290 Topeka--.... '39' '
471.294 Micronematico -- 39
.‹. - .
471.301 mr: Watt:g -- 50 .
,.
471.305 W. VVallig .,- 50
471.381 ' Pdq. Valve - 8
471.584' Curity -- 28
472.225 W. NVaIlig - 50
472.226 W. WaIlig - 8
472.228 W. *Wallitl -- 8
472.334 Petmle HrAts -- 48
472.556'1Lhaneza --'36
472.696 Mésopin. - 3
473.284 Lebre --; 41
473.293 Castraunc -- I
473.863 tamella -- 'I
473.727 Dinax -- '6
. 474.102 Lamincy/ -.--- 41 .,
474.103 Casbniro Silveira -- 36
c
474.121 Zarella -- 34
474.405 Café Própria -- 41
•
-6
474.543 Elja
474.546 Epa - 2! ei

307.515
307.516
307.517
307.518
307.519
307.520
307.521
307.522
307.523
_307.524
307.525
307.527
307.527
307.528
307.529
307.530
307.531
.307.532
307.533
307.534
307.535
307.536
307.537
307.538
307.539
307.543
307.541
307.542
307.543
307.544
307.545
307.546
307.547
307.548
307.549
307.593
307.551
307.552
307.553
337.554
•

PATENTES CONCEDIDAS EM 7 DE OUTUBRO DE 1964

Termos

Patentes

Termos

Patentes

1
120.450
120.505
120.522
120.907
121.646
121.879
122.018

70.471
70.472
70 473
70.474
70.475
70.476
73.477

116.508
116.521
116.594
117.737
116.575
/18.618
• 118.797

M.074

70.978

119.937

70.483
70.484
70.485
70,486
70.487
70.488
70.489

70.490

Patentes

5.733'
5.734
5.735
5.736

89.569
111.032
113.317
117.945

Ter:12os

Patentes

Termos

Patentes

70.494
70.495

143.573
145.574

5.184
5.185
5.186
5.187
5.188
5.189
5.190
5.191

123.347
132 168
145.871
145.876
146.032
146.033
146.035
146.036

•

_

70.496
70.497

5.737,
5.738
5.739
5.740

Patentes

'rirmos

146.037
146.130
147.200
147.202
147.203
147.204
147.205

•
•

•

5.192
5.193
5.194
5.195
5.196
5.197
5.198

PATENTES CONCEDIDAS EM 9 DE OUTUBRO DE 1964
Térrnos

Patentes

71.964
88.832
96.334
109.369
109.900
110.072
110.880
111.223
111.503
112.117
113.853
114.315

70.498
70.499
70.500
70.501
70.502
70.503
70.504
70.505
70.506
70.507
70.508
70.509

Tirrnoe

116.047
116.840
120.545
120.057
121.506
121.810
121.970
125.461
130.545
130:548
137.506
156.002

Patentes

70.510
70.511
70.512
70.513
70.514
70.515
70.516
70.517
70.518
70.519
70.520
70.521

MODELO INDUSTRIAL'

Térinoa

Pa.tasktes

5.199
-5.200
5.201
5.202
5,203

Tèrrnos

142.742
144:1553
144.889
146.034

Patentes

5.204
5 205
5.206
5.207

MODELO DE UTILIDADE

Termos
146.882
159.498

135.736
136.747
152.281
152.477.

1

Patentes

1

Patentes

MODELO INDUSTRIAL

70.491
126.190
70.479
118.981
70.492
/38.961
• 70.480
120.065
70.493
142.715
• 70.481
.120.167
70.482
120
207
118.648
119.415
_141.667
141.872
, 142.656
CERTIZICADOS CONCEDIDOS EM 7 DE OUTUBRO DE 1964
Termos

Termos

100.684

Patentes

E

5.741

Termos

Patentes

n•nn•n••••n

r In ça-TtelTIS
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PATENTES CONCEDIDAS EM 14 DE .OUTUBRO DE 1964
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PATENTES CONCEDIDAS EM 15 DE OUTUBRO DE 1961
•••••• 111.1,

,

,
Patentes

, • TdIsmos

Térmos .

.
i

,

è
107.750
• 108.239
- 108.575
106.065
106.975
107.057
109.123
111.462
111.804
111.982
112.412
' 112.427.
112.642
112.641

.
•

•
.

.
113.067
-. 113.266
. 113.881
.
114.382
114.399
-1í5.836
115.997
116.015
,
116.538
116.553116.832
116.992
117.077 .
118.387 .
118.517
117.790
-

•
70.522
70.523 '
- 70.524
70.525
-.70.526
' 70.527
70528 .
70.529
70.530
70.531
:70.532
70.533
' 70.534
70.535 .
70.536
70.537

*
"
-

.112.703 •

-112.768 .

Térmos

Patentes

Pa'entes

Tèrmos

Pa•entes

_

•

102.340
108.775
111.331
111.642
112.791
113.815
114.102
-.114.127
115.861

70.538
70.539
70.540
70.541
70.542
70.543
70.544
70.545 •
, 70.546
70.547
.70.548
70,549
. 70.550.
70.551
' 70.552
70.553
s ,

70.575
70.576
70.577
70.578
70.579
70.580
70.581
70.582
70.583

118.608
118,812
119.344
120.525
121.925
126.890
•133.873
142.788
149.775

' 70.584
70.585
70.586
70.587
70.588
- 70.589
70.590
70.591
70.592

MODELO DE UTILIDADE

.

•
Térnso4

Patentes

Termos

Patentes

PATENTES CONCEDIDAS EM 14 DE OUTUBRO DE 1964

•

a
,.

.

s

- • Termos
.
t *
,

,

,
1

Termos

Patentes

n

5.751

Patentes

.

70.554
70.555
70.556
70.557
70.558

122.221
124.150
. 124.535
- 126.107
127.354

420.872

70.559
70.560

127.818
/,31.041

120.875
20.938
21.378
. 1 21.470 .
.

=70.561
70.562
70.563'
.70.564
.

135.747
146.385
135.283
____

119.085
.119.105

119.465

.

1

.

5.749
5.750

112,593'
112.619

•

119.326 .
119.664

120.346
120.512

MODisLO. INDUSTRIAL

.

.70.565
70.566
70.567]
.
• 70.568
,70.569

Patentes

Térmos

Termos

Patente.

70.570
70.571

. 70.572
70.573
70.574

120.361
121.776
. 123.193
142.635

5.212
5.213
...: 5.214
5.215

-

143.023 •
143.990
146.890

5.216
5.217

-\ 5.218

41
••

MODELO DE UTILIDADE

Patentes

Termo.

Tér;nos

PATENTES CONCEDIDAS EM 19 DE OUTUBRO DE 1964

Patentes

Patentes

Térmos

Termos

Patentes

E
122.815

5.746

114.510

5.742

115.879

5.743

122.816

5.747

119.411

5.744

152.229

5.748

/22.637

5.745

110.515
111.496
113.133,
114.013
115.946

70.593
70.594
70.595
70.596
70.597
70.598
70.599,
70.600

117.028

117.769
119.006

121.216

70.601
70.6021
70.603 '
70.604
70.605'
70.606
70.607

121.349

124.633
-121.857
131.422
156.035
157.041

MODELO INDUSTRIAL
/VIODBLO DE UTILIDA •

Patentes

Termos

Têrnioaø

Patentes

1

Térmos

Patentes

Térmos

1

120.328

5.208

122,558

5.209

144.172
146.883

5.210
_
.
5.211

112.165
_ 113.754

I-

•1
1
i
i

Patentes
•

5.752
5.753

116.687

5.34

4488
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PATENTES CONCEDIDAS PM 22 DE OUTUBRO DE 1964:

MODP.L0 INDUSTRIAL

Termos

Patentes

Têrmos

Dezembro cie 1964

'Patentes

Termos

Patentes

Terniba

Patentes
'

106.172
109.833
111.341
111.374
111.396
112.706
112.829
113.552
112.623
113.790
113.846
113.922
116:366
120.140

)70.656
70.657
70.658
70.659
70.660
70.661
70.662
70.663
70.664
70.665,
70 666
70.667
70.668
70 681
70.682
70.683
70 684
70.685
70 686
70.687

116.501
117n.815
118.200
118.881
118977
119.197
119.346
119.538
119.543
119.983
120.208
120.094

70.669..;
70.670: •
70.671:.
70.67V .
70.673L
70.674
70.675L
70.676'

11,

'122.825

5.219

145.043

5.224

138:394

5:220

145.674

5.225-

138.601

• 5.221

145.675

5.226

138.602

5.222.

146.131-

5.227

144.537 •

5.223

146.713

5.228 :

PATENTES CONCEDIDAS EM 20 -DE OUTUBRO DE 1964

Termos
Ui

_

Termos .

Patentes

'
70.688;
70.689.'
70.690
: 70.691'
70.692
- 70.693
70.694

-

MINN

-

--

Patentes

120.334
120.335
120.576
120.928
121.263

126.855
127.280
128.863
, 136.394
113.145
113.146
99.042

70.678.
70.679

85.081
92.891
105.156
110.069
111.563
112.396
112.538
112.687
, 112.707
113.884
113.920
114.115
114.150
114.396
116.017
116.067
' 116.649
-116.86¢
118.975
119.198.
119.371
/19.394

'

119.412
119.413

70.6,2
70.609
70.610
70.611
70.612
70.613
70.614
70.615
70.616
70.617
70.618
70.619
60.620.70 621 .
70.622
70.623
70.624
'70.625
70.626
70.627
70.628
70.629 •
70.630
70.631'

119.6
1/9.9,
119.904
119.934
119.935.,
-120.088
120.485 - 120.756
120.805 121.193
121.309
121.365
122.315
122.470
123.769 123.892
124.493
125.671
126.122,
127.136
-128.888141.666-152.904
120.209

70.632
70.633
70.634
70.635
,70.636
70.637
• 70.638
70.639
70.640
70.641
.70.642
( - 70.643
70.644
70.645
70.646
70.647
70.648
70 649
70 650.
70.651
70.652
70 653
70.654
70.655

Aiodêo de Utilidade
1
Têrmos

- Patentes

...--11"ertnos

Patentà
•

-

113.570118..053
121.057.'

5.756
5.757
5.758.

122.647
124,606

5.759
5.760

Moclêlc; Industrial

Termós

127.708',
)41.748
144.820
_145.061

Patentes

5.231
5.232
. 5.233
5 234

Termos

• 145.800
146.132
1461391
134.249

Patentes

•

5.235
5.236
5.237
5.238

Alodilo de Utilidade -

PATENTES CONCEDIDAS EM 23 DE OUTUBRO- DE 1964
Patentes

Têrmoa

Tênnoi

Patentes

Térmos
114.34b

. T
I

Patentes

Termos

Patentes

5.755

' Moda) Industriai

Termos

Patentes

143.821

5.229

Termas

, _145.827

Patentes

5.230

108:035 1,70.695
109.395,
70 696
111.660
70.697
111.681
70.69S111.890
-70.699
112.088
70 700
112.677
70.701
112.821
70.702
118 872
70 701
114.105
70.704
115,619
70.715
115.854
70 706
115.890
70.707
115.987
I70 708
116.323
/0.709

118.803
118.707
118.864
119:463
119.568
:120.037 .:
120.766
121.340
121,610
131.731
140.628
142.092
156.001
- 107.523
-- .

70.710
'70.711
70.712
70.713
70.714
70.715
70.716
70.717
70.718

. i

'
-.
.,
j

70,719
70.720 ---,1
70.721 ,,
70.727
70.723 .--
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Uodlo da ~dado

Modno Industrial

^

Timor

Patentes

Times

Patentes

- Tèrmns

Patentes

Térnios

Patente.,

108.772
, 129.792
141.552
145.537
145.981
-,j40.437
i55.027
85.351
93.406
103.361
106.001
109.379
109.893
110.007
112.019
112.804
112.962
113.673

"5.241
5.242
5.243
5.244
5.245
5.246
70.773
70.774
70.775
70.776
70.777.
70.778
70.779
70.780
70.781
70.782
70.783
70.784

145.818
146.920
147.264
147.948
147.949
-115.815
116:004
116.728
118.370
j18.668
120.827
121.423.
121.715
121.812
121.820

5.247
5.248
5.249,
5.250
5.251

am1.4

122.780

5.761

120.273

5.763

114:376

5.762

121.409

5.764

. .n•••=.1
Aioddlio industrie/

Térmoo _

Patentes

146.223..

5.239'

Tèrmoo

.

. Patentes
..,
-

152.839

5..240

70.785
- 70.786
-70.787
70.788
70.789
70.790
70.791
70.792
70.793
70.794
70.795
70.796

121.888
122.051

1
'o
PATENTES CONCEDIDAS EM 30 DE OUTUBRO DE 1964

PATENTES CONCEDIDAS EM 3 DE NOVEMBRO DE .1964
xte.

TERMOS
Timos
'Patente*
Têrmos
Patente.

PATENTES

TÉRMOS
1
x,

85.334
70.724
119.652*
70.749
70.797'
• 124.224
107.961
70.725
112.881
70.750
1222.757
3
70.798
124.753
108.703
70.726
119.993
70,751
123.707
70.799
127.703
108.937
70.727
120.104
70.752
123.774
70.800
139.021
109.708
121.454
70.728
'70.753
109.922
70.729
121.883
70.754
111.564
122.056
70.710
70.755
111.565
70:731
122.065
70.756
111.675
70 732
122.189
3,1CM:dtIÁ) DE UTILIDADE
70.757
111.846
70.733
122.272
70 758
112.436
122.276
70 734
70../59
114.128
70.735
122.420
70 760
114.846'
70.736
122.532
70.761
'\11E1112C/S
PATENTES
MIR3108
115.659
70737
122.897
70.762
116.076
70 739
124.413
70.763
115.860
70.738
124.422
70 764
116.115
70 740
126.097
70:765
116.145
70 741
126.748
70 766
176.793
116.243
70 742
70 767
90.351
5.771
118.373
1/1 RR1
7f) 768
117.256
70.741
111.0R1
118.271
70 744
70 769
113.911
5.772
122.537
len CU)
118.379
70.745
7n.770
IG1
nn7
119:002
70 746
70 771
115.932
122.595
5.773
70.747
118.840
70 772
153.729
119.220
70.748
116.051'
5.77,
122.730
'
1
1
Modrilo

Térmos

11

Patentes

Utilidade

70.801
70.802
70.803
- 70.804

PATENTES

5.775

5.777
5..778
1

MODELO INDUSTRIAL

Tèrolos

Patentes

120.856

5 768.

115.605

. 5.765

118.545

.5.766

122.760'

5.769

119.774

5.767

143.849

5.770

1

PATENTES

TERMOS

_PATENTES

TERMOS

138.774

5.252

142.569

5.256

'140.138-

5.253

143.540

5.25?

14a.?54

5.258

148.179

'5.259

140.830'
• 141.69,

5.255
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PATENTES CONCEDIDAS EM 6 DE . NOVEMBRO DE 1964

TERMOS

•
PATENTES

•

Dezer(lbro de 1964

PATENTES CONCEDIDAS EM 13 DE NOVEMBRO DE 1964

.r

TERMOS

PATENTES

I

TERMOS

PATENTES

TERMOS

129.973
80.556
92.860
97.945
100.944
108.334
108.346
109.374
109.832
109.833
. 110.555
111.227
111.319
111.577

70.898
70.899
70.900

111.990
112.227
112.525
112.738
112.786
113.123
118.408
113.861
113.878
115.822
116.294
118.149
118.152
113.293

PATENTES •

, I

I
99.635
108.255T
110.379
112.553
118.700
118.777.
121.062

•

70.805
70.806
70.807
70.808
70.809
70.810
70.811

122.275
122,320
122.373
123.074
123,613
124.502
130.729

70.812
70.813
70.814
70.815
70.816
70.817
70.818

MODELO DE UTILIDADE

TERMOS

PATENTES

- 109.776

5.779 -

TERMOS

PATENTES
•
5.781

122:269

70.903 .
70.904
70.905
70.906 70.907
70.908
70.909
70.911

70.914

70.915
70.916
70.917

70.918
70.919

70.920

.

70.921

70.922

70.923 .
70.934.
5794

- PATENTES CUNCEDIDAS EM 13 DE NOVEMBRO DE 1964

5.780

118.971

70.901
70.902

70.912
20.913

.101111

MODELO INDUSTRIAL
TERMOS

.PATE1‘1TE£

143.099

5.260

TERMOS

TERMOS

iol

' 148.065 __

/22.'96

5.261

_

PATENTES

92.925
107.109
112.944
113.110
116.375
118.333
118.692
118.793
118.925
119.421

70.832
70.833
70.834
70.835
70.936
70.837
70.838
70.839
70.840
70.841

TtaMOs'

119.587
120.948
121.333
..,
121.346
• 121.557
• 121.601
121.941
121.819 ,
121.872
121.927

•

PATENTES

I,
. 70.842
70.843
70.844
t
70.845
70.846
70.847
70.848 ,
70.849
1
70.850
1

PATENTES

TERMOS

1

121.932
122.005
122.044
122.073 .
122.128
122.359
122.365
122.451
122.523

70.852
70.853 70.854
70.855
70.856
.70.857
70.858
70.859
70.860

122.616
123.452
123.768
124.689
125.837.
133.113
. 147.685
147..686

1

113.412 -

5.786

1

TERMOS

PATENTES

70.951_
70.952
70.953
70.954
70.955
70.956
70.957
70.958
70.959
70.960
70.961

122.705
122.995
123.114
123.115

70.962

.

70.963
70.964
70.965
70.966
70.967
70.968
70.989 .
70.970
70.971

•

,

123.116
123.493
123.692

•

124.551
124.557
125.051
....
I

MODELO INDUSTRIAL

•
TERMOS

PATENTES

rtnmos

131.333
' 141.941
144.621

5.281
5.282
5.283

145.673
147.206
148.728

PATENTES

•

5.284
5.285
5.2B6

-é

PATENTES - CONCEDIDAS EM 16 DE NOVEMBRO DE 1964

70.861
70.862
70.863
70.864
70.865
70.866
70.867,
70.868

MODELO DE UTILIDADE
PATENTES

122.218
122.240
122.249
122.333
122.356
122.372
122.659
122.660
122.661
122.704

PATENTES

-

TERMOS

TERMOS

I70.851

PATENTES CONCEDIDAS EM10 DE NOVEMBRO DE 1964
TERMOS

.

PATENTES

PATENTES CONCEDIDAS EM10 DE NOVEMBRO DE 1964

_ TERMOS

PATENTES

PATENTES

.
TERMOS

PATENTES

TERMOS

•

PATENTES
.

75.215
81.338
103.070
105.586
111.437
111.479
112.718
112.818
113.111
113.278:
, 113.517 _
114.078
115.648
116.651

70.972
70.973
70.974,
70.975
70.97670.977
70.978
70.979
• 70.080
70.981
70.982
70.983
70.984
• 70.985

116.891
116.970
117.547
118.710
118.714,
• 113.741
118.770
119.600
. 119.804
120.091 •
120.137
120.816
120.823

•

70.986
70.987
70.988
70.989
70.990
70. 091 .

70.C2
70.993
70.994
70.995
70.996
70.997

70.998.

.
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MARCAS DEPOSITADAS
11n11n1.1~I

Pub/icação feita do acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
forrar a prazo de GO dias para o deferiinento, do pedido. Durante esse prazo poderão apresentai suas oposições- ao Departamento
IsraciOnal da Propriedade industrial aqueles que se Julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n. 653.754, de 30-7-64

C. F. Boehringer 6 Soehne G.M.B.H.

Alemanha

•

COmBUR -TEST
•
Classe 1
Papel reativo ou comprimidos reativos
para provar rapidamente a presena de
acetona, albumina e glicose na urina,
assim como o índice pH desta
rfarmo n. 653.755, de 30-7-64
•
Granja Oeste Ltda.
Paraná
GRAN JA

feitos de -algodão, canharno, linho, juta,'
seda. raiou, IA, pêlo e fibras aão
Incluldos em -Outras classe.;
. Classe 34 t
'Tapetes, cortinas e panos par assoalho: e paredes, linóleos, oleados e encerados, inclusive "para instalações hospitalares
.
• Termo n. 653.760, de 30-7-64
(Prorroga ção)
Modshita Iintan Co. Ltd.
Japão

IPRORROGAa0;

OE STE

Classes: 19 e 33
Titulo
Termo n. 653.756, de 30-7-64
Jangada Comércio e Representações
Ltda.
Paraná

)ANGlin COMÉRCIO
E REPRESERTAÇOES.
Classe 41
Titulo
Temos os. 653.757 a 653.759, de
30-7-64
São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo

Cias ca 3
Produtos farmacêuticos

Termos os. 653.761 e 653.762, de
30-7-64
(Prorrogação)
• São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo

Termos os. 653.764 e 653.765, de
30.-7-64
. • (Prorogação)
São ,Paulo Alpargatas S. A.
-São Paulo

talo, cheques, cartões- comerciais e de
visitas, duplicatas debêntures, vivei()
pes, faturas, folhinhas, letras de cambio,
notas fiscais notas promissórias, papai
de correspondencia, passagens, publid•
dade e propaganda em geral, e recibos

PRORROGO)

.ALPARGATAS
Classe 24 ...
Para • astinguir artefatos de algodão,
nylon, plásticos, cânhamo, .caroá, juta,
lã, linho, paco-paco, rami, raion, seda
'natural e outras fibras: Alamares, aatcadores, bicos, bolsas, de tecidos para se-.
nhoras, bordados, borlas, bandeiras, cordões, cadarços, coadores de café, cobertas para raquetes, coberturas para cavalos, debruns, enfeites, etiquetas, entremeio, entretelas, flâmulas, fitas, franjas, filtros de café, galões, laços de
chapéus, mochi las, montas, nesgas, ombreiras, passamanaries, palmilhas, pavios, passamanes, ponpons; -pingentes,
tendas, rédeas, redes, sacos, sacas, sacolas. tiras, telas para bordar, zergas
Classe 34 Tapetes, cortinas e• panos para assoalhas e paredes, Linó!eos, oleados, encerados, inclusive para instalações hospitalares, - capachos e artigos de peles
para assoalhas
Temio n. 653.766, de ,30-7-64
Bracco Indústria Chiniica S.p.A.
•
Itália

Térino n. 653.769, de 30-7-64

"A. B. R. — Associação Brasileira

•

de Refrigeração
São Paulo

-

ACO PAR
Classe 50
lrnresoss em geral d' requerente. a ia'
ber: Papéis" de cartas, envelopei, cona
tratos, recibos cheques, notas, faturas,
duplicatas, letras de cambio. tnemorana
duns. cartões de visitas e comerciais
• 'Termo n. 653.770, de 30-7-61
Braz da' Silva
São Paulo

AUTO LONDRINENSE
-

Classes: 21 e 50
Titulo de estabelecimento
Termo n. 653.771. de 30-7-64
Cerealista Gaivota Ltda.'
•
São Paulo
•

GAIVOTA)
-INDUSTRIA IIRASILEIRA

PRORROGACÃO

PRORROGACÀO

PAMPEP20

RODEIO

Classe 36
Classe 23 •
Calças e outras confecções
Para distinguir: Tecidos em geral. Leeidos para confecções em geral, para
Classe 12
tapeçarias e para artigos de cama e Alfinetes, agulhas, botões comuns, est
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo cetim. darços, colchetes, cós, dedais, elásticos
caroã, caserniras, fazendas e tec.dos de para roupas, enchimentos, fivelas, golas
lã em peças, juta. fersey. linho nylon, ilhós, miudezas de armarinhas, palas e
paco-paco, percaline, rara!, ravon, séda
presilhas
natural, tecidos ntásticos. tecidos impertneabilizantes e tecidos de pano couro
Tertrio n. 653.763, - de 30-7-64
e vestida.:
(Prorrogação)
São Paulo Alpargatas S. A..
Classe 24
• São Paulo
Mamares, atacadores para tapai-alhos
e calçados, ataduras, de algodão para
•
diversos fins.- exceto para fins medicl•
PRORROGACAO
' nas, bandeiras. bordados. braçadeiras.
borlas,cadeadOs, capas para móveis e
pianos. carapuças para cavalos. cor
dões. debruns, lã fitas. forros, franjas
festão. feltro para órgão faltos.. galar
tete& lamparinas, mochilas mosquete:
os. nesgas. ombreiras e enchimento:
..
•
para roupas de.. homens e senhoras
panos para en feites de móveis, nác
fazendo parte dos mesmos, palmilhas'
Classe 36
passamares, pavios. rédeas. rendas. re Para assinalar artigos de hada sorte
des. sacas. siai:aninhas para vestidos inclusive de esport era pl. 2.nfnoa6d
telas, tampos para almofadas, não fa Inclusive de 'esporte e para crianças
.rendo parte de Móveis, artigos êsta.
(fraldas e cueiros)

Criança Calçada C ria nça Sadia
•

Classe 41
Alcachofras, * aletria, alho. aspargos.
açúcar, alimentos paar animais. amido...
tanêndcias. amearas. amendoim, araruta. •
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azei.
tonas, banha, bacalhau. batatas, balai.
•
biscoitos. bombons. bolachas. baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela,
cm pau e em pó, cacau. carnes titã.
caramelos. chocolates, confeitos, cravo..
cereais, cominho. creme de leite. cremes
alimentícios croquetes, compotas, cari.
pica, coalhada, castanha, cebola, condimentas • para alimentos. coloranterk
chouriços, dendê. doces, doces de Ira.'
tas. espinafre, essências alimentares, empadas. ervilhas, emrovas, extrato de tomate, • farinhas alimenticias favas, fcaias, flocos. farelo. !emerges, feijão,
figos, frios, frutas saca( naturais e cristalizadas; gricose. goma de mascar. gorduras granulos, grão de bico. gelatina.
.
goiabada. geléias. [larva doce. herva mate, hortalicau lagostas. linguas lett*
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
sas alimenucias, ma riscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas cara min g aus, molhos, moluscos.
mostarda, mor-cadela, nós moscada, ao.
zea; óleos comestíveis, ostras. oval,
pães, preos. prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas. pizzas. pudinst
queijos, rações balanceadas Para latia
•

Classe 3
LItn produto farmacêutico antibronquitico
Termo n. 653.767, de 30-7-64
"A. B. R."— Associação Brasileira
de Refrigeração
•
•
São Paulo
. _
. rASSOCIACÃO BRASILEIRA
DE REFRIGERAÇÃO, "A.B.R:
Nome civil
Vermo n. 653.768, de 30-7-64
A. B. R."' — Associação Baaailaira
Je Refrigeração
São Paulo

"A
, 13

• Classe 50
em geral, anuncias impressos,
w.ões; apólices, bilhetes bilhetes de rtIniresso:,

•

4492 Têrça-feira
"uns, requeijões, sal, sagu, sardinba3
oienduic.hes, salsichas, salames, sopas -eu
saradas, sorvetes, sucos de tomates e d.
kutas: torradas, tapioca, tâmaras:talhe I
rim tremoços, tortas, tortas para
mento de animais e aves, torrões
toucinho e vinagre

•

Tiamo n. 653.772, 'cle 30-7-64
Edições Escolares Desenhoeop Laia.
São Paulo

TEDICÕES ESCOLARES
DESENHOCOP LTDA.
Nome civil
Termo n. 653.773; de 30-764
Manoel da Silva Alves de Matar,:
Guanabara

DIARIO OFICIAL (Seção III)
Termo

A.

653.778, de 30-7-64

Incorporacrora Calembá Lttki,
Guanabara ""

CALE 113Á
12, i3 e .50
Titulo
-Mano n. 653.779, de 30-7 64
.reial de Mieermia Pronas [Ida
Perrsmbueo

dr t Lo re 1
C .:.,se .35
Couros, etc.

o
----

Classe 21

Veiculos e suas partes integrantes, escalo maquinas e motores
elasse 32
Para otistingusi . Almanaques, agencias.
anuários. albuns impressos, boletins, catalogos, ed çoes impressas. folhetos,,
jornais. livros impiessos, publicações
impressas, revistas orgãos de publicidade, mouramas radtolõnicos, radiotele v ;atinados
Classes: 33, 41, 42 e -13
Título de estabelecimento
Classe 33
Papel e seus arretarem, livros não.
pressos, etc., não incluidos nas classes
16,44 e49

Dezembro de 1904
• impressos, folhetos Impressos, figurinou
Impressos, jornais impressos, listas tele.
fónicas impressas, livretes e publicações impressas em geral, livros'Impressos, periódicos impressos; peças teatrais,
cinematográficas, revistas impressas,

'nano n. 653.787, de 30-7-64
The American Tobacco Company
Estados Unidos da América

1 -e.mo a. 653.781, de 30-7-64
Glaxo Laboratories Limited
Ina'aterra
.

Classe 3
Substancias quicnicas, produtos e pieParados para serem usados na medicina
ou na farmácia
. •
-- • ----Classes: 32, 36, 37 e 40
Termo n. 653.780. de 30-7-64—
Tirtigos de vestilários, roupas feitas .c
Tadashi Mivatze
móveis em geral e programas radiofó
nicos
São Paulo

(PRORROGAÇÃO)
Pr gis 7:M4coçelesSÉ.
w•

;mera

Nome comercial
Termo n. 653.776, de 30-7-64
Antonio Aguillar
São Paulo

THE MEM
Classe 32
'-rtAlraanaques, anuários, álbuns licoresPM cartazes, catálogos. jornais nado
Sutis e estrangeiros, oublicaçóei impres.
ias. revistas. Propaganda em radio
televisáo, 'jornais, programas radiofôni.
Cos.- peças teatrais e cinematográfica.
e revistas impressas
Termo n. 653.777, de 30-7-64
Carlos Q. Burle S. A.
Comércio
de Couros
Guanabara

BETNnVATt

Classes: 16 e 33
fitulo de estabelecimento
Termo n. 653.792, de 30-7-64
Planta Imobiliária Ltda,
Guanabara

Classe 44
Produtos de tabaco ou fumo manufaturado, inclusive tabaco, ou fumo paia
cach:mbo e cigarros

Classe lb
Para d stinguir: Materiais para coliseu.5es e decorações; Argamassas, argila,
areia, azulejos batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos ara pavimentaçào, calhas cimento. cal. cré. chapas
isolantes, caibros, caixilhos. colunasç
chapas para coberturas caixas dague,
caixas para cobertuas. caixas dáguai.
.:.a xas de descarga para etixos, edificaões remoldadai, estuqeii. emulsão de
lase asfáltico estacas, esquadrias tatus.
curas metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção Lages, lageotas. material isotante contra trio e calor manilhas, masos par revestimentos ck paredes, maJeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfált.co produtos para
nmat impermeabilizantes argamasos de cimento e cal, hidráulica, pedre•
ao, produtos betuminosos. impermea-.
allizanres, liquidos ou sob outras formai'
,ara revestimentos e outros como nas
onstruções pers anas, placas para pa•, imentação, peças ornamentais de ci.
mento ou,, gesso para tetos, e paredes.
papel para torrar casu:.. massas anta
meios para uso nas construções, par.
,tuetas portas, portões. pisos, soleira/.
para portas, tijolos. tubos de concreto
lação. tan'elha. tacos, tubos de
que e vitrõ

Classe 16
Termo n. 653.788. de 30-7-645
Para distingLir Materiais para constru
Avon Products, Inc.
;ises e decorações: Argamassas. argila.
Estados Uaidos da América
ireis. azulejos. garantes balatisws blo.
'os de cimento bloros para savi a'cuta
àe talhas cimento. cal er. .‘hspas
caibros. • caixilhos: ..9'imas:
,i iii res
chapas 'para coberturas. cax. dagua.
ca ,xas para coberturas. cmsa«lágua.'
Classe 48
z.antaa de descarga para etiaos edifica- Perla:malas, cosméticos, dentifrícios, sacães premoldadas estuque, ..nitilaoo de bão perfumado e preparados para a
base asfáltico, estacas. esquarirma. estias
cabelo
turas metálicas para construções, lame.
Termo n. 653.789, de 30-7-64
las de metal. ladrilhos, lambris, luvas
WL License Corporation
de iunçãça Lages. lageotas. material isoEstados Unidos da América
lante contra frio e calor, manilhas, massaa i..ara revestimentos de paredes, madeiras" para construções, mosaicos, produtos de base as'áltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas\ Termo n. 653.793, de 30-7-64
sas de cimento e cal. -111dráulice, pedreInstituto de Beleza Olga Ltda.
gulho. produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
Guanabara
para' revestimentos e outros como nas
construções. persianas. placas para pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, par.
YERDÇPRATA
quer), portas, portões, pisos, soleiras,
•
para portas, tijolos tubos de concreto,
Classes: 33 e 48
telhas, tacos, tubos de ventilação. tanPenteados, oiidurlações, alisamentos, MIques de cimento, vigas,. vignmentoS e
Classe 48
cure e manicura
vitrõs
Escovas de dentes
——
Tênno n. 653.794, de 30-7-64
Termos ns. 653.782 a 653.786, de
Termo n. 653.790, de 30-7-64
Savil —Estrutura s - de Aço SIa
30-7-64
Club do Brasil (Sociedade
Vicente- Ltda. Touring Club do Brasil (Sociedade Tourinst
Brasileira de Turismo)
Guia na ba ra
Brasileira de Turismo)
Guanabara
Guanabasa

ST1MU-CLEAN

TOURING
Classe 35
Couros

Planta Imobiliária Ltda.

PLANTA

INVERTOHOL.
INDUSTRIA BRASILEIRA

Termo n. 653.775, de 30-7-64
"Orbis Publicações S. A."
Guanabara

Termo n. 653.791, de 30-7-61
Planta Imobilláda Ltda.
Guanabara

,

PROF1LE

Classe 32
Classe 50
Para distinguir: . Álbuns de revistas ira.
Artigos n%o incluídos em quaisquer áas pressas, anuários impressos, almanaques.
classes anteriores
impressos, catálogos impressos, .bo!etinf

SAVIL
Classe 16
Titulo de estabelecimento
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Terça-feira 8
Térmo a. 653.795, de 30-7-64
Dr. )oat Leoncio Pessoa de Andrade
Rio de Janeiro •

Tirmos as. 653.803 a 653.805, de
30-7-64
Albuquerque
Cia. Ltda.

Dezembro de 1964 4493

ou pastosas para madeira. ferro, pareUrino a. 653.814, de 31-7-64
Fitabras — Indústria e Comércio Ltda. das, contruvlies, decorações, couros, tecidos, libras, celulose, barcos e vemSão Paulo
culos, talco industriai, thincr.

Sgo Paulo

Edifício Senador Paula
Classe: 33
-Título •
Térmo n. 653.796, de 30-7-64
Produtos Vicenne Ltda.
Minas Gerais

PRORROGAÇÃO

VICEFOI
Industria Brasileira
•• Classe 3
Um produto . farmacêutico Indicado no
tratamento das anemias macrociticas e
suas manifestações
Têrmo n. 653.797, de 30-7-64
Dr. José Leoncio Pessôa de Andrade
Rio de janeiro

EDIFICIO
Delmiro Gouveia
Classe 33
Titulo
Temo ti. 653.798. de 30-7-64
Colma S. A. Publicidade Promoções e
Pesquisas
;Ao Paulo

COLA
Classe 32
exploração de publicidade em geral,
relações públicas, promoções de venda
em geral, prsquisas econômicas em
geral
-

Têm° a. 653.799, de 30-7-64
Carmen Rcr'rigues Se.ares
Guanabara

O'exarà4 ~alia
CaSSC 41
Titulo de estabelecimento

Termos nu. 6 ;1 .800 a 653.802, de
30-7-64
l b-aaaraue F1 Cia . Ltda.
ç'a)

Indústria Brasileira
Cias . > I/
Botões, fechos co rrarl'-~ e nVudezas de
,r.rmarinbn
_

rt •

17

rios em geral para tecelaqetn linhas
para costura, nata bordar r tricotar
Classe 24
Artefatos de cânhamo. alao , l'io fibras
sintéticas, juta, linlic, lã c seda

eatta, 9114~
12
Titulo de estabelecan. uto
Classe 22
Titulo de estabelechnento
Classe 24
Titulo de estabelecimento
al5St

Termo n, 653.806, de 30-7-64
João Vaz
Minas Gerais

PRORROGAÇÃO
'540GO MME7R0

I gill: R§Fr iaTefl e

ra

Classe 17
Artiaos ;..)ra escritório e desenho
_
Virmo n." 653.815, de 11-7-64
Fitabras — Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

ind. rs8t1et0

Termo n.° 653 . 818. de 31-7.64
Grito — Comercial e Administrad,ra
Ltda.
Sào Paulo

URITO
S7xo Paulo-Capital
Classe 3J
Titulo

Ciasse 17
Artigos 'para escritório e desenho

Têrtno 11. 9 653.819, de 31-7-64
Dra. fone Ferraz Dutra
São Paul,

Termo n.o 653.817, de 31-7-64
Duque — Comercial e Administradora
Ltda.
São Paulo

GALERIA VIA PARNASO

DUQ)E
Sao Paulo - Capital

Classes: 14. 15, 25, 34 e 40
Titulo
Termo ri.° 653.820, de 31-7-61
Gelusa Eletrodomésticos Ltda.
São Paulo

Classe 33
•
Para distinguir: Valores mobiliários . ad• Gás-, 42
ministração de bens, agenciamento de
GEIPSA
Agu irdente
medição de veículos _
rid, brasileira
Térmo n. 653.807, de J0-7-64
Têrtno n.° 653.816, de 31-7-64
Classe 8
"Dei-Pan" — Imóveis, Comércio e
comercial ImpOrtadora e Exportadora Para distinguir; Acenuedures elétricos,
Indústria Ltda.
Liege Ltda.
alarmas elétricos, alto-falantes, ampeCmanabara
rimetros, amplificadores para rádios,
São Paulo
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão,' aparelhos de ventilação para
LIEGE
edificios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para insClasse 1
Absorventes, 'acetona, ácidos, acetatos, talações telefônicas, aparelhos para onNoche comercial
dular ou secar cabelos. aparelhos
—agentes químicos para o tratamenfo e pasteurização de leite, aparelhos para
para
Têrmo ri. 53.808, de 30-7-564
'oração de fibras, tecidos, couros e ce- torrar pão. aquecedores elétricos, aspiFábrica de Vassouras Duranums Lda lulose; água raz, álcool, albumina, ant.radores de pó. benjamins, bobinas
Guanabara
tinas, alumen, alvaiade. alvejantes in- tricas, caixas de derivação, campainhas
dustriais, alumínio em pó amoniaco, elétricas, comutadores. condensadores
anti-incrustantes, anti-oxidantes, anti- elétricos, conectores, enceradeiras. es-'
iillOVelb,
oxidantes, anti-corrosivos, anti-detonan- tufas de aquecimento, estufas para conDEL-PAN
tes. azotatos, agua acidulada para servar alimentos, estufas para secar rouLtda.'
e Indústria
acumuladores, água oxigenada para pas, ferros elétricos de engomar e de
C0111éreir,
fins industriais, amónia; banhos para soldar, filtros de água, fogareiros elégalvanização, benzina, benzol, beturne.s. tricos. çogões, fôrnos, galvanômetros,
bicarbonatos de sídics. de potássio: ca, hidrômetros, indicadores automáticos de
Cl•iSSe 50
virgem, carvões carbonatos, cataliza- nivel de água, instrumentos medidores
Tildo
dores, celulose, chapas Fotográficas. de energia eiNtrica instrumentos telefô•
Termo n. 653.809, cite 30-7-64
composições extintores de incêndio, clo• nicos, interruptores. irradiadores.
,
Armarinho 'e Mod .- f
ro,• corrosivos, crornatos, corantes. creo- padas, liquidificadores, manômetros, miGuaivl,•
sotos: descorantes, desincrustantes. dis• crofones, pick-ups. pilhas elétricas, resolventes; emulsões fotográficas, enxo- ceptores de rádio, refrigeradores, reais,
fre, éter, esmaltes estereatos; fenol, fil- relógios, reostatos, telefones, termosta45.
mes sensibilizados para fotografias, f i- tos tomadas. transformadores válvulas
xadores, formol. fostatos industriais, fós- para rádio. vál y clas para apare l hos de
foros industriais fluo:etás; galvanizadoC l asse 50
televisão, ventiladores e voltimetros
Tinia
res, gelatina para fotografias e pintura,
Teimo a.° 653 . 821, de 31-7-64
giz. glicerina: . hidratos hidrosulfitos.
T'i'mo ri.° 653.810. de 31-7-64
interstruct do Brasil 'Ltda.
imperineabilizanteS. ioduretos; lacas;
junversi 1 — A,tigos Domésticos Ltda . massas para pintura magnésio, mer•
São Paulo
ã Prado
• Sc.
cado; nitratos, neutralizadores, nitroce"
Nome ecInereial
lulose: óxidos, oxidantes, óleos_ para
_
.
pintu a, óleo de linhaça; produtos quíTèrmo a 5 651.811, de 31-7-64
micos para impressão, potassa indusPlastcor Ltda.
trial, papéis emulsionáveis para a foClasse 50
Paulo
tografia, papéis de tumesol, -papéis lieImpressos
Classe 1
liográficos e behocopistas, películas
Tintas e vernizes
sensíveis, papéis para 'otografia e aná- Termos ris. 653.822. 653.823 e 653.839,
de 31-7-64
Têrmo a.° 653.813, de 31-7-64
lises de laboratório, pigmentos, potassa,
josé Marques Camarinha
Fitabras — Indástria e Comércio
pós metálicos para a composição de
São Paulo
Ltda.
tintas, preparações para fotografias,
V II n-tin
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos pari. diluir tintas prossia• C4M4,Rr
to; reativos, removedores, reveladores;
—raellteira
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes,
silicatos, soda cáustica, soluções quiClasse 5
micas de uso industrial, solventes, sul- Aço em bruto, aço preparado, age
Classe 17
fatos; tintas em pó, liquidad, • sólidas doce,. aço para tipos, aço f undido. ata
15.ruuoS para escritório e desenho

Paraense

goint.n. 4„t()21A

oleiRM:Tra

tnf.Tietfloira.

_
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4494 Tirça-feira 8
parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
refinado, bronze, bronz.s. em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze • de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra. -em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado. cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, terro em bruto.
em barra, ferro manganês. terro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
lâminas de metal, lata •em 'Olha, latão
.etn fõlha. latão em chapas; latão eco
vergalhões, ligas metálicas, hinalkas.
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para solda. fiquei, zinco
Classe 8
Lustres e abat-jours
Classe 40
Mesas
Termos os, 653.824 e 653,825, de
31-7-64
Breda S. A. Agencia de Viagens
São Paulo

•

SX0 PAULO
NICUT TOR
Ind. brada ei ra'

Classe 33
Transportes de passageiros. turismo
geral e excursões
Classe 50
Impressos

Urrar, n.' 653.829. de 31-744
Viação Nova York Ltda.

São Paulo'

Ind. trI2ffeira
Classe 50
Transporte de passageiros
Termo a.° 653.830, de 31-7-64
Bar e Ardiazem "Botafogo" Ltda.
São Paulo

•

Bar

Ind. trffileitra•
" Casse 50

Dezembro de 1964

de- senhoras e de crianças, cakbes, cal- cai pau e em p6. cacau, carnes, chi,
ças, camisas,camisolas, camisetas, caramelos, ,chocolates, confeitos, crava
cuecas, ternuras, colarinhos, cueiros, sereals, 'cominho, creme de leite, cremes
saias, casacos. chinelos, dominós, achar- alimenticios croquetes, compotas, can.

p . fantasias fardas para militares, colegiais; fraldas, galochas, grava/as, gorros. Jogos de angarie. Jaquetas. laqtés,
luvas, ligas, le nos, mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas. _paletós. palas, penhoar, pulover. peleridas,
peugas, ponches, polainas, pijamas. pu..
nhos, perneiras, quknonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saidas de banho. sandálias,
meteres, shorts, sungas. atolas ou slacks.
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.° 653.834, de 31-7-64
Inabel Decorações Ltda.
São Paulo

Impressos

Tenra* n.g 653.831, de 31-7-64
Ititsunori Nagao.
São Paulo

IrídPeftleira

RIR' INDUSTRIA
NECINICA

Classe 34
Cortinas, cortinados, passffidelres e
tapetes
'ramos os, 653.836 •e 653.838, de
31-7-64
Brada
. Agência de Viagens
São Paulo
.

Classes: 21 e 33
Titulo
Termo n. 653.832, de 31-7-64 •
Metalirgica Ascot Ltda.
São Paulo

X0 yi
S ORTS

• ASCOT'
Ind. Brasa I e ir(

Rrasthira

gica, coalhada, castanha, cebola, condi.
mentos para aliMentos, colorantea,
chouriços, dendê. doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, encovas, extrato de tomate. farinhas alimenticias, favas, fé.
cuias, Sloços, tardo, lamentos.. feijão,
figos, frios, frutas sêcas naturais e cria.
untadas; gricose, gana de mascar. gorduras, 'grânulos, grão de bico, gelatina,

goiabada, geléias, herva doce, hem
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite
condensado, leite em p6, legumes em
conserva, lentilhas. linguiça, louro, mas.
sas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão., massa de tomate. mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos. moluscol,
moscarda. mortadela, nós moscada, ao.
zesi óleos comestíveis, ostras, ovas,
pite* pisos, prlinés pimenta, pós para
pudins, picldes. peixes, presuntos. pis.
tês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queilos, rações balanceadas para &d..
mais. requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sa•iduiches, salsichas, salames, sopas enlatsdak 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
Têrmo n.9 653.842, de 31-7-64
L. M. Calçados finos Ltda.
• São Paulo

Classe 50
Impressos
Classe 5
'L.M.
Ato et. bruto, aço preparado, MO
Classe 33
doce.
aço
para
tipos,
aço
fundido
a4.o
Ind.
Brasileira
Transporte de passageiros, turismo em
•
BE71TEIIA
arcialmente trabalhado. aço pálio, aço
geral e excursões
, Ind. rasilet. Ta I prefinado,
bronze. bronze em bruto ou
Classe 36
Classe 36
Para distinguir: Calçados para homens,
parcialmente trabalhado. bronze de , Termo ri.° 653.837, de 31-7-64
Pma distinguir: Artigos de vestuários manganês, bronze em pó. bronze em Engenharia Comércio São Paulo S. A.
senhoras e crianao
e repas feitas em geral: Agasalhos barra. PM fio. chumbo em bruto ou
São Paulo
Termo n.° 653.844, de 31-7-64
•
aventais, alparcatas. anáguss, blusas, parcialmente preparado. cimento me
Organização Contábil Contaks T4tchi.,
bolas, botinas, blusões. boinas, baba. tático. cobalto. bruto nu parcialmente
TCENI70
douros. bonés, capacetes. cartolas, cara trabalhado couraças: estanào bruto Ou
'fina aSSalo
São Paulo
puças. casação, coletes, capas, chatas parcialmente trabalhado, ferro eta bruto
cachecols, calçados. chapéus, cint,s• bruto ou parcialmente rabalhado" ferro
Classe 33
cintas, combinações. caronhos. calças em barre, ferro manganês. ferroo velho
ksztaLNIZnI0
Título
de senhoras e de crianças, calções. cal gusa em a bruto ou parcialmente trabaC ONT.A.BI L
os. camisas, camisolas, camisetas lhado, gusa temperado. gusa. maleavel.
Termo n.° 653.840, de 31-7-64
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
Flilar latão
Metalúrgica Capri Ltda.
de
metal
lata
em
laminas
saias, casacos, chinelos, daminós, echar.
São Paulo
Nome comercial
pes fantasias, fardas para militares, co- em feilha, latão em chapas. latão em
legiais. fraldas, galochas. gravatas. gor. vergalbaes. Ima metálica. limalha&
. Termo n.° 653.845, de 31-7-64
CAPRI
Para distinguir: Materiais para constru. magnésio, manganês metais não trabaIndústrias Doehler do Brasil 8. A
Ind.
Brasileira
lhados
az
parcialmente
trabalhada
lelogos de Danaria. Jaquetas, laquês.
São Paulo
luvas,- ligas, lenços. mantas, meias tais em massa, metais estampados,
metais
para
solda,
niquel.
ouro,
zinco
maiôs, mantas, mandrião, mandhas. pa .
Classe 11
corrugado e zinco liso em %lhas
let6s. palas, penhoar, pulover. pelerinas.
00f WILCR OPC UIVO s•e.
Conexão em geral
peugas. ponches, polainas pilam& 'ou.
Tênno n.o 653.833, de 31-7-64
Termo n.9 653.841, de 31-7-64
nhos, perneiras. quenonos, regalos.
Theotonio Pavão
Eletro Técnica Instaladora Viviani Ltda.
Nome comer ia!
robe de chambre, roupão, sobretudos
São Paulo
São Paulo
suspensórios, saidas de banho, sandálias
Têrmo ia.• 653.849, de 31 -7 -64 •
mictares, aborta. sungas, atolas ou sinas.
Malharia Mareslan Ltda.
tufar, toucas, turbantes, ternos, uniir
CLUBE DO CLA/i
São Paulo
formes e vestidos
•
Ind. Brasileire,
Termo ri.° 653.827, de 31-7-64 •
Classe 33
Classe 8
Lanches Planeta Ltda.
Titulo
Para distinguir: Material elétrico
São Paulo
Ternio n.• 653.835, de 31-7-64
- PLANETA
Tèreno n.• 653.843, de 31-7.64
Estanislao Lopes Lezcano •
Comercial e Importadora Bessa Lima
' • IND. BRASILEIRA
Brasileira
São Paulo
Ltda.
I
Sito , Paulo
Classe %
CEREJA
Classe 36
Impressos
BES 3 LI mit A
tnd.
Para distinguir: Artigos de vestuárIss
DM.; araelleire
e rocpas feitas em geral: kgasalhot
Terra° n.• 653.828, de 31-7-64
• Classe 36
avedtais. alparcatas. anáguas blusas
Irei-ria Eletrônica Syller Ltda.
Para distinguir: Artigos de vestuárlss
Classe 41 botas, botinas, blusões, boinas, baba
São Psulo
e roncas feitas em geral: Agasalhos Aicachotras aletria alho asParass douro& bonés. capacetes cartolas cara.
•
MAECUTT
avento, alparcatas. anáguas. blusas.
alimentos paar animais amido ouças. casacão. coletes capas. chales
trld. Brasileira . botas, botinas, blusões. boinas, baba açúcar
amênddas. ameixas. amendoim araruta cachecol,. calçados. chapéus cinto,
douros, bonés, capacetes. cartolas. cara- arroz, atum, aveia, avelãs, azeite az" cintas, combinações. carpinhos calças
puças. assação. coletes, capas. abales tonas. banha, bacalhau. batatas bales, de senhdras e de crianças • ealdSes ea:•
Classe 8
cachecols, calçados, chapéus. 'cintos. biscoitos. bombons. bolachas baunilha paz, • camisas, camisolas. camisetas
'Mina e televisores
datas: combinaçães, carpi nhos. calças. café em pó e em grão, camarão, caixeta cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros.
Termo tu* 653.826, de 31-7-64
.
Malhas Bethema S. A.
São Paulo

coiscus uru

.001,

VI 1,

I
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n-fs:ra 8
ds.andwt,, e,hji.
pira multares. 4:0traluas, gulocuas, gravatas, gorros. jogos de inigerie, laquetas, iatiLts,
ligas, lenços. mantéis. mesas,
GlaàÕS, mantas, mundriau, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
pç:

1.1“1.1 .1S,

thIN

peugas. ponches. polainas, pijamas, pu.
abas, perneiras, e/W(1201104 regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Meteres, aborta, sungas, atolas ou idades,
talar, _loucas, ttabantes, ternos, uniformes e vestidos
Timo a.° 653.846, de 31-7-64
Indústrias Doehler do Brasil B, A.
.
São Paulo

Iteddatrta oraineira
Classe 5
•
Metias eebalhados ou parciaimente
bailados, usados mas Indústrias
Tatuo n.° 653.850. de 31-7-64
M.tice: Hora Vieira
São Paulo

DIVULGAÇÃO TURISMO I
I DO BRAS IL
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns imprea11011, cartazes, catálogos, jornais 'uh:Ágeis e estrangeiros, publicações knpressias revista. propaganda em radio,
televisão. jornais, programas radiofeni-

mecánicoz tórnos de revóbear.
: tos. kis:rumemos de medição. aparellux legumes e carne, refletores, torradores, tõrnos
•
para telegraf . a e telefonia com e sem balanças, rádios, aparelhos de televi- sor-os automáticos, Orno' vertic.alla
fio, instalações teefonieas automáti...is são, alto 4alantes. discos gravados e veias de ignição para motores, valva..
manuais e seli-automáticas, instalaçõe:
ias e ventiladores quando parte de
cmapainha.s elétricas
para telegrafia de tregilèncja musicai
turbinas, tubulações para caldeiraai
nrino n.° 653.854, de 31-7-64
para telefonia a alta freqlQncia e tele.
máquinas
Regência Decorações Ltda.
transmissão de imagens, telégrafos rã
Termo a.° 653.856, de 31-7-61
pidos, • tele-impreásores, telefones
São. Paulo.
Mario Teixeira
as pessoas atacadas de surdez, acessó
São Paulo
rios para radloccenunicaçáo e peças se
paradas. instrumentos de medição elé
trica, - transformadores, notadamente
transformadores de medição, pontes de
IND. BRASILEIRA
LOJA DOS QUADROS",
medição; contadores, Contadores de água
ano Pano •
e de outros hquidos, contadores de Os
Classe 40
e de vapor, analizadores d , gás da fu- Para distinguir- Móveis em geral, de
maça, instalaçôes de segurança e de metal. vidro. de aço ou madeira. esto
Classe 23
regulagem para caldeiras, pirdnetrot fados ou não. inclusive ..óveia para es
Titulo de estabelecimento
calorimetros. aparelhos de iluminaçao
Termo n.° 653.857, de 31-7-64
elétro-imãs, pára-raios, avisadores da critório. Armários. armaártos para ba
polícia e de incêndio. instalações ir nheiros e para roupas usadas. simula- ItaNbe Indústria e Comércio de Óleos
Lubrificantes Ltda.
contrôle de rondas, tele-indicadores. das. acolchoados para móveis, bancas.
campainhas, material de isolamento, de balc3es. banquetas. bandeias, domicilia, São Paulo
linhas e de montagem para • circuitos res. berços. biombos. cadeiras. carrinha:
elétricos, cabos, bobinas Pupin, tubos para chá e café • conluntos para dor
rriL13113
de canalização, fios para tubos, conta- mitórios, conjuntos para sala de lan
tos, resistências, fusivels, reles, interrup- tar e sala de visi .as, conjuntos para
de
tores, sinetas, quadros de distribuição e terraços, jardim e praia. cornudos
Classe 47
de contagem, pilhas, acumuladores, ah- armários e gabiretes para copa e coArt1903 ' da clame
crofones, bobinas, aparelhos elétricos zinha, camas cabides. cadeiras gira.
para o uso em teatros, aparelhos de tóriaz, cadeiras de balanço, caixa de
Virmo n.° 653.858: de 31-7-1964
projeção, válvulas de descarga, válvu.•• radia colchões. colchões de mola, disServi-Diesel Recondicionadont de
las amplificadoras e ratificadoras, vál- pensas. divisões. divans, discotecas de
Bombas Injetora& Ltda.
vulas geradoras,, tubof de válvula, re- madeira. espreguiçadeirasl guarda-rouSão Paulo
gistrador de horas, aparelhos de contra- pas, estantes, mesas, mezinhas mesile do tempo de trabalho, sirenes. osciió. nhas para rádio e telavisao. mesinha
gafos, aparelhas de projeção para as- para máquinas de escrever, móveis paiiradas de ferro, 'instalações de engate. levisào, molduras para quadros portaaparelhos para imprimir billietes. reais retratos, poltronas,' poltronas-camas,
&idas elétricas, notadamente em fio ou
Classe 50
prateleiras porta-chapéus, sotáz,
carvão: bobinas de reatáncia, mificadca
Artigos da classe
sofás-camas,
travesseiros
e
res, escamas de adição de corrente
vitrines
Térmo ti.° 653.859, de 31-7-1964 Têrmo is.• 653.853, de 31-7-64
Carretel S.A. — Indústria e Cornarei&
Têrmo
n.*
653.855,
de
31-7-64
Nicromil — Comércio e Indústria de Gailai Indústria e Comércio de Peças
de Malhas Pinam
' Material Elétrico Ltda.
São Paulo
Para Automóveis Ltda,
São Paulo
São Paulo

R EGENCI A

Ind. urasileira

alálffi fra

asa peças teatrais e czematográficas ,
e revistas impressas

Térmo n.° 653.851, de 31-7-64.
Taba de Engenharia Ltda.
Sào Paulo

* Classe 33
Título
Térmo n.• 653.852, de 31-7-64
Eletrônica Waldoson Ltda.
Sno Paulo

W .ALDOS CrN
IND., BRASILEIRA
Classe 8
Aparelhos e utensílios de iluminação
de aquecimento. tle cocção. de refrate
rarao. de secagem e de ventilação, fornos tétricos para fins industriais, eletrodas vara fornos elétricos, lampa-ias
de .tdia espécie. notadamente !tampadas
incandescentes, lãmpadas de arco. lAnt
padas luminescentes, faróis; aparelhos e
Instrua:mios de salvamento, eittintoPet
de Incêndio: aparelhos. instrumentos e
utensilios de fisica. de química. óticos.
geodésicos, eletrotécnicos, de pesagem.
de sinalização, de contrôle e fotográfi-
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"G All3tr
IND. BRASILEIRA

!ntui3rialltistrt
n
•Classe 36
Artigos da classe

•

"----/irmo n.9 653.860, de 31 -7- 1964
Classe 8
Classe 6
Metalúrgica Orca Ltda.
Paia distinguir: Aparelhos e.létricos, ins- A.nueeedores de és..ua de alimentação

trumentos científicos, instrumentos ,e p.i . ar.. máquinas * cortar-frios. Domaparelhos para fina tais: Craves, soque ame de ar para pneumattros. bombas
tee, tomadas, fios, disjuntores, painéis, para gasolina; de incêndio e ekatricas.
dutos para barras coletoras chaves hi- betoneiras, brocas elétricas baralhos e
alvela, seguranças, retificadores de óxi- insufl adores de ar. bulas quand, pardo. de cobre, retificadores de adergo. te de máquinas, caldeirai a omine. earválvulas retificadoras, válvulas aleiro hidráulicos, cavadeiras" : ....GE., coanicas, eletrodutos, aparelhos d ilumina traidores de tônio p.l.aa. chumaceiras
ção residencial, industrial, externa e de ou mancais , de anti-fricção, coletores
aeroportos, aparelhos de aquecimento, de dinimos e motores, compressores,
aparelhes de controle eletronico, roles.
eixos quando parte de
reguladores de tempo, aparelhos de condensadores,
máquinas êmbolos quando parte de
aquecimento, aparelhos de controle ele- máquinas, engenho de serra, engenho
trônico, ralés, reguladores de tempo,
cana: engrenagens quando parte de
aparelhos de aquecimento por alta fre- de
freios quando parte de máquência, vibrometros, vibrografos, apa- máquinas,
quinas,
guinchos
de fricção, guinchos
relhos de fadiga, equipamento de bacaçambas de arresto, guinchos de
lanceamento, acessórios para linha de para
ra linha de transmissão, isoladores, rei transorte aéreo, geradores a gasolina,
guiadores de voltagem, equiamentos te- guindastes, limadores de cano
de máquinas a vapor;
lefonicos de alta frequencia, voltóme- quando arte
tros, amerometroa. wattametros, ke- máquinas de lavar roupa, máquina, de
quenciometros, medidores de fator de costura, máquinas de furar radial e
°tenda, medidores de watt-hora, qua- horizontal. máquinas para o fabrico e
dros de controle, chaves secas, chaves acabamento de latas e outras recipiena óleo, ara-raios, fusíveis, chaves des. tes metálicos, máquinas borracheiras e
ligadoras, condensadores,, transformado- máquinas Mateis máquinas de tirar
res, reguladores, equipamentos de pro- cortiça. máquinas de limpar e afiar isva, aparelhos de medição, fogões, foga- cas, molas oara máquinas, máquinas
reiros e fornos elétricos, estufas, pane- frigorifica* máquinas de rotular, atar.
las e bules elétricos, cansaras frigorifi- tolos a vapor, moinhos e mós MO
cas e aparelhos de refrigeração, gela- agricolas. motores de combustão inter.
deiras, sorveteiras elétricas, chuveiros. ma, elétricos e a gás,. motores para biaspiradores, enceradeiras, ferros elétri- cicletas e motocicletas: pentes quando
cos de engomar e pzssar, batedeiras; parte de máquinas, penteadores de tealiquidificdaores, máquinas para moer res, rolos para estradas, serras atediai.

São Paulo

ind9graelleira
Classe 10
Instrumentos, máquinas, aparelhe.* pe.
trechos para medicina e arte dentarial.
notada:imite: Esterilizadoreg e, apare.
Inas eletro-terapeuticos
—rdemo ta° 653.861, de 31 -7-1964
Bar e Lanches Conceito Ltda.
São Paulo
neNCEITO

arasilstra,

Classe 41
•
Prato, rápidos variados, lanche& as
tóda espécie, sanduíches, !doa, bolinhos,
pizzas e petiaquelraa
.21;mo n.• 653.862, de 314.1964
Gráfica Líder Ltda..
São Paulo

raelleiriQ
Classe 38
Aros para guardanapos de papè,t
aglutinados, álbum (eia
atai
para retratas e autógrafos, balões kila

branco),

4496 rèrça-feka 8
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cato para brinquedos) blocos para bases para teldones, baldes, bacias, bol-I Térnao th° 653.870, de 31-74964
0555( 40
blocos para anotações, bobinas brochu- sai, caixas, carteiras chapas, cabos' Indústria de Calçados Universo 14.41. Móveis em geral de metal, vidro, da
ras tdo impressas, cadernos de escre- para ferramentas e utensílios, enmetas,
São Paulo
.
aço, inadatar, atolados ou Mo, fadar
ver, capas par adocumentos, carteiras, caixas para .acondicionamento de alilave móveis ara escritório.: Armário
Caixas de pape lsa ;aderneis*, cader- mentos, caixas de material plástico. para
arndriós para banheiro e para roupas
nos caixas da cartão, caixas para pa. baterias, coadores, 'coas, canecas, cousadas; almofadas, acolchoados para
pelaria, cartões de visitas, cartões co- lheres, conchas, cestas para pão. cestiindlen¥1111fLira
móveis, bancos, balcões, banqueta&

merciais, cartões indices tánteti, cai%
tolum. cadernos de papel mehmetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões era branco, cartuchos
de cartolina, crapas pia:mgr-aficas. Ca.
demos de lembrança, carretéis de pa
pelão. envelopes, enváhicros para cha
ratos de papel, encadernakão de papei
ou papelão. etiquetas, tõlbas int:tiers.
Olhas de celulose, guardana-pos. livros
não Impressas livros hscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamento
de papel nana'ptirente;. pratos, papeh
nhos, papeis de estanho e de alumiai°,
papéis sem impressào, papéis em branco
para impressão. papeis fantasia, menos
por 'urrar. paredes, papel'almaço com
ou sem pauta papel crepon, papei de
seda, papei impermeavei. papel em boNua para impreasào. papei eaceraaa
pilei higiênico, papel impermeáxei.
para copiar. papei para desenhos, pa.pel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para esdever. papei para imprimir. papel . Pa Mina para—• caibral.* papei celofane.
papel celulose, papel de tubo, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco. papelão, recipientes de papel, ro-

letas de paliei, rótulas de papel. rolos
de papel transparente. MICOS de papel
serpentinas; tubos postais, de cartão,
tubeters de. papel
Termo n.o 653.863, de 31.7-1964
Comércio de Ferros a Vapor Ltda.
São Paulo

FAL
Ind . brasileiro
Classe 8
Artigos eletro-domésticos em geral, notadamente ferros elétricos de passar
. roupas
.
tr0'

Termo n.° 6864. de 314-1964
Placidia Borgea Rampasso

nhas capas para álbuns e para llyros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, crtucilas, coadores para chã, descanso rara
pratos, copos e copinhos de pla.tozo
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pas/uhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, foi.
minhasde plástico para sorvetes dit nccis
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para -automóveis, massas anti-ruidos. evmadores .de
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes. tios de ce.ulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamaderas, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liguiditicadores e para oatedeiras
de frutas e legumes, guarnições de nate:tal plástico para ctensittas e objetos
guarnições para bolsas, garfos..gelerias
para cortinas,- jarros, laminstios, pias;;..os; lancheiras. mantegueieas. malas.
Jrusóis, pendedores de remoas, puxado:
rei para moveis; pires. pratos, palitei
ros, pás de casinha, pedras pomes, artigos, protetoes para documentos. puxadores de água para uso domestico
porta-copos, porta-tiigueis, porta-notes,
porta-documentos, placas, rebites, rodi.
nhas, recipiente& suportes suportes para
guardanapos. saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de *material plástico, sacolas, sacos, sago.nhos, vasilhames para acondicionamento 1,asos, idearas,. colas a frio e colas não incicidas
em outras classes, para bot.:acha, para
Cortumes, para marcineiros, para sapateiros, para vidros,- pasta adesiva para
correias, pasta e pedras paro aliar
rebolos, adesivos para tacos adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para indústria geral de plásticos

São Paulo

AUTO MECANICA
PURA
Classes: 21 e 50
Titulo
Termo n.° 653.865, de 31-7-1964
/ Irmãos Moustacas
Cia. Ltda.
São Paulo

In draga le i r
Classe 8
afirtigos eletro-doméstioar em geral,
'4" notadamente: rádios e televisores
- nano mi 653.866, de 314.1964
"Plastibor" Indústria e Comércio de
Plásticos e &machia Ltda.
São Paulo

PLAZTIBQE
• lna. Areal-Leira
•Classe 28

• Para distinguir: Artefato, de material

tio e de nylon: Redagentea fabri
em de material plástico, revestimentos confecdonados de substáncias
vegetai': Argolas, açucareiros.
ifflea para óculos, bules, bandejas

Térino n.° 853.867, de 31-7-1964
Three Spark Indústria e Comércio de
Ignições Ltda..
São Paulo

TEREE SPACA

Ind. Brasileira
•

classe 8
Aparelhas ed ignição, aparelhos tran-

bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, caminhos para chá e eagé

Classe 36
Calçados d todas as special para
homens, senhoras e crianças

conjuntos para dormitórios, conjuntas
para sala de jantar e sala de visitai,
conjuntos para terraços, jardim e praia.
conjunto. de armárips e gabinetes par*
Copa e casinha, cantas, cabides,- cadeira*
giratórias, cadeiras de balanço, galai
de rádios, colchões, colchões de moine
dispensas, divisões, divino, discotecas,

Termo n.9 653.871, de 31-7-1964
Produtos para Emagrecer Christian's
Limitada
São Paulo

cglixpa
Brasileira

de madeira, espreguiçadeiras, derivado
nhai, estantes, guarda-roupas, mesa
mezinhas, mezinhas' para rádio e tele*
Classe- 23
são, mezinhas para televisão, molduras
Tecido plástico impregnado de produto para quadros, porta-retratos, poliram&
especial para emagrecimento
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros
Termo n-9 653.872, de 31-7-1964
•
vitrines
Fábrica de Calçados Festival Ltda.
São Paulo
Termo a! 653.881, de 31-7-19611
Ind.

Indústrias Favorettio Ltda.
São Paulo

FESTIVAL.

Ind. BrasileirA
•

Classe 36

Alpercatas, botas, , sandálias . e sapatos

Indústrias Favoritio

Termo ri.° 653.873, de 3-7-1964
"Agro-Ave" Técnica, Comercial e
Representações Ltda.
São Paulo

Classes; 4, I 1. 16, 17, 20
40
Caixas de ligação de ferro e meta/ para
luz e fõrça; madeiras em bruto ou par-

AGBOI-AVE
Ind, Brasileira

cialmente preparadas; materiais de
construção, portai, jaulas, batentes de

madeira; móveis e inutalções para

Classe 41

escritório e desenho; artefatos de ma-

Rações para animai.

deiras; móvel' residenciais em geral

Têrnms os. 653.874 a 653.876, de
31-7-1V61
Nestor Gonçalves Medeiros 8 Cia.

Limitada
São Paulo

USMIROTO
&na.
erasileira
•

•

Classe 13
Bijouterias e jóia.
Classe 33.
Papel e papelão
Classe 4
lidha de compensado e macklra
aparelhada
Têm° n.9 853.877, de 31-7-1964
14armácia Normal Ltda.
São. Paulo

Tann° nY 653.868, de 31-7-1964

ESTRELJ

:Ind. Brasiieirt
Classe 32
Películas cinematog.áficas
Tármo as 653.869, de 31-7-1964
Sgarbi
Faria Ltda.
São Paulo
CAFÉ AVAEt
Ind. Brasileira
Classe 41
. ma* em grão, torrado e moldo

Termo n.° 653.882, de 31-7-1964
Indústrias Favorettto ‘tda.
S10 Paulo

INDUSTRIAS
FAVORETTO LTDA.

sistorizados para produzir centelhas

Produções Cinematográficas atrela
Limitada
• S10 Psulo

PRORROGAg0

Classe a
Produtos farmacêuticos
_
Termos na. 653.879 e 653.880. de
31-7-1964
Indústrias Favorettto Ltda.
São Paulo
•

PRORROGA.ÇXO

FORMO
Indústria Brasileira
Clas.se 11
ferro "'e metal de ligaçao
• para luz e 'Orça

Nome Comercial
Termo n.9 653.883, de 31-7-1964
Padaria e Confeitaria Fluminense Lida,
São Paulo

PRORROGAQX0

Padaria e bifellaria
Ruminem
Ciasses: 41, 42, 43 e 44
Substâncias alimentícias e seus pitpa
radas. Ingredientes de alimentai, emén
cMs alimentícias. Bebidas aloollcas e

fermentadas. Refrescos e águas mine
tais usadas como bebidas. Tabaco ata
nu4aturado ou não, artigos Para
fumantes, exceto papel
Termo n.9 653.884, de 31-7-1964
Bar e Lairhos Carmelitas Ltda.
-

Ppulo

CARUELITAS
Ind. Brasileira
Classe 31
Café liquido, croquetes, empadas, tortas
e pizzas

Tírça-feira 8
Termos as. 653.885 a 653.887, de
31-74964
Vestan — Indústria de Tecidos Elásticos e confecções Ltda.
São Paulo
Y Z S "T 4 X
Ind. Brasileira

Classe 32
Para diatinguln . Jornais, revistas, livros
e Publicações; em geral, álbuns, programei musicais, radiofônicos e peças tea- traia, programas para televisão e produções cinematográficas
Classe 36
Agmalros feitos de peles naturais ou
artificiais, boinas; anáguas, aventais,
batas. babadores. .blusas. blusões. boinas, bonés, boleros. combinações; calçados. cachecols, camisolas, capacetes.
capas, casacos, casacões, capotes. calças, calça-saias, chinelos, cintos, cintas,
eamisas, camisetas, calções, cartolas.
coleteis. corpinhos. ceroulas, cuecas, colarinhos. cueiros, chapéus, dolmans,
echarpes. estolas, tardamentos, gorros,
galochas, gravatas. .guarda-pó. impermeáveis, jaquetas, lenços, leques. lençaria. ligas, libres. 'lugedes, mantas.-palas. paletós. parasi tas, pijamas. peignoirs, punhos, peitos e peitilhos para
camisas. pelerines, polainas, ponches.
quimonos. quep:s. regalos.
robe de chambre, roupas de brim para
• trabalho, roupa' feitas para crianças
roupões de banro, saias, sapatos. lau
-das&olié.hrtcks,unga
suéteres, suspensórios sc . 'ieris. sobretudo., trajes. ternos, toucas, Oficies turbantes, uniformes, uniformes para eingregadas, vestidos, xales
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, a saber: brocados, casimiras, gaze de algodão em peças, pano couro, tecidos plásticos em peças.-tec dos de algodão, de
là. de linho, de canhamo, de juta, seda
natural ou ralos, tecidos de elásticos,
de vidro, de viacose, tule
Termo ti.° 653.888, de 31-7-1964
Vestan — Indústria de Tecidos Elasticos e • Confecções Ltda .
•
São Paulo

VESTAN—INDUSTRIÁ
DE TECIDOS
ELÁSTICOS
CONPECOC1ES IRA%
Nyme Comercial
Térmo
653.889, de 31-7-1964
"Técnica de Máquinas para Escritórii
"Polimaq" Ltda."
S', -) Paulo

?CLIMAS
Inddstria Brasileira
Classe 38
Máquinas pa-a escritório, papéis e
artigos da ciams em geral
Térrno n.o 853.890, de 31-7-1964
Renan Parahros e Congeneres Ltda
São P?1,10
Ánd.

RENA)/
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Termo
653.895, de 314-1964
toração de fibras, tecidos. couroá e celulose; água raz. ãkno, altadeina, /*a- Indústria e Comércio dt Cal Hidratado
e Reboquite Cristidia Ltda.
tinas. alumen, alvaiade, alvejantes industriais. alumiai° em pó ansoniaco
São Paulo
anti-incrustantes. rui.oxidantes. antioxidantes, anti-cor.osivos, anu-detondn
CRISTALIA
tea, azotatos, água acidulada para
Ind. Brasileira'
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amônia; banhos pura
Classe 16
galvanização, benzina. benzo', betumes
Cal e roboquite
bicarbonatos de sódio. de potássio; ca
virgem, carvões, carbonatos, catalizaTèrmo a.° 653.896, de 31-74964
dores, celulose, chapas • fotográficas
Francisco Michelazzo
composições extintores de incêndio. do-São Pauli)
ro, corrosivos, crornatos, corantes, creo•
sotas; descOrantes, desincrusta ates, dis
solventes: ernulsões fotográfic.ile. enxoFILO
fre, éter, esmaltes estereato-, feno!, fil
Ind.
Brasileira.
mas lensibilizados para fotografias. Rxadorcs, formot fx:fatos induitriais, Iós
Classe 32
foros industriais fluoretos: galvanizi.d) Almanaquta, anuários, álbuns impus&
res, gelatina, para fotografias e pintura tios, cartazes, catálogos, jornais nado
giz, glicerina: hidratos hidrosulfitos ciais e estrangeiros. P
ublicações h:1W~
i mperracabilizantes, ioduretos; lacas;
ias, revistas. Propaganda em radio,
massas para pintara. magnesio, mer televisão. jornais, programas radioklai•
curio: nitratos. ti:utralizadores. nitroce- coo, peças teatrais e . dnematográficas
lulose: óxidos, oxidantes. óleos para
e revistas impressa'
pintu-a. óleo de linhaça; produtos quimicos para Impressão, potassa induaTérmo n.° 653.897, de 31-74964
trial, papéis emuls'onáveis para a fo- Sociedade Recuperadora de Latas-S(1r4
tografia. papéis de turnesol, papéis beLimitada
liográficos e h2liocopistas az-Untas
São Paulo
sensíveis. papéis para sotogratia e aná
Uses de laboratório, pigmentos, potassa
pós metálicos para e composição de
• SOREL
tintas . preparações para fotografias
Ind. Braalleiral
produtos para niquelar, p:atear e oro
mar, produtos para diluir tintas prosais
Classe 50
to: reativa, removedores, reveladores,
Impressos
sabão neutra Saia saileilatos. secarn,-.
•ilicatoa. soda caustica, soluçõet qui
Tênno n.s 653898, • 'de 31 -7-1964
miras de uso industrial, solventes, sulMetalúrgica //lotei Ltda.
fatos: tintas çm pó. liquidas, s6lidaá
ou pastosas para madeira, ferro, pare
São Paulo
des, contruções: decorações, couros., re
eidos,
fibras,
celulose,
barcos e veilatas. • lavas, linOuetas, leiteiras, machacu tias. talco industrial, thinet.
FLDTEL
dinhas, molas para portas, martelos
.Ind. Drasiletrak)
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
Tèrmo n.o 653.892, 'de 31-7-1964
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes. pais, pás, picaretas Distepac Distribuidora de Teeldos T.rda
Classe 5
pregoo, ponteiros, parafusos porcas
São Parlo
Aço em bruto, aço preparado. 4110
pratos, porta-gelo, posEiras, porta-pào,
doce, aço para tipos, aço fundido, aça
porta-jóias, paliteiros. panelas puxadoparcialmente trabalhado, aço pálio, aça
res, placas, pregadores, porta-esponjas,
DISTEPAÇ
refinado, bronze, bronze em,_____
,
broto os
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
tndsareeilelra
parcialmente trabalhado. moam 041
pires pinças, panelões, porta-copos e
manganês, bronze em p6, bronze em
Classe 23
garrafas, passadores de roupa, presibarra. em fio, chumbo em bruto Ou
Para
distinguir
Tecidos
"em
weral,
telhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
parcialmente - preparado. cimento 0311.
rebites, reduções, recipientes de metal, cidos para conteccõeã em geral, Pall táliCO, cobalto, bruto dm parcialmente
tapeçarias
epara
attigoi
de
:ama
e
rodízios, roscas- de aço inoxidável, retrabalhado. couraças, estanho buuto ou
gistros de aço inoxidável registros, mesa: Algodão, alpaca. cânhamo, cetim. parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
serras, serrotes, sifões, saleiros. sa.-arrú- caroá. casemiras. Fazendas e tec...dos de em barra, ferro faanganes, ferro velho,
lhas, torquezes, trilhos tubos subUs lã. em p eças. luta. Jersey, linho nvlon gusa em bruto ou pardalmente taba.
ções, ampões, travaddras telas de paco-paco, percaliné, raiai, rayon. seda Ihado. gusa temperado. gusa andaime!,
arame, trincos, taças; travessas, tesouras natural. tecidos plásticos. tecidos lin- laminas de metal,. lata em f611m, latia
trancas, tramelas, talheres talhadeiras oenmeabililantes,e tecidos de pano couro - em %lha, latão em chapas, lago cat
e vestidos
tampas para panelas e caldeirões,. tervergalhões. ligas , metálicas, Lula&
magnésio manganês. metais Mio Caba.
rinas, tachos, trans de cosinha, torra
Termo n.9 653.893, de 31-7-1964
asados ou parcialmente trabalhados, medeli-as. orinéls, vasos, vasilhames verTrianon Lanches Ltda.
tais em mama, metais estampados,
gas, mandril de expansão, freza de
• metais para solda, níquel. zinco
São Paulo
frezar, guia , de freza de chasihar.
ventosas, maletas, baus para sacos de
•
•
Têrmo 11.9 653.899, de 3144964
viagem, para pastas, balmazes, cantos
Villasbõas
'rRIÂNON
S.A. Indústria s de Papel
para estojos, colchetes para malas, craSão Paulo
Bra.eileirr
vos.' enfeites, fecho para pastas e para
malas. paasadores de correia" ponteiClasse 50
.,
•
ras, prendedores de papel, suportes.
Impressos
torniquetes e tubos de expansão
São Paulo
'num) n.° 653.894, de 31-7-1964
Indústria e Comércio de Ferros e
Tênia) ri 653.891, de 31 7-1964
• Similares Santa Edviges Leda •
..maorell C., dereal e Inv .. r,1.ira LtdaSão Paulo

abridores de latas, arame, aparelroa de
chá e café. assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, alnicadrises, amolaoores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas.
bandejas, bacias, morabonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de cozinha, colheres de pedreiros, cadeados correntes cabides, chaves de pasatusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de fenda, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos, cachepob centro de mesa Lasquebeleiras, caixas para condirneito de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçar....
las, chaleiras, cafeteiras Conchas coadores, cuscuseiros, cabides de meai,
cabos, caixas de ferro, cgruzetas cur /as
cantoneiras, chaveiros, canivetes. chávenas, cremones, cadinros crivos, chanfradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquimétrica, correntes para chaves, cotcretes, chaves para porcas, distintivos,
dobradiças, descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates,
enteites de metal: estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras. formões. foices. ferro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis. formas para
doces, bolos, empadas e pudins, Ranges
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, Sachos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para . emendas de cor: elas, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas lánpnas licoreiros

•_

Sio Pildo
IMPORCIL
.4.nd. Braeileire.

SANTA EDVIGEb
Ind. Brapneira

~em
825

Classe 11
Para distinguir ferragens e 4e-r.tmmnta4:
Clave 5
1.2asNe
Clame 38
Alicates, alairancas, arruelas, arrebites. Abro ates. acetona, ácidos. acetatos • Aço, alpacas, alcmtnio, cobre, *Marno.
Envelopes, cartões, papel de carta aia
argolas, aldraves, armações de metal agentes quizatcos para o tratament0 e
ferro, latão, niquel, guia e zinai
blocos, caixas ou resmas

*94

;

•

4498 TArga-felra 8
TtIermo a.° 653.900, de 31-7-1664
António de Mendonça
Guanabara

DIÁRIO OP1C1AL (beçlo lii)

176rizoa as. 653.907 a 633.909, de mesa: Algodão, alpaca, ciushaino, oda, aras semi-preclaras para jóias, koroloa
31-7-1964
- caro& casemiras, Emendas e tecidos de e Imitações de pérolas, pratos de ror
Distribuidora de Auto Peças "Seleta" paco-paco, percallne, remi, rayon, seda taisp redoma, serviços de chá e de eatá
Litaitada
natural, tecidos plásticos, tecidos im- de metais preciosos, ssrviçoé da Mar
Gcanabara .

indústria Brasfieira

I

11~~..-_,

Classe 19
Gado

Classe 6
Artigos da classe
Classe 21
Artigos da classe
Classe 39
Artigos da classe

Tèrmo 11 .9 653.901, de 31-7-1964
Samuel Gonzalez Pomar
Guanabaar

OFIÇINA'
MECÂNICA LAGük

Tèrmo n.° 653.910, de 31-7-1964
Basto Eletrônica Ltda,
Pernarnbu,-

'.'.1:5~r Eletrônica Ltdi

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Térno n.0 653.902, de 31-7-1964
àssto Peças 4. 0 Centenáio Ltda.
Guanabaa

AUTO PEÇAS
CENTEHÁRIC

Nome Comercial Têrmos as. 653.911 e 653.912, de
31-7-1964
(Prorrogação)
Cla. Blackstaff de Linhos Limitada
São Paulo

TREM&

Classe 6
Titulo de Estabelecimento
Térmo n.° 653.903, de 31-7-1964

Trip'a — Turismo e Seguros Ltda.
•

Guanabara

TRIP'S Turismo
tpeguros Ltda.

Dezembro de 1984

Classe 23
Tecidos de algodão em peças
Classe 23
Tecidos de linho, de cânhamo e de
juta

Têrmo n.° 653.913, de 31-7-1964
Produtos Rematei S.A.
Rio Grande do Sul
'5 CL

Nome Comercial

N.4rmos na. 653.904 e 653.905, de

penneabilizantes e tecidos de pano couro
IA em peças, juta, jersey, linho, nylon,
'e vestidos
Classe 24
Alamares. atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de aigodao para
diversos fins, exceto para fins medicinais. bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, capas para móveis e
manos, carapuças para cavalos, coe.
aões. debruns, IA, fitas, forros. franjas,
festão, feltro para órgão. %tos, galar.
date!, lamparinas, mochilas, mosqueteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panos para ed‘eites de móveis, nãe
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamares, pavios, rédeas, rendas, redes. sacas, sinhaainhas para vestidos.
telas, tampos para almofadas, não fazendo parte de móveis, artigos êates
feitos de algodão, cânhamo, linho, luta,
seda. raion, lã, pêlo e fibras não
inciuidos em outras classes
Classe 4
Substâncias e produtos de origem animal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, asfáltico em
bruto, algodão em bruto: borracha em
bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora,
caolim, chifres, ceras de plantas; ceras
vegetais de carnaúba e aricuri, crina
de cavalo, crina em geral, cortiça em
Lauto. cascas vegetais, aspai°, ervas
medicinais, extratos, oleosos, estopas
enxofre, folhas, fibras vegetais, flores
secas, grafites, gomes em bruto, granito
em bruto, kieselghur, líquidos de plantas, latex em bruto ou parcialmente
preparados, minérios metálicos, madeiras em bruto ou parcialmente trabalhadas em toras, serradas e aplainadas,
manganês, óleos de cascas vegetais,
mica, mármores em bruto, óxido de
gazes solidificadores, gelatina, giz, cifrados, plumbagina em bruto, pó de
inddagem para fundições, pedras britadas, piche em bruto, pedra calcária,
plantas medicinais, pedras eia bruto,
quebracho, raizes vegetais, resinas, resmas naturais, resíduos texteis, sllicio,
seivas, talco em bruto, xisto, :cisto
betuminoso e silicato
Tétano n.°. 653.918, de 31-7-1964
Massa() Nakaya
São Paulo

31J-1964
TrIpa — Turismo e Seguros Ltda.
Guanabara

CULTIVEX

tnptria
-4,

13TePtleire

de metal Precioso, serviços de refrescos
de meatl precioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, sopeiras ela
metal precioso, taças de metais preclo.
SOL talheres de metais preciosos, turlbulas de metal, turmalinas lapidada" •
vasos de metais preciosa*
.n•••n•

Tino n.0 653.917, de 31-7-1944
Doceira Bauducco Ltda.
São Paulo

VARIt'
zrichletrie Brasileira'
Classe 41
Para distinguir: Balas, bamboas, bom
bocados, biscoitos, bolachas, bolos, bo
los gelados, balas de mascar, mama
los, crocoiates, cacetu, confeitos, evo
cantes, drops, doces de leite, simples e
compostos, doces de frutas em ccnser
vas, preparadas em massas, em calda
em compotas e em geleias, doces gela,
dos, doces de amendoal& de amendolre
de nozes, de castanha e de frutas sa
caa cobertos com chocolates, frutas aa
cies, passada& e cristalizadas, gekdas
goma de mascar, pralines, pastilhas, 'Na
sei-puxa, pirulitos. pudins, panetonee
pipocas, sorvetes, torrões, torrada*
Térmo n.0 653.919, de 31-7-1964
Indústria de Tecidos e Confecções:
Sunset Ltda.
Sá° Paulo

SUNSET
Brasileira

randtlistrioi

Citusse 36
Para distinguir: Artigo* de vestuário.
e Jot:9as feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas
botas, botinas, bluaões, boinas, baba,
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças. casação, coletes, capas. &dal
cachecols, calçados, chapéus, cinta
cintas, combinações, carpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, cal.
ças, camisas, camisola*. camiseta,
cuecas, ceroulas, colarinhos. Otelitelk
salas, casacos, chinelos, dominó', edhaspes. fantasias, fardas para militamo. ~legais, fraldas, galochas, gravatas. ,porroa. logos de Hngerle, laqueias, letltka,
luvas, ligas, lenços, mente., radiai*
maiôs, mantas, mandrião, mandhas, ia&
let6s, palas, penhoar, pulover, pelariam.
peugas, ponches, polainas. pijamas, Pis
ilhoa, perneiras, guknonos, regalo.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
/meteres, shorts, sungas, atolas ou slacka.
tuler, toucas, turbantes, terno*, uni.
formes e vestidos

Classe 13
Adereços de metais, preciosos, semip reciosos e sua& imitações, adereços de
MÉDÚSITIli•
pedras preciosas e suas Imitações, adeerClasse 25
nos de metais preciosos, semi-preciosos
Classe 41
Artigos da classe
e suas imitações, alianças, anéis, artiChqjocate eia pó
Classe 50
gos de fantasia, de metais preciosos,
'Manos as. 653.914 a 653.916, de balagandans de metais preciosos, ou
Artigos da classe
31-7-1964
semipreciosos, bandejas de metais prel'értno n.9 653.906, de 31-7-1964
Irmãos Lantieri Ltda.
ciosos, berloques de metal preciosos,
Auto
Peças
"Seleta"
DaZibuidora d
São Paulo
brincos de meail p recioso, ou semiTétano n.9 653.921. de 31-7-64
Limitada
precioso, bules de, metais preciosos, Anderson. Clayton t1i Co.. 3. A. (s.
Gcanabara
carteiras de metais preciosos, colares
_
_
dústria e Comércio
de metais p reciosos ou semi-preciosos,
AUTOLAA
DISTROWID011At
cLATToN
contas de metais preciosos, copos de
triduatria traelIeira
metais preciosos, dedais de metais preANDERSOS;: Paulo
ciosos. diamantes lapidados, So de ouro
AUTO' PEÇASI.:4,
CO. S/A. IN TOST RI A
fio de prata, fivelas de metais preciosos. galreteiras e metais preciosos, jóias.
S combcro
Classe 23
;4SELETA' LTDA:
-r1 `relaB ttra savaal :JinBuosIp ered jóias falsas, lantajolas de metais preciosos. mechlras de metais preciosos,
ciclos para confecções em geral, para srmip reciosos e suas imitações palitos
tapeçarias e para artigos de cama e
Nome °amarelai
de ouro, pedras preciosos para jóia, peNome ccniercial

Ldustria

Brasileira

r

' ØB

Tèrça-feira 8

DIÁRIO

OFICIAL (Seção Hl)

Termo a.' 653920. de 31-7-64
passar. apareloa para espremer frutas
Varam Importação e Exportação S. A. e legumes, aparelhos de alta tenaIca
aaarelhos de proteção contra acidentai
São Paulo
•
ce operários. aparelhos afiadores de
ferramentas,. aparelhos distribuidores de
B4
VARAI! IIIIPORTAÇIO
siaan e de .desinfetantes para instala
çõea sanitárias. aparelhos esterilizado
EXPORT410 VÃ.
•
res, aparelhos gazeifIcadores. aparelhos
n •
ozra analisei, aparelhos ozon•za.dores,
aparelhos pasteurizadores, aaarelios
Nome comercial
gu'adores e estabiloadores , da pressão
Termo n.° 653.922, de 31-7-64 • e do fluxo os gases e liquidos, aparados para salvamento e para sinaliza
Laboratório Corti do Brasil Ltda.
São Paulo
cSta apare lhos para escampristas. aparelhos para limpar vidros, aparelhas
para combater formigas e outras praPRORROGAÇÃO
gas, aparelhos automátiros acionados
pela introdução de moedas, aparelhos
espargidores, aparelhos e instrumentos
de cálculo, aparelhos para observações
itlIDÚRBIA IIRMILEM
sísmicas. aparelhos termostatos, arilo•
amieiros, aspira:lares de pó, acrõene*G
Classe 3 **Ir.
tros, acemludores elétricos, alto falanPara distinguir: Um produto farenactu- tes, aplicaslores. elétricos. antenas, -batico indicado no tratamento das con- terias de acumuladores, baterias, balanvalescenças e como recalcificante
ças comuns e elétricas. barômetros. bincculos, bitolas, bobinas, bobinas eléTermo n.° 653.923, de 31-7-64
tr:cas (exceto para fins curativos).
Doceira Bauducco Ltda.
botões de campainhas elétricas, bombas
São Paulo
raudidoras bússolas.. baterias elétricas,
bules elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa de descarga, câmaras
frigorificas e fotográficas, chassià de
rádios, chaves elétricas, chaves, cana• India tria Brasil I eira
ownhas. • cinematógrafos. cronômetros
cronógrafos, cOmbustores de gás. cicies
Classe 41 • metros, cristais de rádio, condensadoPari distinguir: Balas, bombons, bom. res comutadores, cortadeiras para fotobocados. biscoitos bolachas, bolos. bo- giafias. chaves de alavancas, chaves
los gelados, balas de mascar, caramelos. avtanáricas, capacitores de bloqueio,
chocolates, cacau, conteitos, crocantes. capacitores eletroliticos, calibradores.
drops. doces de leite alumies e compos- conservadeiras para peixes e carnes
to& doces de frutas em conservas. pra- enceradeiras elétricas. escalas para rá-,
paradas em massas, em calda, em com- Jicui. estafas, engenho de assar carnes.
potas e em geleias, doces doces de anota alodes de cabelo elétrico. emper
smelfoim; de amendoas. de nona, de ~caros, esticadores de luvas: espelhos
castanha e de frutas, secas cobertos com de elástico para eletricidade. esterilizachocolate; doces gelados, trutas secas dores. extintores de incêndio, ferros elépassadas e cristalizadas, geleias, ognia tricos de passar e. enganar, ferro de
de mascar, praline& pastilhas, -puxa. acidar elétrico, filtros e aparelhos filpuxa. pirulitos pudins, panetones, sor- trantes, filtros para óleos. filmes falados, fogões, fogareiros elétricos. fusivetes, torrões. torradas
veis. filmes revelados, faróis cano acesTermo . n.° 653.924, de 31.7-64
sórios de veículos para sinalização e
Daniel Martins S. A Indústria e para iluminação em geral. fôrmas eléComércio
tricas, fervedores, frigorifico& fotómeSão Paulo
tros. fios elétricos, filtros de interferênma, fonógrafos, garrafas térmicas, gasómetros. geladeiras, globos para lâmpadas. globos para lanternas, globos
terrestres para ensino, gravadores de
A3K
li T
sons,
holofotes, hidréanetros. incubadoIndústria BraBileirn
ra*, indicadores de vácuo, instrumentos
de alarme, interruptores, isoladores, tampadas fish, lamparinas, lactômetros. lenClasse 3
tes. liquidificadores., lanternas mágiCas,
Para distinguir: Abalou?. acumulauores, lanternas de pilhas, limpadores de p,a•cetInónietros, amortecedores de rádio rabrisas, luzes trezeiras para velculos,
e freqüência, anemeMetros, aparelhos lunetas, maçaricos de soldar, caldear e
de televisão. apsrelhos de ar condicio- gen& medidores, medidores elétricos,
nado, aparelhos para ilutninaçâo, inclu- cortar, magnetos, marcadores de passasive os considerados acessórios de vel- microscópios. misturadeiras, máquinas
cubos, aparelhos para anúncios mecâ- falantes mostradores para Mios, minicos, aparelhos aquecedores e medi- crofones, máscaras contra. gaseie micraderes, anarelhos cromográficos. apare- metros, níveis, óculos. objetivas fotolhos de barbear elétricos, aparelhos re- gráficas. pilhas elétricas, podemetmt
qtstradores e medidores de distâncias. pluviõenetaaa, pinos e Manadas, panela
aparelhos para purificar águas, aparePress40. Pilhas secas elétricas para
lhos de sitiara lampejantes, aparelhos transistores.
pistolas de pintura. /aluga,
aduladores de gás. aparelhos de gal- painéis de carros quadros distribuidovanoplastia, aparelhos didáticos, apare- res. pick-ups, para-raios, propulsores.
lhos cinematográficos. aparelhos auto- queimadores 'de óleo, quadrantes a na.
máticos p ara acender e regular gás. tantas para observações astronómica,
etarelho p ara se p arar café, aparelhos refrigeradores, rádios transistorizados,
Para aquecer edificios, aparelhos para relletoreis reostatos. relógios de ponto.
experimentar drenos, a parelhos para de pulso. de bolso, de parede,. despertade g trult insetos. aparelhos de ótica
a parelhos p ulverizadores, aparelhos para dores, contadores e medidores de quana q uecimento de á gua, aparelhos gera. tidade e volume, radiadores, rádios. rede graxa e óleo, receptores
dores
- ouirnicos. aparelhos Para tentores
regadores automáticos, registros para
itecepenoeletro
e reprodução de sons e soaia a p arelho- automáticos &atroais dr vapor. gás. água e outros liquidos quando pão considerados Partes de atáquinas,
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reatores para luz fluorescentes. reIrigeração doméstica e Industrial, registradores, resistências elétricas, reles. sorveteiras. .sorveteiras elétricas caseiras,
soquetes, sinaleiros, sereias de alarme,
soldadores elétricos, toca-discos, tomadas e interruptores elétricos, torneiras,
tubos acústicos termômetros para observação meteorológica. telescópios, tacômetros, televisão, taxSnetro, torradores

Teamo n9 653.930, de :?1 7-64
Larificio Marvin Ltda.
;3ão Patuo

P110111100,00 "

de cereais, trenas, transformadores, telefones, tostadeiras, telégrafos, tripés
para fotografias, válvulas para rádios,
válvulas de descarga, válvulas de re-

dução, vacuómetros, válvulas elétricas
de vácuo. ventiladores
Termo n.° 653.925, de 31-7-64
Fábrica de Roupas Epsom S. A.
Guanabara

j.dévtcca.d Jtíjupa. EPitiV

, C..lanSes: Z3 . e 3b
Titulo

Termo n.' 653.926, de 31-7-64
Fábrica de Roupas Epsom S. A.
Guanabara

Classe. 23, -

Para distinguir. tecidos . em geral, te.
eidos para confecçóes em gerai, p.,ra
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,

caro& casemiras, fazendas e tec'doa de
13 em peças, luta,. iersey, linho nvion,
paco-paco, percaline, raial, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos iràpermeabilizantes e tecidos de pano couro
e, medidos
Termo ta° 653.931, de 31-7-64
Madeiras Triangulo S. A.
Paraná

• TRIASGULO,
indústria Brasileira

cl. /tarai. LerSeif 4.

• . Nome comercial
—
Termos as. 653.927 a 653.929, de
31-7-64
•
Indústrias de tilos Novefspurna Ltda.
São Paulo

•

Classe 4
Madeiras de gala espécie, em 'ware
serradas, laminadas e compensadas

•

-

Termo a.° 653.932, de 31-7-64
Brasitex Ltda. — Papelaria
Paraná

•411/-

BRASITEX
Classes: 17, 32 e 38

Titulo
Tèreno n. 9 653.933. de 31-7-64
Empório Paraná Lide
Paraná

tmpério Paran
Casse 22
Para distinguir: Fios de algodão, câ- Classes 11, 12, 15. 23, 36, 41, 42, 43 e 44

nhamo, celulose, juta, linho, lã. !los
plásticos, fios de Seda natural ou raiem
para tecelagem. Pat;t1 bordar, para costura, tr.cotageta e para crochê, fios e
linhas de mala espécie
Classe 23
Tecidos EM geral
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e rirepas feitas em geral: Agasalhas.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças. casação, coletes, capa& asiles.
cachecols, calçados,, chapéus. cintos
cintas, combinações, carpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas.- colarinhos, cueircts,
saias, casacos, chinelos. dominó& acharpea, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. 'jorros, jogos de Bagada. jaquetas. laques,
luvas, ligas, lenços. mantas. meias.
males. mantas, mandrião, inantlbas, paletós. palas, penhoar, pulover. poluirias.
peugas. ponches, polainas, pijamas. pia
nhos, perneiras. quimonos. regalos,
robe de chambre. roupão, sobretudos
suspensiSrlos.'saidas de banho. sandálias
sueteres, aborta. sungas, atolas ou slacks.
talar, toucas. turbantes. ternos, uniformes e vestidos

Titulo
•
Térmo a.° 653.934, de 31-7-64
Representações Sipal Ltda.
Paraná

S I PasseA 51;

Cl
.‘
Cartazes, átapressos, faturas, folhinhas
Impressas. sotas promissórias, recibos e
rótulos
Termo n.° 653.935, de 31-7-64
Sosubra — Sociedade Sul-Brasileira de
Cereais Ltda,
Paraná

SOSUBR4

4

Classe 41
Titulo
Termo n.9 653.936. de 31-7-64
Passaria Reunidos Ltda. -- Comercial
..-- Agrária Industrial
Paraná

Paelirin Reunidos
Ciasses: 33 e 41
Titulo

••

OIARIO OFICIAL (Seção III)

.ouu Terça-feira 8
'Termo u.' 653.937, de 31-7-64
louring Lati) do Brasil
Bahia
T

1... Têrmo na 653.943, de 31-7-64

OURING CLUB
OE !LM&
9ahia

Touring Club do Brasil
Niinas Gerais

TOUR1NG CLUB
de Juiz de Fora
Minas Gerai.s

Classe 33
Titulo

Casse 33

Termo na' 653.938. de 317.64
Touring Club do Brasil
Paraná

Urino na' 653.944, de 31-7-64
Touriug Club do Brasil
Pernatutatco

TOURING CLUB
de Ponta Grossa
Paraná
Classe 33
Titulo
—Têm° n.° 653.939, de 31-7-64

Touring Club do Brasil
Minas Gerais

TOURING CLUB
de Uberaba
Minas Gerais
-nisw

Classe 33
Titulo
Temo n " 653.940 de 31-7-64
Rio Grande do Sul
Touring Clith do Brasil

TOURING CLUB
de Pelotas

Rio Grande do Sul
C/-asse 33
Titulo
Termo na' 653.941, c?e 31-7-64
Touring Club do Brasil
São Paulo

TOURING CLUB
de Ribeirão Preto
São Paulo
Classe 33
Titulo
Tèrm on.° 653.942, de 31-7-64
Touring Club do Brasil
Santa Catarina

TOUR1NG CLUB
de Blumenau
Santa Catarina
Classe 31
Titulo

1011RING CLUES
de Guaranhuns
Pernambuco
Classe 33
Titulo
'Armo n.° 653.945, de 31-7-64
Touring Club do Brasil
Paraná

palão, envelopes, eaválucros para cha.
rutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, folhas Indicas,
Rilhas de ceaaose, guardanapos, livros
não impressos livros fiscais; livro. de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papelaltos, papeis de estanho e de aluminio.
papéis sem impressa° papeis em brancc
para impressão, papeis tantasia menos
par forrar, paredes, papei almaço com
ou sem pauta papei crepon, papel de
seda, papei impermeável, papei em bo
bina pára impressão, papel encerado,
paiel higiénico, papei impermeáxel,
para copiai papel para desenhos, papel para embrulho imperm abilizado
papel para encadernar, papel para
craves. papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papeião, recipientes de papel, rosetas de papel. rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacoa de papeL
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att parcialmente trabalhados, metais sai
massa, metal, estampados, metais pata
zolrias, nIcptel, oure palaclio, um ‘el
eata.orr, platina, poeira de zinca prata, sucata, soldas, figas para soldar,

barra, para soldar, zinco corru.gado.
tuaastenio e zinco liso em bónus
n•••n•n•

T. ano n. • 653.952, de 31-7-1964
Panayotis — Indústria Eletromecánica
Limitada
Guanabara
PAN

A YOTIS
BmsnoRA

INDu uniA

Classe 10
Instrumentos, máquinas, aparelhos
petrechos para a medicina, a arte dentária, a cirurgia e a higiene; máquinas,
aparelhos e instalações hospitalares de
expurgoa e fins análogos

stroentinas; tubos postais, de cartão.
Térmo n .° 653.953, de 31-7-1964
Nibetea de oapel
Materiais de Construção "Vila Real'

Classe 50
Impressos em geral

Térmo n' 653.949, de 31-7-64
Adolpho Sarau
São Paulo

DEPIISAM
Indastria Brasileira

Limitada
Guanabara

VILA REAL
NDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 16
Para distinguir: Materiais paia comun. ções e decorações: Argamassas, alia,
areia, azulejos, gatentes, balaustres, toClasse 48
cos de cimento, bloros para pavimentaUm depilatório
ção, calhas, cimento, cal, cré. chapas
iso1antes, caibros, caixilh os; co lunas;
Têrmo n.° 653.950, de 31-7-64
para coberturas, caixas dá gua.
Re-cuper Indústria e Comércio de Arte- chapas
caixas para coberturas, caixas dáigua,
fatos de Metais Ltda.
caixas de descarga para etixos, edificaSilo Paulo
ções premoldadas, 'estuque, emulsoo de
Classe 33
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruTitulo
turas metálicas para construções, lame%r53.
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Termo n. 653.946, de 31-7-64
de junção, lages, lageotas, material isofProuring Club do Brasil
13D2‘
lante contra frio e calor, manilhas, masMinas Gerais
sas para revestimentos de paredes, maClasse 5
deiras para construções, mosaicos, prou ara actuo, aço preparado, asp doce
TOUIRING CLUB
dutos de base as5áltico, produtos para
aço piara tipos e para molas, aço Iasimpermeabilizantes as argk-masde Governador Valadaras rumeatal • rápido, aço • fundido. aço tornar
sas de cimento c cal, hidráulica, pedre.anciahneate trabalhado. broa ze, masa gulho, produtos betuminosos, impermeaMinas Gerais
ganes, bronze em pó, bronze em barra bilizantes líquidos ou sob outras formas
ela fio, chapas de metal, chumbo em para revestimentos e outros como nas
bruto, ou parcialmente trabalhado, co- construções, persianas, placas para paClasse 33
ara em bruto ou parcialmente caba- vimentação, eças ornamentais de ciTitulo
asado, couraças eletrodos, fana° em mento ou gesso ara tetos e paredes.
Termos na. 653.947 e 653.948. de
brutO ou parcialmente trabalhado, farra papel para forrar casas, massas anti31-7-64
em barra e mas etapa ferrc, fundido, rcidos para uso nas construções, parPorster Ps Castro Leite Ltda.
feiro maleável. terr ansanganel, jaza queta3, portas, portões, pisos, soleiras,
em bruto ou aarcialtnent -tiabaiharlo. para portas, tijolos tubos de concreto,
São Paulo
gaza temperada. atua maleavel, lami- telhas, tacos, tubos de ventilação, tanUEDIRVAL
nas ar metal. lata em redime latão em ques de cimento, vigas, vigarnecros e
, allias e em abapas. ¡atilo aia vergavaras
Inddstria Brasileira naes ligas metalicas. amalhas tuaané Tèrmo na 653 .954, de 31-7-1564
Içais, colheres para pedreiros correntes, cabides, chaves. aremores. chaves Frolunut Sauer, Friedemann Sacer e
Manfred Adolf Sauer
de parafusos, conexões
b encana.
Classe 3a
São Paulo
Aros para qua rdaca pos de papei Mento, colunas caixas IS . metal para
aglutinados, a/buns (em branco), álbuns portões, canos de metal, chave, de fenpara retratos e autógrafos. balões (ex. da, chave inglesa cabeçaes. canecas.
cato para 'brinquedos) blocos para copos, cachepots centros •-le mesa. cocorrespondênda, blocos para cálculos, queteleiras. caixas coara acondicionablocos para anotações, bobinas brochu- mento de alimentos, caldeirões caçaroras não impressas, cadernos de escre- las, chaleiras, cafeteiras .:onchas, coaver, capas par adocumentos, carteiras dores distintivos. dobrada :as: enxadas.
esferas, engates. ,.sguichos en.
caixas de papelão, cadernetas, cader- enxadões,
para
arreios.
espumadeiras. formões
nos, caixas de cartao. caixas para pa- feitas para arreios,
estribos esfera•
pelaria, cartões- de visitas, cartões coferro para cortar alpina fera
merciais. cartões indices confeti, car- foices,
facas, facões, fecaadaras, ferro co
tolina,- cadernos de oapel melimetrado lhos
muni a cerva°. fruteiras uras. ,tóreas
para 4*caderno
eescels
olarebs,rancacortupsa
erros para doces. 'veios para tritmadas
de
-i
,xelas,
bacias. baides bomboale -cartolina. crapa . ah non ,áficas. ca Igaras,bandejas
Classe 33
bules; cadinhos, cadeados, cia.
demos de lembram. , - c-..r re r eis de ps ; o irangans, metais não
Titulo
traaalhadoa

TOURING CLUB
de Londrine
Paraná

•

•

erça-leira 8
Têrmo n.0 853.955. de 31-7-1964
The Harris Calorific Company
Estados Unidos da América

Classe 8
Maçaricos e bicos para soldar, misturadores para maçaricos de soldar, maçaricos e bicos para cortar, tubos soldadores a ar e gás para soldaduras fortes
• soldas a baixa temperatyra, acessórios cortantes ara maçaricos de soldar
• torcedores de onta; reguladores para
pressão do gás e acesabrios dos
meamos
TErmos tu. 653.956 a 653.958, de
31-7-1964
S.A. Indústrias Reunidas F. •
Matarazzo
São Paulo

0.~
Indústria Brasileira
Classe 22
Cânhamo em fio ou em linha, estambre
de seda ou de lã. fios de algodão.
wiulose, Juta, IS. linho, plástico rami;
,ayon, seda natural para tecelagem
,Ju uso comum luta em Fio ou em buba
Ui torcida. linhas co, meada ou nove.
lus. linhas brilhantes, linhas para bordai. para coatura, crochet ou tricota
gem linhas em meadas ou novelos
'meadas. retroses
Classe 23
•
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo, cetim
caroa, casemiras, fazendas e tec'dos de
Ia em peças, luta, lersey, linho nylon.
paco-paco, percaline, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impertneahilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e 'roupas Feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas. anilgaaa, blusas.
botas botinas. blusões boinas baba•
douras, bonés. capacetes, cartolas. carapuças, casacão coletes. capas, chatas.
cacrecols. calçados, chapéus. cintos,
cintas combinações. corpinhos calcas
de senhoras e de crianças. calções. Mem, camisas. camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas, colatinhos cueiros
saias assacara, chinelos. dominó& achar
pess, tontas:as. fardas para militares co.
leglais, fraldas, gabacha& gravatas gor
roa. logos de 'ingeria, laqueias. laquês.
luvas ligas, lenços. mantas. metas
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas. penhoar pufnvei pelerinas
peuaas. ponches, Polainas. p i jsataa punhos, perneiras. quinirmoa regalos.

DIARIO OFICIAL (Seção III)
Têntios na. 653.959 a 653.961, de
. 31-7-1964
S.A. Indústrias Reunidas F.
Matarazzo
São Paulo

INDUSTRIA BRASJLEIRA
Classe 22
Para distinguir: Fios de lá em novelos
para trabalhos manuais. Unhas para coser em carreteis, liaras em meadas ou
novelos, linhas brilhantes, fios de seda
em meadinhas, novelos ou carreteis
Classe 23
Para distinguir: Tecidos' em* geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: AlgOdão, alpaca, cânhamo, cetim,
atroa, casemiras, fazendas e tetclos de
lã em peças, juta, jersey, linha nylon,
paco-paco, percaline, rabi, rayon, seda
iatural, tecidos' plásticos.. tecidos imnermeabilizantes e tecidos de pano couro
.
e vestidos
Classe 36'
t iara distinguir: Artigos de vestuarlos
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, Imas
douros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casação. coletes, ,capas, chales.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. carpinhos. calças.
de senhoras e de crianças. calções :alçai camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, cia l nelos. dominó*. echar.
pes. tantasias. Eardas para militares. colefilais. fraldas. galochas. gravatas, gorros logos de lingerie; Jaquetas. laquês,
luvas, ligas. lenços. mantas. -meias,
maiôs, mantas. mandrião. manilhas. pa •
porta-copos. porta-fiqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rébltes, roditabas, recipientes, suportes /a portes. para
guardanapos, saleiros tubos, tiVelas,
tubos dara ampolas, tubos 'para serinlerás. palas. penhoar, pulover. pelerinas
pengas, ponches. polainas, pijamas, pis.
nhos. perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre. 'roupão. 'sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
suciares, &horta, sungas, atolas ou :doas,
tuler, toucas, turbantes, ternos. uni.
"formes e vestidos
Térmo n.° 653.962, de 31-7-1964
S.A. Indústrias Reunidas F.

Matarazzo

São Paulo

indústria
Classe 36
Pata distinguir: Artigos de vestuários

e roupas feitas em .geral: Agasarios.
aventais, alparcatas, anáguas blusas,

botas batinas, blusões. boinas. bebarobe de chambre. roupão. sobretudos, dourns. bou&s, capacetes. cartola& carasuspensórios. saldas de banho sandaiç onças, careça*, tolere& capas, chulas
meteres. dsorts.'aungas, tolas, ou alada cachecol& calçado& chapéus, cintos
'Ude:, buas, birbantes ternos uniformes cintes, consbitações. carpinhos. calças
••
de ~horas e de . crianças, calções, cai.
• vestido.
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ças, camisas, camisolas, camisetas,
pes, fantasias. tardas para militares. co
legais, fraldas, galochas,
vatas. gor
logos de lavàerie jaquetas. laq,.es
luras, ligas. lenços, mantas, meias
maiôs, mantas, 'mandrião, manilhas, p.3
letós. palas. penhoar, pulover, palatinas
peugas, ponches. polainas, pilam& pu
atos, perneiras. quimonos, regalos
robe de chambre. roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias
meteres, aborta, sungas, atolas ou Mack*,
tule!, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Têrmo n.° 653.963. de 31-7-1964
S.A. Inc;44,trias Reunidas F.
Matarazzo
São Paulo

Termo 'n,° 653.965, de 31-7-1964
Mecaenarn — Auto Peças Ltda,
Guanabara

Mecawagen
indústria Brasileira
Clas.se 21
Veículos e suas partes integtantes
•

rérn10 n. 9 853.966. de 31-7-1964

(Prorrogação)
Shamir' -- Williams do Brasil S.A
— Tintas e Vernizes
São Paulo

PRORROGAÇÃO

. Itnatotria

Orasileira

~O

MANCO

..001.,*411191,
WII 11.1441k,
YrXSor,

Classe 36
Para distinguir: Artigos de ',estuários
a roupas feitas em geral: kgasalhos.
aventais, alparcatas. anáguas. álusas,
noz..
botas, botinas, blusões. boinas. 'babadouros. bonés, capacetes, cartolas. carapuças, casação. coletes, capas. chalea
cachecols. calçados: 'chapéus, cintos.
Classe 1
chitas, combinações. carpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. cai- Tintas, vernizes, secantes, esmaltes
dissolventes
.camisas, camisolas, camisetas.
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
Têrmo n.° 653.967, de 31-1-1964,
saias, casacos, ch.e.leo, dominós, echarper. fantasias, fardas para militares. co- Sherwin — Williams do Brasil S.Aj
— Tintas e Vernizes
legiais. Fraldas, galochas, gravatas. gorluvas, ligas. lenços. mantõs, meias,
São Paulo
maiôs, mantas. mandrião, a:anilhas, daros logos de iingerie. jaquetas, laqués
'
letós. palas. penhoan pulover. pelerinas,
peugas. ponches. polainas. pijamas, punhos, pernel ra s. quimonos. regalo*.
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
sucteres, shorts sungas. atolas ou glaciai,
oder, toucas. turbantes. ternos, uni
formes . e vestidos
•
Têrmo n. V 653.964, de 31-7-1964
S.A. Indústrias Reunidas F.
IVIatarazzo
São Paulo
C'asse 16
1"' ira distingiar: Materiais para construà
't'S e decorações: Argamassas. argila,
azulejos. gatentes, balaustres. bisa.' cimento, bloros para pavimenta.
1E3
* C. calhas, cimento, cal, cré, chapa
çoiantes, caibros, caixilhos: colunai
INDUSTRIA BRASILEIRA
chapas para coberturas, caixas digua,
caixas para coberturas, caixas dágua,
Classe 30
caixas de descarga para etixos. edifica.
vestuários
Para distinçoa: Artigos de
ções prernoldadas, estuque, emulsoo da
e roupas feitas em 'geral: Agasalhos, base asfáldco, estaca& esquadrias, estruaventais, alparcatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, blueões, boinas, baba• turas metálicas para construções, lame.
douras, bonés, capacetes, cartolas. cara- Ias de metal, ladrilhos, lambril, luvas
puças, casação, coletes, capas, chalés de junção, !ages, lageotas, material Isocachecol& calçados, chapéus, cintos. lante centra frio e calor, manilhas, mas*
cintas, combinações. ~pinhos. calças. saa para revestimentos de paredes, ma,

ra-mr

de senháras e de crianças, calções, cal- deiras para construções, mosaicos, prol
ças, camisas, camisolas, camisetas, dutoa de base addltico, produtos parf
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, tornar impermeabilizantes as &gama*
saias, casacos, chinelos, dominós, edmr- sai de cimento e tal, hidráulica. padre
pes, fantasias. fardas para militares. co- gulho, produto. betundnoaoa, !espermas'
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- bilizantes liguidos ou 110b outras formal
ros. logos de lingerie, jaquetas, laqués, para revestimentos Outros como nm
luvas, ligas, lenços, mantas, meias, construções, peraianat. placas para pai
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, pa- vimentação, aças ornamentais de cb
letós, palas. penhoar, pulover, pelariam, mento ou gemo ara tetos e parede(
pessoas, ponches, polainas, pijama', pu. papel para forrar casas, MIM antb
abo& perneiras, guia:nonos. regalo& rcidos para uso amo construções, par:
robe de durrribre. roUpão, • sobretudo& %Ida& poma. portem pisos, soleira*
guapa:nódoa, saldas de banho, sandálias, para porem, tijolos taba de contem
susteres. alsoits. sungas. atolas ou aladas, klbu. bem Atboa 'de ventilação, tam
tules'. toucas. turbante& Imbua, uni- queg de sinitnto, vigas, vigamento(' s
viltreg
formes e vestidas
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Termo a.°- 653.968, de 31-7-1964
arroz, atum, avela, avelãs, azeite, azeiTimo' an 653.976, de 31.7.61.
laminas Transportes Rodoviários Ltda. tonas, banha, bacalhau, batatal, balas,
.
Alblao de Lacerda
Minas Gerais
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
Guanabara
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, creme,
alirnenticlos croquetes, compotas. can,.-wvimsnerns asssna9
Oca coalhada, castanha, cebola, conmentos para alimentos, colorantes
Nome Comercial
:.LifiCeRDAN‘
chouriços, dendê, doces, 'doces de frutas, espinafre, essências alimentares. em
Termo n- 9 653.969, de ,31-7-1964
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to
Indústria de Camas- Bolzani S.A.
9b1110 de-Lacerda
mate, farinhas alimentícias, favas, féRio Grande do Sul
"N
•
Mo de Janeiro
culas. flocos, farelo, fenmentos, taipa
figos. frios, frutas secas naturais e cria-INDOSTRIA BRASILEIRA,
ta!izadas: gricose, goma de mascar, gorduras, gránulos. grão de bico, gelatina
Aulahada, geléias, herva doce. berva
Classe
3
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
r
Uni pronuto farmacêutico indicado, concondensado,
leite
em
pó,
legumes
em
inclua
'
Brasileira
tra as assaduras
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimenticias, mariscos, manteiga.
Termo a.° 653.978, de 31-7-64
margarina, marmelada. macarrão. masMetalúrgica Fátima Ltda..
Classe 40
sa
de
tomate;
mel
e
melado,
mate,
masPara distinguir: Móveis- era em. sZ. de sai para mingaus, molhos, moluscos
. Rio de Janeiro
metal, vidro, de aço ou madeira, esto- mostarda, mortadela, nós moscada, nofados ou não, inclusive móveis para es.
critódo. Armários,. armadrios para ba- zes óleos comestíveis, ostras, ovas,
piaos, prlinés, pimenta, pós para
nheiros e para roupas usadas, almofa. pão,
padias,
piadas, peixes, presuntos, padas, acolchoados para móveis, bancos, tês, petit-pois,
tilhas. P izzas. Pudials•
balcões, banquetas, bandejas, domicilia- qoeijos, raçõesps
balanceadas para anires, berço*, biombo* cadeiras, carrinhos mais, requeijões,
sal, sagu, sardinhas,
para chã e café, conjuntos para dor- sanduiches, salsichas, salame* sopas enmitórios. conjuntos para sala de
latadas, sorvetes. sucos de tomates e de
tar e sala de visitas,, conjuntos para filhas; torradas, taploch, tâmaras, talha_
armários e gabinetes para copa e :o- rim, tremoços, tortas,/ tortas para alitórias, cadeiras de balanço, caixa de
mento de animais e aves, torrões,
terraços, jardim e praia, conjustos de
toucinho e vinagre
madeira, espreguiçadeiras!. guarda-rouTermo a. 9 " 653.973, de 31-7-64
Casse 11
pas, estantes, mesa*, mesinha*, meaiAdib Eanji
Insígnia
abas para rádio e televisão, mesinha
São Paulo
para máquinas de escrever. móveis Pa.
Termo n. 653.977, de 31-7-64
fixisão, molduras para quadros portaMetalúrgica Fátima Ltda.
retrato., poltronas, poltronasacamas,
Rio de Janeiro
COMPRE POE EXPERIÉRCIA
prateleiras. porta-chapéus, sofás,,
Voug POR corrunilxcu
sofás-camas, travesseiros e
vitrines

Ipaminas TranspOttes.
Rodoviárioi'Ltcral_,

.

PRORROGAQ6
- -

z_

Termo a.9 653.970, de 31-7-1964
Casas Bovendorp Ltda.
Minas Gerais

Classe 36
Expressão de •propagancia

Dezembro de 1964

tes, regadores; serviços de chá e ata
serras, serrotes, sachos, secarrolhas; tesouras, talheres, talhadeiras, torquezea
tenazes, travadeiras, telas de arame, ton.
neiras "trincos, tubos para encanamento,
trilhoei C para portas de correr, taças,
travessas, turibulos; vasos, vasilhames;
verrumas
Termo n.° 653.979, de 31-7-64
La • 1VIhison Boutique Ltda.
Guanabara

&C.a (lItaittan
Indústria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de autuado,
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventai* alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas. blusões, boinas, baba.
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças. casação, coletes, capas, chales,
cachecol!, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorro* jogos de 'ingeria, faqueias, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantéis, meias.
maiôs, mantas, mandrião, manilhas. pa.
'Actos. palas, penhoar, pulover. pelerinas.
peugas, ponches, polainas. p i j amas. Pu.
nhos, perneiras, quirnonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
meteres, aborta, sungas. stolas ou slacks,
tal es, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Teimo 11.9 653 .980. de 31-7-64
Galáxia — Plásticos .Ltda.
Guanabara

•

Termo n.9 . 653 .974, de 31-7-64
Gaúcha de Móveis Ltda.

•

C- .4

Bovenclorp

Rio Grande do Sul

Indústria Brasileiri.

Casa Gaucha

Classe 1
'Tintas

•
• Classes: 8, 11, 14, 15, 32, 34 e 40
Titulo

Termo n.° 653.971, de 31-7-1964
Antonio Carlos Ferrelia
Pernambuco

rtoll

Teimo n° 653.975, de 31-7-64
Albino de Lacerda
Guanabara

PRORROGAÇÃO

.
• op
Indústria.
Brasileira
•
Classe 37
Toalhas estampadas, • de rosto, de
banho e de mesa
Termo n. 9 653.972, de 31-7-1964
"Hygrade Food Products Corporation"
Unidos da América
-rHYGRA DE ! S

.• N.)
rtf de)
asiçAo
,

.

LACERDA
Albino de Lacerda.
lio Os, Janeiro
-INDOSTRIA BRASILEIRA

Classe li
Ferragens, ferramentas de tôda espécie.
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: , Alicates, alavancas, armaç ões de meta l , abridores de latas.
arame liso ou ' farpado. assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas.
bandejas, bacias, baldes.. bombonieres:
bules: cadinhos, cadeados..castlçais. colheres para pedreiros, correntes,- cabides,
chaves: cremortes, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas,

Indústria Brasileira
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes [abri,
cadoz de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias ant.
mais e vegetais: Argolas, açucareiro*
armações para óculos, bules, bandejas,
base. para tele lones. baldes, bacias. boi.
sai, caixas, carteiras chapas, cabos

caixas de metal para portões, canos de para ferramentas c utenatiios. cruzem,.
metal,' chaves de fenda, chaves inglesa. caixas para acondicionamento de ali-

cabeções, canecas, copos. cachepota,
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
para 'acondicionamento de alimentos,
calderões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras. conchas, condores; distintivos, dobradiças: enxadas, enxadões. esferas,
engates, esguichos, enfeites para arreios.
r ao''bos. esferas para arreios, esm.ma.
deira s : feirmões, fOices, ferro para c-rrtat
capim, ferrolhos, facas. facões, fecha-.
duras ferro cornam a carvão, fruteiras,
funis, fõrmas para doces, freios para
estradas d'e 'ferro, frigideiras; ganchos.
gre l has,s garfos, ganchos para qudros.
gonzos para carruagens: insígnias: amas, lâminas, licaseiros, latas de liem
(arras; machadinhas, molas para PortS•

mentos, caixas de material plástico para
baterias. coadores, coas. canecas colheres. conchas, cestas para pão, cesta.
nhas capas para álbuns e para livros
cálices. cestos, castiçais para velas.
caixas para guarda de objetos :riachos. coadores am.a chá-descanso „sara
pratos. copos e co p inhos de PU-4'0°s'
para sorvetes. caixinhas de ,sta,t/co
para sorvetes colherinhas pas nhar
garfinhos de plástico p ira sorvetes ia,.

minhas de plástico para sorvera <ascos
embreagens de materiai piástice anisa.
(agem* de material plaatico pa a serve.
tes estojos para obletos espumas de

aylon, esteiras enfeites nfn ntoinn
vais, massas antt-ruicios • u-ondore, d,
molas para venezianas, martelos, mar pratos funis fo-mas Da-a doces, fitas
Classe 11
Isolantes filmes lias de ce,ulose techcrretas, matrizes; navalhas; puas. pás,
Alcachofra* aletria, alho, aspargos
Clame 3
go* parafusos. picões porta-gelo; Do; para bolsas facas, guarniçõt:I guarni.
aelicae, alimentos paar animais. ~ide Ur» -produto farmacêutico rara trata seiras. porta-pão. portaacaas; paliteiros dica para chupetas e mamadeiras guar
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
mento das espinhas
p anelas roldanas, ralos p ara pias, rabi- nições para porta blocos guarnições

•

1 êrça-feira 8

DIÁRIO OFICIAL (8e0o III)

pira liquidificadores e para batOdelz) 'ritmo a.9 653.986, de 31-74I
de frutas e legumes. guarniçõea de' ma.
serial plástico para Meninos e obj
traNri°ande do Sul
guarnições para bobas, garfos, gelatina
(Iara cortinas, jarros, laminados, plás•,pRORROSÁÇÁO
ticos, lancheiras, mantegueiras,
orinóia, pendedores de roupas, puxado.
•
mo para móveis, pires. pratas,
-) E'D e 4•tf
pás de cosida, pedras pomes, artigos, protetora para documentos, puinedstria Bugie/rei
xadores de água para uso donléatico
Classe 36
porta-copos, porta-niquela, porta-notas,
de vestuário . paar homens, rapaporta-documentos, placas, rebites, todi- A:egetmenino.,
nomeadamente: camisas,
e
nhas, recipientes, suportes suportes Para zes
guardanapos, saleiros tubos, tigelas, cuecas, casacos, gravatas, colarinhos,
coletes, calças . •paletós,
tubos para ampolas, tubos para seria- boinas, bonés,
meias, capas, fardamentos,
' gaa, travessas, tipos de material plás- pijamas,
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha- gorros, pelerines, sobretudos, lenços e
punhos
, mea para acondicionamento, vaso; idearas, colas a frio e colas aio inckidas
Térmo a.° 653.987, de 31-7-64
em outras dama, para borracha, para Companhia Nitro Quilnica Brasileira
cortume.s. para marciaeiros, para sapaSão Paulo
teiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, passa e pedras pare afiar
reisoloa, adesivos para tacos, adesivos
PRORROGAÇÃO
para ladrdros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para fedeudia geral de Mem .
Tiram& na. 633.981 e 03.982, de

Têm° 11.9. 653.991, de 31-744
Viplar Utilidades Domésticas Ltda,
Guanabara

Dezembro do 1964 4503
Têrmo a.° 653.996, de 31-7-1964
Química Médica Farmacêutica S.A.
Guanabara_

Ecatuaia
ele Pli1L0
138ASII,
Brasileira
Classe 8
atcOéeuGti3cÂo
as
Aparelhos reprodutores e atnpáficafloaR
0104aR
res de som, aparelhos radiofônicos e
estereofónicos, rádios transistorisados,
m
refrigeradores. ,entiladort., aspiradores Um produto
duP
çin-Ad°
indicad oo nal
de pó, enceradeira, máquinas de lavar irregularidades e nos distúrbios cpu
roupa, ,,austorea e circu l acores de ar,
prendem ou aparecem com as
coadicionadores de ar (industria e
menstruações
ind latria
•

comércio) •

Termo n. 0 653.997, de 31-7-1964

Têxtno n. 9 653.992, de 31-7-64
Química Médica Farmacêutica S.A. •
Nobrelar Utilidades Domésticas Ltda.
Guanabara
Guanabara
•
asnas aaattaa agingas

31-7.64

Nilo Santos Pinto
Guanabara

epra
Classe 1
Tinta sintética soluvel em água
Térolo it., '653.988, de 31-7-64
Les Laboratoires Rousse1
França

Les Laboiatoires Roussei
França ".
. • Paris'
Clame 33
Titulo
. Classe 8
Discos fonográficoa gravarei
Termo a.* 653.983, de 31-744
Cinemas Leopoldina Ltda.
Guanabara
PRORROGN:k)

BONSUCUSO
Classe 33
Titulo
Térmo a.°, 653.984, de 31-7-64
Cinemas Leopoldina Ltda.
Guanabara.

Classe 3

icado como
Um godos farmacêutico iad
and-inflacaatório das vias respiratórias
nano a.9 653.989, de 31-7-64
Mousaeline Indústria e Comércio B. A.

,PRoffloaticAo

F

BE MEIAS
SEINE

PRORROGAÇÃO
,"

Guanabara

conjuntivites

653.998, de 31-7-1964
Cia.
Roberval Silva

Termo n. •

Santa latarina

Téreaoa as. 653.993 e 653.994, de

31-7-64
Confecções N. S. Saleta Ltda.
Guanabara

""A"

‘Iddi

•Pai/live

S. Salete

Indústria Brasileira

• tivád4r4/4 0R4ME/44*

PRORROGAÇÃO

de prato e análogua
Termo n.0 653.995, de .31-7-1964
Química Médica Farmacêutica S.L.
Guanabara

f i47p
Nt
i>
,
4'Sgr

•

EAIOIR VIM
PRORROGAÇÃO

IMPOLDINA
Classe 33
Titulo

p6, enceradeiras, maquinu de lavar
roupa, exaustores e circu adores de ar,
condicionadores de ar (industria e
.
comércio)

Classe 3
Um preparado fanbadutico indicado
Classe 36
mi tratamento da constipação do
Artigos de vestuário, de tõda sorte, Inventre habitual
clusive de esporte e para crianças (fralClasse 36
Têrmo n.° 654.000, de 31-7-1964
das, cueiros,. etc )
Fabricação de ,melas
Gumes S.A. Indústria de Perfumarias
Classe 37
Guanabara
Urino n.° 653.990, de 3I-744 • Roupas de cama e mesa, inclusive coModas Grajad Ltda.
bertores. Toalhas de uso pes.ak, panos

BRAZ DE PINA"

Termo n. 9 653.985. de 31-7-64
Cinemas Leopoldina Ltda
Guanabara

"parr,„, emsax04

Classe 8
PRORROGAÇAO
Aparemos reprodutores • e amplificadoClasse 3
res de som, aparelhos radViinicos e esterefônicos, rádios transiuurlsados, re- Um preparado farmacêutico para ser
frigeradores. ventiladores, arAradores de usado no tratamento das rinites e

e

PRORROGAÇÃO

Classe 33
Titulo

Indústria Brasileira

iClasse 36
Artigos cre vestuário, de cõda sorte Inclusive de esporte e para crisnos (fral-

das. cueiros. etc.)

•
PRORROGAÇÃO

•

Classe 4
- Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado Goma vegetal adragante em bruto ou
parcialmente preparada
, como calmante dos nervos

dezembre de 1964
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Tèrmo n.• 654.001, de 31-7-1964
Indústria e Comércio Avesani
Filhos
Saci Paulo

••••nnnn• n• n

Tann* nal 654.008, de 31-7-1964
conserva, lentilhas, linguiça, louro, masWolfgang Schweera
sas alimentícia, uai' i.s.cos, manteiga.
Santa Catarina
nargarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, mas/ sas para mingaus, molhos, ,noluscoa
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes: óleos comestíveis, ostras, oval,
• :PRORROGAÇÃO
pus piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, pata petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
.
4,
Yk IV e
queijos, rações balanceadas para anima:s, requeijões, sal, sagn, sardinhas,
saucluiches, salsichas, salames, sopas en'pausaria Brasileira
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, 'apioca, tâmaras, talha:
rim, tremoços, tortas, tortas para ali•
.
Classe 8
mento de animais e aves, torrões,
Medidores de pressão de pneus, situastoucinho e vinagre
troa, voltímetros, amperímetros e
anéis de calibrar
Termo mo 654.005, de 31-7-1964
F. Villela S.A. Fábrica de Papel
rirmo ri.° 651.010, de 31-7-1964
Sai.ta Cruz
Cassei S . A. — Bebidas
Minas Gerais
Roi Grande do Sul

e

SANTA CRUZ
Classe 43
Para distinguir: Refrescos e águas naturais e artificiais: refrescos de frutas,
águas naturais, minerais e artificiais,
aguas gasosas, caldo de cana, laranjada, limonadas, sodas e sodas-water

SUCO - NIC
indústria brasileira

Tarmo r ma 654.002, de 31-7-1964
Distribuidora Record de Serviços de
Imprensa Ltda.
Guanabara

Lvraria Kennedy

Classe 43
Refrescos e refrigerantes

PRORROGACAO

Classes: 32 • 33
Título

Termo n.9 654.011, de 31-7-19"
C.'assel S.-A. — Bebidas
Rio Grande do Sul

Tarmo n.° 654.003, de 31-7-1964
Indústria e Comércio Djalma e
Ravmundo da Fonte Ltda
Pernambuco

Classe 38
Papel de escrever e encadernaçao, papel de desenho e para embrulho inclusive o papel denominado de cativo

doe.\\oo0.4

Tèrmo n.° 654.006, de 31-7-1964
Acto Peçadiesel Ltda.
Rio de Janeiro

isi.•• n••

Auto Peçadiesel Ltda.

o

()

.1

Térmo n.a 654.007, de 31-7-1964
de

Estofados Ltda.

Cias.-- 46
a:era para assoalro

Rio de Janeiro

Classe 43
Um refrigerante
Termo n.a 654.016, de 31-7-1964
SPv, r ino Antonio de Souza
Pombal

uaf6 ROZANOELA
,Indástria brasil eira
Classe 41
Ca 4é torrado e moldo
Termo n.° 654 .017, de 31-7-1964
Torrefação e Moagem de Café
Peixe-Boi Ltda.
Pará

CÃFÉ PEIXE-BOI
Classe 41
Café
Termo n•a 654.018, de 31-7-1964
Cerâmica Chiarelli S.A.
São Paulo

CHIAREI!

Taarno n.° 654.012, de 31-7-1964
'7.a1çados Flamour Ltda.
Rio Grande do Sv'

O melhor sempre, sem
qualqu•r risco

Ift.E3ANA

Classes: 16 e 50
Frase de propaganda

Indústria Brasileira

LLEN

Térmo n.° 654.004, de 31-7-1964
itx.,aartavello, D'Ambra & Cia.
Argentina

Classe 41
'Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos paar animais, amido,
améntIoas, ameixas, amendoim, aransta,
arroz, atum, avela, avelas, azeite, azei.
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
.
Café em p ó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pd, cacau, carnes. chá.
Caramelos, chocolates, confeitos. cravo,
Cereais, cominho, creme de leite, cremas
alimentícios croquetes, compotas, caaQtcai coalhada, castanha, cebola, condiMentos para alimeritos. cotoraotet
Chouriços, dendê, doces, doces de frugas, espinafre. essências alimentares, em
ervilks, enxovas, extrato de tomate. fariedus alimentícias, favas, fétu!as. flocos. farelo, fermentos, fealo.
ilgor, frios, frutas sécas naturais e criagricose, goma de mascar, gorOu.es. giainulos, grão de bico, gelatina,
toInt,-ala. geléias. herva doce, herva
arte. hortaliças, lagostas, linguas, leite
t a- a-asada leite em ria leaumes em

Classe 43
Refrescos e refrigerantes

Gasosa de calial
SERRANA'
indústria brasileira.

Nome Comercial
Anan — Indústria e Comércio

•"PESCAFRII:

SUCO-CASSEL
industria brasileira

"'armo n.° 654.015, de 31-7-19611
• a atonio Pereira Aba.'
São Paulo

Indústria 134lasileira
Classe 34
11,./oNaloa1
Térmo n.° 654.009, de 31-7-1964

Achilies Cervo e• Cia. Ltda.
Rio Grande do Sal

.

Classe 36
Calçad some geral
Tèrmo a.° 654.013, de 31-7-1964
Indústria e Comércio de Sebo 'Mete
Limitada
Sào Paulo

ov uOSTRIA WARONG

TIET1_
indásiria brasileira

Tèrmos ns. 654.020 e 654.021, de
31 - 7 - 1964
• R -ti r.as S. A
Inditria \V

Classe
Sebo
Têm) n•0 654.014. de 31-7-1964
T. Saltes & Cia.

x..19

1,1

Termo n.0 654.019, de 31-7-1964
Indústain Warone Roupas S.A.
alo PPulo

ROUPAS S.A.
Nome Comercial

WARONM
INDUSTRIA 11RASILEIRA

Sâo Paulo

V

40am

Gasosa de cajá
SA0 CRISTOVAM
tndstria brasileira

0.111
40044.M lekaureyn
MAN!'",NO:prON/C\s/yP\ /4",irNerte"

Classe 4t/
Aguardente

a

Classe 43
tbni refrigerante

Pata distinguir: Art, i 3 de vestuirkot
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas. anáguas. blusas,
botam, botinas. blusões. boinas. baaadouras, bonés ca pacetes. cartolas. cara.
pacas. cassação. coletes. capas. chales
cachecols. calçados. chapéus, cintos
cintas, combinações. carpinhos. calças.
de senhoras e de cria , "as. calções calças, camisas. camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos. dominós, achar-
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Térino n.° 654.024, de' 31-7-1964 .
cuecas. ceroulas, colarinhos; cueiros,
Eduardo de Mendonça
'alai, casacos, chinelos, ~nós, acharRio de Janeiro
pes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gor•
ros, logos de Raparia, jaquetas. laquks.
luva*, ligas, lenços, mantas. meias.
mãos, mantas, mancrriao, manilhas, Palatos, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pilam*, pu.
nhos, perneiras, qui:nonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
32
suspensórios, saldas de banho, sandálias. Jornal, revistas,Classe
boletins e publicações
surtam aborta. sungas. stolas ou alacks,
periódicas
tuier, toucas. turbantes, temos, uniformes e vestido.
Térmos as. 654.025 e 654.026, de
31-7-1964
Classe 50
•
Peikard, Zona Libre, S.A.
Para distinguir: Impressos em geral,
Panamá
anúncios impressos, ações, apólices, bilhete, bilretes de -sorteio, cheques, cartões comerciais e de visitas, duplicatas.
debentures, envelopes, faturas, Solhlnhas, letras de cambio, notas fiscais, •
aotaz promissórias,. papéis de corresINDOSTRIA
pondéncia, passagens, publicidade e
Classe '8.
propaganda em geral, recibos
Rádios, toca-discos, televisores, apareTermo 11. 9 654.022, de 31-7-194
lhos elétricos em geral, baterias e pilhas
Padaria e Confeitaria Nosso Ltr Ltda.
secai:, relógios de pclso e de bolso
Classe 13
São Paulo Pulseiras de metal para relógios e
braceletes

.

PADARIA E CONFEITARIA
NOSSO LAR LTDA
Nome Comerciai

Termo n.9 654.023, de 31-7-1964
Padaria e Confeitaria Nosso Lar Ltda.
São Paulo

NOSSO LAR
INDUSTRIA RRAIIILIEIRA
-

GOLO STAR

Tèrrno n.o 654.027, de 31-7-1964
Redutores Transmotécnica S.A.

São Paulo

VARITEC
ENIMISTRIA

BRASILEIRA

Classe 6
Variadores de velocidade

Tê:. mo n.° 654.031, de 31-7-1964
Aviário João da Silva :,,tdo
Guanabara

JOAO DA SILVA

NOVO LIVRO
Classe 33

Editora e impressora de livros e revistas
Térrao n.o 654.033, de 31-7-1964
Editora Brasil América Ltda.
Guanabara
• •

• PRORROGAÇÃO,
de.•;P.A

4,W

rontioncicia

• Classe 32
Uma revista impressa de publicação
periódica
Termo n.9 654.034. de. 31-7-1964
Editóra Brasil América Ltda.
Guanabara

• PRORROGAÇAO

PRORROGAÇÃO

•
Classe 32
Um almanaque impresso, de publii.açãu
anual
Têxmo n.o 654.040, de 31-7-1961
T
Henry Vignard-Rosez
b
•
São Paulo
—
'r
•

FRANCEFARMA
Classe 3
Artigos da classe
Tino n.9 654.041, de 31-7-1961
( Prorrog ação)
•
Société Anonyme Tokalon
França
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências,
tratos água de colónia, água de toucador, água 'de beleza. água de quinas
água de rosas, água de alfazema, égua
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bana
dolina, batons, cosméticos, fixadorea--de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gora
durosos e pomadas para limpeza da pea
le e "maquilage", depilados, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz

• talco pefumado ou não, Japis para
pestana e sobrancelhas, preparados para 5
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Classe 32
para barbear, sabão liquido perfumado
Uai almanaque impresso de publicação ou não, •sabonetes, dentlfrtcios em .-péa
anual
pasta ou nqtucio: sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perla.
Térrao n.9 654.035, de 31-7-1964
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
Wa/ter Arruda
e dlios, rum de louro, saquinho perfua
=do, preparados em pó, pasta. Nal..
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores' da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecoloCasse i
rir unhas, mitos e pintas ou sinais attl•
Programas de televisão, etc.
ficiaLs, óleos pal.:: a pele
Tinos as. 654.036 e 654.037, de
Urino n.9 654.042, de 31-7-1964i
3/-7-1964
Laminaçao Brasileira de FerrO S.A.
(Prorrogação)
ni
•
"Brasferrow•
Société Anonyme Tokalon
Guanabara
França

arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombonz, bolachas, baunilha
café em pó e em grão, camarão, canela.
em patt e em pó. cacau, carnes. ch&
SLIM DO ESTUO NI 13111~116.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
c: reais. cominho, creme de leite, cremes
Classes: 32, 33 e 50
-alimenticios croquetes, compotas, canSinal de propaganda
g:cs. coalhada, castanha, cebola. condi
mentos para alimentos. colorantes,
Tino n.9 654.029, de 31-7-1964
chouriços. dendê. doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, em• Indústria de Calçados Transmontana
padas, ervilhas, enxoval, extrato de to•
Limitada
mate, farinhas alimentícias, favas, lêcuias, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas sêcas naturais e criaars • allmenticlas, 038r1SCOS, manteiga.
talizadas: gricose, goma de mascar, gormate. hortaliças, lagostas, ling:ma, leite
t-151112110
condensado, leite em pó, legumes em
n
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
sidástria
113rasilein
.11
•
margarina, marmelada, macarrão, mas• • - Clame 6
duras, -granulos, grão de bico, gelatina,
Classe 48
.
• Aceleradores, etc.
goiabada, geléias. herva doce. herva
Para distinguir: Perfumas, essénciat. *a. .?
sa de tomate, mel e melado, mate, mas,
tratos agua de colónia, água de touca. .1
Clame 36
•
Classe 7
lias para mingaus, molhos, moluscos. Calçados, chinelo', galochas, ,pentuflaz, Máquinas para serem usados exclusiva- água de rosa*, água de alfazema. 69u* -)
Para barba, loções e tónico( para od
mostarda, mortadela, nós moscada, nopolainas sapatos e sandálias •
mente na agriccltura: arados. etc.
cabelos e para a pele, brilhantina, bano ‘,1
tes, óleos comestiveis, ostras, ovas,
Têrmo si 654.030, de 31-7-1964
dana, batons, cosméticos, fixadorell
pães. pinos. prlinés, pimenta, pós para
Te'rmo n.o 654.039, de 31-7-1964
•
plckles. peixes. presuntos. Pa- Fábrica de Vernizes Aparecida...Ltda. Piare= — Planejamento Arquitetura e de penteados, petróleos, óleos para os
Guanabara
tês petit-pois, astilhas. pizzas. pudins:
cabelos, acme evanescente, cremes gor,
•
Construções Ltda.
durma e pomadas para limpeza da pe. '2
Guanabara
queijos, rações balanceadas para saile e "maquilage". depilarios, desodo.
-mais. requeijões, sal, sagu, sardinhas,
rap tes, vinagre aromático, pó de arroz
sanduiches, salsichas, salames, sopas en
P LARCON - Planejamentv
dor, água de beleza, água de quinti,
latadas, sorvetes, sucos de tomates e ..a.z
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha.
Arquitetura e Construções ltda ep talco pefunsado ou não, kipla para .2
estana e sobrancelhas, preparados para •
rim, tremoços, tortas, tortas para aliClasse 1
mento de animais e aves, torrões,
ambe/czar cílios e olhos, carmins Pará
Nome
Comercial
l o rosto e para os lábios, sabão. ereIng
, Vernizes, etc.
toucinho e vinagre

BAR,. DOCE BAR

•

Edittéra Brasil América Ltda.
Guanabara

Tèrmo n .o 654.032, de 31-7-1964
Novo Livro Eclitoóra e Livraria Ltda.
Guanabara

Banco do Estado da

Classe 41
•
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos paar animais, amido,
amêndoas. ameixas, amendoim, araruta,

Têrmo n.° 654.038, de 31-7-1964

Classe ir
Aves e animais vivos. Ovoa em geral

Termo n.0 654.028, de 31-7-1964

Guanabara S.A.
Guanabara

Dezembro de 1964 4503

BRASFERRO:

APARECIDA

4506 Térça-feira
para barbear, sabão líquido perfumado
11 não, sabonetes, dentifrícios em p6,
pasta ou líquido; sais perfumados prra
banhos, pentes, vaporizadores de pertcsme; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, imã de louro, saquinho -trfamado, preparados em pó, pasta, ligai.
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cabelos e preparados •para dsecolorir unhas, :ílios e pintas ou amais arta
ficials, óleos para a pele
cuticular; glicerina, perfumada para os
Têrmo n.° 654.043, de 31-7-1964
(Prorrogação)
Societá Generale Delia Conserve
Alimentari Cirio
Itália
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Térmos na. 654.050 a 654.053,
31-7-1964
Toyo Rayon Co., Ltd.
Japão
,

de

1' 0 R AV, LQN
Classe 23
Tecidos em peças
•
Classe 36
Artigos de vestuário
•
Classe 22
Fios e linhas
Classe 28
Fibra cortada ou "staple"
Têrmo IV° 654.054 e 654.055, de
31-7-1964
(Prorrogação)
Alumínio do Brasil S.A.
—
São Paulo

Dezembro de 1964

Têrmo. n.o 654.059, de 31-7-1964
(Prorrogação)
Alumínio do árasil S.A.
São Paulo
•
.

ALUMINITO

Industrie' Brasileira
Classe 1
•
Pael metálico para fins indestriais, pá,"
pel Metálico usado em •fotografia, papel
metálico usado em análises quinneE N e
. papel nietatico anti-corrosivo e

paço-paco, percaline. fann, r.iyun, seda
natural, tecidos plastiws. reurias ara
ciermeabillzanie e teciáos ac pano.'elakirc
e Ne eStnGus

Termo n.° . 654.063, de 31-7.-19u1
Santiago El Cia. Ltda. .•
São Paulo

PRORROGAÇÃO

anti-oxidante

Termo n.o 654 .060, de 31-7-1964
(Prorrogação)
Gulf 01 C.orporation
Estados Unidos da América

oe,snk,

4Ft A Si LEI"
-

Classe 41
BLacottos; bolrchas, boCa,3, croquetes,
doces, macarrão massas alimentícias
ara sopas, pães e rosquinhas
Têm° n.o 654. 064, de 31-7-1964
Sergio Puser

ALBR

• PRDRROGAC-40
ASTRO PODEROSO DESIN FEIA N1 e

Çxdústria Brasileira

Classe 2
Desinfetantes

Classe 41

Conservas alimentícias de táõda espécie
,

Tento ao 654.044, de 31-7-1964
Antônio Joaquim Feliz
.
Guanabara

„Dav a -

n

Titulo de
de Estabelecimento
• Tèrmos ns. 654.045 a 654.049, de

31-7-1964
Toyo Rayon Co., Ltd.
,Japão

Casse 21
Veiciilos e suas"partes integrantes,
Têrmo
654.064; de 31-7-1964
exceto máqUinas e motores
Sociedade tMercantil João Destrl Ltda
Classe 47
__
São Paulo
Combustíveis, lubrificantes, substâncias
Classe 5
Metais não trabalhados ou parcialmente e produtos destinados à iluminação e
ao aquecimento: Álcool motor, carvão
PRORROGACÃO
trabalhados? usados nas indástrias
a gás, hidrocarboretos, gás metano, buTrino n. 9 654.056, de 31-7-1964
taao e propano, gás engarrafado, gás
- (Prorrogação)
liquefeitos, gasolina, graxas, lubrificanBrasilia, o maioi
Laboratórios Andromaco S.A.'
tes. óleos destinados à iluminação e ao
aquecimento, petróleos e querosene
nome em Calçados,
São Paulo
Térino n.9 654.061, de 31-7-1964
Classe 36
Geraldo Angelo Estevam
Comércio de calçados .,
Guanabara

• VIELOFAN
~orlo IR tinda•

3*.‘

aio reau
Clame 3

Produto farmacêutico indicado no tratamento anti-infeccáoso e descongestivo
dos rins e das vias urinárias
654.057, de 31-7-1964
Têm)
Toyo Rayon Co., Ltd.
Japão

,NYLEX,

Têrmo n.o 654.066, de 31-7-1964 •
Companhia • Aollo de Metais Comérc.

Um Produto

e Indústria
São Paulo

GEVIC
.
Ind6strta Brasileiro

Classe 11
Artigos da classe

gign,

'Companhia

Apollo de Metais
Comérclo e Indústria
Nome Comercial

Tèrmo n.9 654.067, de 31-7-1961
Norton do Brasil S.A. Indústria e
Comércio

•
Termo n.9 654.062, de- 31-7-1964 ComanhlEi Fiação e Tecidos Santa

Maria
São Paulo

Casse 23

Tecidos em peças
Classe 2,3
Resina sintética e plásticos de resina
sintética em forma de fólhas, de -pelicuIas ou cle filmes, de tubos, de canos,.
de blocas e de barras ou de varas;
tiladas ou filmes lásticos para emba
embalagem ou empacotamento; fora
cortada oc "staple"

•

• Clagse 23
Tecidos em peças
Termo a.° 654.058, de 31-7-1964
(Prorrogação)
Laboratórios Andrómaco S.A.
• .
São Paulo

PLETIL

Classe 49
INDUSTRIA BRASILEIRA
_Redes para pescar linhas para pescar;
cordas para raquetes
Classe 1
Resina bintética e plásticos de resina
Classe 3
sintética para uso industrial
Um roduto farmacêutico indicado no
tratamento de a'ecções da pele e
Classe 31
mucosas
*.nrbante e corda; encerados; lonas
it

Classe 46
Alvejantes amidos anil. água de lava.
deira. agua sanitária. Cera para aoalhos.
Classe 23
detergentes. esponja de aço. fóstoroa,„
Para distinguir: Tecidos em geral, te. lixivia, lã de aço. pomadas para calciclos para confecções em geral, 'para çados, palha de aço, preparados pan.4
tapeçarias e para artigos de cama e polir e limpar madeiras vidros. metais
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo cetim. e objetos, panos para polir e para Um.
caroá, casemiras, fazendas e tec.dos de peza,- panos de esmeril e material abraIA em peças, juta, jersey, linho, nylon, sivo empregado na limpeza de metais e
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objetos. sabões em geral • saponáceos.
velas e velas a base de estearias,
sabões em pó. m flocos, esponjas de
Termo n.° 654.068, de 31-7-19,54
Norton do Brasil S.A. Indústria e
Comércio

Dll NGB
Indústria Brasileira
Classe 46
aves e animais venenos contra Insetos.
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira. agua sanitária, cera para soalhos.
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixivia. là de aço, pomadas para cal'çados, palha de aço, preparados para
paes, paios, pralinés. pimenta, pós para
sei; óleos comestivels, ostras, ovas;
polir e limpar madeiras. vidros, metais
e objetos, panos para polir e para Umpeza. panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos. sabões em geral e saponaceos.
velas e velas a base de estearias,
sabões em pó, m flocos, esponjas de
limpeza .

Termo n.° 654.072, de 31-7-1961
Marcel Modas S.A. •
São Paulo

PRORROGAÇÃO

TENTAÇA0
DO:
- ,DIA
Classe 36
Artigos de vestuário em geral
(exclusive meias)
Termo n. 9 654.07 3, de 31-7-1964
Artigos ricos Exportadora Ltda.
Gimnabara
/

AR TIPEX

Classe 50
Artigos típicos, objetos de adornos,
bebidas, conservas e frutas •
Termo n.° 654.074, de 31-7-1964
Irmãos Santiago 6 Cia. Ltda.
Minas Gerais

Termo n.° 654.069, de 31-7-1964
Laboratório Aclimação Ltda.
São Paulo

PRORROGAGÃO

JASTOR N
LABORATORI0 ACLIMAÇÃO Licul

Classe 42
Bebidas alcoólicas de tôdas as espécies
Termo n.9 654.075, de 3-8.64
João Minervino
irão Piulo

tÃO /Agite

Classe 3
Um preparado para ser usado na
medicina e na farmácia
Termo n.o 654.070, de 31-7-1964
Leiteria Campo Belo Ltda. •
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Leiteria Campo Bélo
Classe 41
Latir-Mios e, gêneros alimenticios
geral
Termo n.° 654.071, de 31-7-1964
Meirelles F Cia. Ltda .
São Paulo

PRORROGAÇÃO

CERLMICA
• UIRIII-GITAÇU
Classe 16
Telhas
Termo n.° 654.076, de 3-8-64
Alpes — Imobiliária Ltda.
‘'áG Prole

ALPES ''''4;k

Ind. Brasileira •
Classe 33
Administração de bens, compra e venda de imóveis e loteamentos
Termos as. 654.077 e 654.078, de
3-8-64
Comercial Avicola "Ko-Ko-Ré-Ko"
Ltda.
$ão Paulo

Ko-Ko-Rt-go

Ind. Brasileira
Classe 19
Aves e ovos em geral, animais vivos,
bovinos, caprinos, galináceos e suinos
Classe 19
Aves e ovos em geral, animais vivos,
bovinos, caprinos, galináceos e suinos
Termo n.° 654.079. de 3-8-64
Magu-Lar Artefatos de Alumínio Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

MA—JU—LAR
Ind. Brasileira

Clar.se 7
•
Classe 11
Mámi l nas destinadas ao beneri-k, e rehenefieto de café. máquinas de catar Para distirguir ferragens e "e.rramentas
Alicates, alavancas, arruelas, arrebite'
café máquinasde searar café e
argolas, aidra v es. arinacões de meta n
máquinas de classificar café

abridores de latas, arame, aparelros de
chá e café, assade,ras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almofadrises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças , para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras, bules, bisagra buchas, bainha
para facass baterias de cosinha, colheres de pedreiros, cadeados correntes cabides, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de feia.
da, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos, cachepots centro de mesa coqueteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões,' caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores, cuscuseiros, cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cgruzeras curves
cantoneiras, chaveiros, canive"es, Chavenas, cremones, cadinros crivos, chanfradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquimétrica, correntes para chaves, colcreias, chaves para porcas, distintivos,
dobradiças, descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espu.
madeiras, formões, foices, 'erro para
cortar capim, frerolhoz, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins. Cangas
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, fechos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço,' ganchos, guarnições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, molas para portas, ma: teios
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
porta-jóias, _paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presilhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodízios, roscas de' aço inoxidável, registros de aço. inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrôlhas, torquezes, trilhos tubos subulações, ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, t-amelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de cosinha, torradeiras, orináis, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, freza de
frezar, guia de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, haus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, eravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas." passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de aatpanção
Termo n.° 654.080. de 3-8-64
1. M. Oliveira
São Paulo. .

:CASA JOARA

Dezembro de 1964

4507

_org.

Termo n.° 654.081, de 3-8-64
Irmãos Corvo Ltda.
São Paulo

-

SAGRES
Ind. Brasileira'

Classe 43
Refrems, sodas, sucos de frutas e Otacopes, águas minerais, artificiais, água
tônica, gingerale, guaraná, água mineral e granadina
• Termo n. 9 654.082. de 3-8-64
Novogarbu Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo

NOVOGARBU
'Ind. Brasileira
Classe 39
Mangueiras
Termo n.9 654.083, de 3-8-64
indústria e Comércio de Escovas Urarda
Ltda.
São Paulo

Ind.URANIA
Brasileira
29
Escovas

Classe

Termo n.° 654.084, de 3-T-64
Bar e Restaurante Centenrio Ltda,
São Paulo

CENTANARIO
'Ind. Brasileira
,

Classe 50
Impressos

Termos as. 654.085 e 654.086, áa
3-8-64
"Alberto Sereno"
São Paulo
•

LILLT MARLENE"
linde Brasileira.
Classe 1
Produtos químicos industriais
Classe 48
Perfumaria, artigos esportivos. passatempos
Termos as. 654,087 a 654.089, de
3-8-64
F,xpresso São Paulo-Curitiba S. A.
São Paulo

SUAS CARGAS
TAMBEM MERECEM
VIAJAR DE
1
/1 uLASsti •

Classe 21
Frase de propaganda
Classe 50
Frase de propaganda
Classe 32
Nrase de propaganda
Termo n.° 654 090, de 3-8-64
Remibras Representação de Emissora'
Brasileiras Ltda. S/C
São Paulo
DEÁDRAS4TEPRESENTAGÃO DE
OEMSOEAS BRASILEIRAS LTDA, EAS

ci,se 40
Nome eiva

4508 Tgrça-feira 8

DIÁRIO OFICIAL (Seção iro

Termo n.9 654.091. de 3-844
Lanches Mós de Pinheiros Ltda.
São Paulo

porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, regadores, 'porta-esponjas,
peneiras, piaos, plainas perfuradeiras
pires pinça:, paneldes, porta-copos e
garrafas, passadores d., roupa, piesilhas, rastelf s, roldanas, talos, reg Àoreb
rebites, reduções, remp'.entes de Metal.
rodízios, rosc4s de , ço inoxidável. tegistros de aço iasix.•iávei resj iss ss,
serras, serroses, sliCk:S, saleiros, sacsrrarnas. tonar- azes, tritsos, ''1.111ras subtilS,•
ções, ampões, travat:.1r,,,a telas 1:
ND. BRASILEIRA
'arame, triiKos, taças, irdve:e:ds, te5outi..;.5
trancas, t ameias, talheres talhadétras
tampas para panelas e caldeirões. terClasse 41
rinas, tachas, trans ds essiaba. torraPara distinguir: Pães; ' bolos, biscoitos. deiras. orinóis, vasos, wasilhames verroscas. sanduiches, empadas, pastéis. gas, mandril de expansão, freza de
pizzas, churrascos, tortas e café
frezar, guia 'de freza -de chanfrar,
ventosas,
maletas, baus para sacos de
Têtsuo n.° 659.092, de 3-8-64
'Bonjour Indústria Metalúrgica Ltia viagem, para pastas, baltuazes, tantos
para estojos, colchetes para malas. craSão Paulo
vos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de Correias, • ponteiras, prendedores de . papel, suportes,
• torniquetes e tubos de expansão •

FLOR DE
-PINHEIRO

I.

uRj
BONJO
IND. BRASILEIRA

Têm n. 9 651.093 de • 3-8 61
Eletrotécnica Baral Ltda.
,s
São Paulo

BAR-AL.

I

nano n.° 654.096, de 3 -8 -64Consulich Export S. A. — Marltiora
e Ceenercial
Sãs

Dezembro de 10534
formando diversos aparelho é 64:104

fasta/ações elétricas • artigu elétrico*
eletrônicas para automóvel:), aparelha

e acessoríos de radio., apatelhos e
dores, acendedores elétricos, acumuladares elétrico& apitos, aspiradores de p6,
EXPORT S/A,
trumentas didáticos, instrumentos de pra..
MARITIML E
cisão, instrumentos tsientifIcos, acendeCOMERCIAL
tadures de microscópios, agulhas pare
antenas, amplificadores, aneraometroa,,
Nome ....:)1).,.efddi
amperômetroa, assadeiras elétricas, adapaquecedores. abat-jours, alto-falantes,
Tênao ri.' 654.097, de 345-64
Consulich Export S. A., — MarítIma tonograios. aquecedores de ambiente,
aparelhos de controle e medida, aparee Comercial
lhos de expurgo utilizado na limpeza a
São Psisi.
desinSecção de sestinas, mictorioa e
outros locais, aparelhos de ligações paCON$TILICR
ra banheiros, aparelhos de ar refrigeEXPoRT
rodo, aparelhos de ar condicionado,
- Ind. Brasileira
aparelhos de alta tensão. aparelhos arr.
Classe 50
tomaticos para descarga de água, apaCartazes, impresA',1s, ,literais de proparelhos de ar refrigerado
ganda, chega-as, clichês, cartões termosp1sticos de identidade, etiquetas imTêrmo n.° 654.104. de 3-8-64
pressas, faturas, folhinhas impressas,
Flavio A. Pereira
•
anta, nromiss6rias, recibos e rótulos
São Pint'i

CONSULICn

Teria° n.9 654,098, de 3-8-64Novolar — Consórcio Imobiliárlis Ltda.
São Paulo

NOVOLAR CONSr-'".5:0
IM3BILIARIO LT11

Classe 11
ara distinguir ferragens e .'erramentas:
Nome civil
Rlicates, alavancas, arruelas, arrebite,.
argolas, aldraves, armações de metal
Termo
n.
654.099, de 3-8-64
IND. BRASILEIRA
abridores de latas, arame, aparelros de
Novolar — Consórcio Imobiliário Ltda.
chá e café, assadeiras, açucareiros, apaSão Pau!,
,
relhos para lavatórios, arandelas, aresri OVO
tas, aros, almofadrises, amoladores.
Ind. Brasileira
amoladores de ferramentas, alças pare
Classe 8
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas Acendedores elétricos,
Classes. 33 e 50
alarmes elétricos,
allnbandejas, bacias, mornbonieres baldes altotalantes,
.
Insignia
amperímetros. amplificadoborboletas, baterias, bases de metal bra- res. para rádios, aparelhos de rádio,
Termo n.° 654.100, de 3-8-64
çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha aparelhos de televisão, aparelhos de
Auto Nisto Reisa Ltda.
para icass baterias de casinha, colhe ventilação para edificios, aparelhos elé.
São Pailo
res de pedreiros, cadeados correntes ca- tr.cos para banho, aparelhos eletro-dibides, chaves de parafusos, conexões nâmicos, aparelhos para barbear. apapara encanamentos caixas de metal para relros para instalações telefónicas, apaAUTO POSTO REIS
portões, colunas, canos, chaves de ren- relhos para ondular e secar cabelos.
da, chaves inglesas, cabeções, canecas. aparelhos para pasteurização de leite,
cachepots centro de mesa co- aparelhos para torrar pão, aquecedores
Classes: 21 e 33
queteleiras caixas para condimento de elétricos, spiradores de pó, benjamins,
Titulo de estabelecimento
'alimentos, cadeados, caldeirões, caçaru- bobinas elétricas, caixas de derivação
Teria° n.s 654 .101. de 3-8-64
las, chaleiras, cafeteiras conchas coa- campainhas elétricas chave elétricas,
dores, cuscuselros, cabides de metal, cigarras elétr.cas, comutadores, cooden Eletro "Iliams" de Aparelhos Domésticos Ltda.
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas sadores elétricos, conectares. enceradeiSão Pargo
cantoneiras, chaveiros, canivetes, cha- ras estufas de aquecimento, estufas para
venas, cremoncs, cadiuros crivos, cima- conservar alimentos, 'estufas para secar
fradores, cassinetes. cabos, chaves cha- roupas, ferros elétricos de engomar e
MAIO
ves para porcas circulares chaves tor- de soldar, filtros e metros, hidrôrnetros,
Brasileira'
1'14.
quimétrica, correntes para chaves, col- indicadores automáticos de nivel dágua.
creta, chaves para porcas, distintivos, instrumentos medidores de energia eléClasse 8
dobradiças, descanço para talheres, pra- trica, Instrumentos telefónicos, interrupArtigos da classe
tos e copos, enxadas, esferas, engates. tores, irradiadores, lâmpadas, liquidifienfeites ds metal, estribos, espátulas cadores, manóletros, rnicrofones,
Témio n. 654.102, de 3-8-64
estojos de metal para carimbos, eixos ups. pilhas elétricas, receptores de rá- Mega — Fundição e Metalúrgica Ltda.
expaudidor para tubos, estruturas metá- dio, refigeradores, tomadas, trans.çorma•
São (Paulo
licas, escarradeiras. espremedores, espu- dores, válvulas de rádio, válvulas para
.gEGA
madeiras, formões, foices. "erro para aparelhos de televisão, ventiladores e
Ind. Brasileira
cortar capim frerolhos, facas, fêcõeS
voltimetros
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas sssra n11.
Classe 5
doces, bolos, empadas e pudim., flangss
Têrmo n.• 654.095, de 3-8-64
Artigos da classe
fivela, furadores, ferramentas cortantes Portal-Engenharia e Arquitetura CoTermo a.* 654.103, de 3-8-64
Ou perfurantes para marceneiros, 'echos
•
marcial Ltda.
ON — Comercial, Importadora, e Ex.
de metal, ferraduras, çorminhas, fitas
São Papic
, portadora Ltda.
de aço, ganchos, .guarniçass de metal.
Sân Paulo
garfos, ganchos para quadros, grampos
TridP.ORCIE:ileir;
para emendas de correias, grades para
CN
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
tnd. Brasileira,
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joeClasse
50
' Classe 8
lhos, jarrcs, limas lâminas. licoreiros
distizigidr: Impressos em geral, Par, chstinguir: Artigos e aparàhos
latas, luvss, linguetas, leiteiras, macha. Para
bilhetes, duplicatas, faturas, folhinhas, elétricos e eletrônicos em geral. aparedinhas, molas para portas, martelos
notas fiscais, papéis de correspondência,
e artigos para instalações elétricas
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas passagens, recibos, anúncios impressos •lhos
hidráulicas, conjuntos de peças &Iam
mossas, machetes, tnantegueiras malhos
navalhas, nipeg, Pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
Pratos, porta-gelo, posei-as, porta-pão,
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE CR$ 10,06

O PREFEITO
MODERNO
Classe 32
Titulo de estabelecimento
Térmo n.9 654.105, de 3-8-64
Ancfrianopoulos Ct Papafilipalcis Ltda.
São P.11,'n

PLASMETAL
tnd. Brasileira
•Classe 6
Máquinas de perfumaria
Têrmo n.9 654.106, de 3-8-64
Super Mercados "Serve Todos" Ltda.
São Paulo

"SERVE TODOS"
IND, BRASILEIRA
Classe . 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargcs.
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. chi.
caramelos, chocolates, confeitos. crava,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
allmenticlos croquetes, compotas. Cangica. coalhada, castanha, cebola, condimentos para • alimentos. colorantes.
chouriços, dendê. doces, doces de frutas. espinafre. essências alimentares, em.
padas. ervilhas, casavas, ce:srato de to..
mate, farinhas alimentims tavas, fecuias. flocos, farelo. fermentos. redito.
figos, frios, frutas sêcas naturais e cristalizadas: gricose. goma de masèar. gor
duras, grânulos, grão de bico. gelatina.
goiabada, geléias. herva doce hetts
mate, hortaliças, lagostas. línguas leite
condensado. leite em pó, legumes eia
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
sai alimentícias, mariscos, manteiga
Margarina, marmelada. macarrão. massa de tomate, mel e melado, mate, mas-,
soa para mingaus. molhos, moluscos.
mostarda, Mortadela, nós moscada, Gozes; óleos comestiveis. ostras, ovai,
pães. piaos: prlinés. pimenta, pós oara
pudins, pickles. peixes, presuntos. patês, petit-pois:- astilhas. pizzas pudi
queijos, rações balanceadas oara
requeijões. sal, Ragu. ardinlyíti
sanduiches, salsichas. salames 'sopas enlatadas, sorvetes sucos de -tornaes e e,
tratas; 'torradas, tapioca tâmaras. ts,lss
rim, tremoços, tortas tortas oara acalento de animais e aves. torre.
toucinho e vinagre

