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ESTADOS UNIDO

1
SEÇÃO.III
ANO XXII - N.° 239

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PRO PRI
•
Ap9stila
ato, tO de dezembro de 1964
Brunner & Co. Ltd. - Agente de
Propriedade Industrial a que se refere
a presente portaria, é representada, exclusivamente, pelos sócios: Adolpho
Brunner, Edmundo Brunner e ilton. Silva Reis - todos satisfazem as ext..
glacias do artigo 8.° do Decreto-lei n.o
3.933. de 26 de janeiro de 1946.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de
1964. - Geraldo Saboya - Diretor
Geral.
EXPEDIENTE DO DIRET017
GERAL
exigência
Rio, 10 de dezembro de 1964
Tênnos:
N.° 151.203 - Clodomiro Arsankr
- Privilégio de invenção Mantenho a exigência.
Irene Marçolla >amei - titular do
registro 159.364 - marca Araxa
Apresente a cópia da petição _número
34.297-62, em face da alegaçáa..
Orlando Ferreira Dias - no pedido
-de transferência no dano 465.833 marca: Café Paranaguá - Mantenho
a exigência.
Expediente do Diretor Geral retificado
por ter saldo com incorreçaes
Cancelamento de Marca
Rio, 10 de dezembro de 1964
Magazin Segridaes 12'oupas e Comercio Ltda. - declara a desistência do
pedido de registro da marca - Segadaes - número 204.107 - Anote-se
a extinção do presente pedido de registro, de actirdo com o artigo 151.
número 2 do Código.
Reconsideração de Despachos
Têrmo 453,574 - marca: Eietrofusão Duvid - O:Unice:mann. - A'
vista do parecer da Diretoria de Divisão de Marcas, e o que prolbe o artigo 95 número 5 e 16, do Código,
reconsidero - te-officio - o despacho de 3 de novembro de 1964, de
acórdo cern 6 artigo 65 do Decreto
n.' 535, de 23 de janeiro de 1962, para
o -fira de indeferir o presente pedido
de • registro

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, VI DE DEZEMBRO, DE OU

N. 113.902 - Aperfeiçoamentos ea
ou relacionados com motiva& de cervas
para a corrente coletora de maquinar
elétricas - N. V. Philips' Gloeilara
penfabriekett.
N. 114.929 - Processo de prochs•
N. 100.199 - Aperfeiçoamentos em ção
de novos derivados da testosterons
espoletas 'destinadas a detonação de - Loveas
Kemiske Fabrik Vid A.
bombas incendiárias com carga de Kongsted.
•
combustivel superior a 100 quilos N. 115.621 - Processo para evitai
Nicole* Makay.
o destorcimento excessivo de estrutura
N. 100.500 - Processo para a pro- de
fibras Feltradas secas - Weyerha.
dução de monoxido de carbono e hidro- curar
Company.
gênio Texaco Development CorpoN..116.615 - Processo para extrais
ration.
de material que contem enxca
N: 106.988 Processo e aparelho enxofre
elementar - Charles Hendersoss
para a perfeiçoar a caracteristicas me- fre
clinicas de pellculas termoplasticae - Simpson.
N. 118.366 - Processo para /abri.
Montecatini Societa Generale Pe L'Indústria Minaria e Chimica e Karl Zie-. cação de máquinas elétricas pequenas
Licentia Patent Verwaltung, G.
gler.
M.B.H.
N. 108.343 Praceado para a preN. 118.367 - Espoleta para car.
paração de compostos ureia para a gas explosivas sub aquaticas - José
cura de vasculopatias - Itaiseber Metia Y Vieira de Abreu.
S. P. A.
N. 118.493 - Processo de prepara.
. N. • 109.103 - Embalagem Com- ção de carbamatos de Di (Hidroxi.
posta para sutura - The Kendall Meta) 5,5 - Dioxanal - 1, 3 Suba.
Company. •
tituidos na _paliação 2 Société D'Ex.
N. 109.884 - Processo para a fa- ploitation
Das Boratoires Bottu.
bricação de uma nova Sulfonamida N. 119.030 FOlhas e fibras da
Ciba Société Anoayme.
material procolageno - Annour And
N. 110.443 - Corpo de borracha
de diversas camadas Gesellschaft Company.
N. 119.192 Aperfeiçoamentos em
Fur Techeischen Fortschritt M.B.H.
N. 110.648 - Processo de fabrica- ou referentes a engornação de fios tesção de um antibiotico - Phillppe Cza- teis e composições da mesma - Rever.
tex Limited.
cz:kes e Thadee Staron.
N. 122.940 - Aperfeiçoamentos era
N. 111.430 - Aperfeiçoado aparelho para absorver gás sulfuroso ou dio- processos de preparação de acido ui,.
xido de enxõfrecl e gases de combus- nico puro de substanciaa-vegetais que
tão - The Babcodc Wilcox Com- o contem - Ledoga S.P.A.
N. 119.376 - ,Aperfeiçoamentos era
pany.
N. 112.467 - Dispositivo para o dispositivos elétricos de comutação se.
armameinto dos cães dos fuzis de ca- letiva - British Telecommunications
nos sobrepostos e basculantes e combi- Research Limited.
nação com a expulsão automática das
N. 119.404 - Fios volumosos
capsulas disparadas - Fábrica D'Armi Celanese Corporation Of 'América.
Pietro Beretta S.P.A.
N. 119.406 - Processo' para a pre.
N. 11.799 - Processo para a fa- paraçào de Olefinas normalmente gama,
bricação e aplicação de novos coran- aas - Shell Internationale Research
tes soluaeis em água - Imperial Che- Maatschappij N.V.
N. 120.096 -- Um dispositivo da
pateai Industries Limited.
formação e assentamento de dentes
N. 111.913 - Processo para fabri- para fechos Tadão Yoshida.
cação de urna mistura de um agregado
N. 120.469 - Aperfeiçoamento eia
mineral e um betume asfaluco adequa- ocmposição de sintetica para revesti.
do para a fabricação de objetos mol- mento - General Electric Company./
dados e processo para fabricação de
N. 120.771 - Dispositivo para a
tais objetos moldados Shel/ Inter- produção de fechos de correr de meannationale Research Maatschnppij N.V. dros de fios de material artificial
N. 113.277 .- Processo e aparelho Optd-Holding A. G.
para a produção de polpa de material
N. 120.974 -- Aperfeiçoamentos em
fibroso contendo ligno-celulose - Arar
ou relativo. a processos de fabricação
Johan Arthur Asplund.
por ação footgrafica de camadas de
N. 113.842 ..- Tear de movimento metal nobre externas eletricamente conoscilatório Para medulem ~lank dutoras sabre suportes não metalicos
Gentiline.
eletricamente condutores e cola

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Urino n.° 453.942 - marca: Freah
Cola - do requerente - Indarbras
IndustrialExportadora e Importadora
Ltda. - Tendo em vista o que consta do artigo 91 do Código, e de acar.
do com o artigo 65 do Decreto n. o 535,
de 23 de janeiro de 1962, reconsidero
- ex-officio - o despacho proferido
em 27 de outubro de 1964, para o fim
de indeferir o presente pedido de ris.
gistro face a .decisão constante do demo 210.725, publicada no "Diário Oficial" de 25.5.1961, seção III, onde o
Sr. Ministro da Indústria e Comércio
considerou irrelevante a aglutinação de
palavras de língua estrangeira e nacionais. •
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE pRIVIGEGIO DE
INVENÇÃO.
Dia, 10 de dezembro de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de iacurso previsto pelo artigo 14 da , Lei
n. 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
... para eventuais juntadas de recursos, e do Mesmo não se tendo válido
nenhum interessado, ficam notificados
ort requerentes abaixo mencionados a
comparecer a este Departamento a fim,
de efetuarem o pagamento da taxa fi'nal concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo
de sessenta dias - na forma do • Parágrelo único do artigo 134 do Código
da Propriedade Industrial
Privilégio de inverzçgb deferido em face
do laudo .técnico
N. 75.839 - Amplificador de Irra-/
diação composto - Standard Eléctrica
S.A.
N. 76.989 - Espoleta para projetil auto propulsor e suas aplicações
Societe Nouvelel de. Etablissentents
Bradt,
N. 92.016 - Nõvo sistema de coa-servação de peixe em barcos de pesca
- Construções Continental Ltda.
N. 92.568 - Processo de preparação deendnerios liatoniticos para a separação do teor metalico - Freeport
Sulphur Company.
N. 97.737 - Processo para produ,
zir Misturas Araquit Ariloxi Alquilaminas secundarias ou sais correspondentes - N.V.. PhilipsUloellamamfahriekea
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

- As Repartições Públicas;
EXPEDIENTE
'deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diáriamenie, afê às
DiFdETOR • GERAL
15 horas, exceto aos .sábados,.
ALBERTO
DE BRITO PEREIRA
quando deverão fazê-lo até às
cus p a no sanviço on punucAções
11,30 horas.
criem DA saçXo os RsoAçXo
- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES
tes à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões. dessacIo
verão .ser formuladas por esCoopte da pubilaIdada do oxpodiOnte do Dopartamanto
crito, à Seção de Redação, das
N.c,onal do r a oprIodado loduatria# do MInlotérJe
às 17,30 horas, no máximo
da Indústria a Comércio
até 72 horas após a salda dos
Impreaso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
órgãos oficiais.
~11••n••••111
- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FuNcierantos
reito, rasuras e emendas.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre Semestre . . . Cr$ 600,00 Semestre . • • Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano . . . . . Cr$
900.00
anuais, as assinaturas poder- Ano
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer époExterior:
ca, por seis meses. ou um ano. Ano
Cr 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas. sem parle superier do enderêço vão continuidade no recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os auirtan.
gviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em les providenciar a respectiva
renovação com antecedência
a verificação do prazo de vali- que findará.
A
fim
de
evitar
solução
de
mínima, de trinta (30) dias.
dade
de
suas
assinaturas.
na
•

Dezembro de 1964
As Repartições Pública
cingir-se-ão da assinaturai
anuais renovadas até 2.9
fevereiro de cada ano e d4
iniciadas, em qualquer 'épocaq
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a re.

mesia de valores acompanha.
dos de esclarecimentos quanta,
á sua aplicação, solicitamosf

usem os interessados prefe4
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor dd
Tesoureiro do Departamento
de' Imprensa Nacional.
Os suplementos às &lig
ções dos órgãos oficiais s6 sã
fornecerão aos assinantes quel
os solicitarem no aio da "assi.
natura.
- O funcionário público fea
dera!, para fazer jus ao des.
conto indicado, deverá provai
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplai,
atrasado dos órgãos °ficá:4
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$ se. do Mesnul
ano, e de Cr$ 1,00, por aná
decorrido.

Desistência de processos
produtos fabricados por éstes processos Cqmpagale de Prodits Chimiques Et
N. 118.964 - Nova disposição
- N. V. Philips'Gloeilampenfabrie- Electrometallurgiques.
construtiva em cabeça giratória para
N. 122.675 - New° suparte de bo- ventiladores e respectivas pas - DeGenerale Thermique Procedes Brols
ken.
binas de maçaroqueira para filatórios metris Chistos Casmeridis.
- Declara a desistência do tênue:
N. 120.996
Preparações para ca- 1 -- Goossen 6 Cia. Ltda.
107.808 - Privilégio de Invenção
be'o
Colgue Pahnolive Company.
N. 120.007 - Nova disposição para Queimador com câmara de comN. 123.863 - Processo para a
N. 121.241 - Processo de fazer alão de produtos de superfícies rigidas construti va aplicada a palmilha corbustão rotativa - Anote-se a desistêncargas mestras de negro de fomo Para irregulares
- Companhia United Shoe retiva castanho 6 Filhos S.A. Comér- cia e arquive-se o processo.
bo.-iacha
The General Tire And Machinery do Brasil.
cio e Indústria.
•
Rubber Company.
Sandoz S.A. - Declara a desistaN. 124.354 - Aparelho elétrico
N. 122.76-3 - Nôvo.modélo de feN. 121.294 - Aperfeiçoamento no portatil para lustrar polir escovar e cho graduavel com cinta para embru- eia do térmot 110.010 - Privilégio de
Invenção para Processo de produzir
processo de obtenção de fibras de po- finalidades semelhantes - Serafini 6 lhos - Jun Sato.
um novo derivado pirido - Benzotiazi.
1
limeros a base de agriloaitrila - Cry- Barbosa Ltda.
nico substituido com uma função en.
N. 132.845 -. Juntas Tubulares lor S.A.
Desarquivamento de Processos
xôfre monovaiente - Anote-se desis.
.
Sérgio
Manfredi.
N. 121.338 - Processo de coloraténcia e arquive-se o processo.
N. 133.763 - Nôvo modelo de
em
N.
113.672
Aperfeiçoamentos
ção das fibras a base de nitrilas polia- aspirador para secreções muco sangue
Ciba SoCiété Anonyme Declara a
criticas - Compagnic Française des e mecônio das vias arrias superiores equipamentos de refrigeração - Juan
desistência
do térmo: 129.047 .-- PriAngel
.
Mutio
e
Angel
Duz
DesarMar:ares Colorantes.
dos tecem-nascidos - Dr. Fernando quive-se o processo.
vilégio de Invenção para Processo para
N. 121.756 - Dispositivo para Punia.
a preparação de novos ateres glicidilievaporação de materiais solidas - PeN. 137.231 - Aperfeiçoamentos in- Privilégio de Invenção Indeferido em cos contendo pelo menos dois grupos
chiney Compagnie de Produits Chimi- troduzidos era máquinas injetoras de
epbxido - Anote-se a desistência e arface do laudo técnico
sues et Electrometalurgiques.
quive-se o processo.
plástico - Amor
a Paschoal Pela.
N. 121.798 - Processo quirticos N. 107.903 - Tampa rosqueada
N. 138.008 - Aperfeiçoamento em
Declara a deFricdrich Stubbe
Merck 6 Co. Inc.
br:mbas para caldeiras de circulação James W. Wandell.
sistência do têrmo: 130.998 - Priviléforçada
e
para
outros
fins
CaldeiraN. 121.4904 - Processo de polimeN. 11.386 - Nova válvula para gio de Invenção - Válvula de Vedarisação e ou copolimerização de com- ria Elton Indústria e Comércio Ltda. caixa de descarga - Alembert Tedes- ção e de Estrangulamento - Anote-se
postos polares contendo uma insatura- , N. 154.078 Novos aperfeiçoa- chi.
a desistência e arquive-se o processo.
ç'áo etilénica e polimeros e ou copoli- 'mentos introduzidos em embalagens
•
N. 116.369 - Um nôvo modêlo de
Cie. para alimentos
Pascoal Bovino.
meros assim obtidos - Solvay
Ciba Société Anonyme - Declara a
preservativo
higiênico
Amaral
NasN. 115.878 - Metodo para produN. 121.913 - Estrutura para uso
desistência do térrao: 131.705 - PriDa contagem clasificação e analise de zir em processo continuo corpos, panos. si 6 Cia. Ltda.
va9 o de Invenção para Processo para
part:culas suspensas num meio liquido folhas canaletados (a)s capitalizados
N. 119.427 - A p erfeiçoamentos em a fabricação de novas tiazinas - Anoartificiais - Wladyslaw Diamand.
Wallace Hanry Company.
parachoques de velculos - Francisco te-se a desistência e arquive-se o proN. 122.095 - Composição para tinMacedo Feitora.
cesso.
gimento de cabelo humano - Univer DESENHOU OU MODELO INDUSWurtt Spinderfabrik G.M.B.H. TRIAL
DEFERIDO
EM
FACE
b1.V.
GARANTIA DS PRIORIDADE
Declara a desistência do rtrmo:
DO LAUDO TÉCNICO.
N. 122.155 - Processo tontinuo
132.139 - Privilégio de Invenção para
para a produção de sulfonatos organiN. 154.472 - Navio dique trans- montagem
de eixo próprio em particuN.
141.609
N6vo
modelo
de
pole
correspondente
aparelhamento
tos
porte de carga - João Carlos de Freitrona com estrutura aliviada - Mó- tas Raulino - Arquive-se nos térmos lar para rolamentos de róios da fuso';
O. Mazzoni S.P.a.
de fiação e de retorçEo e paca rtilo,
N. 122.179 -- Processo para prepa- veis Tepermaa S.A.
do art. 99 . •
•
esticadores de d'spoct:vos d ac:onaração de copolimeros homogêneos ,N. 156.111 - Neovo medidor de gás mento de fusos - Anote-se a desistênMODELO DF. UTILIDADE DEFEStandard 011 Company.
Ilquifeito - Mikizo Sawa - Arquive- cia e arquive-se O prece:3.so.
RIDO
EM
FACE
DO
LAUDO
N.
122.352
Processo
para
puri41.
•
se de acôrdo coas o art. 99•
TÉCNICO.
cação de glicerina -- Scientific Design
Oba Société Anonyme Declar,
Company Inc.
N. 156.221 - Um neivo tipo de Privilégio de InvençCo para processo •
N.
114.001
Nevo
modelo
de
conN. 122.400 - Processo de preparacontrole eltrônico p/dirigir partidas de para a preparação de eteres glicidincos
ção de aglomerados a 'base de oxido junto camisa gravata - José Maria Jógo de Futebol - Emilio Zamariola halogenados - Anote-se a desistcnea
do 2huninin e de carbono - Pechiney Martins.
- Arquive-se de acendo com o art. 19., e arquive-se o processo.

Quarta4eire . 16

DIÁRIO OFICIAL (Seçlo no"

'DIVERSOS
Farbenfabrikes Bayer Aktiengesells.
dzaft - Declara a desistência do terGeneral Electric Somo: 132.979 - Privilégio de lavei- N. 88.158
Concedo o deurçeo para processo de produzir deriva- ciedade Ano:sinta
dos quinazoleinicoa - Anote-se a de- quivarnento.
N. 115.345 - S.I.P.A. Sociedade
aldeada e arquive-se o processo.
Industrial
de Produtos Alimentícios
. Ltda.
'• Ciba Société Anonyzae (em Meado
,
Concedo
o desarquivamento.
Ciba Akdengesellschaft) - Declara a N. -116.273 - Indústria
Braba de
desistência do termo: 133.221 Pri- Auto Partes Ltda. - Desarquive-se.
vilégio de Invenção para processo para N. 1105.273 Indústria Braba ale
a fabricação de novos compostos bete- Auto Partes Ltda. - Desarquive-te.
rociclicos de hidrazina
Anote-se a N. 110.170 - Sebastião . Luiz de
desistência e arquive-se o processo. Oliveira
...Concedo o desarquivamenHebetlein 8 Co. A. G. - Declara to.
a desistência do termo: 133.369
Privilégio de Invençào park processo N. 120.642 - Olin IVIathieson Chepara a obtenção de um efeito de es- mical Corporation - Concedo o doartamparia permanente e cjuravel em so- qzdvainento, •
perficies textela contendo fibras de ma. N. 125.655 - Terttzliano Menoti
teia! celulosico - Anote-se a dedo. Padovani ..- Concedo o &amontoamento.
tencia e arquive-se o processo.
drassiani N. 139.547Heberlein 6 Co. A.G.
Declara Concedo
o
desarquivamento.
o desistência do termo: 133.389 - N. 139.631 - Joaquim Ferres Nig
Privilégio, de Invenção para processo - Concedo, o desarquivamento.
.de reativação e • regeneração do poder N. 141.592 - Moio Gomes de fixação de material testil celalosico Concedo o desarquivamento.
para corantes - Anote-se a desistência e arquive-se o processo.
Arquivamento de processos
G. D. Peter* 6 Co. Limited - Declara a desistencia do termo: 143.215 Ficam os processos abaixo menciona- Privilégio de Invenção • para aper- dos, arquivados , por ordem do Senhor
feiçoamentos em ou referentes a equi- Diretor da 1:Mofoso de Patentes:
pamento de porta deslizante acionado
Termos:
mecânicamente - Anote-se a desistên- N.°
The Mond Vlickel
99.099
cia e arquive-se o processo.
Company Lhaited.
Saffer 6 Cia.' Ltda.
Rohm 6 Haa's Company - Declara N.° 112.116
a desistência do termo: 143.439 - N. 113751 - Union Carbide CorPrivilégio de Invenção para controle poration.
de alinhamento para correias transpor- N° 113.997 - Mario de Simone e
tadoras - Mote-se a desistência e ar-,
ins Robles.
José Mart
ouive-se o processo.
N.° 114.202 - Comerciado Men/Miou Carbide 'Corporation - De. des d eMoraes.
clara a desistência do termo: 146.345 • N.° 116.218 - Joseph Bancrok
- Privilégio de Invenção para lâmpa- Sons Company.
Anote-se a desistência . N.° 125:070 - Baunigartner ?Área
das eletricaa
e arquive-se processo. .
Sociedade Anônima.
Mendes
Nashua Corporation - Declara a N.° 126.339 -- Raymuado
.
desistência do termo: 152.897 - Po- Machado.
para papel Govilégio de Invenção
Alfredo Cipollari.
N.°
126.421
Anote-se
a desistência e ar- N.° 128.912 .-- Codto Irmãos Técmado
,
processo.
s
e
o
.
quive.
trica e Comercial S.A.
De- N.° 131.165
Pittsburgh Pinte
Union - Carbide Corporation
clara a desistência do termo: 154.408 Glosa Company.
Privilégio de Invenção para afofa- N° 132.320 .7:., Karl Thomae GMBH.
mento de espuma - Anote-se a desta
Forzeost Dairies,
N.° 132.931
tencia e arquive-se o processo.
Inc.
Ciba Societé AnoN.° 133.368
Exigências
Ciba Aktiengesellschaft.
nyme
N'.° 134.315 - Union Carbide CorProcessos com exigências a cumprir:
A M P Incorporatd. -poration.
N. 84.939
N.° 135.044 - Union Carbide CorN. 86.078 - Borg Wanzer Corpo
poration.
-ration.
N.° 138.667 -, Rohm 8 Hass ComN. 97.970 - Ave! Corporation
edoY•
neva.
N. 101.351 - • Aktiebolaget Ove- N° 140.293 - Rol= Hass ComPartY•
ruma Bruk.
N. 109.388
The National Cash N.° 142.632 - Societé Fthodiaceta.
Register Company.
N° 153.243 - Rhone Poulenc S.A.
N. 11.083 - Cutter Laboratories N.° 153.297 --, American .Radiator
Inc..
& Standard San'tari Corporation N. 111.406 - Schlamberger Well Arquivem-se os processos.
N° 126 637 - Nico'au Lacklau Er-.
Surveying Corporation.
N. 117.205 - Companhia. Brasile'. vin Haraly. •
N.° 126.650 - Giuseppe., Gangemi,.
ri de Cartuchos.
•
Oswaldo de OliN. 121.987 - J. R. Geigy S.A. N.° 126,722
N. 121.590 - Fábrica de Grampos veira.
e' Máquinas Onça Ltda. - Cumpra a N.° 126.813 - Milano Stepanal.
exigência fica desarquivado o processo. N.° 126.831 - Rufino 'Geraldo da
•
•
N. 122.804 -- Jeronymo Ricardo de Sil va.
Mattos.
N.° 126.875 -- 01.)bus S.A. Indús-- Anisio Barbanti. • tria Agro-Técnica.
N. 131.
•N. 143.273 - Sekiden Kagáru Ko- N° 127.101 - Ab lio Alfredo
. . Ftgyo Co. Ltda. - Cumpra a exigência notti.
•N.° 121.221 -- industrial e Merdesarquive-se o processo.
cantil Robin Ltda.
N. 151.391 - Sulzer Freies.
N. 154.304 - The National Cash N.° .121.221 - Industrial e MerRegistar Company.
cantil Robin Ltda. -

Antonio Alves de
N.° 122.229
Souza..
N.° 127.240
FiAnzut Nona.
N. 127.453 •-• Edvrard S. Fo/tz Jr.
N.° 127.550
Pandas - Hans•
iambos Haralambidis.
N.° 127.553 - Takato Okina.
N.° 127.576 Heijiro Uehara.
N. 127.909- Renato Pimenta.
Werner 2vreig.
N.° 128.122
N.° 128.208 - Antonio Luiz Alves da Cunhe.
N.° .128.553 - José Zaquelo.
N.° 128.568 - Franz Laser.
N.° 128.640- Sseruna Lipman GotfrYd. •
N.° 128.786 - Vicente de. Espoam
Carrera.
N.° 129.133 - Cia. Autocarroceiou Centrava.
129.42 - LaVrn Grau Pailets Company.
N.° 131.217 - Luis Basto de Armando.
N.° 131.813 -o. Core Products ComPerlY.
N.' 131.838 - Osmar Alves San.
N.° 132.612 - Benito Bonanno.
N.° 132.970 - Pedro Paulo Sá
Fortes.
, N.° 134.841
João Paulo Araújo.
N.° 135.475 - 'Estanislan Mini.
kowski. .
135.847
Confecçaes Cueva
Santa Ltda.
N.° 139..085
Artefatos de Bambu
Také Ltda.
N.° 139.087 - S.A. Mercantil
Vicente de Feo..
N.° 140.612 -- José Miguel da Almeida - Arquivem-se os processos.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE PATENTES
•
Ido, 10 de d' ezembro de 1964
Termos com exigénena a cumPrirt
N.° 86.540 -- Alfredo B!och.
N.° 98.819 - 1. Germano Guidugl
N.° 100.498 - The .Yale and Toarne Manufacturing Company.
N.° 104.715 - Laurence -Jay Berkeley.
N.° 107.794 - Bureau de Serviçea
Techniques A L'Industrie Cizimique et
&mexes S.A.
N.° 109.198 - Farbenfabriken Bayer
Alctiengese.Uschaft. •
N° 110.970 - Union Carbide Corporation.
N.° 111.132 - Shell Internado:arde
Research IVIaatschappij N.V.
N.° 111.593 - Rohm 8 Haas Comp.
PanM° 112.082 - So/vic Sacie* Ano•
nyme. •
N.° 112.083 - Solvic Societé Anonyme.
•
N° 113.664 - Mario .Diniz de
Araújo jzuzior.
N.° 114.325 - Alfred W. Luta.
..14° 115.693 - L.I.R.C. Laboratoo Ital:ani dl Ricerca ChimIca.
N.' 116.616 - The Goodyear Toe
8' Rubber Company.
N.°. 119.054 - Fernando Augusto
da Silva Machado.
. N.' 119.618 - Imperial- Chemical
Industries Limited.
N.° 120.314 Chemische Werke
Wittehr Gese'lschaft Mit Beschrankter
Haftung.
N.° 120.860 - Societé dez Usines
ChimiqUes R.115ne Poidenc.
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N.° 122.173 -- Indústria Cerâmica
Rapikorte Ltda.
N.° 122.483
Ruggerio Santo.
N° 122.881 -- Oesterreichische Stio.
kstoffwerke Aktiengesellschaft.
N.° 123.226 - Antonio Augusto.
14.°123.980 - S. D. Warren Com..
PaaY*
N.° "124.563 - Armando Assumes
São.
N.° 124.807 --- Union Carbide Corporation.
N.° 124.878
Diamond Nat anal
Corporation.
N.° 125.274 - EMC Corporation.
N.° 126.017 - Montecatini Soctetá
Generale Per L'Industria Minerada e
Chimica.
N° . 126.486
Henrique Gustavo
Gargi.
N.° 128.052 - American Cyanana
Company.
N.° '130.047 •-• Alexander Kesser e
Med Clyde La throp.
N.° 132.278
Ernani Murath Lo.
P.a.

N.° 155.876 - Milton Adenso.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Alteração de nome de titular da
Patente:

Rio. 10 de dezembro de 1964
Standard Kollsman Industries, Inc
Pede para ser anotada tia patente de
n.° 43.331 - privilégio de invenção
- a alteração de nome da titular. Anote-se a alteração de nome.
r sanpedido
poQu
to ao ot
tandar
e i oprod
de uacts
postictlto
feito
na patente n.° 43.331
Privilégio de
Invenção. - Retifique-se, mediante
apostila, o dome da titular. EXPEDIENTE DO PIRETOR DA
DIVISÃO DE MARCAS
Notibtaçào

•

Rio, 10 de dezembro de 1964
Uma' vez decorrido o prazo de se.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
ra• 4.048 de 29-12-61 e meie DEZ DIAS
- para evenhuds Juntadas de recue-

10$; e do mesmo sito se tendo valido
nenhum interessado, ficam notificados

os requerentes abaixo mencionados a
comparecer.* éste Departamento a fim
de efetuarem o pagamento da taxa
nal concernentes a expedição dos

res.

pedia°, certificado: dentro do prazo
de SESSENTA DIAS - na formo da
parágrafo único do artigo 134 do OS.
digo da Propriedade Industrial.

MARCAS DEFERIDAS •
N. 115.742 - Emblemática - Claro
se: 17 - Productoa QuImicos Guarani
S.A.
N. 224.025- MarlZi - Classe: 36
- Casa de Bonecas Media Ltda.
- N. 342.075
Isonesin
Clamei
3 - Laboratórios Hoshon S.A.
N. 367.674 - ibarli - Cl.: 3 o..
Parbwerke Hoechst Aktiengesellachaft
Voraz. Meister Lucho
Bruning.
413.625 - •Resaal a. 8 +I
Refrigeração Santo Antonio Ltdd. o.*
Com exclusão de máquinas para lava*
roupa.
N. 414.811 - Semper Classe!
23 - Irmãos &lidem S.A. Parlai
de Tecido; Semper Ltda.
N..419.378 - Nailontex - Clamei
28 - Poliplastic Industrio Comérde
S.A.
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N. 428.551 - Redoxid - Classe:
1 - Industria de Produtos Quimicos
Brasiquimica Ltda.
N. 428.905 - Eristoff - Classe:
42
Martini G Rossi S.P.A.
N. 428.978 - S E -- Classe: 41
- S.E. Comércio de Sulnos Limitada.
N. 430.492 - Loja; Paulistana Classe; 37 - Alberto Lundgren Tecidos S.A.
N. 433.818 - 11.1mec - Classe:
17 - Delmec S.A. Organização e Serviços.
N. 434.342 - SOMCO - Classe
I - Special Ou Manufacturing Co.
- Excluindo lubrificantes e lubrificantes de elevada pressão.
N. 468.176 -1- Proracil - Classe:
3 - Laboratórios Biosintética S.A.
Prods.; Farmacêuticos.
N. 472.636 - Puritan - Chsse: 3
• Puritan Compressed Gas Corporation.
NOME COMERCIAL DEFERIDO
N. 414.116 - Autonal S.A. Comércio e Importação - Autonal S.A.
Comércio e Importação - Art. 109
n." 2.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
DEFERIDO
N. 334.468 - Noel - Classe: 38
- João Duarte G Cia. - Art. 117
o' 1 - Com os exemplares de folhas
17-17.
MARCAS DEFERIDAS
N. 226.923 - Nacional - Classe:
26 - Perfumaria Nacional do Solo Li•
:pitada.
N. 265.792 - Leite de Clorofila.
- Classe: 3 - Laboratório Regius Limitada.
N. 367.097 - Vera Cruz - Classe: 41 - Oravio de Oliveira.
N. 368.270 - Laika - Classe: 21
▪ Brinquedos Bandeirantes S.A.
N. 397.804 - Carbo-Libas - Cl.
5 - Aços Garbo Ligas Ltda.
N. 398.342 - Freguezia - Classe:
41 - Bar Café da Freguezia Limitada.
N. 399.175 - Limpaspuma - Cl.:
46 - Dumas Milner International Inc.
N. 400.002 - Unique Prata - Cl.:
36 - Menezes Costa Ind. e Comércio
de Roupas S.A.
N. 411.285 - Osa - Classe: 46
Orniex S.A. Organização Nacional de Importação e Exportação.
N. 411.285 -- Osa - Classe: 46
- Orniex S.A. Organização Nacional
de Importação e Exportação.
N. 413.620 - Anecrosina - Cla.:
3 - Laboratório Climax S.A.
N. 413.644 - Ipê - Classe: 36 Algo - Lã Teçelagem Ltda.
N. 413.688 - Brasília - Classe:
- Audio Importação e Exportação
Ltda.
N. 415.054 - Subra - Classe; 11
- Comercial Construtora e Suiça Brasileira S.A.
N. 415.056 -• SUBRA - Classe:
21 - Comercial Construtora Suíço-Brasileira S.A.
N. 415.073 - Organizações Líder
• Classe: 41 - 42 - 43 - Rodrigues G Pereira Ltda.
N. 418.844 - Aerovigor - Classe:
i110 - Edgar Pierre Montei Sei tt Paul.
N. 424.029 - Piraquê - Classe:
42 - Indústria de Bebidas Madrid LIMitada.
classe:
N. 424.107 - Volkslin
Industrias Testeis Barbero S.A.
22
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N. 424.108 - Volkslin - Classe:
36 - Indastiras Testeis Barbero S.A.
N. 424.109 - Volkslin - classe:.
23 - Industrias Testeis Barbero S.A.
N. 425.007 - Pom - Classe: 23 Companhia Brasileira Rhodia.eta Fábrica de Raion.
N. 425.280 - Rehidramitan - cl.:
3 - Laboratório Sintético Ltda.
N. 428.849 - Vally -- Classe: 34
- Tapeçaria Vally Ltda.
N. 449.759 - Igarapavense 41 - Cerealista Igarapavense Limitada.
N. 469.895 - Adubos Nogueirense
- Classe: 2 - Woord Es Cia.
N. 472.782 - Telespetaculos classe: 32 - Léo Publicidade e Estudos Económicos Ltda.
N. 473.892 - Terrier Clube - ciasse: 19 - Terrier Clube do Brasil.
Liverpool - Classe:
N. 475.457
8 - Cassio Muniz S.A. Importação e
Comércio.
•
N. 475.759 - Cheque Branco Cl.: 50 - Alfredo Monteverde.
N. 475.868 - Kennedy - Classe:
38 - Artefatos de Papel Abir Magid
Ltda.
N. 476.214 - Borncal - Classe:
16 -- Bomcal Indústria e Comércio Li.
mitada.
N. 476.553 - Nosso Café - Cl.
41 - Nosso Café Indústria e Comércio Ltda.
N. 477.028 •-• Editar - Classe: 32
- Editar Editora Gráfica Ltda.
N. 477.428 - Disco Inviolavel classe: 8 - Nilo Santos Pinto.
N. 477.429 - Disco Selado - Cl.:
8 - Nilo Santos Pinto.
N. 477.437 - Transaudio - Cl.:
8 - Pintucci Spadari Es Cia.
N. 478:973 - Higroterm Classe:
7 - Sérgio Augusto Marques da
Silva.
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FRASE DE PROPAGANDA INDEN. 431.142 - Carlos Bulgarelli
FERIDA
Prossiga-se com os exemplares de 1.11
lhas 11-13 exluindo solas.
N. 428.576 - Embrulhados Um a
N. 432.385 - Administração e Me
Um - Classe: 41 - Chocolate Dul- dicações aPiçandu S.A. -- Prossigas
cora S.A.
se com os exemplares de fls. 8-10.
Expediente da Seção de Pesquisas

INSIGNIA1 COMERCIAL DEFERIDA

Marcas Deferidas
N. 373.718 - VACO - Classes
33 - 36 - 37 - Comercial Industris
Notificação
Importadora Faco Ltda.
Rio, 10 de dezembro de 1964
N. 415.053 - Subra - Classes:
6 - 7 -r 8 - 11 - '16 - 21 -33
Uma vez decorrido o prazo de rt.
- Comercial Construtora Suíço Brasicurso previsto pclo artigo 14 da Lei
leira S.A.
tf 4.048 de 29-12-61 e mais DEZ DIAS
- para eventuais juntadas de recurTITULO DE ESTABELECIMENTO sos, e do "mesmo não se tendo valido
INDEFERIDO
nenhum interessado, ficam notificados
OS requerentes abar.vo mencionados a
N. 414.856 - Fabrica de Sabões comparecer a éste Departamento a fim,
Clase Sabonetes Espuma .de Ouro
de efetuarem o pagamento da taxa fises: 46 - 48 - Fábrica de Sabões nal concernentes a expediçjo dos res.
e Sabonetes Espuma de Ouro Limi- pectivos certificados dentro do prazo
tada.
de SESSENTA DIAS - na forma do
N. 424.134 - Califórnia - Classe: parágrafo único do artigo 134 do Cô.
33 - Sociedade Ingai de Imóveis Li- digo da Propriedade Industrial
mitada.
Têrtnos:
N. 425.083 - Camisaria Orion Classe; 36 - iHssa & Cia.
Simes - Cl. 32 der
N. 431.4Q0
N. 429.560 - Miami - Classe:
tos Farmacêuticos Simes do BrasPilrosdu A
23 - 36 - 35 - Amin Khoury.
EXIGÊNCIAS
N. 430.496 - Patricia Importadora
S.A. - Cumpra a exigência.
N. 477.675 - 477.676 - Livrama
S.A. - Cumpra as exigências.
Diversos

N. 428.738 - Adriano Rodrigues
- Prossiga-se com os exemplares de
fls. 8-10, excluindo as classes 6 - 8
49.
-- 9

BANCO NACIONAL
DE HABITAÇÃO
LEI N9 4.380, DE 21-8-1964

Institui a correção monetária nos contratos imobiliários
de interésse social, o sistema financeiro para aquisição de
casa própria, cria o Banco Nacional de Habitação
(BNH), e Sociedades de Crédito Imobiliário. as Letras
Imobiliárias, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo
e dá outras providências.

Divulgação n9 925

N. 445.872 - Bicudo! - Cl. 1 de:
Industrial Soaps Limited.
N. 445.876 - Zog - Cl. 1 de Industrial - Soaps
N. 448.621 - Mototec - Classe
21 de: Cia. Técnica de Motores Considerando as peças nivindicadas
como partes integiantes de locomotivas.
N. 449.177 - SEMPER - Classe: 9 de: Armando Weingrill.
N. 449.188 - Vidrolha - Classe
13 de: Traas.s:. os (.1 Trem.
N. 449.732 - Usiminas -CI. 40
de: Usinas Siderurgie:-s de Minas Gerais S.A. Usimirm- „
N. 449.735 - Usnninas Cl. 10 de
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
S.A. - Us:minas.
N. 472.466 Evan,felkh LuiLerisches Kirchenb:att -- Classe 32 de:
Casa Publicadora Concordia
N. 472.611: Publicrom - Cl. 32
de": Publicrom Publicidade Ltda. - Coma
exclusão de Orgãos de publicidade.
N.. 472.673 - Sjo Miguel - Cl.
12 de: Armazem. de Abast,:iciniento São
Miguel S.A.
N. 472.506 - Vanin - Cl. 8 de:
Guilherme Vanin.
N. 474.813 - Emisol - C'. e 32
de - Emisol Propaganda 1. Com exclusão de ci-gãos de

N. 474.925 -- Tandlh:cina - Cl.
de: Knoll A.G.
N. 474.927 - AlinarLdge - Cl.
1 de: Castrol Limited.
I N. 474.928 - Ainiarine 1 de: Castro! Limited.
N. 474.931 - Clearedge - Cl. 1
de: Castro! Litnited,
N. 474.932 - Febricui Cl. 47 de:
Caetrol Lin»cd.
3

PREÇO: Cr$ 100,00

A VENDA:

•

Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Atencle-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em Brasília
NaSede do D.I.N.

N. 474.933 - Gripoz, - Cl. 47 de:
Castrol Limited.
N. 474.934 - HoLilo - Cl. 1: de
Castrol Limited.
N. 474.936 - IcematiC - Cl. 47
de: Castrol Limited.
N. 474.938 - Ilocut - Cl. 1 de:
Castrol Limited.
Cl.
N. 474.939 - Non-Creep
47 de: Castrol Limite&
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H. 474.941 -- Plusttlo -- C. 47 N. 432.653 - Bar e Padaria Po- N. 275.927 - Cardiovita "H" - te e Café Solúvel Lei-Caf
'artide: Castro! Liirated.
pular Ltda.
classe 3 - Laboratório Mercex Li- go 121.
N. 475.830 - Kinaclor - Cl. 2
mitada.
de: Blanco S.A. Importadora e ExRetificação
ESTABELECIMENTO
N. 414.981 - Faco - classe 17 '/ITULO DE
portadora.
- DEFERIDO
Abbert
Abram
Wealer.
N. 475.682 - Capitai - Cl. 41
Termo:
de: Torrefaçao Capital Ltda.
N. 412.309 - Amazonas - clasN. 381.482 - Requifar elas.
N.
478.506 -- Para marca elH» N. 475.886 - Voltrat - Cl. 3 de: Classe:-21
se 41 - Antero Pinheiro da Fon- ses 33 - 1 - 2 - 3 - Represara.De
Internactional
1-larInstituto Quindoterápico Brasil Limi- vestes Company - Cliché publicado em seca - Considerando-se a expres- tações de Produtos Químicos e Irar,
tada.
6-4-61 - Fica retifcado o número do são colorau substituida par tem- macèuticos Requifar Ltda. - Ar.
pero a base de pimentão e urucum. tigo 117 n. 1 nas classes 1 N. 475.896- Colortec - CI. tèrmo•
N. 424:461 - Goodview - clas- - 3 - 33.
.
15 der Colortec de Tintas S.A.
se 8 - Alfred Monteverde - Com
OPOSIÇUO
N.
427.225
Planalto - classe
N. 475.095 - Construtores da
exclusão de radiolas.
33 - Planalto Produções CinemaGrandeza do Brasil - Cl. 32 de NiVulcam
Material
Plástico
S.A.
N. 426.488 - Cai uru - classe tográficas S.A. - Art. 117 n. 4.
colino
- Oposição ao têrmo 103.811 - 38 - Caj uru Alfaiataria Ltda.
N. 476.161 - Estrangue - Classe Modêlo de Utilidade de J.H. BeN. 429.576 - Pato-ótica Gedey
Cia.
36 de: William Sabuzi:
N. 428.791 - Lura-Luc - clas- - classe 8 - Gabriel Gedey - Arnecke.
E. 476.162 - Dimitea - l. 36 de:
se 8 Lurnina Indústria de Lâm- tigo 117 n. 2.
Laboratórios Farmacêuticos Vi- padas Ltda.
blari Georgi Haddad.
N. 430.093 - Imóveis Vitória.
cente Amato-Usafarma S.A. N. 476.166 - Guia Ben de Fute- Oposição ao têrrao 109.907 - PriN. 427.319 - Etra - classe 14 Régia - classe 33 e 50 - Imóveis
bol - Cl. 32 de: Gerson da Silva Per- vilégio do Inn'znqgto de Boots Drug - Emprèsa Etra Ltda. - Com ex- Vitória Régia Ltda. - Art. 117
pandas.
n. 1.
•
clusão de vitrines e vidraças.
Company Limited.
N. 476.556 - ACSA - Classe 2 • Wapsa Auto Peças S.A. - OpoN. 427.393 - Papelex - classe
N. 434.211 - Lojas Riachuelo
'de: Fábrica Libra S.A. - 'Industrias sição ao tênno 113.886 - Privi- 38 - Papelex Ltda. Livros e Pa- - classes 12 - 22 - 23 - 24 •
Químicas.
légio de Invençã.o de Fábrica Ita- péis - Com exclusão de matabor- 31 - 34 - 36 - 37 - Companhia
rão.
Distribuidora de Tecidos RiachueN. 476.715: DOT - Cl. 49 de: liana Magneti Marëlli S:P.A.
lo - Art. 117 n. 1.
A.G. Spalding
Bros ,Inc.
N.
427.809
Belcone
classe
Dafre - Oposição ao têrN. 476.718 - Prentosse - Cl. .3 moWalter
Fiação Tecelagem São Paulo
N. 434.213 - Lojas Riachuelo 116.607 - Privilégio de Inven- 6
de: Glaxo 4,aborator1ts, Ltd.
S.A: Agro Pecuária e Industrial classes 12 - 22 - 23 - 24 - 31
ção de Michel Jean Loeb.
- Com exclusão de fia. 9-11.
- 34 - 38 - 37 - Companhia
Título de Estabelecimento Deferido
Trivella.to S.A. Engenharia InDistribuidora de Tecidos Ria chueN.
427.635
Walgratz
classe
dústria ,3 Comércio -- Oposição
N. 427.571 - Fonseca Auto Peças ao têrmo 121.679 - Privilégio de 21 - Walgratz Representações lo - Art. '117 n. 1. .
N. 434.218 - Lojas Riachuelo - Classes: 6, 8, 21, e 39 de Fonseca Invenção de Armand Eugene P'a- S.A. - Com exclusão de acústico
Auto Peças Ltda. - Artigo 117 n L bre.
para canos de escapamento, ala- classes 12 - 22 - 23 - 24 - 31
vancas de câmbio e guarnições . pa- - 34 - 36 - 37 - Companhia,
40 Código,
Maquinas Piratininga S.A. - ra maçanetas.
Distribuidora de Tecidos Riachue
Oposição ao termo 121.687 - PriInaignia Comercial Deferida
N. 428.279 - FieldlOil - classe lo - Art. 117 n. 1.
vilégio de Invenção de Wilson
47
- Field-Oij Refinaria de Óleos
N. 477.013 - Foto Yamada •
Marcondes
Indústria
e
Comércio
N. 476.759 Serv-I-P -'- Classe
Ltda. -- Coin exclusão de óleos classe 33 - Minem Yamada -- 38 de: Amando de Carvalho - Ar- de Máquinas Ltda.
Art.. 117.n. 1.
minerais para indústria.
tigo 114 do ,Código.
General Electric Company N.
428.779
Lar
Bom
clasOposição ao têrmo 122.799 MARCAS INDEFERIDAS
Nome Comexial. Deferidos
de Invenção de Alfredo se 46 - Benjamim Cardoso Reis.
Calo.
N. 428.635 - Brasil Norte N. 429.382 - Amapá - classe
N. 475.928-A - de Odorico M.
. Monteiro S.A. Importadora e ComerWalita S.A. Eletro Indústria - 28 - Carpintaria Amapá Ltda. classe 18 - Solos Serviços Brasil
Indústria e Comércio - Conside- Norte Ltda.
cial, artigo 109 número 2 do Cd- Oposição ao têrmo 122.908
digo.
dê10 de Utilidade de Fellpo Silves- rando-se que a marca só vaaiára
N. 429.212 - Café Lageado em atires e dimensões.
classe 41 - Dr. Waldemar Lueke„
N. 476.198 - Lamego Irmãos In- tre Oliveira.
432.284 - Campinas - clasdústria e Comércio Ltda. - do requeN. 434.986 - Roxão - classe 41 seN.
Sociedade Técnica de Fundições
21 - Companhia de Automórente.
Labate
&
Scatigno
Com
exGerais S.A. Sofunge - Oposição
veis Cidade de Campinas.
Lanicgo Irmãos Indu.,trid e Comér- ao têrmo 123.167 - Privilégio do clusão de feijão.
cio Ltda. - Artigo 109 numero 3 do Invenção de Fundição Tupy S.A.
MARCAS INDEFERIDAS •
N. 435.520 - Munhoz - classe
Cód.
1 - Casa Munhoz S.A. Comércio PUBLICADAS COM DESPACHO
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E e Indústria - Com exclusão de DE DEFERIDOS POR ENGANO
Exigência.,
DAS SEÇÕES REPUBLICADO POR tiners e produtos fixadores para
TEREM f3A/DO COM
W. 368.984 - Clay - classe 1
perfumaria.
Termo:
INCORREÇÕES
- Argilas Clay S.A.
N. 460.162 Candinho ContabiliN. 451 274 - Dipro - classe 28
413.613 - Au,stria
classe
dade e Despachos - S/C. - Conipra DIA 10 DE DEZEMBRO DE 1984 - Dipro Distribuidora de Produ- 17N.
J.O.
Queiroz.
a exigencia.
tos Industriais Ltda.
Notificação:
N. 419.201 - Irval
classe 7
N. 474,;289 - Baltazar Antonio PraN. 459.962 - Rikita - classe 41 - Gabriel Valentinl.
tas - Cumpra a exigência.
Uma vez decorrido o prazo de re- - The Universal Milk Company curso previsto pelo artigo 14 da Excluindo-se bebidas xaropes e ou- TITULO DE ESTABELECIMENTO
Prorrogação de Titulo de Estabeleci- Lei
n. 4.048 de 29-12-61* e mala tros preparados para bebidas não INDEFERIDO PUBLICADO COM O
mento
Dez Dias - para eventuais junta- alcoólicas e considerando-se as be- DESPACHO DE DEFERIDO POR
das de recursos, e do mesmo não bidas não alcoólicas a base de MI- •
ENGANO
Têrmo:
se tendo valido nenhum interes- te como vitamina.
•
N. 474,093 - Fotografia Federal sado, ficam notificados os requeN. 488.588 - Jardim Presidente
Cis. 33 e8 e 25 Requerente - rentes abaixo mencionados a comN. 469.011 - Tratepa - classe Jaza° Quadras - classe 33 - Cota
A. D. de Oliveira Mattos - Prorro- parecerem a éStP Departamento, a 38 - Tratepa Tratamento Técni- sórcio Imobiliário de São Paulo
gue-se, retificando a data para 6-6 de fim de efetuarem o pagamento co de Papéis Ltda. - Com exclu- S.A.
1953, e com inclusão das classes 2 e da taxa final concernentes a ex- são de guardanapos de papel 25, pagas as respectivas taxas.
pedição dos respectivos certifica- classe 37.
TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇA0
• DE NOME DE TITULAR DE
dos dentro do prazo de gessara*
• EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Dias - na forma do parágrafo
PROCESSOS
477.438 Sola Mak - ciasEXAME FORMAL DE MARCAS único do artigo 184 do Código da seN.
38 - Manoel nerlakian S.A.
Propriedade Industrial.
Faberge Inc. - Transferência
Indústria e Comércio de Calçados
Exigências
para seu nome das marcas:
- Sem exclusividade de sola.
MARCAS DEFERIDAS
Aphrodisla - 187.362.
ièrmos com exigências a cumFRASE DE PROPAGANDA
Woodhuo - 202. 985.
prir:
N. 198.414 - Albertol - cldsse •
DEFERIDA
3RPM - Aphrodite - 238.443.
1- Chemische Werke Albert Fabergette - 240.375.
Dia 10 de exzembro de 1964
Com exclusão de cola de resinas, N. 424.052 - Leitesbl Todo o Flambeau - 250.790.
N. 416.742
Afta Sociedade Ci- resinas naturais e produtos quí- Dia Torna a Vida Mais S adia ACT IV - 262.270 - Anote-st
vil dc Administractio Ltda.
micos não discriminados.
classe 42 - Cia. 14rasi1e1ra de Lei- as transferências.
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Farmácia Vila Mariana Ltda. —
Transferência para seu nome das
marcas:
• Otitol — 203.693.
195,179..
Dermo Sulfatricilln
Intercalei° — 241.880.
Ririo Sulfapeniltricin — 269.055.
Oftal Sulfatricilin — 169.383
Anote-se as transferências abaixo indicadas: .
1) — Transferência de Francisco Tavares de Oliveira Filho _...
Para Espólio de Francisco Tavares
de Oliveira Filho;
2) — Transferência Co Espólio
de Francisco Tavares de Oliveira
Filho . para, Farmácia Vila .Mariama Ltda.
EXIGÊNCIAS
formei Sociedade Industrial e
Comercial de Roupas S.A. — Junto a marca n. 175.839.— Cumpra
a exigência.
Palydora Indústria e Comércio
Ltda. — Junto a marca n. 275.192
Cumpra a exigência..
N. •464.131 — Cravo S.A. Importação Comércio e Participações'
0— Cumpra a exigência.
N. 455.103 — Sociedade Erasi'leira de Representações Ltda. —
Cumpra a exigência.
N. 468.135 — Fixan S.A. AdealCumpra a exigência. .
toS
ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
DE 4VIARCAS
N. 465.194 — Representações
Renacex Ltda.
' N. 409.593' — Impe Importadora de Peças Européias S.A.
1 N. 411 ..494 — Comércio e Indústri a W. Raduenz S.A.
Bijur Lubricating
N. 424.788
Corporation.
• N. 432.489 — Doceira Baudicco
Ltda.
N. 442.869 — Transmúsica S.A.
Distribuidora de Música Funcional.
N. 460.435 — Bacharias alepuMuceno Filho.
N. 400.730 — Francisco Alves
Sobrinha.
' N. 460.897 — Ipema Indústria
Pesqueira do Maranhão S.A.
' N. 46,5.643 — Maria Agata Co•
lhi Nassif.
N. 465.712 -- Isaac Cohen, Haim
Cohem e Reynaldo Amaral Duar•

PRORROGAÇAO DE FRASE DE
PROPAGANDA

zada por ter, nela incorporada, como anti-oxidante numa quantidade
Shell • Internationale R.esearch ma.; anti-oxidante, pelo menos uma feni,
leno-di-amina substituída de 'ac0r,
atschappij N. V. — Holanda,
do com a seguinte estrutura
•
Titulo: "Processo para Preparar

• NOTICI,SIO

co,upostos pol-h1ciro-metano-c1C.opropano-naftaieno-dionas laalogano —

19 —

•

Colhidos dentre Cis-1, 4-poli-isopreno
ou cis-1, 5-polibutadieno, caracteri-

Em 20 de yulho de 1960

compostos de poli-hidro-metano ciclopropano • naftaleno-diona, composições praguicidas e fung:cidas con:ando êsses compostos e processo de
sua aplicação". — Privilégio de Invenção.
•

Um processo para preparar

substituídos da fórmula:

na qual R é escolhido dentre hidra.
gênio, radicais a/coilicos tendo 1-

OPOSIÇAO

12 átomos de carbono radicais cicloalcoilicos tendo de 5 a . 24 átomos de
carbono, ou radicais eullicas tendo
de 6 a 24 átomos de carbono, na
qual R' é escolhido dentre radicais

Cómmercial Departamcnt British
Embassy — Oposição ao têrmo.
643.917 — marca Magazine Man•
chester — classe 30.
• De Millus Comércio e Indústria o
de Roupas • S.A. — Oposição ao
termo .644.538 — marca Souvenir
— classe 36.
F. Conte S.A. Indústria e Comérc:0 — Oposição ao têrmo
648.873 — marca Ipan --- classe 6.

alcollicos tendo de 1 a 12 átomos de
carbono, radicais ciclo-a1collicos ten-

do de•5 a 24 átomos d ecarbono ou
radicais arilicos tendo de 6 a 24
átomos de carbono e na qual Ra é
um radical arilico tendo de 6 a 24
átomos de carbono. — Prioridade:
EE. tru..dn América, em 6 de outubro de 1959, 119 844.g5.
beguem-se os pontos de ns, 2 a. 20,,

PREV1LÉGIO DE INVENÇÃO
caracterizado porque unia poll-hidro1. 4-metano-naftaleno — 5 8-diona
TERMO N9 121.312
halógeno substituída é . submetida à
alcoolize.
.
Em 18 de _julho de 1960
Seguem-se os pontos de 2 a 17.
A prioridade do ra-dido depositado
Requerente: Lepetit S. p. A. — na Repartição de Patentes dos EsItália-.
tados Unidos da América. em 22 de
Titti.o: Um processo de produiir julho de 1959, sob o W 828.733.
rifomicina B. — Prallégio de Invenção.
TERMO N9 123.025
19 — um processo de proauzir rifomicina B caracterizado por consisEm 26 de setembro d; 1960
tir em *fermentar-se urna variedade
de Streptomyces mediterranei sob • The Gbodyear Tire, & Rubber Comcondições aeróbios submergidas, num pany — Estados Unidos da América.
meio" nutritico contendo „ uma. fonte
Titulo: "Anti-oxidantes". — Pride nitrogénio orgânico, uma fonte vilégio
de Invenção.
de carbono assimiL..0, sais-minerais,
1 9 — Uma copmosição de polimee um auxiliar de classe consistente ros
sintéticos de tipo borracha esde ácidos barbitúricos da fórmula:

_

onde R e RI. são membros da classe
consistentes de hidrogénio, baixo alquil, baixo alquenil e radlonis aril
carbeciclicos manocle.ares, X é um
membro da classe consistente de oxigénio e enxõfre e seus sais ni'itA l icos alcalinos, pelos quais a _ formação de rifamicina, B é intensificada
e a formação de outras frações de
PRORROGAÇA0 DE MARCAS
rifamicina é inibida.
N. 408.239 — Askania — a/asse
Total de 5 pontos.
8 — Continental Elektroindustrie
A
prioridade .do pedido depositado
Aktiengesellschaft Askania 'Werke na Repartição
de patentes da In— Prorrogue-se o registro até 23 giaten0 sob o n9 24.882 em 20 de
de maio de 1968.
julho 'de 1959.

Bracco Novotherapica Laboratórios S.A. — Recorrendo do despacho que deferiu a marca Meprospasmin classe 3, têrmo 358.485 -de S.A. Instituto Terapêuticas
.
Reunidos Labofarma.

TERMO N9 121.373

N. 402.784 —A Triunfai O Maga,sin Querido da Cidade — classes — 8 — 11 — 12 — 13 — 14 .—
15 — 17 —22 — 23.— 24 — 25 —
26— 27— 28 — 29 — 30 — 34 —
35 — 36 — 37 — 39 — 40 — 46
48 — 49 — Gaglia.no & Cia, —
Pnarrogue-se o registro por três (3)
•períodos.

N. 465.763
Calçados Rotina
Ltda. — Arquivem-se os processos.
RECURSO

Dezembro de 1964

(SeçiO 1,11)'

n•••••

CíO1G0 BRASILEIRO
DE
TELECOMUNICAÇÕES

• TÊRMO 149 112.712
Requerente: Sarados S. A.

Suíça.

_ roesso
• itu o: •Pro
c esso de produzir novos
hidrazidos — Privilégio de Invenção.
lo) Processo de praparaçâo de
novas hidrazidas correspondendo á
fórmula geral I
'

na qual RI representa o hidrogênio
ou um grupo alquilo, R2 representa
o hidrogênio, um grupo alquilo. ci..
cloalquilo, arilo ou aralquilo, Ou O
radical dum composto heterociclIcog
assim como os derivados halogenados.
hidroxilicos, alcxilicos, alquilicos, nitrados • e aminados destes grupos, ou
RI e R2 conjuntamente representam O •
radical dum carbociclo ou dum bete.
rodeio, e R designa o radical dum4
dos dois ácidos podofilicos epimeros

C22 H23 08, caracterizados pelo fa-,

to que compostos da fórmula geral 11

Regulamento geral para
execução da Lei to 4.1 17
— de 27 de agóSto de 1962

Divulgação a' 882
(Suplemento)
.
Preço. Cr$ 80.00
.A VENDA:
, Seção de - Vendast
• 'Av. Rodrigues Alves, 1,
Agência — Ministério
da Fazenda
Atende-se a pedidos peio
• Serviço de Ree'mbélso
• • Postal

onde R. RI e R2 tem o mesmo signlficado como na formula I, são reduzidos na ligaço:to dupla C—N com:
h:drogênio catandcamente ativado oui
com um hidreto metalico. — Total
de 4 pontos.
Finalmente a • requerente reivindica,
de acórclo co ma legislação aplicável,,
a prioridade do correspondente pedi.:
do de patente depostr,do na Reparti.
ção de- Patentes da Suíça em 21 de

aeôsto de 1958, sob n• 63.133.

rir

duarta-feira 16

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Dezembro de 1954 t,527

[MARCAS D-EPOSITADAS
Publicação feita de acairdo cora o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
asreer di prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas oposições ao D:martaknenta
Na
" dona,' da Propriedade 1/aduaria aqueles que se Julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
pa„ii-a, óleo de linhaça; produtos qui- dagem para fundições, pedras britadas, acues para a agricultura Tscarritic., to,
micos para impressão, potassa indus- plcres em bruto, pedra calcária, plantas res. enchovadoiras, facas para niáqui.
I trial, papéis emulsionáveis para a fo- medicinais, pedras em bruto, quebradas), nas agricolas, fel cadeiras. pilar/boa,
tografia, Pap éis de turnesol, papéis he- raizes vegetais, resinas, res'rvis naturais, garras para arado, grades de discos
liagráficos e heliocopistas, películas resíduos téxteis, a9icio, s:ivas, talco ou dentes. máquinas batedeira: para
[":4 ÇE
sensíveis, papéis para aatografia e aná- em bruto, xisto, xisto betuminoso, sih- agricultura. maquinas inseticidas má.
' lises de laboratório, pigmentos. potassa,
quinas vaporizadoras, cnáquirms de
cato
mungir, máquinas niveladoras de terra,
Classe 5
pós metálicos para a composiçào de
tintas, preparações para fotografias, Aço em bruto, aço preparado, aço máquinas perfuradoras para a agriculIndústria Brasileira produtos
para niquelar, pratear e cro- doce, aço para tipos, aço fundido aço tura máquinas de plantar, motocharmar,
produtos
para diluir tintas prossia- parcialmente trabalhado, aço pálio, aço vas máquinas regadeiras, máquinas de
Classe 36
to;
reativos,
removedores,
reveladores; refinado, bronze, bronze em bruto ou roçar, de semear, para sulfatar da
Para distinguir: Artigos de vestuários
sabâo
'neutro,
sais;
salicilatos,
secantes, parcialmente trabalhado, bronze de torguir. de triturar. de esfarelar terra.
roupas feitas em geral: Agasalhos.
ailicatoa,
soda
cáustica,
foluções
qui- manganês, bronze em pó, bronze 'erx ;Áara irrigação, para matar tornaigas a
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
cutros insetos, para burrifar e pulveribotas, botinas, blusões, boinas, baba- micas de uso Industrial, solventes, sul- barra, em fio, chumbo eça bruto ou zar desinfetantes, para aduaar para
fatas;
tintas
em
pó,
liquidas,
sólidas
parcialmente
preparado,
cimento
me.
douros. bonés, capacetes, cartolas, caraagitai e espalhar palha, pata colner
puças, casação, coletes, capas, chatas ou pastosas para madeira, ferro, pare- tálico, cobalto, bruto ou parcialmente algodão, para colher cereais, máquinas
des,
contrações,
decorações,
couros,
tetrabalhado couraças, estanho bruto ou amassadoras para fins agricolas de
eachecols, calçados. - chapéus, cintos
cintas, combinações, carpinhos, catçal, cidos, fibras, celulose, barcos e vel- parcialmente trabalhado, ferro em bruto cortar árvores, para espalhar para caculos. talco industrial, thiner,
bruto ou parcialmente trabalhado, feiro pinar, máquinas combinadas para sede senhoras e de crianças, calções, sal•
Classe 2
çaa, camisas, camisolas, camisetas.
sm barra, ferro manganas, tem velho. rtaar e cultivar, de desbanar. para éncuecas, 'casou; -s, colarinhos, cueiros, Substancias e reparações quina:as gusa em bruto ou parcialmente traba- alar. máquinas e moinhos para forrasaias. casacos, alaridos, donanós, achar- usadas na agricultura, na horticultura lhado, gusa temperado, gusa maleável. gens. máquinas toscadoras. ordenado.
pea, fantasias. :ardas para militares, co- na veterinária e para fins sanitários ii•nninas de metal, lata em tôlaz latão ros mecânicos. raladores mecânicos, rolegiais, ',ralar-, galochas, gravatas, gor- a saber: adubos, ácidos sanitários, em fõlha, latão em chapas, latão • em los compressores para a agricultura.
ros jogos ci s armaste, jaquetas. laquês, águas desinfetantes e para fins sani- vergalhees, liga metálica, !argalha& sacha:letras. semeadeiras, secadeiras,
luvas, ligas lenços, mantas. meias, tários. apanha-moscas e insetos (de magnésio. manganês, metais não traba- secadores de terra. tosadores de gramaiôs, mantas, mandria°, mantlhas, pa- goma e pfapel ou papelão), álcalis. lhados ou parcialmente trabalhado, se- ma. tratores agrícolas. válvulas para
letós, palas, penhoar, pulover. pelerinas, bactericidas. baraticidas. carrapaticidas, tais em massa, metais estampados,
máquinas agrícolas
peugas, ponches. polainas, pijamas, pu. cresol, creosotalina, creosoto, desodo- metais para solda, piqueis ouro, zinco
Classe 8
nboa. perneiras, quitnonos. regalos, rante, desinfetantes, defumadores, ezcorrugado e zinco liso em calhas
Para distinguir: Acendedores elétricos,
rebt de chambre, roupa°, sobretudos cerininadores de pragas e hervas dana
Classe 6
alarmas elatricos, alto-falantes, ampesespensórios. saldas de banho. sandálias. abas, esterilizantes embrocações para Para distinguir: Máquinas e partes de rimetros, amplificadores para rádios.
tueteres, shorts, sungas, stolas ou siada% animais, enxertos, farinhas de ossos máquinas para todos os fins industriais: aparelhos de iluminação, aparelhos de
tukr, toucas, turbantes, ternos, uni- tertiiizantes, foalatos, 4ormicidas, atuai Máquinas de rosquear, serras mecâni- televisão, aparelhos de ventilação para
formes e vestidos
gentes, fungicidas . glicose para tios cas. motores elétricos, alternadores. fer- edificlos, aparelhos elétricos para baveterinários, guano. herbicidas, imana ramentas e placas para tornos, gera- nho, aparelhos eletro-dinâmicos, apadas, insetifugus, larvicidas, microbici- dores. plainas. máquinas de furar e cen- relhos para barbear, aparelhos para bis..
Tarmos as. 655.398 a 655.944, Jle
das. medicamentos para animais, aves trar. tornos mecânicos, prensas mecâni- talações telefônicas, aparelhos para on10-8-64
Cia. de Representações e Negócios e peixes óleos desinfetantes e veteri cas. máquinas arnassadeiras. misturados dular ou secar cabelos, aparelhos para
narios, petróleos sanitários e desinfe- de barro, máquina compressora, maquia pasteurização de leite, aparelhos para
Promocionais
tantes, papel funiegatório, pós macaca nas adatadas na copnstrução e conser- torrar pão, aquecedores elétricos, aspiRio Grande do Sul
das. paraticidas, tungicidas e desinf e- vação de estradas, mineração, corte de radores de pó. benjamins, bobinas
taraes, preparacões e produtos Inseti, madeira. 'movimento de terra, carretos tricas. caixas de derivação, campainhas
cicias, tierrnicidas desinfetantes e vete- e outros fins industriais, elevadora, má- elétricas, comutadores, condensadores
r inários, raticidas.. remédios para fins quinas desempalhadoras. descascadoras, elétricos, conectores, enceradeiras,
esindústria Brasileir;
veternualas, sabaes veterinários e de- eusacadoras. bailadoras. classificadora& tufas de aquecimento, estufas para consinte:antes, sais para fins agricolas ventiladoras. moinhos para cereais, servar alimentos, estufas para secar rou.
horticulns. sanitários e veterinários. máqvinas tecadoras, trituradoras. pul- pas, ferros elétricos de engomar e da
Classe I
verizadoras. [tesas. polarizes. tranchas.
Absorventes, acetona, ácidos, acamais, sultaius, supertostatos, vacinas nara tesouras mecânicas, tupias. máquinas de soldar, filtros de agua, fogareiro. Ai.
animais
e
berras
eadinhas
abrir chavetas. aiarteletes. ventiladores, tricos, riogões, fõrnos, galvanômetross
agentes guaiacos para o tratamento exaustores para forjas, bombas centri- hidnametros, indicadores automáticos da
loraçào de fibras tecidos, couros e CeClasse 3
lulose; água raz, álcool, alaumina, ani Substânc:as quitnicas, produtos e pre- fugas, rotativas, de . deslocamento e a nivel de água, instrumentos medidores
Unas. alumen, alvaiade. alvejantes in paradas pa r a serem usa.?bs na medicina pistão para todos os fins, arietes, cal- de erergia elétrica, instrumentos telefôdeiras e turbinas. injetores para- cal- nicos, interruptores. irradiadores, laaté
:lu na farmácia
dustriais, aturninio em pó amoniaco
Jeiras, válvulas e transportadores au- padas, llquidificadores, manômetros, mi..
antl-incrustantes, anti-oxIdantes. antiClasse 4
oxldantes. antacorrosivos. antialetonan Para clIstaiguir substâncias e produtos tomáticos da alta e baixa Pressão. crofones, pick-ups, pilhas elétricas. re.
ceptores de radio, refrigeradores, &ais,
tea, azotatos, água acidulada Par:, de origem animal, vegetal ou mineral, Prensas hidráulicas, martelos mecânicos
acumuladores. água oxigenada para em bruto ou pa r cialmente 'preparadas. e máquinas amadoras, máquina: opera. relógios, reostatos, telefones, termosta.
tomadas, transformadores, válvulas
fins Industriais, amônia; banhos Para Abrasivos em bsuto: argila refratária, trizes, rotativas ou cortadoras para (asa tos
para rádio. vál yclis para aparelhos de
galvanização. benzina, benzo], betumes. asfalto em bruto, algodão em bruto, be- nar ars°. aço e bronze. 'máquinas para
bicarbonatos de sódio, de pciÁSSIO; ca. tume, borracha em bruto, bauxita, bert indústrias de tecidos. teares. urdideiras. televisão. ventilsdores e volttmetros
Classe 9
virgem, carvões, carbonatos cataliza joitn, breia cantora. caolim, chilres, cê encnnatórias, espula deitas, torcedeiras,
dores, celulose; chapas fotográficas. ras de plantas vegetais de carnaúba e rneadeiras rolos e rotetes, brunidores Para distinguira Instrumentos musicais
suas partes integrantes a saber:
.composições extintores de incêndio, cio aricuri, crina de cavalo, crina em ge- para cereais, máquinas para fabricar eacofdeões,
cordas para Instrumentos mu.
ro, corrosivos. cromatos. corantes, ares> espato, ervas medicinais, extratos oleo- Papel c máquinas de Impressão, dinamos sicaLs, assovios, bandolins, banjos, ba.
e
receptáculos
aOtos; descotantes, desincruatantes. dis- so; estopas, extratos de plantas, enxóterias para jazs-band, barítonos, borai.
Classe 7
solventes; emulsões fotográficas, eixo fre,• Malas, fibras vegetais, flairesasécas,
bardinos, bumbos, caixas de MIISiCtl, d*
Máquinas
e
utensílios
para
sereia
usafre, éter, emialtes estereatos; fenol, fit grafites, goma em bruto, granito em
dos exclusivamente na agricultura e órgão, de plano, cavaquinhos, calos, p'a.
ases sessabaizados para fotografias. ri- bruto, kieselghur, líquidos de plantas, horticultura a saber: arados, abridores nos, citras, clarins. canbolos, clarinetas,
xadores, formo' lostatos Industriais, fós. látex em bruto, ou parcialmente prepa- ds sulcos, adubadeiras, ancinhos me- concertinas, cornetas e cornetões, cor.
foros industi-iais fluoretos; qalvanizado- rado, minérios metálicos, madeiras em canicos e ampla:adores combinados. activa. flautas, flautins, guitarras, gaires. gelatina para fotografias e pintura. bruto ou parcialmente trabalhados, em
arrarvadores mecânicos para aça-imi- tas. hanasbniens, harmônios, harpas, ligiz, glicerina; hidratos hidrosu/fitos: toras, serradas e aplainaas, mica, mar tara. batedeiras para cereais. bambas ras, órgaos, pandeiros. pistões, pratos
impermeabilizantea 'toa:actos; lacas; mores em bruto, óxido de manganês. gani adubar. ceifadeiras, carpideiras. de bandas, rabecas, realejos, _requintas.
massas para pintura, siaanésio. mer Usas de Tascas vegetais, óleos de linha sedados para arroz. charruas para agri- saxofones. tambores, tamborins, tantans„
Cano: nitratos, netttralis3dOrer5 naroce- ça em bruto ou parcialmente prepara- cultura. Cultivadores, debulhadoras. taroes, timbales, trombones, trompstas.
Lasse: óxidos, oxlciantss óleos Para doo. p lumbagina era bruto, pó de moi destocaclores, desen l caradores, esmagatubas, violas e violões
Têrmo n.° 655.397, de 10-8-1964
Companhia Brasileira de Roupas
Guanabara

co[mtsIt

•
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madeiras, formões, foices, serro para cias, bandejas, biscoiteiras, bombonie- Pisolões, pólvora, cadinho, substlinclittl
Clame 10
Para distinguir: Abaixa-linguas, abre- cortar capim, frerolhos, facas, facões res. bules, banheiros, copos, caldeirões, explosivas, tanque de guerra, torpedo
bocas, adenótomos, afastadores, agrafos, fechaduras, fruteira& funis, fõrraas para cadinho, cachepots, castiçais, canecas,
tracs
agrafos Para osso& agulhas para inje- doces, bolos, empadas e pudins, flanes caçarolas, comedores para aves, cofres,
•
Classe 19
ção, algodão hidrófilo, alicates, amálga. fivela, furadores, ferramentas cortantes cubas, compoteiras descansa-talheres, o- Animais vivos inclusive .aves, ovos ent
geral, inclusive do bicho da sigla
mas, aparadores, aparadores para fins ou perfurantes para marceneiros, fechos carradeiras, filtros, formas, gruas, friClasse 20
médico-cirfagicos, aparelhos para mas- de metal, ferraduras, forminhas, fitas gideiras, formas, glocos, jarras, licoreisagens, aparelhos de pressas, arterial, de aço, ganchos, guarnições de metal, roa lavatorios, leiteiras, mantegueiras; Petrechos navais e aeronáuticos; Ancoaparelhos .de diatermia, aparelhas de gatfos, gatahos para quadros, grampos moringo, pires, panelas, pipos, potes, ras, bóias, cinta de natação, fateixaal
flutuadores para hidrometria, para.
raios ultra-violeta, aparelhos de raio X, para emendas de correias, grades para pratos para ornatos, piló-la pias, porta. quedas e aalva-vidas
aparelhos de infra-vermelho, aparelhos fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros joias, sopeiras, saladeiras, serviços pa.
Classe 21
de surdez, assentos para enfermos, ata. gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joe- ra eefrescos, serviços para frios, cha e
duras; bisturis, cadeiras para clinica lhos, jarros, limas lâminas licoreiros jantar, travessas, talhas, tijelas, vasos; Para distinguir: Veiculos e suas parteli
integrantes: Aros para bibidetas, .autoa
médica, cambraia hidróNla, caiadas, c:a- latas, luvas, linguetas, leiteiras, macha.
vasos sanitários. xicaras
móveis, auto-caminhões, aviões, amor.
nulas. cataplasmas de feltro, catgiit, cê- diabas, molas para portas, martelos
16
tecedores, alavancas de cambio, braços,
ra laminada, cêra para incrustações e marratas, matrizes, marmitas, maçanetas Para distinguir:Classe
Materiais para consta breques, braços para veículos, biciclearticulações, céaa colantes cintas para mossas, machetes, rimategueiras malhos :ões e decorações:
Argamassas. argila.
carrinhos de asilo e carretas, canal..
fins clínicos, cintas umbelicals, calhe- navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas areia, azulejos, gatentes. balaustres. tido. tas,
nhonetes.,
carras ambulantes, caminhões
pregos,
ponteiros,
parafusos
porcas
res cortantes. compressas de tecidos.
:os de cimento, bloros para pavanentatratores, carros-berços, carros*
costótomos, diretas; dentes artificiais pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão, ção calhas, cimento, cal, cré. chapas carros,
tanques, carros-irrigadores, carros, cirporta-jóias, paliteiros. panelas puxadodentaduras, depressores, dilatadores, du- res,
placas, pregadores, porta-esponjas, solaptes caibros, caixilhos; colunas; culares para veiculo', echos de veiculai
chas, drenas, duchas vaginais; elevado. peneiras,
pinos, plainas perfuradeiras chapas para coberturas, caixas dágua. roças, carocerlas. charola, chapas cir..
res, espartilhos, espéculos vaginais, es. pires pinças,
panelões, porta-copos e :Mau para coberturas, caixas dágua, carrinhos para máquina: de escrever "
ponhas clinicas, estufas, espátulas, ma garrafas, passadores
de roupa, presi- caixas de descarga para eixos. edifica- corrediços, para veiculo& direção, dulia
capelos, s escopros, extratores, escavadocadeiral, estribos, escadas rolantes, elerastelos, roldanas, ralos, regadores ções premoidadas. estuque, emulsoo
lhas,
rei; fios de linho para tendas, facas; rebites, reduções, recipientes de metal, rase asfáltico, estacas, esquadrias, estru- vadores para passageiros e para carga,
ganchos para músculos telafõmetroa, rodízios, roscas de aço inoxidável, re. turas metálicas para construções, lame- ehgates para carros, eixos de direção,
gazes, godivas. goivas, gêsso, grampos gistros de aço 'inoxidável registros, las de metal, ladrilhos, lambris luvas freios, fronteiras para veículos. guidão
para soturas, guta-percha; histerõme. serras, serrotes, sifaas, saleiros, sacarró- de junção, lages, Iageotas. matei tal iso- locomotivas, lanchas, mdtociclos, molaa.
troa; • irrigadores, instrumentos cirúrgi. lhas, torquezes, trilhos -tubos subula- lante contra frio e calor, manilhas, aias-. tas, reboques. radiadores para veiculo&
coa para operações; ligaduras de 4- ções, ampeas, travadeiras- telas de sas para revestimentos de paredes. ma- rodas para veiculo, selins, trici cles, tia
Mo:1o, liquido& • pós para limpeza e arame, trincos, taças, travessas, tesouras deiras para construções, mosa i cos, pro- rantes; para veículos vagões, velocipe•
polimento ara fina odontológicos,
trancas, taradas, talheres talhadeiras dutos de base as'altico, produtos Jau rodas para bicialetait, raios para biciels.
luvas e dedeiras de borracha, limas pa- tampas Para paaelas e caldeirões, ter- tornar impermeabilizantes as argamas- det, vareio de controle do afogador e
ra ossos, lancetas; massas plastitas para rinas, tachos, trans de cosinha, torra- sas .de cimento e cal, hidráulica, padre- acelerador, tróleis. trolelius, verses de
fins odontológicos, mascaras para anes- deiras, orinóis, vasos, vasilhames ver- galho. produtos betuminosos. impermeacarros. toletes para carros
tesia, mesas de operações, mesas para gas, mandril de ' expansão, freza de bilizante; Iiquidos ou sob outras formas
curativos, martelos artificiais: perfura- frezar, guia de freta de chanfrar, para re \";!ntrenras e outros como nas Para distinguir:
rs 2e2 huha's de tócla
dores, pés e braços artificiais, placas ventosas, maletas, haus para 'sacos de constru.,ões, persianas. placas para pa- espécie; fios e linhas em geral para
para obturações de canais. porceianaa viagem, para pastas, balmazes, cantos vimentação. eças ornamentais de ci- bordados, costura, crochê, tecelagem,
protetores para seios, pincéis para gar- para estojos, colchetes para malas, cra- mento- ou gesso ara tetos e paredes. tricotagem .e para trabalhos manuais;
ganta pinças anatõmicas. Protetores; vos, enfeites, fecho para pastas e para oapel, para forrar casas. massaa anti fios e linhas sintéticos, plásticos e mias.
rolos ciniralcos de lã -de pau. ruge e malas, passadores de correias, pontei- moo.. para uso nas- construções. par tos; fios e linhas para pescar e fido
roda para desgaste'' denta:', fatorado- ras, prendedores de papel, suportes quetas, portas, portões,
soleiras •• de raion para. pneurnáticobk
. Classe 23
pio bugia, ruginas; • amiladeiras. *andatorniquetes e tubos de expansão
',ara portas, tijolos tubos de concreto.
•
raca, sada e crina para souturas, sacos
telhas.
tacos,
tubos
de
'ventilação.
raia:
para
lamas,
para - brisas, pedais, Finta"
Classe
12
para gélo e boLias para água quente,
lues 'de Cimento, igas. vigamentos e manivelas, navios, ónibus, para-choque,,
soadas, seringas para lavagens e laje- Alfinetes, agulhas, argolas, botões, cor
vitros
motocicletas, motocargas, moto furgões,
fivelas, fechos correch
des. serras, serras para raquiotomis, cheias, dedais,,
Para distinguir: Tecidos em geral, feda
Classe 17
tampões higiênicos preservativos, tira . ços, gritas de metal para enfeites d,
vestidos e presilhas
Artigos para escritório, almofadas para dos para confecções em geral, pare taleite. termômetros, tesouras, treparlos.
carimbos, almofadas para tintas, abri- peçaria e para artigos de cama e mais.
toalhas higiênicas; ventosas, verniz is°.
Classe
13
.
dores de cartas, arquivos, borrachas, algodão, alpaca, tenhamos cetim.,caroll,
Jante
para
fins
oduntológicas
•
Abotoaduras para punhos. águas ma. berços
para mataborrão, borrachas para casimiras fazendas e tecidos de lá em
Classe 11
Tinhas lapidadas, alfinetes para a.1....nai colas, brochas
para. desenhos, cofres, peças, juta, jersey, linho, nylon, pacas •
Para distinguir ferragens e ferramentas: vestuários, de metal precioso semi
Alicates, alavancas, arruelas, arrebitesr precioso ou suas imitações, anéis oe canetas, canetas tinteiro, canetas para paco, percalina, ratai, rampa, seda naargolas, aldraves, -armações de meto adorno, balangandans. berloques orn desenho, cortadores de papel. carbonos, tural, tecidos plásticos, tecidos imper.
meáveis e tec dos de pano touro.
abridores de latas, arame. aparelros de coa, broches, colares, contas de Metais carimbos, carimbadores, cola para papel,
•
veludos
chá e café, assadeiras, açucareiros, apa- ou pedras reciosas ou semareciosas t coladores, compassos, cestos para corClasse 24
relhos para lavatórios, araarielía, ares- suas imitações, asadas como adoram respondencia. desenhadores, duplicadotas, aros, almofadrises, amolar...ares. ou na confecçao de bijouteriu, corsear res. datadores, estojos para desenhos, Para distinguir artefatos de algodão,
amoladores de ferramentas, alças para tes de uso individual ara adorno, dia estojos para canetas, estojos com minas, nylon, plásticos, cânhamo, caro& . juta,
esquadros, estojos para lápis, espetos, lã, linho, paco-paco, ratai, raiou, sede
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
lapidados, esmeraldas !acidadas estiletes
para papéis, furadores, fitas natural e outras fibras: Alamares, aatca.
bandejas, bacias, mombonieres . baldes mantes
usecial.has com -sanha pulseiras, ii iras para máquinas de escrever, grafites dores, bicos, bolsas, de tecidos para seborboleths, baterias, bases de metal bra- Inaladas,
topázios lapidados. surmalinas para lapiseiras, goma arábica, grampea- nhoras,. bordados, borlas, bandeiras. corçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
lapidadas e tarquezas
ta3as
dores, lápis em geral, lapiseiras, ma- dões, cadarços, coadores de café, coberpara facass baterias, de cosinha, colheClasse 14
quinas para apontar lápis, minas para tas para raquetes, coberturas para cares de pedreiros, cadeados" correntes ca- Para
distinguir: Vidros comuns, lamina- grafites, minas para penas, máquinas de valos, debruns, enfeites, etiquetas, os.
bides, chaves de parafusos, conexões
entretelas, flâmulas, fitas, fran.
para encanamentos caixas de metal para dos ou trabalharos, vidro cristal, vidro escrever, máquinas de calcular, maqui- tremei°,
jas, filtros de café, galões, laços de
portões, colunas, tanos, chaves de fen- Industrial, objetos de adornos, de vidro. nas de somaç, máquinas de multiplicar, chapéus,
rnochi'as, montas, -nesgas, omda, chavep inglesas, cabeções, canecas. vidro instilhável e inquebrável, para to- mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimpassamanaries, palmilhas, pacopos, cachepots centro de mesa co- dos os fina planos, curvos ou de pal- bos, porta-lápis, porta . canetas, porta- breiras.
para v.draçai, placas, blocos de vidro cartas, prensas,. prendedores de papéis, vios, passamancs, ponpons, pingentes,
elu eteldras , caixas para condimenta de
rédeas, redes, sato& sacas, sapercevejos para papéis, perfuradores, -andas.
alimentos, cadeados, caldeirks, caçaro- simples e coloridos, tubos e is' 'os
colas, tiras, telas para bordar, zergaslas, chaleiras, cafeteiras conchas coa- vidro, espelhos, hastes, una e cabe- réguas, raspadeiras de borrões, -atendi&
Classe 25
dores, cuscuseiros, cabides de metal, ias de vidro, ampolas, tubos, almofari• para mimeógrafos, tintas e tinteiros Para distinguir: Arvores de natal, .bl . .
sei
copes,
cadinhos,
garrafas,
frascos,
caboa, caixas de ferro, cgruzetaft curvas
Classe 18
belots, bolas para enfeites • de arvores
cantoneiras, chaveiros, casava:a•, da- graus, mamadeiras, fôrmas para fornos. Acido picrico I azotato de chumbo, ar- de natal, cartas Jeograficas, cartões posvenas, cremones. cadinros crivos, ahan- assadeiras, compoteiras, saladeira, jardi- mas. balas de aço, bambas, busca-pés, ta', cartazes, diplaya, desenhos artísti. talices, pra- canhões, cápsulas .para armas de fogo, cos, desenhos, decalcomania para teci...lradores . costado, cabos, chaves cha- neira, porta-jóias, cántaros
ves para porcas circulares chaves toa- tos, xicaras, fiteiro s bandeljas, pires,
cartuchos de munições, chumbo para dos. estatuas, estatuetas,
graguimétrica, correntes para chaves, col- coreiroa vasos, serviços para refres- caça, clavinas, dinamites, espoletas co- varas, grutas de vidro, estampas,
figuras de Jr.,
trates, chaves para porcas, distintivos, cos, taças, vasilhames, niantegueiras. muns. espoletas elétricas, espoletas de natos, festões, fotografias frutas de loudobradiças, descanço para talheres, pra- cápsulas, pendentes • garrafas térmica, percussão. explosivos, fogos de arti- ça. Siguras para enfeitar bolos de anitos e copos, enxadas, esferas, resgates,
Classe 15
ficio, fogos de bengala, foguetes, fós- versario*. batizados, casamentos e ou,enfeltes• de metal, estribos, upáadas Para distinguir: Artefatos de louça, bar- foros de dr, gelatina fulminante, gra- tras quaisquer comemorações, imagens.
estojos de metal para carimbos, eixos ro e terracota, "arteSstos de porcelana, nadas, materiais explosivos, morteiros, letreiros, manequins, maquetas, obras ara
expandidos para tubos, estruturas metá- louças militarias; alguidares, almofari- munições de caçador, nitroglicerina, nl• asneai. obro de pintura, painel& e carlicas, escarradeiras, espremedores. opa- z" assadeiras, bidets, bebedouro., be- trocelulose, petardos, projetil, pipocas, tazes para decorações e para exposiçãO
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vulcanizada ou asbestos, lonas de canhaprojetos, mostruários de mercadorias
versas e para propaganda, suportas ar- mo. Ou juta, linhas ardas, mangueiras,
tistica' para vitrines. estatuetas para massas para calafetar, rolhas, tendas de
lona, válvulas
Classe 26
Classe 32
Artefatos de madeira, osao ou marfim,
is não incluídos em outras classes
Para distinguir: Almanaques, agendas,
Classe 27
anuários,. albuns impressos, 'boletins, caArtefatos de palha ou fibra. não Inclui- talogo" edições impiessas, folhetos,
dos tos outras classes
jornais, livros Impressos, publicações
Classe 28
Impressas, revistas. orgáos de publica
Para distinguir: Artefatos de material dada, programas radiofónicos, radio
plástico e de nylon: Recipientes fabritelevisionado.
cados de material plástico, revestimen•
Classe 34
Ias confeccionados de substancias animais e vegetais; Argolas, açucareiros, Para distinguir: Os seguintes artigos:
armações para óculos, bules, bandejas. . Tapetes para automóveis, :apeia" corbase. para tele‘ones, baldes, bacias, boi. tinas, passadeiras. capachos. tivó!eos,
asa, caixas, carteiras chapas, cabos oleados e encerado., panos para assehos
""e paredes
para ferramentas e utensílios, cruietas,
caixas para acondicionamento de ali• classe 35
mentos, caixas de material plástico para Couros e peles preparadas ou não, cabaterias, coadores, coos, canecas to- murças, couros, vaquetas, pelicas e arlheres, conchas, cestas para paca cesta tefatos dos mesmos: Almofadas de couabas capas para álbuns e para livros ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
cálices, cestos, castiçais para veias,
tirantes para arreios e valises
caixas para guarda de objetos. estia
Classe 38
chim coadores para chá, descanso para
pratos, capas e capinhas de pláséuee Aros para guardanapos de pape.
para sorvetes, .caixinhas de plástico aglutinados, álbuns (em branco). álbum
para sorvetes. colheriahas, pasinflaz. blocos para anotações, bobinas brochn
garfinhos de plástico para sorvetes far- no não impressas, cadernos de moam
minhas de plástico para sorvetes discos ver, capas par adocumentos, carteiras.
embreagens de material plástico emba- caixas de papelão, cadernetas, cederlagens de material plástico pasa sorve- nos, caixas -de cartão, caixas para pate. estojos para objetos, espumas de pelaria, carteies de visitas, cartões co
nadou, esteiras, enfeites para automó- marciais, cartões indicas contei. carveis, massas anti-ruidos, escoadorea de tolina, cadernos de pape) melimetrado
pratos, funis, formas para doces, fitas e em branco para desenho, cadernos
Isolantes, filmes, fios de emulas" fechos escolares., cartões em branco, cartuchos
para bolsas, facas, guarniçõts, guarni- de cartolina, erapas planográficas, cações para chupetas e mamadeiras, guar- dernos de lembrança, carretéis de pa.
nições para porta-blocos. guarnições palio envelopes, envólucros para chapara liquidificadorea e para batedeiras rutos de papel, encadernação de papel
de frutas e legumes, guarnições Je ma- ou papelão, etigeetas, falhas índices,
terial plástico para ctensilios e objetos Milhas de celulose, guardanapos, livros
guarnições para bolsa" garfos, galerias não impressos livros fiscais; livros de
para cortinas, jarros, laminados, plás- contabilidade: mata-barrão; ornamentos
ticos, lancheiras, mantegueiras.
de papel. transparente: pratos. ' 2a:san°eludis, pendedores de roupas, puxado- em" papéis de estanho e de alumiai°,
res para móveis, pires, pratos palitei- papéis sem impressão papéis em branco
ro", pão de casinha, pedras pomes, arti- para impressão, papéis fantatia. menos
gos, protetoes para documentos. pu- par soma paredes, papel almaço com
=dores de Agua para uso doméstico o*
sem pauta papei crepom papel de
porta-copos, porta-niquela, porta-notas,
papel Impermeável, papel em boporta-documentos, placas, rebites. rad!. seda.
bina para impressão, papel encerado.
abas, recipientes. suportes suportes pára palei higiénico. papel impermeaxel,
guardanapos. saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para serin- para copiar papei para desenho" pa.
gas, travessas, tipos de material plás- pel para embrulho impermeabilizado
tico, sacolas, sacos. saquinhoa, vasilha- papei para encadernar, papei para esmea para acondicionamento, vasos, xl- crever, papel para imprimir, papel pacaras, colas a frio e colas não inckidas rafina para embrulhos, papei celofane,
em outra; classe*, para borracha, para papel celulose, papel de linho, Papel
cortinava para mareintiros, para sapa. absorvente, p apel para embrulhar tateiros, para vidros, pasta adesiva Para baco. papetau. recipientes de papel, rocorreias, pasta e pedras para afiar setas de papel. rótulos de papel. rolos
de papel.
rebolos, adesivos para tacos, adesivos dc . papel transparente. sacos de
cartão
Para ladrares e adesivos para azulejos Serpentinas: tabas postais,
tubeteede
papei
anéis, carretéis par tecelagem e guar.
Classe 39
rações de material plástico para ilidas
tria gera/ de p lásticos •
Para distinguir:' Artefatos de borracha.
borracha. artefatos de borracha para
Classe 2S
Escovas comuns (não incluídas nas veiculas, artefatos de borracha não inoutas classes: Arruelas, ar
classes, 6, 11, 17 e 48) espanadores e eltiidos em
irtecedoresa
assentos para ca.
ari
g
galas.
vassouras
demos.
borrachas
para
aros 'batentes de
Classe 30
cofre, buchas de estabilizados, buchas,
Armações de guarda-chuvas, e guarda- buchas para lumelo, . batente de porta..
sóis, capas, cabos e castdes, de guarda batente de chassis, bicos para mamadeisóis, guarda chuvas, gualda-sóis, pon- ras, braçadeiras. bocais. bases para teteiras de guarda chuvas, guarda-siós, lefones. borrachas para carrinhos indusbengalas. sombrinhas, varetas de guard triais, borracha para amortecedores,
da- chuvas, virolas e guarda-chuvas bainhas de borracha para rédeas, cochim
Classe 31
de motor. amaras de ar. chupetas corPara distinguir: Aneis para vedação, dões massiços de borracha cabos para
arruelas de borracha, correias de trans. ferramentas, chuveiros. calços de bormissão, cortiça, couro, fibra, barbantes. racha, chapas e centros de mesa, corbarracas de campanha, bolas para vai- das de borracha, cápsulas de borracha
valas, buchas, composições para ve- para centro de mesa. calços de borra,dar recipientes, cordas, cardeis, diafrag- cha para máquinas, copos de borracha
ma. para veadções, encerados, Sio"
para freios, dedeiras. desentupideiras.
tas, falhos, • forros de borracha, fibra discos de mesa, descanso para pratos.

encostos, embolsa esguichos, estro/ os.
esponjas de borracha em quebraaicta
para torneiras, fios de borracha liso"
fôrmas de borracha, guarnições para
móveis, guarnições de borracha para
automóveis, guarnições para veiculas.
lancheiras para escolares, laminas de
borracha para degrawa listas de borracha para Janelas e para portas, lençóis
de borracha. manoplas, maçaneta:. protetores pára para-lamas, protetores de
para-choques, pedal de acelerador. pedal de partida, pesas sara bastam,
pratadlos, pneumaticos, pontas de borracha para bengalas e muletas. rodas
massiças, rodízios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha 'para mavais. sanionas de vácuo, suportes de
motor: sapatas do pedal de trague. setes:emas e isoladores. suportes, aemipneumfr • suportes de zambio. sanfonas ne-partida, saltos. sola , e solados
de borracha. surdinas de botracha para
aplicação aos fios telegráfisur e . telefónicos. travadures -de porta.
tubos, tampas de borracha sara cantagotas. tinas de borracha para elaboração
de substancias (mímicas
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lussos, mostarda, Mortadela, noz-moem,
ia. noaas, paios, óleos comestíveis, cor
traz, ovas, pife" pralinés, pimenta, peal
para pudim, picles, peixes, presuntos,
patês e petit-pois, pastilhas, pizzas, pu•
dios, queijos, rações balanceadas Para
animais, requeijões, sal, saga, sardinhas.
sanduíches, salsichas, salames, sopas en•
latadas, sorvetes, suco de tomate e de
frutas, torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões, toucinho: e vinagre
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis, bittér, brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra, ghs, kumel, licos
res. acatar, punch, pimpermint, rim"
sucos de frutas em álcool, vinhos, ver.
muth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
Classe 43
Para distinguir: Refrescos e águas naturais e artificiais, usadas como bebi.
das, não incluidas na classe.3
Classe- 44
Para distinguir. Fuma em folha, ia
corda e em ralo, fumo picado, desfiada
e migado, acondicionado em latas. pacotes e quaisquer outros recipientes
adequados,' cigarrilha' • cigarros dl
pslba, residuos de fumo e rapé e bens
assim cigarros e charutos'

• Classe 40
Para distinguir: Armários, assentos,
aparadores, acolchoados, almofadas, biombos, berços para crianças, barsinhos
residenciais, balcões, bufem, banquetas,
bancos, 'camas, cadeiras, criado-mudos
cristaleiras, conjuntos de copa e cozinha, cadeiras de preguiça, cadeiras gi.
Classe 45
ratórias, colchões de moias, carrinhos Sementes e mudas para a agricultura,
de chã, caixas e móveisp ara aparelhes, horticultura é a floricultura. Olores
radiofónicos- e televisores, camiseiras.
naturais
canapés, catres, cómodas, .cochins, dis
Classe
46
pensas, dormitórios, divans, desca-isa
para guarda-chuva, discotecas de ma Para distinguir: Amido, anil, azul da
deita, etage-rs, escrivaninras, estantes Prussia, alvaiade de zinco, abrasivos.
estrados de camas, enxergões ascani 'algodão preparado para limpar metais,
nhos, guarda roupa" guarda .comida detergentes, espermacetes, extrato de
lavatórios,- mesas, móveis para jardins anil, fecula para tecidos, fósforos de
mesas de . centro. mesinhas, móveis esta cera e de madeira, goma para lavanfados.' mesa .: de toucador, móveis para deria, limpadores de luvas, liquidas da
terraços, oratórios, penteadeiras, porta branquear tecidos, liquidas mata-gorduchapéus, prateleiras, poltronas, porta ras para roupas e mata óleos para rogo
vasos, sofás, sapateiras, salas de visita, pais, oleina, óleos para lrnipezas de carsalas de jantar, sofás-camas, travessei' ros, pós de branquear roupa, talicata
chicotes de couro, carneiras. capas para- de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
álbuns e para . livros. embalagens 'de sabão _anum, sabão de esfregar e aim
couro, estojos, gaarniçõeS de coara para ponáceos, tijolos de polir e verniz para
calçados
automóveis,- guarnições para porta-bloClasse 47
cos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-níqueis, pastas, pulseiras Óleos de qualquer espécie para 11~
de couro, rédeas, selins, sacos para via- nação, nauecimento e lubrificação. Nd
gem. sacolas, saltos, solas e solados. trólea .refinado, semi-refinado e alia
refinado, cora ou sem a mistura do
tirantes para arreios e valises
óleos minerais„ animais ou vegetaie,
ros e bastes
•
oant a iluminação aquecimento, !abri,
Classe 41 •
ficado ou combustão, e graxas. Preto
Para distinguir alcachofras. al:trta. alho duros • óleos
combustiveis provmd.
aspargos, açucar, alimentos para, anientes
de
petróleo
mais, amido. amendoim, ameixas, amênClasse
48
doas, araruta, arroz, atum, aveia, avePare distinguir: Perfumes, essêndaa, or‘
las. azeite, azeitonas, banha, bacalhau tratos água de colónia, água
de toucabatatas, balas, biscoitos, bombons, bola- dor, água de beleza,
ua de quine
chas, baunilha, café em pó e em grão, agua de irisas, água deágalfazema,
água
camarão, canela em, Rau e em pó cacau, para barba, loções e tónicos para os
carnes, chã caramelos, chocolates, coa- cabelos e para a pele, brilhantina, baia.
feito, crsvo, cereais, creme de leite. dolina, batons, cosméticos, fixadores
cremes atimeaticio" compotas. carmim" de penteados, petrédeos, óleo. para ai
coalhadas, castanhas, cebola, condimen. cabelos, creme evanescente, cremes cor.
tos para alimentos, colorantes, couriços duroscs e pomadas para limpeza da pe.
dendê. doces, doces de frutas, espinafre le e "maquilage". desodo.
essências alimentares, empadas, ervilhas, santas, vinagre aromático, pó de arcos
taxavas, extrato de tomate, farinhas
e talco pefumado ou alo, /apta para
mentidas, Mau, fécula, flocos, fare- pestana e sobrancelhas, preparados para
lo, fermentos, feijão, figos, frios. frutas embelezar cibos e olhos, carmim para
Secas e' naturais, cristalizadas, glicose, o rosto e para os lábios, sabão e creme
goma de mascar, lagosta, gorduras, gra- para barbear, sabão liquido perfumado

nulo*, erva doce, erva . mate, hortaliças, línguas, leite condensado e em p4.
legumes em conserva. lentilhas, linguiça, louro, massas aliznenticias. mariscos,
manteiga, margarina, marmelada,. ma,
carr. nassa de tomate, rael. Melado,
Mats, auma para mingaus, molhos, mo.

ou não, sabonetes. dentlfrIclos em pó.
pasta ots liquido; sais perfumados Para
banhos, pentes, vaporizadores de pene.
me escovas para dentes, cabelos, untai

e cilios, rum de louro, saquinho perfU4
atado, preparados em pó, pasta, ligaia
do s tijolos ara o tratamento das unho,

1.

ama

4.
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dissolventes e vernizes, removedores dai
'Ruo n.• 655.446, de 10-8-64
cuticular; glicerina perfumada para os ramo 8. A. — Indústria e Comércio.
cabelos e preparados para dseco/oExportação e Importação
tir unhas, cilios e pintas ou sinais arti
Rio Grande ,-1.) S.11
ficiais, óleos para a pele
Classe 49
todos os esportes, brinquedos em torma
de animais, balões de brincuedo. bilha
Jogos. brtnquedos. artigos despor03 e
passatempos, a saber: álbuns o /,a re.
Cortar e armar aviões. ato nuiveis
res. brinquedos enecAnicos. brinquedo,
aros, argolas, bercinhos, bonecas, bone
cos. baralhos de cartas h' !as para
em forma de mâtrumentos mush:ais
brinquedos em forma de armar. brio
r •
quedos de borracha com ou sem asso
vlo, carrinhos, carrocinhas. caminhões
cartas de Jogar. chocai:os. caneleira:.
CO- ela ENP E L2P
'
para esporte, carte•es para lõto casinhas de brinquedo., casinhas de armar.
cadeiras de brinquedo, carteiras e en• ' Classe I'
velopes com tõlhas para recortar
Banha
armar, calçados para bonecas, corda,:
para pular, clavinas para -tiro ao alvo,
655.447,
de 10-8-64
Termo me
copos de dados, caixinhas de música r)amo S. t.
Indúst,ia
Cumért.io,
dados, dardos, discos, dominós. espio
Exportação e Imt.urta';ão
gardas de brpinqUedo. espingardas de
Rio Grande do
vento. estaquinhas para jogar, enigmas.
engenhos de guerra de brinquedo, fer. rinhos de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais
figuras para rogo de xadrez, fogões e
fogãozinros de brinquedos, jogos de
futebol de mesa, joelheiras para esporte.
ganchos para pesca, guisos para crianças, halteres, anzóis, iscas artificiais
para pesca, jogos de damas, jogos de
dominó, logos de raquete. linhas para
pesca. luvas para box, para esgrima,
para jogador de soco, máscaras carne
valescas, mesas de bithar de campista
Cl asse 41
de roleta, de xadrez, mobilias dr. brio
Presumo
quedo. miniaturas de ctensilios domés11•11nnn•nnn••
soe ticos. patins, patinetes pitiez. petecas,
Termo
n.°
655.448,
Je 10 8 64
plarquetas para ginástica, peças de
Nulo
S.
A.
—
Indús'ria
e 2:ninércio,
Jogos de damas, dominó e xadrez, peloExportação e Importação
tas, pianos e outros instrumentos musika.) Grande ,la Sul
cais de brinquedo, pistolas de atirar
flexas, papagaios de papel, panelinhas,
quebra-cabeças em forma de armar
raquetes, re:les, de pesca, redes para
jogos, rodas de roletas, revólver de
brinquedo, soldadinhos de chumbo, tableiros para jogos, tacos de bilhar,
PC11111.14 !!!
siu
. tambores para crianças, tamburéus,
„.,"*If.
tamboretes, tênis de mesa, trens e viasrauffint•'
férreas para brinquedos, varas Para
Z 23!
. P.
pesca, vagonetes e zepelins
3M. IED. E COW •
mi.
Classe 33
U.7., Se
Titulo

likEW
11.

Tênno a.' 655.450, de 10-8-64
nono a.° 655.455, de 10-3-64
Dam° 8. A. — Indústria e Comércio. Daino 8. A. — Indústria e Cocafrcla,
Exportação e Importação
Exportação e Imp,,rtação
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
saockfros
"MORTADELA
—

C.
41
Martadela

—
Termo n.° 655.451. de 10-8-64
Damo S. A. — Inclús'cia e Comércio,
.E.xportação e Lm ,o-dição
1-tio Grande Ca Sul

DA04 5/-A. 1;.:_11,

IN lha Mn

'r::• .:nr.

,t PRODUros s_
0,7010RTADEtA '14'

0 :, . ',. . :

•••}..,,:*.

zup, "*:

Ciasse 41
Presunto zozido
Termo n.° 655.456, de 10-8-64
Dant° 8. A — Indús . ^l a e Comércio.
Exportação e Importação
Rio Grande do Sul

Classe 41
Mortadela
Termo n.° 655.452, de 10-8-64
Damo S. A. — Indástril c Comércio,
Exportação e Iraporta;Eo
R.c Grande !o -Sul

MOI(' re •*ouiges
,

r
RRESIINNIGOZIDW
Lr,EE•à:
s,A. mugi..
lu MO

•

Ia

Ra.

AN,

Classe 41
Presunto cozido

in103/1•0 it DM rata
moa

Têrmo n.° 655.457, de 10-8-1964
Damo S.A. — Indústria e Comércio.
Exportação e Importação
Rio Grand do Sul

Classe 41
Salann.
Termo n.° 655.451 de 10-8,64
namo S. A. — Indústrá e Comércio,
Exportação e Ttriporta,:30
Pjo G rande
Sul

(se 41

CUM!, 34. ZELi. E em:.

.Salame

,

•1.•••••.. ao remem....

Termo n.° 655.449. de 10-8-64
1)erno 8. A — Indestril e 0...,11él
nxportaçào e Imp-Nrtaçáo
4‘
!o S

015,Mla

CH,se
Salame

.

Classe 41
Presunto
Termo n. o 655.458, de 10-8-1964
Damo S.A. — Indústria e Comércio
Exportação e Importação
Rio Grande do Sul

Term on.° 655.454 de 10-8-64
A.
1-.(iústria e Comércio.
Exportação ,•
12,0
H Sul

DaMO S.

miwra Da Pf001009 IRMOS

NIIRESUNT,01
•

IMICC 5141. IND. E CU.
t.flCO +AA.,. •43
o C44W0;, n ,4
•

onsaaes tais or em,
.•

••n n ••••••••n••nn •••n:'

F.o

t.-Aaspe 41
Copa

n

IMO mast•

4u 044 Fr

e

r.4)a.,

Termo n.° 655.445, de 10-8-64
Damo 8. A. — Indústria e Comércio,
Exportação e Imp -1rtação
Rio Grande do St,'

Dezembro de 1964
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Sa1acne

Classe 41
Presunto

MIL
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Termo n.° 655.459, de 10-8-1964
Damo S.A. — Indústria e Comércio,
Exportação e Importaçao
Rio Grande do Sul

Termos na. 655.464 a 655.466, de
10-8-1961
Cia. Riograndense de
Codesa

111)

Termo n. 9 655.468, de 10-84.96$
Agro-Pecuária e Indussial Sautu
Bárbara Ltda.
Paraná

Estojos S.A.
Rio Grande do Sul

AGRO-PECUÁRIA

•

f

CODESA

E INDUSTRIAL

Indústria. Brasileira

SANTA BARBARA
Classes: 4, 19 e 41
Titulo

srs:s.

Classe 26
Artefatos de madeira, õsso ou marfim,
não incluídos em outra., classes
Classe 40
Móveis era geral de metal, vidro, de
AMO àill
.CCE r22; Z ttrP
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
Classe 41
usadas, almo çadas, acolchoados para
Banha
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares. berços, biombos.
Trmo n.° 655,460, de 10-8-1964
Damo S.A. — Indústria e Comércio, cadeiras, carrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Exportação e Importação
para sala de jantar e sala de visitas.
R :o Grande do Sul
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gab:octes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
,t BANHO
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
-T---,:•;.:'Çij,!:,,s2:;-_-:L..1
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
.
-CAr4S/A,- 1--)
J ; s1. E CV. tXP. C 1,1P.I1
mesinhas, mesinhas para rádio e televi
, (K,„....7.,t C.:4,0%r N5k!!!",5 i•
.
Silo, mesinhas para televisão, molduras
mi,njt,s`li.,
para quadros, porta-retí atos, poltronas,
''
•
••••• c. 'o, 0.0j, Na. i •
poltronas-camas, prateleiras. porta-chaf
,,
e e ., MW.....NRIS/00.10
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
:-. ....
y I, annrvi,:,"
vitrines
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral
Classe 41
anúncios impressos, açõds, apólices, biBanha
— lhetes, bilhetes de sorteio. cheques, carTermo n•° 655.461, de 10-8-1964
tões comerciais e de sasitds, duplicatas
Drogarias e Farmácia Popular Ltda. debentsres, envelopes, fatcras, folhinhas.
Rio Grande do Sul
letras de câmbio, notas fiscaià, notas
promissórias. papeis de correspondacia,
passagens, publicidade e propaganda em
geral. recibos
Termo m° 655.167, de 10-8-1964
Fiaras São jagé das Pinhais Ltda.
Paraná
;xr

OROGRRIAS

Haras São José

FARMIICIP3
Cla:.ss: 3 e 4;,
Titulo
— . —
Termo n. o 655.462. de 10-8-1964
Açaí:. Caucho S.A. — AGUA
Rio Grande do Sul

AGASA
!•Indústria Er3sileira

Classe 41
Açúcar em pó e eia talsS:ts, sisstalizado
e ref,nacla
Termo n.° 655.-U3, de 1031964
Codes,i — Cia. Riog,..indrn.se de
F,stoj..
R:o G...1:11.‘ do Sul

CODESA
RIOGRArJricNSE

DE ESTOJOS SIA.
Nome Comercial

dos Pinhais
Classes: 19, 33 e 41
Titulo
Têrmos as. 655.470 e 655.471, de
10-8-64
P. Tumelero
Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO

TEMPO MERRI
nduarria kl,aaile n r•

de 1964 4631

gráficas. a saber: :ilhoas. icanals, pis'
ohcaySes era geral, programas radiofér
/ 2ICOS, progiarnas teleis:onandos, peças
1 teatrais e cinematográficas, revistas

'ferino n.° 655.475, de 10-8-64
Laticínios Agostinho Bonsi S. A.
Minas Gerais

Prorrogação

Termo n.° 655.469, de 10-8-64
Oscar Lourenço
Guanabara

e.

PRORROGAÇA0

bs t nn Lourcr_
ujç o
.

URODI !—
Indústria Brasileira

Classe 41
Laticínios em geral
Termo n.° 655.476 de 10-8-64
Laticinios Agostinho Possi S. A.
Minas Gerais

Clas:e 3
Chn preparado /arma sSutico indicado,
no trais-monto ci ureccmia e ovas manifestações é . Corno en tirético
----Têrmo n.° 655.472, de 10-8-64

Vidronal Lida
Minas Gemi.

VIDRONAL
Classe 14
Para Cllstin g u r; Projetores, castiçais
imagens, pingentes, cramines, a.4s,rn co
trio outros artigos de iluminação em vi
Classe 41
dro. garrafas de vidro, canecas de viLaticínios em
dro, jarros de vidro, porta-talheres de
vidro. compofeiras de vidro, frute
Termo n.° 655.47r. de 10-8-64
de vidro, taças de vidro, conchas de vi- Indústria de Guarda-Cruvas e Sorak
dro, pratos de vidro, espremedores ge
&ias e Comércio Ltda.
4rutas de vidro, biacoteiras de vidro, caiMinas Gerais
xas devidro, para doces, para bombons
pótes de vidro com ou sem rolias de
vidro, para liqu dos e sólidos, e artigos
'PRORRODAÇAQ
analogos do vidro para mesa. rópa e
cosinha, farras e vasos de vidro para
flórea podendo a marca ser ainda em
CASA P. P1HRETT3
papeis de escritório e de correspandes.
das, anuncios.e propaganda em geral,
embalagens e qualquer fôrma de accnClasse 30
dicionamento
Titulo
Tèrtno n.° 655.473, de .10-8-64
Divalor
Dl,tribiildora de Valores
S. A.
Minas Gerais

DIVALOR.
Distribuidora de
Valores S.A.

Llasse 42

Para distinguir: Bsbidas alcoólicas e
1ermentadas: aq uardente. anizetes e ePeriEWS. bagaceira. batida, cachaça, cer•
vejas, conhaque vinho espumantes,
fernet beb , das alcoólica.- de frutas, genebra gengib,:rra. gin kirsch, Mimei
levas
-hum Stant-211r. tafià.
vodca
cl,,,e 41
17/111rr2is águas qasasn
artill
rh ;s. bebidas e ,-,pumantes sem álcool
guaraná. gasosa essências para refrifle.
cantes, refrescos, refrigerantes, soda
suco de frutas, sifões e xaropes

Dezembro

Nome comercial

Temo n.° 655.474, de 10 - 8.64

Divalos

Distribnirlora de Woren
S. A.
Minas Grais

Temo a.9 655.478, de 10-8-64
A Construtora Metano Ltda.
Guanabara

')Isat
Classe 16

Para assinalar: esquadrias, telhas, S.*
cos, ladrilhos, colunas, vigas e painstia

de concreto pré-fabricados
Termo n.9 655.479, de 10-8-64
Estofados Hollywood Indústria e
Comércio Ltda.
Guanabara

DIVALOh

NOLLYWOCD

Classe 32
Para distinguir: jornais, revistas e publicações em geral albtms, programas
radiofónicos, peças teatrais e einemato-

1141,13STRIA BRASILEMA
Classe 40
Acolchoados, colchões e travesseiro*

'N •
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Termo n.° 655.480, de 101-64
Francisco A. 13astos
São Paulo

MARIO UPICIAL

Termo a.0 655-.507, de 10-8-1964
ETECO
Empresa 'récnica Auxiliar
d. Construção Ltda,
Jaanaba

NATALINO

BROSSILCO S.A.
LUMINISTRAÇÃO i PARTICIPAÇOES

/111‘N

EMPRÉZA
ETECO
TÉCNICA AUXILIAR
DE CONSTRUÇÃO

Nome Comercial
Termo n. 9 655.493 de 10-8-1964
Padaria Santa Marta Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n.9 655.481. de 10-8-64
João Maschke & Cia.
Paraná

jBOAS

FESTAS
11

Classes: 1 a 50
Frase de propaganda

IND. BRASILEIRA
Classe 29
Escovas com suporte para bacia sanitária
Termo n. 9 655.482, de10-8-64
Fábrica de Inseticidas Agroznenka Ltda.
São Paulo

Termo ri. , 655.487. de 10-8-1964
Carlos Maia de Souza
São Paulo

11 A D

AGROMENKA
IfID. BRASILEIRA
Classe li.)
Máscara contra gazes
Termo n.° 655.483, de 10-8-190 Axel Thosing Sorensen
São Paulo

Dezembro de 1964

Termo n.o 655.491, de 10-8-1964
Brossilco S.A. Administração e
Participações
São Paulo

Timo n.° 655.486, de 10-8-1964
Carlos Maia de Souza
São Paulo

Classe 32
Um jornai

UICK

(Seção III)

Classes: -11, -12. 43 e 44
Título
Terme n.o 655.488, de 10-8-1964
Credival — Títulos e Valores Ltda
São Paulo.
-

Santa

ah

Indústria Brasileira

INDCTSTRIA BRASILEIRA

Classe 33
Serviços. d4 financiamentos, investimentos, administração de bens, comra e
venda de títulos e ações

Classe 26
Plásticos em gerai

Termo n.° 655.489, de 10-8-1964
Credival — Títulos e Valores Ltda.
São Paulo

Termo n.° 655.495, de 10-8-1964
Agencia Kelly de Automóveis Ltda.
Guanabara

•

"LEGIÃO BRASILEIRA
OEMOCRATICA"
Classe 32
Um jornal
Termo n.o 655.485, de 10-8-1964 •
Magaldi
Maia (Publicidade) Ltda.
São Paulo
T-if DE. VERDADE

Almanaques, anuários, álbuns imprestos, cartazes, catálogos, Jornais nacoliais e estrangeiros, publicações Impressag, revista. Propaganda em rádio,

televisão, Jornais, programas radiofônicos. peças teatrais e c'nematográficas
e revistas Impressas

4;0

05)-e

r crt."C

Classe 1
Tinta plástica
Termo n.° 655.510, de 10-8-1964
ETECO — Empresa Técnica Auxiliar
de Construção Ltda.
Guanabara

PLASTIFLOOk
INDCSTRIA BRASILEIRA'
Revestimento plástico para pisos

triduatris araulleir

Termo n .° 655.484, de 10-8-1964
Francisco A. Bastos
São Paulc

PLASTINTA

PLASTILUX

Indústria Brasileira

Termo . n.9 655.490 de 10-8-1964
Filast — Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.
São Paulo

Termo n.° 655.508, de 10-8-1964
ETECO — Empresa Técnica Auxiliar
de Construção Lula.
Guanabara

Classe 41
Substâncias alimentícias panificadas,
1
nomeadamente: pães, biscoitos, bolafinta plástica
chas, bõlos, roscas, massas alimentícias,
farinhas, raspas. féculas, grânulos, floTermo n.9 655.509, de 10-8-1964
cos, amido, fubá, araruta doces e
ETECO — Einprêsa Técnica Auxiliar
confeitos
de Construção Ltda.
Guanabara
Termo n.o 655.494, de 10-8-1964
Zuli Propaganda e Indústria de Silk
Screen Ltda.
Guanaba:a

CREDIVAL,

Nome Comercial

Classes; 16 e 33
Título de Estabelecimento

INDÚSTRIA BRASILEIRA

CREXIVAL - TITULOS
E VALORES VIMA.
Cla' s.- 41
Manteiga

•

Classe 21
Veículos e suas partes integrantes
Termo n.9 655.496, de 10-8-1964
Indústria Brasileira de Pinturas S.A. i
Guanabara

IBPCASA

Termos ns. 655.511 a 655.514, de
10-8-1964
ETECO — Empresa Técnica Auxiliai
de Construção Ltda.
Guanabara

ETECO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 33
Construção de casas poulares, etc.

Classe
Para distinguir: Acidos em greal, água
Termo n.° 655.497, de 10-8-1964
raz, água oxigenada, alcoois, alumen,
Indústria Brasileira de Pinturas S.A. alumiai° em 6 para pintura, alvaiade,
Gcanabara
Termo n.° 655.492, de 10-8-1964
amoniaco, anti-corrosivos, qUimicos, ar.
Padaria Bomfan Ltda
senico, azul da Prussia, azul ultramar.
Rio Grande do Sul
carbonatos, em geral carão, cloretos em
geral, corantes, creosoto para indústria,
dissolventes, esmaltes químicos, fenol e
seus derivados, fumo negro para apliClasse 1
cação em pinturas, glicerina para apli
Tintas, etc.
cação industrial, ridratos, hidrogênio.
Termo a.9 655.498, de 10-8-1964
hidroquinina, hidrosulfitos, hiposulfitos,
Giovani Gomes
ioduretos, laca, magnésio, materiais coIndústria Brasileira
Minas Gerais
rantes e .descorantes, nitratos, exigenio
potassa, potassio de sódio, preparados
Classe 41
quimicos usados em laboratórios fotoSubstancias alimentícias panificadas
gráficos, produtos químicos para tirar
nomeadamente: pães, biscoitos, bola
manchas, produtos químicos para pio
chas, belos, roscas, massas-alimenticias
tura, reveladores gotográficos, sais quífarinhas, raspas, féculas, grânulos, flomicos usados nas industrias, solução
co, amido, fubá, araruta doces •
Classe 42
para pratear, solutos, soluções química
confeitos
kgua.rclente
para pintura e fotografias, so1vant..5
Classe 22
Fios e linhas lásticas

GRANICOR

IE3RANCA
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sulfatos, sulfitos, tintas liquidas em pó.
e sólidas, tintas preparadas para vales• nizar, tintas ara uso na indústria e na
arquitetar, vernizes quimicoa, e zinco
Classe 16
Para dminguir: Materiaia para contraglea • decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos batentes, balaustres, blocos de cimento, blotos ara pavimentação, calhais 4.drziento, cal, cré, chapas
isolantes, saibros, caixilhos, colunas,
thapaa am.a coberturas, caixas dagua,
caixas para cebertuas, ,caleas dágua,
caias de &amarga para adros, edifica-

ções rei:toldadas, eanuma, emulsáo de
base asfaltico, estacas, esquadrias estruturas metálicas para construções, lame-

las tis metal, -ladrilhos, lambris, luvas
de junçao. lago, lageotaa, material isolante contra frio- e calor, manilhas, masma par revestimento, de paredes, madeiras para construções, mosaicos, pra.
autos de base asftlt.co produtos parai
tornar impermeabiliza:nes as argaissas-i
sai de cimento e cal, hidráulica. pedraoilizantes, liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construçõeS, perannas. placas para pa-!

conjuntos para terraços, jardim e 'praia, j
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colch5es, de molas
dispensas, divisões, clivaras, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estahtes, guarda-roupas, mesas,
~tubas, mezinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo st.' 655.518, de 10-864
Teimo n.° 655.5
Banco Imobiliário e de Crédito do Estado da Guanabara Sociedade Cooperativa
Guanabara

mento ou gesso para tetos, e paredes,
papel para forrar casas, massas aatir
ruidos para uso nas construtbes, parqueias. portas, portões, casos. soleirai
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos. tubos de ventilação, tanq ues de c: .aento. v.gas. vigamentos
vítrea
Classe 28
Revestanento plástico para construções
Classe 50
Impressos . concernentes aos serviços de
construção em geral
n." 655.515, de 10-8-1964
Empresa Técnica Auxiliar
ETECO
de Constraçao Ltda.
Guanabara

AR-11E101i
DIDúSTFIA BRASUZIItik
Classe .16
Concretto celular
Termo n.o 655.516, de 10-8-1964
Emprêsa Técnica Auxiliar
de Construção Ltda.
Guanabara

ETECO ~RUA
TÉCNICA AUXILIAR
Dr. coNeTruçxo LTDA.
Nome Comercial
reirno n.° 655.517, de 10-8 -64
Carpintar:a e Marcenaria Elizeu
Visconti Ltda.
Guanabtra

BREU VISCONTI
ÍNDOSTRIA BEASILEIM
Classe 40
Móveis a: geral de metal. vidro, de
aço. made:ni, estofados ou não, inda-•
sive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo rndas. acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domicillares, berços, biombo&.
cadeiras, cantinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos

para cala de Jantar e sala de visitas.

Térmo is.' 655.521, de 10-8-64

Ozemar Dourado Moitinho
Sabia

Classe 41
Café torrado e moldo
Térrn ou.' 655.523, de 10-844
Brod & Cia.. Ltda.
Rio Grande do Sul
ARROZ
ROCIL-

.

4 o AN
ftP %
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viamntação. peças ornamentais de ci..
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Classe 33
Titulo de estabelecimento

%mo n.° 655.519, de 10-8-64*
Gregório Mareolino da Cruz

REGIMEX
rRepresentações Girais
Importação, Exportação
aasses: 1 e 33
Titulo de estabelecimento
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Classe 41
Arroz
Termo n. 655.524, de 10-8-64
(Prorrogação)
São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÂO

.et
Classe 23
Brins de algodão
Termos ;s. 655.528 a 655.531, de
10-8-64
(Prorrogacác.)
São Paulo Alpargatas

São Paulo •

S. A.

POORSOGACi0

1006111A5

Classe 30
Armações de guardaK.havas e guadaTann mi" 655.520, de 10-8-64 - sois, barbatanas, para os mesnaos, cabos
Indústria Brasileira de Pinturas S. A. e ponteiras paar bengalas guarda-chuvas e guarda-sois; capas de algodão,
Guanabara
para os mesmos, capas de seda 'guardachuvas, guarda-sois, bengalas. sombrinhas e suas partes integrantes
Classe 22
Par &distinguir: Fios de lã ein novelo:
para trabalhos manuais, Nos de sede
em meadas, fios de seda em novelos,
Classe 5
Construção de casas populares, etc.
fios de seda em carreteis. fios para tecelagem e para uso comum, fios de alTermo a.° 655.522. de 10.8-64
godão, ficai de linho, fios de canhamo
Cognac Otard S. A
fios de luta, fios de raml, fios de seda,
França
natural, fios de rayon, fios de celulose.
fios plásticos, linhas para coser em carrateis, linhas em meadas, liaras em novelos. linhas brilhantes, linhas para costura, linhas para bordar, 1:nhas para croche, linhas par tricotagem
110) •O•tetil .19111.'
4.0.4 41,
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral. para
esycRi2,
tapeçaria e para artigos de cama e
egaltke
mesa, algodão, alpaca, canhamo, cetim,
40'
*****
caroá, casimiras, fazendas e tecidos . de
(MAT E HU•DE
2: em peças, luta, lersey, linho, nylan.
'
„
• paco-paco, percalina. rami. rayon. seda
natural, tecidos plásticos, tecidos imper.
meáveis e tecidos de pano couro. veClasse 42
ludos •
Conhaques

vOLUM AIR

ONOZ11•14 P•

Classe 32

Almanaques, anuários, álbuns imprtzt
soo, cartazes, catálogos, jornais nado
aais e estrangeiros, publicações impress
ma, revistas. Propaganda em rádio,
tales/são, jornais, programas radiofáni.
co., peças teatrais é cinematográficas
e revistas unnressas
Tármos as. 655.525 a 655.527, de
10-8-64
(Prorrogação)
São Paulo Alpargatas S. A,
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Classe .30
Armações de guarda-chuvas 'e guarda.
sois, barbatanas para os mesmos, cabos
e porreiras para bengalas guarda-c:Nu.
vas e guarda sois, caaas de algodão
para os mesmos, capas de seda, guardachuvas, guarda-sois, bengalas, sombrinhas e suas partes integrantes
Classe 20
Ancoras, bolas, cintos de natação, n"--'
quedas, salva-vidas
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, Jornais Rad°.
ttais e estrangeiros, publicaçoes Ungesna, revista. Propaganda em radica
televisão, Jornais, programas radioferds
cos, peças teatrais e c.nernatográficas
. e revistas Impressas
Tênno n. '655.532. de 10-8-64
Geraldo Krupp
Rio Grande do Sul
•

Flarnatron
Indústria Brasileira
Classe
Acendedor para fogões a Vs.s
rermo. n. 655,533, cle 10-8-64 .
Schilling-I-Iillier S. A. Industrial o.
Comercial
Guanaharz

SINTEROL
Indústria Brasileira
Classe 1
Uns preparado químico ades.va à base
de resina aportada e resina sintética,
para unir metais. enadei+a, e pollesier
reforçado
Termo n. 655.534, de104-64 .
Schilling-itiller S. A. Industrial e
Comercial
Guar,aba..)

SINTECOLT
Inelslustria Brasileira'
Classe 1
Usa preparado quftidea adesivo àr )e
de resina epoxiada e reRInre slnéérlea.
para unfr metais. tnatlE iras • ,,,llester
-eforcado
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a.,* 655.539. de 1041961
Sorveteria 14r.cê Ltda.
•
Guanabara

Termo n. 655.535, de 10-8-64
Urraria José Munjo Editora
Guanabara •

Tèrmo

•

Indústria Brasileira
Classe 41
Sorvetes

menina e mõça
irá:Latria Brasileira.
,

Classe 32
Uma coleção de livros e publicaçõe•
em geral
Termo n. 655.536, de 10-8 64
Confecções Nicolau Ltda.
Guanabara

•

Termo n.° 655.540, de 10-8-1964
José Carlos Fernanda'
Rio, de Janeiro
•

MACHADINHA
DIDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 42
Aguardente de cana
Termo n.• 655.541, de 10-8-1964
Calçados Queiroz Ltda.
f.3uanabara

Classe 36 -

•

Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhes.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouras, bonés, çapacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas; chales,
cacb.ecols, calçados, chapéus, cintos,
'cintas, combinações. 'carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, •• camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos; cuim,
saias; casacos, chinelos,. dominós. achar.
pes. fantasias,, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros., jogos delidgerie,''jaquetas, laqués,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandrio, raantlbas, paletós, palas, penhoar,' pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, P ijamas . Puilhoa, perneiras, quimonos, regalos,
robe" de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
anatares; aborta, sungas, atolas ou slacks,
talar, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
e.
Termo n. 655.537, de 1Ó-8.64
Clube Federal do Itto de • Janeiro
Guanabara

'õr
intrji Clube- Federai
"14•24;•W-• do Rio de Janeiro,
Classe 33
Titulo
Térmo 2..° 655.538, de 10-8-1954
, Clube Federal do Rio de 'Janeiro
Guanabara

Clube dós Federais
, e"Jancifõdo Wd
Classe 33
Titulo.'

Termo a.° 655.545, de 10-8-1961
Calçados Queiroz Ltda.
Guanabara

Sornecedoras de força para 'foto-flash.
e meloa de controlar correntes do fotoflash. altiznetros, calibradores de aleis
'metros, precipadores de poeira, fontes
de corrente eletro-estática, osciloscópios
de alta velocidade, sistemas de comuni.
cação por micro-ondas,sta'máquinas te
doras de fadiga ou cansaço, operadas
detromagnéticamente, antenas de rádio,
lâmpadas de painel de rádio, transmissores de rádio, receptores de rádio, dispositivos receptores e transmissores de
'rádio, radar, transmissores de televisão.
Classe 36
Calçados para cavalheiros, senhoras e receptores de televisão, dispositivos pácrianças.
ra • vulcanização de pneumáticos, lâmpadas para televisão e lâmpadas eléTermo n.• 655.546, de 10-8-1961
tricas, tubos ou válvulas' a vácuo para
• Calçados Queiroz Ltda.
rádio e lâmpadas de tzlevisão, fonógra. Guanabara
f os elétricos, combinações de rádio te•
levisão, fonogralo,' tomadas, soquetes.
plugs, espelhos de plástico para eletricidade, fios elétricos, chaves elétricas.
interruptores, chaves de tomadas, fusível, pinos para tomadas e campainhas
elétricas

B.C. -BOA COMPRA,
BOM CALÇADO E
BOM CRÉDITO
.

•Classe 36
Calçados para senhoras, homens e
crianças

ATE L CO

Termo n. 0 655.542, de 10-8-1964 Classe 16
Calçados Queiroz Ltda.
distinguir:
Materiais para construPara
Guanabara
ções e decorações: Argamassas, argila,
areia, a;ulejr.s, gatentes, balaustres, blocos de cirriento. bloros para pavimentação. calhas. cimentó, cal, cr& chapas
isolantes caibros, caixilhos: ,olunas;
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etlxos. edifica.:
ções preinoldadas, estuque, elmilsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruNome Comercial
turas metálica para construções, !acne.
las de metal,. ladrilhos, lambris. luvas
Termo tu° 655.543, de. 10-8-1964
-de junção, lages, lageotas, material isoCalçados Queiroz Ltda.
lante contra frio e calor, manilhas, mas,
Guanabara
sas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as çáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedre..
gulho..produtos betuminosos, impermeabilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação. eças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
- papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos,' tubos de ventilação,' tanClasse 36
ques de cimento, vigas, vigamentos e
• Frase de propaganda
vitrós
"•nnnnn
• Téri-no n.• 655.544, de 10-8-1954
Classe 8
Calçados Queiroz Ltda.
Para distinguir: Carregadores de bateGuanabara
ria, automático, bobinas de reatância,
soldadores de resistência elétrica, fonte
de corrente de' aquecimento 'por i indu..11114
voltagem, tubos , ou válvulas, retificadoras, válvulas, pilhas, foto-eletricas, arCOPRA COMEÇA COM
tigos, acessórios e equipamentos - fotográficos, a saber: equipamento fotoClasse 36
flash. inclusive lâmpadas "foto-flash"
Frase de propaganda
e refletores 'para as' mesmas, unidades
. .

CALÇADOS
QUEIROZ LTDA.

••••••11

Têm° n.9 655.549, de 11-8-61
Recauchutagem Recamar, Ltda.
São k3Julc

,Classe 36
Frase de propaganda

Termos na. 655.547 e 655.548, de
10-8-1964
Matelco Materiais Elétricos-e de.
Construção Ltda. •
Guanabara

:COnkcções Nicolau
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RECAMAR
IND. BRASILEIRA

Case 39
Para distinguir pneus e câmaras de ar
Tèrrno n.9 655.551, de 11-8-64
Bazar Merli Ltda,
São Paulo
MERLI

Ind. Brasileira
Classe 36
Artigos Ia classe
Tèrmos ns: 655.552 'e'655.553,' de
.
11-8-64
Mapa] — Serviços Ackninistrat:vos e
.
Pro:noções Ltda.
São Paulo
WEL •
Ind. Brasileira

Classe 33
Prestação de serviços administrativos
e promoções era geral
Classe 7
Máquinas e utensilibs para . serem usa-. .
dos exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados. abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me-.
cânicos e empilhadores combinados.
arrancadorea mecânicos • para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
naar adubar, ceifadeiras. carpideiras,
ce,fados para arroz, charruas para agricultura, cultivadores, debulhadares.
destocadores, desentegradores, esmaga
deres . para a agricultura. escarrifiaa In
'as, enchovadeiras, facas para máquI-1
nas. .agricolas.- ferradeiras, gadanho:.
garras para arado. grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras Para
agricultura, máquinas inseticidas máquinas- vaporizadoras. mágOlas de
dungir, máquinas niVeladoras de terra.
máquinas perfuradoras para a agricul.
tura máquinas de plantar. motochar•
ruas máquinas regadeiras. maquinas de
roçar, de semear, para sulfatar, de
torquir. de triturar, de esfarelar terra.
Para irrigação, para matar formigas e,
outros insetos., para burrifar e pulverizar'. desinfetantes, para adubar. para

amada-feira 16
agitar • espalhar palha. para ohms
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agricolas, de
Cortar árvores, para espalhar, para ca.
pinar, máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar, para en.
aliar. máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenado.
tes mecanicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeadelsas, secadeiras
secadores de terra, tosadores de grama, tratores agricolas, válvulas para
máquinas agrícolas
Têrrno a.° 655.554, de 11-8-64
Bolichelins Ltda.
São Paulo

BOLICEELINS •
Ind. Brasileira
Classe 19
jogos de tôda a espécie
Termo n.9 655.555, de 11-8-64
Restaurante Ocer sum Ltda.
São Paulo

"LA CUCINA"
IND. BRASILEIRA
•
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar. alimentos paar animais. amido
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.
'arroz, atum, aveia. avelas, azeite, azei.
tonas. banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camará°, canela
em pau e em pó, cacau. carnes, chá.
caramelos. chocolates, confeitos, cravo,
cereais. cominho, creme de leite, cremes
alimenticios croquetes, compotas, canDica coalhada, castanha, cebola, condi.
mentos para alimentos, co/orante,
chouriços. dendê. doces, doces de frutas, espina fre , essências alimentares. em
padas. ervilhas, et:movas, extrato de to
anate, farinhas alimenticias, favas, féculas, flocos, farelo. fermentos, feijão
figos, frios, frutas secas naturais e criata/izadas: gricose, goma de Tascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina.
goiabada. gel4ias, herva doce, hervn
mate, hortaliças, lagostas. línguas. leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas. linguiça, louro, mas.
Sus alimentícias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada. macarrão, mas
sa de tomate, mel e melado, mate. mas!~ para mingaus, molhos, malsinc!
mostarda, mortadela, nós moscada. nozes óleos comestíveis, ostras. ovas,
Oca, pisos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes. presuntos, patês, petit-pois. astilhas. pizzas, podias.
gatijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduíches, salsichas, saairnes, sopas enlatadas, sorvetes. sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca. tâmaras, talha
rim, trerneços, tortas, tortas para alimento de animais e aves. torrões.
teucinho e vinagre
Têitno n.9 655.556, de 11-864
P a staurante °causa Lida
Slo Paulo

OCERTOM"
IND. BRASILEIRA
Classe 4 I
Axacholras, aletria, alho.pardos.
açúcar, alimentos paar animais, amido
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
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tuias metâlicas para coastiuções. lama
Termo n.• 655.559. de 11-8-64
Colina Representações'de Seguros Ltda, Ias de metal, ladrilhos, lambris. luvas
de junção. lages, lageotas. material
São Paulo
caramelos, chocolates, confeitos, crava,
/ante contra frio e calor. manilhas, mascereais, cominho, creme de leite, cremes
sas par revestimentos de paredes. maaliraenticios croquetes, compotas, candeiras para construções, mosaicos, prog:ca. coalhada, castanha, cebola, condidutos cic base asfalaco, produtos para
mentos pata alimentos, colorantes,
chouriços, (lande. doces, doces de frutorna: impermeabilizantes as argamastas, espinafre, essências alimentares, emsas de cimento e cal. hidráulica. pedre'SÃO PAULOpadas, ervilhas, enxovas, extrato de togulho, produtos betuminosos, impernaeamate, farinhas alimentícias, lavas, fébilizantes, líquidos ou sob outras tormas
Classes: 6 c 21
culas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
para revestimentos e outros como nas
Título
de
estabelecimento
figos, frios, frutas secas naturais e crisconstruções, per.s.anas, placas para paLes alimentícias, mariscos, manteiga,
Termo a.° 655.561. de 11-8-61
vimentação, peças ornamentais de cif
talizadas; gricose, goma de mascar, gor.
Padaria e Confeitaria Centra) de
mento ou gesso para tetos, e parede*,
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
Vila Nilo Ltda.
papel para forrar casas, massas and.
condensado, leite em pó, legumes em
São Paulo
suados para uso nas construções, pata
conserva, lentilhas, linguiça, louro, masgoelas, portas, portões, pisos, soleirat
margarina, marmelada, macarrão, masCENTRAL Dg
para portas, tijolos, tubos de concrett
duras, grânulos. grão de bico, gelatina,
VILA. NILO
telha, tacos, tubos de ventilação. tatu,
goiabada, geléias, herva doce, herva
Ind. Brasileirs
cases de cimento.. v.gas, vigamentos
sa de tomate, mel e melado, mate, mas.
vitrais
sas para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, noClasse 11
Termo n.9 655.565, de 11-8-64
zes, óleos comestiveis, ostras, ovas,
Normand(' Gomes
pães. plaos, prlinés, pimenta, pós para Para distinguir: Balas, bombons, bombocados, biscoitos, bolachas, bolos, boSão Poalo
pudins. pickles, peixes, presuntos. patês. petit-paas, astilhas, pizzas, pudins; los gelados balas de mascar, caramelos,
ACRICON
queijos, rações balanceadas para ant- choco:ate* cacau, confeitos, çrocantes
drops oces de leite simples e compostos,
Ind. brasileira
requeijões,. sal, sagu, sardinhas,
sanduíches, salsichas, salames, sopas en- doces de frutas em conservas, preparalatadas, sorvetes, sucos de tomates e Je das em massa, em calda, em compotas e
Classe 7
frutas; torradas, tapioca, tâmaras. talha. em geléias, doces, doces gelados, doces
Máquinas e implementos agrícola•
de
amendoas,
de
amendoim,
de
nozes,
ron, tremoços, tortas, tortas para alinozes, de castanha, e de frutas secas
mento de animais e aves. torrões,
Termo n. 9 655.566 de 11-8-64
cobertos com chocolates, frutas sêcas.
toucinho e vinagre
Monocar Auto Peças Ltda.
passadas e cristalizadas. geléias, gansa
São Pauto
Termo n.° 655.557, de 114-64
de mascar, pralinès, pastilhas puxapuxa,
Gardênia Indústria e Comércio de
pirulitos, pudirs, panetones, pipócas,
MONOCA.R
Roupas Ltda.
sorvetes, torrões e torradas
Ind. Brasileira
São Paulo
Termo n.9 655.562, de 11-8-64
Confecções Flamingo Ltda,
Classe 21
Santa Catarina
Peças para veLulos
A
r44 I
Termo n.° 655.567. de 11-8-64
COrebÇÇOES
Cromeaçao e 7incanern Nicrozinc Ltd*.
BRASILEIRA
PLALUNG0 VPD/
INO,
São Paulo
Classe 36
NICROZINC
Nome coa-lesmai
Para distinguir: Artigos de vestuários
ind. Brasileira
e roupas feitas em geral: Agasalhar,
Termo
n.9
655.563 de 11-8-64
aventais, alparcatas. anáguas. blusas,
confecções Flamingo Ltda.
botas, botinas, blusões, boinas, babaSanta Cata s ' Int
Classe 50
deuros, bonés, capacetes, cartolas, caraCitsmwaçao, niquelação e lanpesa slt
puças, casaçaio, coletes, capas. chalas.
peças
pi.kyr NO0
cacbecols, calçados, chapéus, cintos.
Cnd. Brasileira
ciatas, combinações. carpinhos. calças.
Tenno na 655.569. de 11-8-64
da senhoras e de crianças, calções. cal,
Tecnometal Indústria e Comercio Ltda,
ças. camisas, camisolas, camisetas,
Classe 37
São Paulo
cuecas, cerculas, colarinhos, cueiros, Roupas brancas, para cama e mesa;
saias, casacos, chinelos, dominós, achar- Acolchoados para camas, colchas, co4PECNOMET4L
pes. fantasias, fardas para militares, co- bertores, esfregões fronhas. guardanaInd. Brasileira
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- pos, jogos bordados, jogos de toalhas,
ros. jogos de lingerie, jaquetas, laquês, tençóis, mantas para camas, panos para
Classe 21
luvas, ligas, lenços, matinas, meias, cosInba e panos de pratos, toalhas de
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, pa- rosto e banho, toalhas de mesa, toa- Para distinguir: Veículos e suas partem
letós. palas, penhoar, pulover, pelerinas, /fias para Jantar, toalas para chá e integarntea: Aros para bibldetas, auto.
móveis, auto-carninhaes, aviões, amora
amigas, ponches, polainas, pijamas, purobe de chaml:fe, roupão, sobretudos, café, toalhas para haocuetas, auartd• tecedores, alavancas de cambio, braço*:
ções
para
cama
e
mesa,
toa/funhas
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
breques, braços para veiculos, bicicles
(cobre pão)
tas. carrinhos de mão e carretas, cara/a
sucteres. aborta sungas. stolas ou slacks,
tu:ar, toucas, turbantes, ternos, uniabondes.. carros ambulantes, caminhõer
Termo n..° 655.561, de 11-8-64
formes e vestidos
carros, tratores, carros-berços, carros..Engentiaria. Comércio e
tanques, cerros-irrigado;, carros, CU.
Indústria Ltda.
Têrrno n.9 655.558, de 11-8-64
roças, carocerias, chassis, chapas cir.
Colina Representações de Seguros Ltda.
São Paulo
caiares para veículos, cebos de veiculo*
São Paulo
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veiculas. chreçffa. deslia
MILLOIL
gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleind. Brasileira
vadores Para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção.
Para d.stiuguir: Materuus para et:Matriz. freios, fronteiras para veículos, guidãe
ções e decorações: Argamassas, argila locomotivas, lanchas, motociclos, mola;
areia, azulejos batentsa, balaustres. blo- motocicletas. motocargas, moto furgões,
cos de cimento, blocos ara pavimenta- manivelas, navios, ónibus, para-choque*,
ção, calhas. cimento, ca/, cré, chapas para-lamas, para-brisas, pedala, pantõe*,
Classe 5a
isolantes,
caibros, caixilhos, colunas, rodas para bicicletas, ralos para bidcle.
Para distinguir: Impressos para uso em:
tas, reboquas, radiadores para veiculo"cheques, duplicata, envelopes, faturas, chapas para coberturas caixas dagtan rodas para veículos, selins. tricicics, ticaixas
para
cobertuas.
uxas
dava
notas promissórias, papel de corresponmates pare tio:eu/os vaclõrs, velocípelencia e recibos, impressos em cartazes zaasass de descarga paaa a lam, edifica des, varetas dr controla do afogador
sõea
remo/dadas.
estuasu,
emulsão
de
placas, tabuletas e veículos, blr'sass
acelerador, tróleis, tro T.eibus, verses
hase ar,i'altleo, estacas, esquadrias estruimpressos
carros, toletes para carros
Café etn pó e em grào, camarao, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,

COLINA

...
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• Termo n.9 655.570, de 11464
Indústris Paulista de Adornei Lida

ss para mingaus, molhos. moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada,:noSão Paulo
zes; óleos comestiveis, ostras, ovais
pães. placrs, prlines, pimenta, pós para
IPãL
pudins, picklea, peixes, presuntos, pa.ind. Brasileira.
tês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
• queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
Cias.. e salsichas, salames, sopas em.
Arandelas, aba ;satirs, lustres, porta-luzes, sanduiches,
latadas,
sorvetes,
sucos de tomates e de
e p.afoniers
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha"_
rim, tremoços, tortas, tortas para ali• "'ermo n • 655.571 de 11-8-64
"Mutal" — Fertilizarecs e Defensisos - mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Agticolas Ltda.
São Paulo
-Termo n.° 655.574, de 11-8-64
InrlAct ria e Comércio Sá'p Ltda. - MUTUAL
Tnd, BrasileiDn
São Paulo

Classe 2
Para distinguir: Adubos, ácidos sanitários, aguas desinfetantes e para fins
sanitários, apanha moscas e insetos (de
goma e papel ou papelão), bactericidas, baraticidas, carrapaticidas, creosol,
creosotalina, creosotos, desodorantes,
desinfetantes, defunsadores, esterminado,
res de pragas e hervas daninhas, fertilizantes, fosfatos, fonnicidas, fangicidas, fumigantes, glicose para fins veterinários', herbicidas, inseticidas, iusentifugas, larvicidas, microbicidas, medicamentos ara animais, aves e peixes, óleos
desinfetantes e veterinários, petróleos
sanitários e desinfetantes, papel fumegatório, pós inseticidas, .çungicidas e
desinfetantes, preparações e prdoutos
inseticidas, desinfetantes e veterinários,
raticidas, remédios - para fins sanitários
e desinfetantes para fins agrícolas, horticulas, sanitários e veterinários, vacina
para aves e anidais, venenos contra insetos. animais e hervas daninras
Termo n.9 655 .572, de 11-8 . 64
Indústria e Comércio Sap r.-'São Paulo

SAP
'mo Brasileira

Termo n.° 655.577, de 11-8-6'
'---dados Fidalga Ltda.
Paulo
FIDALGA

Classe 37
Roupaa Mocas, para *ama e rasas
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardam.
poa, jogos bordados, jogos de toalhas.
lema, mantas para camas, panoa para
CO3iIiii* e panos de pratos, toalhas de
rosto, e banho. toalhas ae mesa, toalhas para jantar, toalhas para cha e
café, toalhas para banquetas, guaraições para cama e mesa toalhinhas
(cobre pão)
Termo n.9 655.578, tis 11-8-64
• Lanificio Raritas Ltda.
'
São Paulo

SAXONY
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavass. e 23
deira, água sanitária, cera para soalhos,
Tecidos em geral
detergentes, esponja de aço, fósroics,
lixivia, là de aço, pomadas para calTeimo n.9 655.5'9. de 11-8-64
çados, palha • de • aço, preparados para Improquim — Impor:adora de Produpolir e limpai madeiras, vidros, metais
tos Químicos Ltda. .
e objetos, panos para polir e para limSão Paalo
peza, panos de esmeril e material abraIMPROQUIM .- •
sivo empregado na limpeza de metais e
IMPORTADORA ps
objetos, sabões em geral e saponâceos. •
velas e velas a base sie 'estearias,
PRODUTOS
sabões em ¡só, m flocos, esponjas de
-UTIAICOS
LTD/
limpeza
Nome ccorxrcial
Termo n.9 655.575: de 11-8-64
Oficina Mecânica Ouro Negro Ltda.
Termo n.° 65 4:.580, de 11-8-64
Fornecedor Editóra e Publicidade
São Paulo
São Paulo
OURO NEGRO
ind. Brasileira
O FORNECEDOR

.

.

'ndo Brasileira

kGlasse 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Classe 32
integrantes: Aros para bibicletas, autoffHI R
Almanaques, anuários, álbuns impresmóveis,
auto-caminhões,
aviões,
amorBrasileirt
' tecedores, alavancas de : câmbio, braços, sos, Cartazes, catálogos, jornais naciobreques, braços para veículos, 'Acide- nais e estrangeiros, publicações impresClasse 16
Para distinguir: Alvelanies
tas, -carrinhos de mão e carretas, canil- sas, revista. Propaganda em rádio,
nhonetes„ carros a.abulantes, caminhões televisão. jornais, programas radiofôniTermo n.9 655.573, de 11-8-64
carros, tratores, carros-berços, carros- cos, peças teatrais e csnematográficas
e revistas impressas
Empório São Ta s!, Ltda.
tanques, carros-irrigadores, carros, carSão Paulo
roças, carocerias, chassis, chapas cirTermo
ri,' 655.581, de 11-8-64
culares -para veículos, ccbos de veículos "Alsyco" —
, sio JOSÉ Indústria e Comércio de
carrinhos para naáqua,smã de escrever
Ind. Brasileira'
Móveis Ltda.
- •
corrediços,
para
veiculos,
direção,
desli.
São Paulo
•
gad,eiras, estribos, escadas rolantes, elevadores
para
passageiros
e
.
para
carga,
Classe 11
• ALSYCO
Alcachofras, aletria, alho, aspargos, engates para carros, eixos de direção,
Brasileirb
açúcar, alimentos paar animais. amido freios, fronteiras para veículos, guidão
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta, locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei- motocicletas, motocargas, moto fiirgões,
Cla; :2 40
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas. manivelas, navios, ônibus, para-choques,
•
1V163.7e ,s. colchões, etc.
para-lamas;
para-brisas,
pedais,
pantões,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
Termo ri.• 655.582, de 11-8-64
café ens pó e em grão, camarão, canela, rodas para bicicletas, raios para lúcidaem pau e cm pó, cacau, carnes. chá. tas, reboques, radiadores para veículos, Improquim — Importadora de Produtos
Químicos Ltda.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo, rodas para veículos, selins, trIcicles, tiSão Paulo
cereais, cominho, creme de leite, cremes rantes para veículos vagões, velocípealimentícios croquetes, compotas, can- des, varetas de controle do afogador e
.
gica. coalhada, castanha, ' cebola, condi- acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
• carros, toletes para carros .
mentos para alimentos, colorantes,
Classes: 1 a 50
chouriços, dendê, doces, doces de fruTênno n.9 655.576, de 11-8-64
Título
.
tas. espinafre, essênciaa alimentares, em• Revestitex Ltda.
padas, ervilhas, enxovas, extrato de tonino n.° 655.583, de 11-8-64
São Paulo
mate, farinhas alimentícias, favas, fé"Improquim"
Impoetadora de Proculas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
dutos Químicos Ltda.
IEVESTITPX
figos, frios, frutas secas naturais e crisSão Paulo
talizadas; gricose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
/IMPROQUTM
goiabada, geléias, herva doce. •herva
Classe 4
- r ndo Brasileira
ante, hortaliças, lagostas, línguas, leite Ma-feiras parcialmente trabalhadas e em
Classe 5.1
condensado, leite em pó, legumes em
bruto
Artigos da classe
~serva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, masa de tomate, mel e melado, mate, masPREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
•

12201

•

•

3zerrils.r0 de 1934
Termo .n.9 655.58-i. de 11-'S-64'
Pa'hificajora Rsiatst
,St
Leda

•
• •

RAINHA D2
SANTANA

Cndo Brasileira

Termo n.9 .655.535, de 11-8-1964

Limpadora e Aplicadora Gonçalves

Silva Ltda.
São Paulo .

GONÇUVES—SILVA

End. Brasileira
Classe 50
Impressos

• Termo n.0 655.586, de 11-8-1964
Bar e Lanches Dominguez Ltda,
São Paulo

DOMINGUES

:nd. Brasilein.

•
Classe 41
Lanches de queijo, mortadela, resunto,
saalme, churrascos, alite e ernil
Termo 'n.° 655.587, de 11-8-1964
Lark Equipamentos Industriais, Ltda,
São Paulo

LARK
Cnd. Brasileira
Classe 6
Alavancas, bombas hidráulicas bombas
elétricas para pneumáticos, blocos, cras
zetas, caldeiras, cilindros, mancais, motores elétricos moinhos para- cereais,
malacates, prensas, plainas de mesa pias .
cas para tornos teares, torbinas, tesouras rotativas, tornos mecânicos, dínamos, exaustores, para forjas, limadores
a frio e a quentes
Termo n-9 655.588, de 11-8-1964
Coprintex Comércio e Representações
Limitada
-ão Paulo

COPRINTEX

Xndo Brasileire.
Classe 50
Impressos
Termo n.° 655.589, de 11-8-1964
• Mecânica Guarco Ltda.
São Paulo ,

MARCO

Ind. Brasileira'
Classe 21
•
Veículos e suas partes integrantes, a
saber: aros, actomóveis, auto-caminhões, av.:6es . amortecedores, alavan :as
de can:bio, barcos, breques, bicichaas.
carrinhos de mão e carretas, caminronetas, carros ambulantes, caminhões,
carros,carros-tanques, carros-Irrigadooças, carrocerias, chassis, chares, carr
pas circulares .para veículos, cubos de
veículos, direção, estribos, engates para
carros, eixos, freios, guidão, locomotivas, lanchas, motociclos, motocargas,
moto furgões, manivelas, navios, ônibus, para-choques, para-lamas, para-,
brisas, pedais, rodas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculos.
selins, -triciclos, tirantes para veiculos,
vagões, velocípedes, varetas de contro- •
te do afogador i acelerador, trsileis.
'alba', varais de carros, toletes -para
carros

