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SEÇÃO ill
CAPITAL FEDERAL

ANO XXII - N. 243
DEPARTAMENTO NACIONAL
Dí,
DECISÕES DO MINISTRO

M ari i n i & Rossi S. P. A.-, Decorrendo do despactio que deferiu
o têrmo 539.753 - Nome comercial Grandes Marcas Internacionais
S. A. Ind. e Comércio de Grandes
Marcas Internacionais S. A. Indústria e Comércio - O Sr. Minist r o exarou o seguinte despacro
- Nego provimento ao recurso, dé
acôrdo com o Pa recer 30- 11-84 -Daniel Faraco - Ministro da Indústria e do Comércio - Republicado por ter saído com incorreo& 5 •
EXPEDIENTE REPUBLICADO
DO DIRETOR GERAL
De 16 de dezembro de 1984
Notificação:
Urna vez decorrido o prazo de
vacuns° previsto pelo art. 14 da
Lei n.° 4,048 de 29-12-61 e mais
10 dias para eventuais juntadas de
recursos , e do mesmo no se tendo
valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a éste
Departamento a fjm, de efetuarem
o pagamento da taxa final concernentes a expedição doe respectivos
oertificados dentro do prazo de 80
dias na forma do parágrafo único
klo art. 134 do Código da Propriedade Industrial.

N.° 156.613 - Editbra Pianograph Ltda. - Satisfaça exigênca.
N. o 146.074 Insttuto Passy
S. A. Indústria Química e Farmacêutica - Satisf aça exigência.

Recurso:
Sherwin Williams do Brasil S.
A. Tintas e Vernizes - Recorrendo
o despacho que deferiu o tôrrno
n.0 403.781 de Sylvio Oliveira Diversões.
EXPEDIENTE DE DIVISÃO
DE PATENTES

De 16 de dezembro de 1904
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo art. 14 da
Lei II.° 4.048 de 29-12-61 e mais
10 dias para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a éste
Departamento a fim, de efetuarem
o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de 60
dias na forma do parágrafo único
do art. 134 do Código da Propriedade Industrial,
Privilégio de invenção deferidos:

N.o 91.314 Aperfeiçoamentos
em ou relativos a pulverizadores
líquidos - Perrlinnnelo LeopolN.o 288.030 - Seita - Fábrica de
do
Bellandi,
'de Biscoitoa Saila Ltda. - Classe
11.° 41 - Concedo a restauração
N.o 94.731 Processo de daspedida a fôlhas retro nos tèrmos
carburizar
aços cromados - S. A.
do art. 204 do código.
Whits Martins.
N.o 404.481 - Levarol - Ismael
N.o 108.752 - Processo de P reAsiles S. A. Comercial Industrial
paração
de novos derivados da fee imobi l iária - Classe 41 - Concedo a restauração solicitada a fé- notiazina Societe dos Usines
lhas retro na forma do disposto no Chimlques Rhone Pouteno.
art. 204 do código.
N.o 109.431 - Proceda° Para a
N.o 407,174 - Roldão - Irmãos preparação de um concentrado
Casiello Branco Ltda. - G/asse 41 pastoso de café - Sooieta Per
- Concedo a restauração solicitada Azione Brevinit.
N.o 111.033 - Mama 'para es. a fedhas retro na forma do dis- António Sermo,
'‘'s posto no art. 204
Restauração de marcas:

1
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Exjgênejae:

De • 16 de dezembro de 1904

TÈRÇA - FEIRA,

ticos de ondas magnéticas - Kea
Sakuma.
N.o 124.540 - Articulacior dental - Anthony Joseph de Pietro.
N.o 124.674 - Uma seringa
Amorico Bernarechi.
N.o 113.256 - Processo de pre- Proetal
N.° 133.552 - Processo aparelho •
paração de novos 6 alfa cloro eselementos resultantes aplicáveis as consteroides - Syntex S. A.
N.o 114.394 - Processo para a truções pré fabricadas em geral - Forflutuação de minerais - Hubert tunato Soares Amorim.
N.° 151.105 - Afastador circular
Schranz,
N.o 121.362 - Produtos fibro- - Ernesto Torniolo
N. o 153.466 - Blocos de tecidos
sos ligados não tecidos - liohm &
impregnados para higiene infantil IIass Co.
Pedrina Tavares Neves.
N. o 121.656 - Dispositivo para
Desenho e modelo, industriais decoletar e armazenar material em
feridos:
Mira - Stenfil Corp Limited.
N.o 121.736 - Processo para a
N. d 109.847 - Novo modal° da
preparação de compostos tendo
ação estimulante sôbre o sistema cobertura para botijão de gás - Joanervoso central - Recordati Labo- quim Ribeiro Bastos.
N.° 112.282 - Novo moda() de
ratorio Farmacológico S. P. A.
frasco para perfumes e sua embalagem
N.° 121.714 - Nova embalagem - Parfums Christian Dior.
para ampolas de injeção e outros
- Cartográfica F. Dei Nero S. A.
NI° 118.998 -- Lima nova nWha
N.o 122.225 - Nova braçadeira para vedação de frascos - Erick
- Francisco Corbera Galindo.
Golde.
N.o 122.570 - Um dispostivo
N.° 147.273 - Novo modélo de
e,om dois pontos de apoio adaptá- renda
- Fábrica de Filó S.A.
vel e aparelhos gessados de marcha - Ciriaco Villardi.
Modêlo de utilidade:
N.° 122.727 - Nôvo tiP0 d e es
-covinhadepts-CyroMaeti
N° 89.536 - Poltrona anatómica
Filho.
de deslisamento gradativo - Móveis
N.° 122.851 - Apagador rotatjvo - Waldemiro Ooffman,
N.o 122.857 - Processo para
limpeza de objetos de ferro e de
metais não ferrosos - Sunbeam
do Brasil Anti Corrosivos S. A.
122.915 - Nôvo dispositivo limpador de agulha de toca discos Takasri Hirai.
N. o 123.259 - Processo de beneficiamento 'de minério fosfatico
- International Minerais & Chemical Cohp.
N.° 123.370 - Nôvo Bisturi
para cirurgia - tneelo de Barros
Filho.
N.o 123.465 - aperfeiçoamentos em 'nonadas a alcoo para fine
odontológicos em grral - O.
Nebias Junior.
N.° 124.028 - Máquina para
cortar- a passar etiquetas autorntsticamente Pancostura S. A. Indústria e Comércio.
N.o 124.202 - Seringa automátioa para uso em veterinária Renato Cario de Leo.
N.o 124.282 - Novos circuitos
elétricos Mn aparelhos terapéu-

Jah'inski Ltda.
N.° 108.145 -- Novo modelo de
suporte de coluna graduável em altura
com calha ao alto de Incitam° pra.
duáveis para man'curos e pedicuros Tire Pejes.
N.° 120.795 - Novo tipo de su.
porte para. coador de café - Mauro
Felippe Roveri.
N.' 121.433 - Novo modélo de
caixa - Marrai El Rossi S.A. Ind.
e Comércio de Beb idas.
N.° 121.808 - Novo prendedor para
cabelos - Metalúrgica Zhali Lida
N.° 121.832 - Lanterna Elétrica
associada a chave de fenda ou s;milar
- Or l ar' Ind. Eletromagnética e Plástica Ltda.
N.° 122.746 - Novo tipo de meia
ginecológica - Luiz Kolimbrowskey.

N. o 123.850 - Um aparelho portã•
til pare escrever em fitas de metal e
plástico - Paulo Jacques Person.
N.° 124.591 - Gravata com porta

retratos - Jorge

NeS81111.

N.° 124.623 - Dispositivo para des.
travar chave grif de precisa() - Manuel Rodrigues de Almeida e AmarPu
Fasanella Bazar

•

•
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Al Repartições Públicas
deverão remeter o expedtente
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e 2utenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e ertencias.
- Excetuadas as para o
exterior que serão sempre
anuais, às assinaturas poderse-fia tomar, em qualquer época, por seis meses ou uni ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspersas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas. na
N.° 124.645 - Novo rnoeWo de
muleta para antebraço sem apoio axilar - Baumer QBS - Cia. Brasilera
de Equipamentos.
N.° 124.647 - Novo sa'to para botas de gesso - Baumer QBS - Cia.
Brasileira de Equipamentos.
- N.° 124.649 - Novo modèlo de perfurador osseo para ossos pequenos Baumer QBS - Cia. Brasilei aa de
Equipamentos.
Desenho ou modélo industrial Indeferido:
N.° 127 087 - Novo colchete para
roupas - Hideo Endo.
N.° 136.174 - Um novo modelo da
chaveiro - Clodorniro Jacinto da
Silva.
N . 137.427 - Nova forma ornaMental para sabonetes - Evandro Pereira de Andrade.
N° 139.665 - Nova e original configuração para marcos sinalizadores de
transito - Sinalux Ind. e Comercio
de Catadioptricos S.A.
a 143.746 - Um novo modèlo de
pol rema - Móveis Vogue Ltda. Ind.
Corm:rcio. •
N. 143.752 - Um novo modê'o
de oiá- Móve s Vogue Ind. e
Comércio.
N,° 143.755 - Um novo modelo
de sofá cama - Móveis Vogue Ltda.
Ind. e Comércio.

Desistência de fracassos:
Ciba Socive Anonyme - Declara
a desistência do terno n.° 1.10.000 privilég'o de invenção para: "Processo
para a fabricação da uma nova stdkr,nan.a,la da serie da piridaz • na - Anote .se a desistência e arquive-se o process O .
E. I. Du Pont de Nemours and Co
Daaara a desistência do têrtno

(SeçÁo III)
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
GIRRTOR • GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHRFt
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de publicidade do iaxpedienlie de Dapartannante
Nacional da Proprbedade leduatrial a. Minlatirle
da IndAietria e Cornando

Impresoo na* oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e Interior'
I
Semestre . . Cr$ 600,00 Semestre . . Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano
Cr$ 900.00
Exterior:
Exterior:
Ano
Ca.$ 1.300,00 Ano
C4 1.000,00
parte superirr do enderêça vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
mínima, de trinta (30) dag.

- As Repartições eablica4
cingir-se-do as assinatura*
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e (10,
Iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanha-,
dos de esclarecimentos quanto
sua aplicação, solicitamo4
usem os interessados prefe4
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor de
Tesoureiro do Departamento
de imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
03 solicitarem rio ata da assi.
natura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar,
esta condição no ato da intnotara.
- O custo de cada exemplar.
atrasado dos órgãos oficiai
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ se do mesmo
ano, e de Cr( 1100, por ano
decorrido.

mero 153.733 - Privilégio de icrn- ARQUIVAMENTO DE PROWSSOS N9 118.686 - Kenji Takashima
Katsumasa Tonina.
DE PATENTES
venção para: "Composição de metal"
N° 119.062 - Benito Bonanno
- Anote-se a desistência e arquive-se
Ficam os processos de Patentes
N9 119.172 - Angel da La Fuente
o p-ocesso:
abaixo mencionados arquivados
Juan Becerra Rumero e Manuel Sambei .
Gonzalez.
Exigênc'as:
N° 69.744 - Wilson Costa Vieira.
N° 119.137 - Salvador Rubert.
Geres G Irmãos Ind.
N° 119.518 - Helio Davidovlch,
N.° 78.473 - João EmenesiO Pinto' N° 94.671
e Comércio de Molas Limitada.
N9 120.082 - Indústria e Comércio
- Satisfaça exigência.
N 9 103.366 - Koppers Co. Inc.
de Couros Regina Limitada.
N.° 78.726 - Vassilios Venieris N° 104.498 - Cia. de Automóveis N 9 120.123 - Basilio Saru SalvaSatisfaça exigência.
Sonnervig.
ton Ranalli e Atilio Feliz.
N° 83.771 - Ernst Ryser e BerNg 107.896 - Antônio Barreto.
N9 120.348 - José Henri Delhase.
trand Voumard - Satisfaça exigência.
N° 108.345 - .Colgate Palniolive Co N9 120.373 - Laboratórios Gaito
N.° 84.378 - Brasil Eugenio da
N° 108.673 - Miguel Eduardo Dias Brasil S.A.
Rocha Br:to - Satisfaça exigência. e Arturo Hernan Abalo.
N a 120.444 - Francisco Kenavorthy
N.° 118.303 - Thomas Vertia N° 111.719 - Sebastião Gaede.
Azevedo.
Satisfaça exigência.
N° 120.557 - Constantino Nicolas
N° 112.334 - Seio Povia.
N° 112.379 ••• juhel Otsuke.
N.° 118.603 - Bohumil Vanco
N 9 112.658 - Paulo da Costa Na149 121.025 - Teoflo Delgado PeSatisfaça exigência,
vega
reZ.
N.° 118.930 - Indústrias BrasileiN° 113.361 - Comércio e Ind. Ha- N° 121.026 - Giuseppe Ghinaberg.
ras de Matérias Plásticas S.A. - mico Limitada.
N° 121.222 - Mario José RodriSatisfaça exigência.
N° 113.486 - Manoel da Silva Car- gues jr.
N 9 121.420 - Ideal Alculso GonçalN.° 123.826 - Compagnie Generale valbeiro.
N° 113.601 - Dimas dos Santos ves.
D'Electro Ceramique - Satisfaça exiArcas.
N9 121.475 - Maria Antônia Pareigência
ra Carneiro Burle
N 9 113.999 -- Wrona 3 Gasko.
N.° 123.827 - Compagnie Generale
N a 121.663 - António Gonçalves
NP 114.041 -- Paelonan Machinery SírnWs.
D'Electro . C.,eramique - Satisfaça exiLimited.
gência.
Na 121.664 -- Rohde & Wolff LiN 9 114.056 -- Alvaro Gr . lho da Silmiada.
N° 123.828 - Compagnie Genera!e va.
N, 121.813 - UlySses Mussi.
DElectro Ceramique.- Satisfaça talN a 115.855 - Kervok Guendeleitian
N' 121.917 - Zidmir Gallerano
Vncia.
N 9 116.569 - Kleber Anuindo de Ros.
N.° 123.829 - Compagnie Generale Lima e Rudolt Mir.
NP 122.245 - Hat Ribeiro & Cia.
D Electro Ceramique - Satisfaça exi- -NI° 116.714 - Luigi Moriconi.
gancia.
Na 122.251 - Bera Confac, õ Li.
N° 116.984 - Antônio Cunha Freira
re.
Diversos:
N° 123.327 - Vicente Pay:n.
N' 117.321 --a Moacyr Rico.
Lu'r. Pra Ntn.
Na 123.54 ,'")
N° 118.043 - Wa1dyr Filliettaz.
N.° 111.551 - The National Cash
W.
N° 124.775 NI 118.060 - Adalberto Veiga SiRegistar Co - Aguarde.4e.
mões.
dai e Rau'
N.° 116.164 - Tokul Kubota .
WN,r1
N9. 118.062 - Andra Kiss.
N° 12±."' '
Desarquive-se.
N° 118.127 - Amadeu Capobianco
Pres de
N" 125.35
N.° 1213.838 - Alessio Mantovanl e João Dei Galro.
N
9
e
A
"
118.368
Diarnant:no
Ferreira
Carvalo
3
•
- Desarquive-se.
Morgado.
N
N.° 147346 - Roberto Mala N9 118.553 - Matrix S.A. Ind. e N° 17'5.424
Concedo o desarquIvamento.
Comércio.
galhrtes.
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N.° 119.579 - Dispositivo de
N.0 124.882 - Osmar Mesquita •14•0 134.448 - "libertos Wage•
exposição - DM° Incorporatel.
de Souza .4.- Satisfaça ,exigência. maker e Jdnannea Gorhardus Cort•
N.0 119.585 - Ndvo processo de: 14.0 125.318 - iffCrnSo COrraa mau - Satisfaça exi gênciarevestimento de vasilhames em - Satisfaça exigência.
NP 439.250 - Soe. Itadustrjal
geral e produto resultante - Ubal- - N.o 125.874 - Helio Nobre de Lu/na de Ceras Ltda. - Satisfaça
do Ortega e Francisco areja Garcia, paz-valho - Satisfaça exigAncia.
exigência.
NP 125.920 - Jack Kreuter
NP 119.832 - Nemo modelo de
144.0.290 - L'Abbate Cosia &)
prendelor para livros, de fdlhas Satisfaça exigência.
Cia. Ltda..- Satisfaça exigência.
soltas - Allen Trave Rutsell Jr.
NP 126.036 - José Morroni, - 14.0 147.262 - The HoOver Co.
NP 121.185 - 2410vo processo de Satisfaça exigência.
- Satisfaça 'exigência.
fabrisação de jóias e respectivo
14•6 126.200 - Cario Montalto' EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE INdispositivo - . Metalúrgica Traves
& Filhos - Satisfaça exigência.
TERFERÊNCIA
S. A.
N.° 422.039 A Landerar - /91.* 126.520 -.Ind. Univercom
ta .
- Satisfaça exigência.
Dia 16 'de Dezembro de 1961
hl' 127.063 --- Sue/ Aaton.
•
Caixa dobrável com fecho de des- Ltda.
N.° 128.714 - Kaki Xhawali 149 127.064 - Antonino Marquei°. pejo.
Notificacial
N° • 127.084 - Floreai Alberto PeNP 123.784 - Recipiente para Satisfaça e4gência.
zotti
NP 426.716 - Aguinakla Gon- Uma vez decorrido o pouso de man"
alimentos - Diamond National
W 127.143 - Gianfranco Bocchini. Corp.
galveg Barbosa - Satisfaça exi- previsto pelo artioo • 11 da Lei a' 4.048
N° 140.046 - Mecânica Norma Se.
da 29-12-61 e mau DEZ DIAS - para
Onda.
dedada ~alma hitt. e Comercio. .
eventuais juntada, de amatmest. e do
Modelo de utilidade deferidos:
N. 0 428.6_81 -- narre Bindsohe-.
N• 141.196 - Wassily Fiodor Toamesmo "satã a tendo valido nenhumin.
dler'
Sat. ..‘" exigência.
4roff e Hedwlg Klara Hora.
91•0 112.2141 - Nifrgb
teressado, ficam notificados os regram
aor
1.27
.06%
Medir
Ra:tristes
.
maks
abai.= ~adi:mapa a ampare.
".• 146.338 - Escambia -Cheadeal veira elétrica - Miguel de Souza.
sita-Satisr
gên
ia.
aexiC
r.138 _ G
ltier
o Buoxi
aCua
c.er a êste Departamento a fim, de efe.
N.o 120.178 - Nova disposição da Costa
148.427 -- Sebastião Lida de construtiva em carrinhos para
aluarem o pagamento da taxa final con:
lu- - Satisfaça exigdacia. •
cementes a expedição das respectivos
bes
Escritbrio
Técnico
Cothrige
ti° 150.342 - 1(.1yoto Nalcagawa. Ltda.
N.° 127.3-85 - Paulo Heck, -41 castificados dentro do prazo de SES•
NT* 150.343
António Perca Sab1n.
SENTA DIAS - aa forma do pardo
N.r 98.369 - Panes S. A. Ind. Saisfaça exigência.
lio 150.391 - Maaa Yumiketa.
pejo único do artigo,134 do Oídio do
meias
presido.
IP 150.344
2intódo Perca Sabia.
N.o 127.631 - Lurem Guta Propriedade Industriai.'
N 152.393 - Ind. e Comércio De- •N.o 128.710 Onion Gráfica S. A. Comércio e Indústria Ltda. - Uma nova sabre capa as- tisfaca exigência.
node S.A.,
MARCAS DEFERIDAS
tanque para guarda crava.
NP . 12'4.715 - 'Theodoro Tarak11 `) 153.400 - Takashi Tsuchitori.
N.0
134..505
Saboneteira
para
djian - Satisfaça exigência.
N! 150.411 - Steplainas George.
2: 277..001 - Vitoria - Classe: 16
sabão liquido - José Maria de
Angelin. •
N.O 128.055 - Aldo . .Ettore Dei - Organ:-zaç.ao Vitoria de lauseeis
e Comércio -- Panela Multipla de Inane° - Satisfaça ezigtoleia.
N° 150.412 - Mamo Yumilceta.
mitada.
Oliveira.
Arquivem-mos processos.
128.062 - Janne Jose Bar- N. 333.585 - / iodai - Classe: 3
- Satisfaça exigência. - Instituto Thcraclihnica Ltda.
EXPEDIENTE DA DTVISX0
Desenho e modelo industrial
N.0 128.099 - Socipla Soe. Eu- N. 387.092 - Manai - Classe: 28
deferido:
DE PATENTES
dustrjal de Plásticos Ltda. *- Sa- 1- Tintas Mareai Indústria e Comércio •
Ltda.
tisfaça exjgé.ncia.
N. 396-.633 - Illesons Cido De 16 de dezembro de 1964
N.o 125.593 - Moo modelo de
128.358
Barolo
C.ia.
Li-•
N.0
chinelo - Paschoal Amadeu.
8 - Iorms.erta e Consórcio de Bobina
imitada - Satisfaça exigennia.
Lumor Ltda.
Notificação:
N. 125.022 - Ndvo tipo de máNP 128.452 - %mod. Pedro' N. 408.233 - A B C - Classe: 4
quina
rotativa
de
picotar
.ffenUnta vez decorrido O prazsi•
Neves - Satisfaça exigência .
L. A IS C Radio e Televicao - Casa
recurso previsto pelo art. 14 da rique•Molognini.
NP 125.569 - João Vjoacate Mo- exclusão de .alcatrão, estearina tona e
Lei n.o 44 .048 de 29-1241 e inala
.
- Satisfaça 'exigência. zincarei°.
10 dias para eventuais juntadas de
N.o 128.588 - Atratole Ingan - N. 409.461
L PU/ - Classe: 6
recursos, e do mesmo não se tendo .NP 109.806
Langkin
Planhauser
Werke Akti.
Satisfaça
eXi
gkacia•
, Malharia
Nossa
valido nenhum jutereSsado. ficam Senhora da Conceição
B. a. ._
.NP 128.727 - Filip o Aurora - engesellsclaft-.
notificados os requerentes abaixo usina
110.386 - Criato Rei - Casso:
. • pli=rp r exiakIeja-.
mencionados a coiriparecer a éste N. o 116.136 - Manaba
N.° 128.'915 - Teãoo
sz CU": 10 - Hospital Cristo Rei Ltda.
Akashi
Departamento a liai, de efetuarem,- atisfaça exigência.
- Satisfaça'exigência.
N. 414.213 - Avelmar
Classes
• •P.a- wiuskj
4 . 0 128.994 - tonstantin80-6 .._
1
o pagamento da taxa final concer- NP 121.864 Lapis Johann
metemeaéplica Aveia/ar Ltda.
'
nentes a expedição dos respectivos ber Ltda.
lera
Gryzagoridis
Satisfaça'eia- N. 415.119 - Flee de Havana
exigência.
cerlifjhdos dentro do P razo de 60 NP 121.868Satisfaça
gência.
Classe: 44 - Costa Penas 6 Cia.
Monsanlo
neindias na forma do Parágrafo link° cal Co, - Satisfaça exigência,
N.° 129.407 - Otmar Schmitt - N. 416.530 .- Tevere Blu - Cmdo art. 134 do Códi go da ProPrie•
se; 36 - Tevere • Bçu Modas para lie.
Satisfaça exigência.
N.0•122,645 - Pirelli S. A. Cia.
4 . 0 129.538
1
iatfe Industrial.
Tito Valente' de mons Lula.
Industrial Brasileira - Satixfaça Avilez - Satisfaça exi gência.:
•N_ 418.550
Caminhei - Casses
Privilisgio de jni, e nrio defe- exigéncja.
Ao 129..629. - Newton 'Teixeira go _. mabiaaaa ta cambará Ltda.
ridos:
Paulo
,Satisfaça
exigência.
N.° 123.915 - Juan Carlos Men1.4`. 420.043 - Narvit - Case: 3
NP .129.734 - Gumereindo Ali- - Vitorio Nardinelii.
N.o . 102.372 - filperfeiçoamen- daz orrondona - Satisfaça eigétr , cioRreviwneri - Satisfaça exi geo- N. 420.408 - Amar Picon.Los - em violinos e outros instru" 42 -- )14icon (S.A.P.)
SmIete Ano123.929
-"António Moreno cia.
4 ,0 129.8,56
1
mentos da mesma classe assim 'SRN.o
ocres
'
Alberto
Alibérti
nyme
Des
Aculeas
Etableiemetts
Anne
[jsfaça etitélleja
como violas e 'vio lão gelos - GutPicou.
exi
Satisfaça
g
ência.
N.o
.
•
124.03.1 - Mario Venturini
' íló Pascoli.
N.°' 131.078 - Luigl Papa 4- N.- 421.144 - Vila &a - C4..aaeet
Satisafaça exigência.
Satisfan
exigêncla.
41 - Bar a Café Bem Ltda.
N.o 115.956 - Aperfeiçoamen- N.° 124,165 - Joaquim Ribeiro
NP 121.406 -- Grafi Simão
tos em e neresi4ador de cabelos - Bastes - Satisfaça exiOncia.
•14. 422:013 - Congo - Classe: 3
Sa tisfaça lig-ênea .
Eduardo Sa bino de Oliveira.
Metalúrgica ate. „o» José Sebo G
N.o
124.184
Purex
C6rp
Ltd.
N.o 116.206' - Bandeia mesa
• NP 131.844 - Deusdedit Ferraz Cia. rfaa
Satisfaça
exigência.
atra ennversKet. - Cia.. Químira
- Satisfaça exigtonia.
N. 422.072 - Role Ali - amua
N.° 124.561 - Johnson & John- 1101in)
fndnstrial de Laminado.
N.o
132.409
- Info Sclaincarial 49 - PriMaX Adminitradora Osrretoa
son
Satisfaçaetigêncja
•
e Paulo Silvestre de Paula c Comercial S.A.
NP 124.078 -- Walter Gercfau tis
N.° 116.613. - AperfeiçoamenN. 422.,49
Ubatubana - Ciam
faCa
exigência.
tos na .fahricação de pedras de do- S.* A.' Comercial e Industrial - No 132.778 .... unam 5. A . Ind. se: 42 - Irmãos/ adeus Ltda. - Seixt
tAz
St,
I
i:,
,
faça .ef;gènein .
mtn4 e nroautfi osticin ...._ L
. . • de Móveis e Instalações Coraereiaia digmitli ao aso ~doem) da ezZOzessai
Korn S. Lia. Lbfa.
Inatubana.
Na 124.683 - - Carlos Pedro - Satisfaça exigência.
.5
14. 0 1/8.812 -- 1,:abrj,:a de MS- spffilooe -- satisfaça exigência. :
.- Clamei
NP 132.'945 - Luiz de França N. 423.012 -aadeverd
B latenacienal Companhia
42 -osca
N.° 124.730 - G. 5.. 'G. Tecno flottrad - Satisfaça exigência.
vaio Gerbelli 5. A. - APerfr iCon 4, Agrícola.
Industrial Ltda. - Satisfaça exi- N.° 13.7t951 - Oswaldo Colombo halustrial
mentos em móveis em ge ral N. 423.711 - loiraege - Cima
- Satisfaça exigência.
N.o 119.185 - Nova garrafa - gèneia.'
• É - Empraa Cinematográfica Itdrangi
..._ Na dose: a.
Trol S. A.-Ind. e ConV, reio.
N.0 124.791 ..-- Ternistocle Po- NP 122.952 - Dxwaldo Colombo fade.
n
sçx
N.0 119.301 - Dist)(:)saivo para ciarei' - Satisfaça exigencia.
- Satifaa
etgéneja.
N. 423.754 - Veta ,A3egre ensacar cereais - Metalúr gica N.• 124.939 - Nilo Santos. Pinto . • NP 1-33. 146 - Andra Stamo -:41Mercearia
vista morá .1,1„0,
Irmãos Saia Ltd*
Salisfaca exlmenela
- Satisfaça exigência
tada.

N° 126.436 - Dr. Emerico Geza.
N° 126.441 - Michela Griffa.
N° 126.454 - Fernando Vascosas
or-sta.
Dl* 126.938 - Tateto Kobori.
N° 126.943 - Aldo Gaul.
N° 126.952 - Eugenio .Manzini.
N° 126.954 - Roberto S. Bueno.
N° 126.968 - João Balog.
N° 126.978 - Ind. de Artefatos de
Panos Itapetininga S.A. Inarpi.
N° 127.030 - Adafi Pires Ribeiro.
N° 127.037 - Lau Kai Kam.
N° 127.059 - Emilio Andrade Mota.
•

dezembro de

tipode

tia.

•

a„
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Cezemb(s de 195-

N. 452.298 - Lanificio Leite S.A.
N. 423.782 - SACI - Classe: NOME COMERCIAL DEFERIDO TITULO DE -ESTATI ; .- - -"LENTO
INDE1!7.R11;.)0
N. 461.918 - Adynco Ind. e Co.
Cia. Fiação e Tecelapern AssumpN. 333.200 - Restaurante Régio
méreio de Material de . SoPo N. 423.788 - Big Boy - Case: Ltda. - Restaurante Régio Ltda. - N. 383.303 - Ferro Velho Duque cicjade Aaônima,
de Caxias - Classe: 6 - 21 - An- N. 475.039 - Me•, bla S.A.
32 - José Rocha Felipe, Americo Ma- Art. 109 n° 3.
tonio Rodrigues.
N. 475.427 - Soc. Comercial Canoel dos Santos Alves, Manoel Antonio Ginnari e Rui Gabriel Ambrosio. TITULO DE ESTABELECIMENTO N. 429.907 - Oficina Mecânica feiporan Ltda.
Paulista - Classe: 33 - Peregrin
DEPERIDO
N. 475.451 - D. Henrique FiN. 424.284 -- Sanforizado Plus
Bruder Ltda.
lho.
Classe: 23 - Cluett Peabtxly 8 Co.
N. 408.763 - Casas Casoy - Cl. N. 430.075 - Drogaria Económica
Inc.
N. 424.809 - Gyramatic - Classe: 6 - 8 - 11 - 14 - 15 - 40 - - Case: 3 - 48 - Arilado Noronha EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
9 - Indústria e Comércio Casoy S.A. de Camargo.
DIVISÃO JURÍDICA
6 - Philco Corporation.
N. 424.814 - Wiva - Classe: 17 -- Art. 117 49 1.
EXIGÊNCIAS
Dia 16 de dez,embro de 1964
- Willy Vasca.
N. 423.851 - Conservadora AmeN. 425.030 - Café Marau - Cl- ricana - Classe: 33 - Jacob Lopes
Processas com exibencias a cumCADUCIDADE DE MARCAS
.
41 - Angelo La Maison,
de Castro Filho -- Art. 117 n° 1. .
• prir:
N. 425.981 - Stenocaina - Cesse:
Agnelo Correia Latos (declara a
$ - Química Farmaceutica Mauricio N. 425.105 - Benny Industria e N. 336.606 - SOCIL PRO PecuáComérc:o Retifica de Motores - Cl. ria S.A. e Comércio de Forragens.
caducidade na marca Maravilha da ViVilela S.A. .
N. 427.300 - SEA HORSE - 6 - 33 - Benvenuto Cif ali - Ar N. 388.61Q . - Vilares S.A. Parti- da - n.° 213.676 - de Vigilato Duarclasses: 6 e 33. cipações Iadustriais.
te Martins) - Denejo o pedido de
Classe: 38 - Sociedade ótica Enge- figo 117 número 1
caducidade porque a impetrante não
nharia (SOEI> Ltda.
g . 399.093 - Renker Belipa
•
MARCAS DEFERIDAS
apresentou as provas de desuso da
N. 427.606 - Alniaia - Classe:
G. M . S.H.
marca, nem mesmo quando notificada
16 - Almaia S.A. Administração e
N.
415.011
Ferragens
São
Pedro
N. 206.699 - Mercury - Classe: Ltda.
para fazê-lo. E'-sabido por todos aquêComércio.
les que se preocupam com o Direito
N. 427.799 - Gavião - Classe: 8 - Mercury R ard Productions Inc.
N. 295.916 - Caue - Classe: 11
Industrial. O pedido de caducidade
42 - L. Moura Amorim.
DIVERSOS
N. 429.078 - Citybaby - Classe: - Industriais Reunidas Caué Ltda. deve ser instruido com as provas de
40 Otytex S.A. Indústria e Comér- Artefatos de Ferro e Aço.
Processos agu-d . ido anteriorida- não uso da marca.
Pedro
Breves
Cia. (declara a cacio - Com exclusão de porta retrades:
Me:.
iesin - Classe:
N. 342.072
duc'dade na marca Rauserpil tos.
3 - Laboratorios Hosbon S.A.
N. 271.840 - Metalúrgica Lex 223.565 - de Instituto Soro H.nrinoN. 429.116 - Democráticos - Cl.
N. 364.298 - Lar - Classe: 48 S.A.
terápico Nacional 8 A. Ison) 44 - Costa Penna & Cia.
- Quira:ca Duplex Ltda.
N. 300.923 - &tapai Eataquea- Face a prova e ao silêncio da . tituN. 429.693 - Lomaq - Classe: 21 N. 365.183 - Mult - Classe: 11 mento
Paulista Ltda.
Lumaq S.A. Lubrificantes e Má. - Metalúrgica Mult Ind. e Comércio
lar declaro caduco o presente regisN. 408.566 - Sobela Magazine Li- tro.
quinas.
Ltda.
mitada.
N. 429.664 - Alta Paulista - Cl.
EXIGÊNCIAS
N. 409.267 - Fiação Pasma S.A.
382.642 - Bom Sono - Classe:
8 - Empresa de Cinemas Alta Paulista 2 -N.
N.
409.744
Empresa
de
PaviProdutos
Salasem
Ltda.
Ltda.
Cem Pav-Piso Van Dia Berghs Export Limited N. 429.842 - Dynator - Classe: 8 N. 393.076 - DurferaçO - Classe: mentação e Terraplena
•
(junto a marca n. 9 206.292) e Comércio Ltda.
5
Durferaço
Indústria
Schindkr
do
Brasil
S.A.
Elevaderes
Irmãos Salgado 8 faça exigência.
N. 413.645
N. 429.848 - Vasculit - Classe: Ltda.
Ltda.
3 - C. H. Boehringer Sobn.
N. 396.824 - Lavafloc - Classe: Cia.
DIVERSOS
N. 413.646 - Irmãos Salgado &
N. 429.860 - CRIC - Classe: 41 37 - Fábrica de Filó S.A.
Cia. Ltda.
Durval Estevão de Almeida.
Irmãos Dias & Cia. Ltda. (imito
N. 419.521 - Alvora,da - Classe:
N. 413.647 - Robert Bahruth.
N. 429.865 - Providencia - Cl.
ao titulo n.° 78.881) - Arquive-re o
41
Bar
e
Lanches
Alvorada
LimiN.
414.823
Eletrofone
Instalade
Oliveira.
Lopes
43 - Sebastião
pedido de :transferência e guarda-se o
ções Elétrica. e Teefónicas Ltda.
N. 429.895 - Emblemática - Cl. tada.
proctsso.
N.
417.721
Ernesto
Neugebauer
N. 420.295 - Lafarma - Classe:
73 - José Silva Tecidos S.A.
• N.* 125.679 - Cia. Industrial de
Indüstrias Reunidas.
N. 429.940 - Cemica - Cl. 48 3 - Laboratóri_ Americano de Far- S.A.
N. 419.425 - Instituir), Hormoqui- Papel Pirahy - Aguarde-se.
- Gemina de Oliveira Lins - Com macoterapla S.A.
Anibal Ferr1 (junto a patente mod.
e Biológ..r. S.A. '
exclusão de limas para unhas.
N. 421.6 1 2 - Café Derby - Cl. mico
ut. 3..660) - Concedo a prorrogação
N.
420.058
Indústria
e
ComérN. 429.962 - Impala - Classe: 21 41 - Sucesso Antonio Almeida.
para o 2.* qüinqüênio de acôrdo com
Goodvoice - Cl. cio de Móvtis Madebel Ltda.
• General Motora C,orporation.
N. 424.456
N. 420.977
Farbenfabriken Ba- o art. 41..
N. 431.493 - Fuganti - Classe: 6 8 - Al fredo Monteverde.
Mobilia Contemporânea Ltda. (jun• Irmãos Fuganti S.A. Comércio Im- N. 424.459 - Goodmusic - Ou- yerN.Aktiengesellachaft.
to a patente mod. ut. 3.997) - Con423.593
Cereimica
Carpi
S.A.
Exportação:
portação e
8 - Alfrado Monteverde.
N. 423.824 •-• Didier Borges Ca- cedo a restauração com • o art. 206.
N. 431.648 - I.R.B.L. - Ouse: se:
Ciasylvania Electric Products Inc Cabralzinha
429.010
N.
bral.
Brancas
da- I.R.B.L. Ind. Roupas
se: 42 - Ind. e Comércio de Bebidas N. 423.929 - Empresa Fornecedora (Junto a patente n.° 36.6131
e
cedo a. restauração com o art. 205.
de Madeira Pontal Ltda.
Com exclusão de artigos de malha e Carrão Ltda.
N. 423.932 - Fundição Confermar- Dr. Luigi Sagre (tanto a patente
N. 429.060 - Speedfire - Classe:
de artigos de pele.
a.. 38.261) - Concedo a restauração
Ltda,
N. 431.869 - Valia - Classe: 36 8 - Indústria e Comércio Deão do ques
com o art. 206.
N.
424.449
Alfredo
Monteverde.
Brasil S.A.
- Calçados Valia Ltda.
Aktiebolaget Svenska
N.
424.915
Sociedade
Geográfica
8
:8
N. 436.659 - Michal - Classe: • N. 429.703 - BEST
ken (junto a patente n.° 38.8671 Brasileira.
- Relojoaria Michal Ltda. - Coa- - Indústria de Condensadoras BEST N. 424.992 - Pedro Breves Com- Concedo a restattraçãa com o art. 206.
ií:ando-se o mago pulseira. como se- S.A.
• Aktiebolaget Svenska Ktillaner fahriN. 429.743 - Altovacuo - Classe: panhia.
t los de pulso.
N. 427.841 - Companhia Brasileira ken (junto a patente n.° 19 065) .436.816 - COMFORT - Cl. 6 - Aitovacuo Industria l Ltda.
Concedo a restauração com o art. 206.
Novidades Doceira/.
The r "11 Meg. Co. Inc. - N. 429.805 - Casas Paulistas - deN.
428.828 - Blefa° Técnica Balem Aktiebolaget Svenska KallagarI . bricurativas
Classe:
24
Alberto
Lundgren
teciCom exclusão de almogadas
Ltda.
en .(junto a patente n.° 39.3041 -dos S.A.
e semelhantes para, calos.
Concedo a restauração com o art. 206.
N. 429.509 - Revlon Inc.
N. 429.839 - São Joanense - cl.
Ne 473.868 - Rio Branco - Cl.
N. 429.549 - Nilo Santos Pinto.
Aktiebolaget Svenska Kallaaari . bri50 - Moveis Rio Branco Ltda. -- Com 37 - CompanSta T, '1 São Joanense.
1.343)
N. 429.859 - Princetex Roupas LI- ken. (lunto a patente
exclusão de cartas, envelopes, cartões N. 429.868 - Ferreriren - Classe: mitada.
art 206.
Concedo a restauração
LimiLaboratório
Rio
Quimica
3
de
visita.
comerciais e
Toda Par- Centre National de Racharei:a
Labora
N.
429.867
N. 357.888 - São Jorge - Classe: tada.
maquiou Ltda.
Scientifique (junto a patente núme-o
ft - Indústrias Reunidas São Jorge
N. 429.877 - Vedette Ilustrada - N. 429.874 - Revista Vida Tur 45.483) - Concedo a restauraçãn can:
3.A.
Cl. 32 - João Villardo.
o art. 206.
fista S.A.
N. 436.690 - %Meneia em Mó- N. 429.914 •- Francisco do Amaral Standard Kollsman Industries Inc INSIGNIA COMERCIAL DEFE(junto a patente n.° 46.307) - Convela Estofados - Classe: 40 - indús- Souto.
RI!
tria de Móveis Estofados e Colchões N. 429.951 - Predial Santo Cristo cedo a restauração can o art. 206.
N. 429.200 - MATEP - Classe: de Molas Seu-Star Ltda.
Aktiebolaget Svenska KullacterfabriN. 429.964 - Rolam Indústria Me- ken (junto a patente ti.° 56.661) - 33 - Materiais Técnicos de P.N. 451.027 - Paulista - Classe: talúrgica Ltda.
Art. '114.
Concedo a restauração de. areado com
eroleo S.A. r :ATE%
N. 42P.973 - João Evaristo Tre- o art. 204.
N. 429.917 - I .P .E. S .A. - Cl. 50 - Mercantil Farmaceutica Paulista
vima
/6 - 33 - Instit *.-.o Predial Ecoa& Ltda.
Cia. Ltda.
Roger Paul Charles Careassonne LeN. 430.094 - Livraria e Editora duc (junto a patente n.° 58.285) leika S.A. - Art. 114 - Sem direito
NOME COMERCIAL INDEFERIDO Irradiação Ltda.
Concedo a restauração cola o art. 206.
ão uso em meios de propaganda.
N. 431.795 - Barros
Cia.
That:as Pearce Fi'ho ()unto a paN. 430.641 - Amigo - Classe: 33
- Amariam Moterida lesurance Cem- N. 366.582 - Instaladora Brasil Li- N. 431.956 - Banco do Comércio tente priv. invenção n2 59.983) mitada - Instaladora Brasil Ltda.
S • A.
¡May.
Concedo a restauracão 'com o art. 206.
34 -
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EXPEDIÉNTE DAS DIVISÕES
N.° 478.264 - Fazenda B8a Fè
E DAS S.oss
Agro Industrial S.A.
14.° 478.271 - Calvo Hnos.
Republ(icado por terem saído
Na. 478.324 - 478.325,- 478.326
- 478.327 - 478.328 - 478.329 - coto incorreções.
478.330 - 478.331 - 478.332 De 16 de dezembro de 19114
478333 - 478.334 - 478.335 Anibal Macedo Vieira de Abreu.
Notificação:
EXPEDIENTE DO SERVIÇO de R.EN.o 478.674 - Materiais de ConsCEPÇÃO0 INFORMAÇÃO E EXPEUma
vez decorrido o prazo de
trução Irmãos Paula Ltda.
DIÇÃO
N.° 478.692 - Waldir Rocha e recurso previsto pelo art. 14 da
Antonio Narino dos Santos Figueira el n.o 4.048 de 29-12-61 e mais 10
Dia 16 de dezembro de 1964
- Apresente. clichê.
dias para eventuais juntadas de
recursos,
e do mesmo não se tendo
Exigénciast
N.° 478.693 - José Conde - Aprevalido nenhum interessado, ficam
sente clichê.
fiação e Tecelagem Tognati jjunot
N.° 478.694 - Abdo Aref Kudri. notificados os requerentes abaixo
a . patente desenho ind. n.° 1.401)
N.° 478.695 - Cres S.A. Enge- mencionados a comparecer a éste
,Preste esclarecimentos.
Departamento a fim, de efetuarem
nharia Comércio e Indústria.
Ind. de Balanças Cozzolino Limitada
o pagamento da taxa final concerNs.6
478.698
478.700
Ca'i (junto a patente 3.727) preste
Dia 16 de dezembro de 1964nentes a expedição dos respectivos
ticlarecimentos.
sario Maria Paria.
Ankh La'ooratories
N'.° 107.622
N.° 478.701 - AlxIo Aref Kudri. certificadas deutro do pr azo de 60
Exigências:
Inc. - Satisfaça exigência.
14s. 478.702 - 478.703 - 478.704 dias na forma do parágrafo Único
Processos com exigéncias cumprir: - Lojas Prigelandia Artigos Domés- do art. 134 do Código da ProprieChamada para pagamento da' taxa N.° 448.091 - Transportadora Fo- ticos Ltda.
dade Industrial.
final:
resti Ltda.
Diversos:
Marcas deferidas:
São convidados os requel..ntes abai- N.o 448.232 - Nelson Cardoso Rixa mencionados a comparecerem a este beiro.
Ns. 449.318 - 449.319 - 449.320,
NP 01.637 - Sabril -.Classe 46
Departamento a fim de efetuarem o pa- N.° 448.535 - General Motora Cor- - 449.321 - 449.322 - 449.323 - - Indústria
Sabril Palha de mo
gamento da taxa final dos mencionados poration.
Sociedade Técnica e Industrial de Lu- Ltda.
processos de patentes:
N.° 448.685 - Le Tourneau Wes- brificantes Solama S.A. - ProssigaN.o 226.Ó90 - Elo - Classe 42
N.° 97.050 .-- Atuo S. A. Ind. e tinghouse Company.
se com os exemplares de fls. 10-12. - Abfgajl Alves de Paula - Sem
Comércio.
Ns. 478.516 - 478.517 -- Moinho direito ao uso exclusivo da expreN.° 129.444 - Isofor Ind. e Comér- N.° 478.272 - Calvo Hnos.
Graciosa S.A. - Prossiga-se inch:- são Rio.
cio de Plagiou g. A.
N,.° 478.321 - Besfort Ltda.
NP 264.782 - Chame - ClasHarnischleger Corp (junto a patente N.° 478.413 - Fira Sirota Berg- iado-se a classe 6 (moinho de trigo).
a' 66.034) Nada há que deferir devol- tnaia.
N.° 432.870 - Costa' Penna & Cia. se 36 - Calçados Voluta Ltda.
N.o 379.822 - Rincho - Classe
ya-se a carta patente.
com as itiquetas do iniN.° 478.415 - Testa ZWO Loren- -cio Prossiga-se
n.o 41 - Lanchas Pancro Ltda.
do pedido.
Gloster Aircraft Ca Limited (junto a zetti S.A.
patente n.° 70.314) Nada hã que re- N.° 478.416 - .Majestic Comercial
N.° 415.968 - Cari Freudenberg - 14.0 272.965 - Titan - Clame 8
Narre Vau Doren.
tificar.
Kommanditgesellschaft
Au! Alctien de Presentes Ltda.
NP 380.690 - Orteves - ClasElliot Anterprises Incorp (junto a paProssiga-se
com
os
exemplares
de
fls.
N.° 478.419 - Confecções Ele Eme 8-10 com exclusão de chapas e centros se 40 - Orteves 8. A. /ndústra
Jante a.° 70.322) Peça-se ai..ostaa.
E I Da Pont de Nemours ,tnd Co Limitada.
de mesa (cl. 37).
- e Comércio.
((junto a patente a.• 70.458j laça-se N° 478.423 - Henrique Forais Do14.0 394.357 - Rjotei - Classe
mingues.
apostila.
n.o 40 - Tecidos Riotex S. A.
14.0
461.009
Indústria
e
ComérN.° 478.428 - kdústrias York S.A" cio Formegan Ltda. Proealga-se
La Nationale S. A. e Ronso nCorp.
N.o 394.675 - Nueleovitam unto a patente n.° 70.489) Faça-se Produtos Cirúrgicos.
com
os
exemplara
de
fia. 9-17 com Classe 3 - Ibia Inatituto Bioquíapostila.
N.° 478.434 - Roberto Nogueira exclusão dos artigos grifados a As. 9 mico Inter Amen:2n° S. A.
Motins IvIachine Cf, Limited (junto a Pinheiro.
N.o 397.798 - Potiquima e 10.
patente n..° 70.634) aça-se apostila.
Classe 1 - Poliquirnima Ind. e
N.° 478.435 -- Lux 8 Stoll Ltda.
N.° 432.976 - Sampaio •S Botam*
Arquivamento de processos de paten- N.° 478.521 - Vicente Augusto da Limitada - Prossiga-se com os exem- Com. Ltda.
14. 0 414.062 - Mirar - Classe
Silva.
tes:
plares de fls. 9-11.
n.o
8 - Meopta Prerov Narodn1
.N.° 478.535 - Chemotecnica SinN.° 474.263 - Syntex Corporation Podnik - Com exclusão da expresFicam os processos de p.a.c.ites abal- tyal Brasil S.A. - Produtos Químicos
- Prossiga-se com os exemplares de são de todos oa tipos constante da
a* mencionados arquivados:
Industriai e Finance:ra.
N.° 113.439 .-- Societe aelge de L'
Roberto Nogueira Fs. 11-13.
relação dos artigos.
N.°
478.536
te et dez Produits Ch.m.ques Du
N.°
478.528
Irmãos
Ma'ades
NP 414.747 - Estrela da Saúde
Pinheiro.
rrly.
A
N° 478.538 - Neide& de Farias Companhia - Prossigaare com os - Clame 41 - Comércio e IndúsN.° 113.841 - SD Warren Co.
exemplares de fls. 9-11.
Costa.
tria de Café Estrela da Saúde UN.° 113.859 -- Cilo Conzendey.
rinada.
Furuicawa ivlasashi.
N.° 113.909
N° 478.541 - - Adão Silva.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Herman Golden.
N.° 113.950
Mario
Germano
N o 478.543 --a
NP 428.493 - Agrimec - ClasTRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
Victorino Ferreira da Borqrs 8 Irmão.
N.° 114.099
se 11 - Agrima Equipamentos e
Costa Junior.
Máquinas Agrícolas-S. A. - Com
Dia 16 de &reabro de 1964
Blagghind Indústria, N° 478.544 - Flavio Benetti.
N.° 115.902
exemplares de fls. 8 e 40 e com
Produtos
QuimiCos
N.°
478.645
it Comércio Ltda.
exclusão de ferro corhurn e carvão
Diversos:
Esther Mindlin Gui- Lavei Ltda.
N.° 115.925
e Adelina Motta d eCerqueira N.° 478.546 - Waldir 'Tecidos e •Olaxo Group Limited (Junto a pa- candelabros e abt-jours.
N.o 424.203 - A Galera de Ouro
Confecções Ltda
Ate.
tente a.° 55.521) - !orno sem efeiN.° 116.528 .-- Marina Lagier e Jose- N.° 478.551 - Fortunato Peneira to o despacho ..publicaclo em 3 de - Classe 25 - Fidelis doe Santos
Gomes Molinari.
pi Gal.
novembro de 1964, lua mandou anotar Amaral Netto.
N.0 426.175 - Arcadas - ClasN.° 116.907 j M. Voith GMBH. N.° 478.677 - Irmãos Grani
a transferéncia para Glaxo Group LiN.° 116.958 -- Luis Bustamante Fer- mitada.
se
41 - Panificadora e Confeitaria
mited para autorizar a anotação da alnudez.
Arcadas Ltda. - Com exclusão de
teração
de
nome
para
Glaxo
Group
Ns.
478.638
478.642
478.651
S. A. Londrina Ind
N.° 118.912
lanches e frituras.
- Labor Publicidade Serviços de lia- Limited.
Comércio e Representações Sali.
prensa
Ltda.
N.o 325.910 - Transfrio N.° 119.495 -- John Halmondo.
Arquivamento de processos:
Classe 8 - Andra Georges Abel
N.° 119.801 - Metalúrgic.. Wilma N.° 478.643 - 478.644 - 478.646
procazsos
de
patentes
(Ficam os
Dupetit Com exclusão de apaLtda..
- 478.647 - 478.648 - 478.649 - abaixo
mencionados arquivados):
relhos de refrigeração de ar refriN.° 119.900
Giovanni Busti.
478.650 Produtos Quimicos Lavei
N.° 99.291 -- Edoardo Kesser.
N.° 120.454 - Imperial Chemica/ Limitada.
gerado.
Industries Limited.
NP 123.040 - Plástica Industrial
NP 425.993 - Grande hotel rTradimotor
IndúsN.° 120.989 -- General Eletric Co. N.o 478.665
Classe 48 - José França.
Abadsy
Ltda.
tria e Comércio Ltda.
N.° 121.731
Stamicarbon NV
NP 426.143 - Theodor Wille N.° 124.983 - Moteeatini Societá
N.° 122.465 -- José Coelho Pinto. N.° 461.011 - Auto Peças Royal
Generale Per L'Industria Mineraria e Classe 8 - Cia.. Theodor Wille
N.° 122.488 - Wright Hargraves Limitada.
Comércio Indústria Representaçbes
N.° 122.581
Poliform Ind. e Co.- N.° 432.972 - João de Araújo Li- Chimica e Karl Ziegler.
Com exclusão de máquinas para
N.°
125.577
Marcelo
Teher.
' mércio Soc. Ltda.
ma.
N.° 126.554 - Alexandre Lipay - passar roupas e máquinas para
Dr. A. Wander
N. 122.793
122.793-~
Paulo de Barros VasN.°
478.671
oar carne.
Arquivem-se os processos.
Sociedade Anónima.
' Rober Kaltenbach (junto a patente
"ta• 60.029) - Concedo a restauraçao
•
-•
tom o lat. 206.
Ind. e Comércio Artefatos de Borraaba Elastogeno Ltda. (junto, patente
a' 60.080) - Concedo a restauração
com o art. 206.

•

Reter Dlikinga.
N.' 124.103
Insula Ind. Sulameal.N. • 126903
cana de Máquinas 8. A.
Angelo Valdi.
N.• 127.344
J, Sarcone
Cia.
14. • 135.774
Ltda.
.14.' 138.641 Mario Dial:: de Araujo
Jr
N. 142.800 Bons Tlacown /5 Cia.
Ltda.
N.° 144.518
Karam Oyabu.
Isaac Goldberg.
14. • 145.670
N.° 147.126 Mano Rambelli •-•
Arquivem-ae os processos.
'
" Ficam os processos de patentes acima
mencionados arquivados.
•
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
EXAME FORMAL DE MARCAS
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Sapatoplas N.° 426.234
Clame 38 - Sapatoplaa Inch:estria
•e Comércio Ltda. -- Com exclusão
de bolsas.
N.0 427.832 - Itin-Tin - Ciai- Companhia Brasileira de
rcrvidades Doceiras.
N.0 428.716 - Lubrifil - Ciasas 46 Detergentes Industriais
Lubrifil Ltda. - Com exclusão de
preparatadas para tirar ferrugem.
N.° 428.908 - OPA - Classe 46
--- Fábrica de Sabão Cruz Azul
Ltda.
N.° 426.650 - Caleimento Classe 40- Calcimento S. A. ImrtaA..Ç.5.0 Indústria • Comércio
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Titula de estabelecimento de- mund n.o 194.220 a alteração de alteração de nome - 'Anote-se
nome - Anote-se a alteração de alteração de nome.
fertlo:

nome.
Exigências:.
Johnson & Johnson do Brasil
Produtos Cirúrgicos Ltda. - Pede gênSet:IITOrth Pirie
C°121"
para ser notada na marca Radical pany Incorporated Product•
- Junto a marn. o 196.910 - A alteração de ca ao 285 365 - Cumpra a extnome - Anote-se a alteração do
Clamem 1, 9, 18, 22, 30, 35, 30 e nome.
.
48 - Saviano & Oliveira Ltda. L'Oroal Junto a marca númeQuatro Pipas Comércio de Be- ro 300.401 Cumpra a exigência.
Art. 117 n.° 1 - Exclusão do gêbidas Ltda. - Transferência da
nero de comércio de calçados.
Nova Era S. A. Indústria e CoNP 414.705 - Galeria Bresser marca Quatro Pipas n. o 199.113
MiSrej0
de Vinagreis • Bebidas
Anote-se
a
transferência.
- Cla s ses 12, 13, 14, 15. 26. 28,
Junto a- marca n.° 302.985. 29, 30, 34, 35, 38, 37, 48 e 49 P
Johnson & .Tohnson do Brasil
N. Y. Na.ssar - Exceto para o Produtos Cirúrgicos Limitada. - Cumpra a exigência.
género de negócio relativo a clas- Transferência para seu nome da
Wakiernar Paula Freitas Santos
se 37 nos têrmos do art. 117 n. o 1 marra Acutet n. o 219.445 - Ano- e António .rnsd Gonçalves Moreira
t
Leite - Junto a marca n.° 240.194
N.° 426.965 - Pombo - Classe do Código.
tes-e a transferência.
N. o 429.449 - Editorial Cristica
- Cumpra a exigência.
X.° 17 - Rue Gustavo Rothschild'
S.
A.
•
Refrescos
do
Recife
- Cses 32 e 33 - Dr. Rodo'pro
- Com exclusão de arquivos.
eine Menaco Ltda. - Junto a
N.° 415.749 Sta.bimix - Cas- dos Santos Ferreira - Art. - 117 Transferência para seu nome da marca
71.183 - Cumpra a ext.
marca
Saci
n.°
242.271
Anote-se
n.°
a, ti - Merck & Co. Inc.
N. 0 422.951 - Foto Fólha a trang erencia para Refrescos do gAne ia .
N.0 421.167 Valgus - Classe
N o 118.765 - Novidade Para
tiP 8 - Sociedade Industrial de Verde - Classes 8, 25 e 33 - Nel- Recife S. A. Quanto ao pedido
Material Elétrieo Va/gus Ltda. - son M. Medeiros - Art. 117 n.01. de averba -cão de contrato de expia- Homens Sir S • A. - Cumpra a
464.781 - The Dinis,Clnh r aerio a favor da firma para Re- exjgênrja
Com exclusão de máquinas de torClasse
33 - The Diners' CM-) fl . :gera-te:4 S. A. nada há que-derar. café e substituindo-se filmes
N. o 31 . (3::5 - City Patentes
Inc. - Ari... 117 11.0 1 na clmse ferir em fa , -e da petiç:e0 d.. fls. 27. Marca,
em geral ,por filmes revelados.
Ltda. - Cumpra a
N.° 425.217 - Sodima - Classe 2.0 33 sêmente.
Texas Ranch Desenvolvimento Ortria
U.° 25 - Sodima Sociedade Distri
N.0 419.202 - Mecânica Irval Territorial e Agrieola S. A. - N o 432.3:36 - American Motor
Uidora de Madeiras S. A.
- Classes 6. 7 e 33 - ahriel Va- Transferência para seu nome da
X* 125.591 -- Carnet Regina - !enfiei - Art. 117 n. o 1.
marca 'Texas Ranch n. o 274.000 - Products Company - Cumpra a
exigência.
classe 10 - Dr. Guido Cittadini
Anote- Q e a transferencla.
N.° 429 833 - Lojas Riachne4o
-- Classe 10. _
N o 471.13 - Trela' Indústria
Incofarma Indástria e Comércio
- Classes 12, .22, 23, 24. 31, 34, 36
N.° 425.600 -- Daytona Beach e 37 - Companhia Dis'ribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda. e Comercio Ltda. - Cumpra a
Chiem 23 - S. A. Moinho San- de Tecidos Riachuelo - Art. 117 - Pede para ser anotada na marca ex'n.ência.
Vista /ndx!tstrias Gerais.
Ciclofenicol n.° 277.186 -A aln. o 1.
N. o 474.213 - Traflex Indústria
N.o 424.288 - Rerbamatc - N.• 429.834 - Lojas Riachuelo teração de' nome - Note-se a at- e COM é rei° T.tda. - Cumpra a
Classe 8 - Societe Anonyme Pour - Classes 12, 22, 23, 24, 31, 34, 36 teração de nome'.
exigência.
La Promotion de Tecrniques Nau- e 37 - Companhia Distribuidora Achar Laboratórios Farmacêutive/les,en flamand Naamloze Ven- de Tecidas Riachnelo - Art.. 117 cos Ltda. - Transferência para N.° 4 17.611 - La Tourneau
nootechap Voor de Bevordering n o 1.
seu muno da marca Colitropico Westingbense Conaparry - Cumpra
Van Niewe Telmieken.en abrase:
exjgPreja.
N. o 448.853 - Auto Elétrico n. o 281.558. - Anote-se . a transPromete°.
Paulo - C l aasea 33 8 e 50 - Ha- as Ltda. - Transferência para
N o 461 .G15 - Misael Aguilar
ogiyama - Art. 117 n.o i.
N.° 428.710 - Itororo - Classe ta
sava - Cumpra a exigênca.
Ache
Laboratóros
Farmacêutib.O 38 - Oliveira Sfeir Sob LiTrainsferência para
cos Ltda.
NP 474.276 - Ceráznica Casapa
Marcas indeferidas:
mitada.
seu nome da marca Fesfoplex
Ltda. - cumpra a exigência.
N.o 429.099 - Giant
Classe .N.o 414.008 - Novoph - Classe mero 281.560 - Anote-Qe a transN.° 478. !.'36 - Pticcett1 8 Cia. L1.
E.° 1 - B. T. Babbitt Inc.
no a - Botica ao Veado D'Ouro ferência.
m tada - Cumpra a exigencia.
O.° 430.293 - Surasol - Classe Ltda.
E. Mussi & Cia. Ltda. - TransL0 28
Diversey Química Ltda.
N.° 425.103 - Wondar Weld - ferência para seu nome da marca N.° 477.,(151 - Oficina 1.1,cem..e
N.o 431.350 - Pant - Classe 6 Classe 31 - Douglas Holt (esta- Imperial n.o 243.08s - Anote-se Triwagen Ltda. - Cumpra a e&
gtncia.
a transferencia. •
Panderis Raralambos Ifarahun- blished 1919) Limited.
.
N. o 413.489 - Ancona Valia N.° 474.218 - Precibras Usina Brabidie -- Classe 6.
Farmácia Nacional de HomeopaN.o 458.305 - Nocotox Sandox Classe 9 - Ind. de Harm.onicas. tia Ltda - Transferência para sileira de Equipamentos de Precisai° LiToll% Ltda.
- Classe - Sandox S. A.
seu nome' do titulo Farmácia Na- mitada -- Çutnpra a exigem:ia.
Xe 460.150 - Reti Facil - NP 431.900 - Frise - Classe cional de Homeopatia têrtno nú- N.° 477.655 - Super Mercado Ri
Classe 11 - Abridor Rd/ Fuji Li- n.o 23 - Comp. Renascença In- mero 396.340. - Anote-se a trans- Serve Ltda. - Cumpra a •crig...ncia.
mitada.
ferência.
dustriai.
N° 477.655 - Super Mercado Kl
N.° 484.671 - Permaco Baias Titulo de est a belecimento deCeuncil For Scientific And In- Serve Ltda. - Cumpra a exigência.
Classe - Noetrolese International ferido:
dustrial Research - Transfe.renLirnite dN.° 403.156 - Magazine Celso -- eia para seu nome da marca NPL N.° 478.340 - Palmeiras S.A. AdN.° 484.007 - Amazonas - Classe 36 - Celso Martins Same Agritora - Cumpra a
Urra° 849.004. - Anote-se a ministradora
Classe 5 - Laminado Amazonas paio.
elEgência.
transferência.
Ltda. - Com exclu glo de unira- N.o 410.881 - Medi/lies Hi draN.° 478.341 - Palmeirais 3. Adi.
as e pape/ estanho.
técrdea Gorila - Ciasses 6, 11, 39 Union Bilvs Vau de Loo & Co. ministradora - e Agelcola - C••••• •
Transferência
para
seu
nome
da
N.° 472.319 - Ma Orgia - e 21 - ufla Marques Pombo.
.
exigência.
marca Impar termo 218.292 .Cinema 48 - Societe S. C. A. R. P.
N.° 477.871 - Eugene Taillue No 474.355 - Comercial
Transferência- é alteração de .Ate-se a transferência.
Cumpra a exigência.
- Classe 32 - Jogd AlbramCarban S. A. Indústria e Covezt.
nome de Uular deprecasses:
mércio - Pede para ser anotada N.° 477.872 - Macolda Comércio
Sinal da propaganda deferido.: British Titan, Products Company na marca Emblemática tèrme m.17 e Indústria S.A. - Cumpra a exictenLimited - Transferência para seu
385.218 - A _alteração de cla.
14.0 4311 .056 - Soei! - Classes nome ia marca Rufiar n.o e2.945 mero
nome - Anote-se a •fitteração de N.° 384.369 - Supermercado' 'Tudo
is. 2, 4, 19, 32, 33, 41 e 15 - So- - Anate-se a transferência.
nome.
Tem S..A. - Cumpra a ',Ciência.
ei/ Pra-Pecuária S. A. Initistria
&Can Compania de Cimentos
Laboratórios Branova S. A. In1, Comércio de Forragens - Ar- Es pe cia is 9. A. Comercial e Intigo 121.
dustrial - Transferência para seu dústria Qufmica e Farmarentica
Transferência para seu nome da Intlústr!..1 B .asileira de No S.A.
Exp ressão de propaganda de-i. nome da marca Pimguino número marca
Asrnafinis Ri rmo 428.16 i 181
.262
Anote-se
a
transferênued:c1..) de apostila da marca mime-ferida:
Ande-se atransferêncta.
eia.
ro 279.885 - Anote-se mediante npos.
14.0 415.599 Através os tem -1 Rotermund B. A. Indúsiria e Linhas Corrente S. A. - Pede tila o cont ato de exp!oraçno -a favor
ipos - Classe 32 - Nieo/ino Galo t-1 Comércio - Pede para ser anotada para ser anotada na marca Bor- de Inddstr.a de Aço S.A. já aver!+ado
ti - Art. 121 na classe 32.
iso registro anterior a.° .152.228.
. I na numa W. R. Edithra Reter- dado Ancora t4rmo 442.061 -

N.0 389.953 - Yazigi - Classes
na. 17, 25, 32, 33. 38, 49 ' e 50 Instituto de Idiomas Yazjgi Ltda.
- Art. 117 n.o I.
N.o 403.384 --• Casa Rio Luz -

▪
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• Labotterapica Bridai S.A. Indústria
Flaiguica e Parmacentim - No pedido
de apostila da amam a! 291.855 -Anotese mediante apostila o contrato
de exploração a favor de Laborterapic
Brido] S.A. Indústria Química e Pato
maréunca já averbado no registro anterior a° 162.863.
Sendo* Brasil S.A. Andinos, Po>
autos Químicos e learmaciluticas No pedido de apoiada do registro mimem 291.922 - Anote-se mediante
apostila o contrato de exp!oração a
Savor do requerente, já averbado no
registro anterior a.• 163.767.
Kaieer jeep Corporation - No pedido .de apostila no registro n.° 293 388
Anote-se, mediante apostila a alteando de nome já consignado no re
gistro anterior n.° 160.636.
N.? 428.982 - Cerealista Della Nina
Limitada - Aguarde-se.
N.° 428.803 - Brasil Oiticica S.A.
- Aguarde-se termo apontado.
N.° 456.210 - Cocou Cia. Campineira de Café Solúvel e Derivados
da- Aguarde-se o termo apontado..
N.° 478.111 •-a lertex S.A. Comércio e Indústria - Prossiga-se com as
exclusões feita pela Seção. •
N.° 434.739 - Comissetria e Exportadora Santa Fé S.A. - Aguarde-se.
N.° 289.315 - Agricobraz Sodadade de Expansão Agricola e Comergral Ltda. - Arquive-te, nos tdrmos
do artigo 192 do C6digo.
N.° 411 806 - Daria Maranha Arquive-se.
N.° 429.441 Recordati Labora.
tortoParmacologico S.P.A. - Aguarai. os térmos de anterioridades.
Netificacefe,
É convidado Cia. Industrial Ferro
• Aço CIPA a comparecer a ês'e Departamento a fim de efetuar o pagamento da taxa final do termo 325.297
a- Nome comercial: Cia. Industrial
Ferro e Aço - CTPA.
ft conv:dado Papelaria Norton Ltda.
a comparecer a tate Departamen'o. a
, fim de efetuar o pagamento da taxa
final do têm= a.° 359.640 - marta.

Notou.

Retificaçães

abo para homens' - De Oscar Pine
do - Pontos publicados em 8 de dezembro de 1964, para ma total de

pontos.
O termo a° 150.083 - Modelo
Industrial parai "Original medido de
suporte .para prancheta - De Mario
Uno - Pontos publicados em 20 de
novembro de 1964 - o clichê foi publicado sob o termo n.° 150.082.
O termo n.• 126.647 - privilégio
de invenção para: "Fechamento para
pilha - De U.nion Carbide
Corp - pontos publicados eia 20 de
novembro de 1964, para em total de
11 pontoe.
Retitice0e8 Picara os pontos característicos abai..
xo mencionados republicados por ter
saldo com incorreçdes no Boletim de
14 de dezembro de 1964:
O termo a° 124.500 - Modêlo
de utilidade para: "Novo dispositivo
para prender pontos de triCot" - De
Ind. e Comércio de Plásticos e Artefatos de Metais Bonitinho Ltda.
O termo n.° 124.982 - Privilégio
de invenção para: "Estruturas e sua
preparação" - De E. I. du Pont de
Nemours and Co.
O têrmo n.° 125 091 - Priv:légio
de invenção para: "Suporte de quadro
de um tear' - De Makhinenfabrik
Ruti AG.
O tèrmo n.° 126.550 - Privilégio
de invenção para: "Ventilador Industrial" - De Virgilio Cardoso Pina.
O termo n.° 126.912 - Privilég'o
de invenção para: "6-5 Nitro 2, Funil
Azauracil e sua preparação" - De
Time Norwich Pharmacal Co - Para
um total de 7 porras.
•
O termo a.° 127.000 - Privilégio
de invençao para: "Artigos abrasivbs
e processo de fazer os utesayms" De The Carborundum Co.
•
O ,têrmo n.° 127.559 - Privilégio
de invenção para: "Novo dispostivo
de 'apertO' rápido com pinças" - De
Giovanni Grassi - para retificar u
Giovanni G-assi, para retlficar o final
do 1° ponto: ... porta peças. 10'.
O tê-mo n.° 123.601 - Privi'ég.o
de invenção para: "Um processo para
preparar nirrilas alifatices não saturadas" - De Asshi Kasei Kogyo

Kabwhiki Kalsha.
Urutu a* 477.881 - Marca: ~a

.... Requerente: Eletránica Frota Ltda.
...- Crido publicado em 28 de mars,u
de 1961, na classe 40. artigos 'na
Classe.
N.° 478.243 - Titulo: Consorcro
Bras:leiro de Avicultura - Requerente: Comércio Brasileiro de Avicultura
Sociedade Anónima - C'ché. publicado era 3 dr abril de 1961, nas claAsPÇ:
• 8- 19- 32 - 41 e50 - Taulo
de estabelecimento.
Oposição:
Carbruno S.A. Ind. e Comércio
- -Oposiçao ao termo em. 4 148.959 Modelo industrial.
Retificação:
O térrao n" 128.050 - Privilegio
de invenção para: "Aperfeiçoamentos
em chave para ligar e desligar interruptor de luz - De Tetsuro Korstigal
e Ryoji Kotsugai - Pontos publicados
eia 7 de dezembro de 1964.
, O termo n.° 151.084 - Modelo
ndwarial para: "Novo tipo de coleai.
I

O termo n.° 126.195 - Pr,vilég.o
invençáo para: "Aperfeiçoamento*
em os re T ativos a pneumátkos" - De
Dun:op Rubber Co Limíted.
O termo 11,° 126.227 - Privilegie
de invenção para: "Aperfeiçoamento
parte cilíndrica do terminal das }mum.da
chrã para tubos flexíveis para Liras
Pressões" - De Pirelli Socletd per
kzioni, para um total de 2 pontos.
O termo n.° 127.736 - Privilégio
de invenção para: "Aparelho para separar grãos a partir de palha e
- De Deere and Co, para uma
total de 37, pontos.
O termo ra° 124:981 - Privilégio
de !menção para: 'Pano alio tecido"
- De E. I. du Pont de Nenlours
and CO, para um total de 21 pontos.
O tEnno e°. 128.352 - Privilégio
de invenção para: "Processo de produzir novos fenil carbarnatos e o emprego
dos mesmos para combater artropodes
- De 1. R. Geigy S.A., para um
total de 7 pontos.
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TERMO N° 122.603

TRMO

Isr* '

124.298

• Etn 18 de novembro de 1990

Requerente: IParbenfabriken 134,yett
AktiengeselLschaft, rociedade alamãe
Koppere Company, Inc. - Estados Industriei, estabelecida em Leverku.
sen - Bayerwerk. República Federal
Unidos da América.
Alemã.
Titulo: Processo de purificação de Pontos caracteris
' ticas: "Processo pau
gás.- - Privilégio de Invenção.
ri a produção de peças fundidos bem •
I° - Um processo para separar e Urres da tenrões, especialmente tubnal
recuperar sulfeto de hidrogênio e de pai-carbonatos termoplásticas, de
alto piro molecular'. - Privilégio •
produto& semelhantes de gases que de
In'ineção.
oa contenham, caracterizado par: pur19 - Processo de produzir peças
gar os citados gases numa, tiloa de fundidas
bem livres de tensões, ea.
absorção com uma solução absorvente
tubos, de policarbonato&
aquoso alcalina ativada para remover pecialmente
termoplasticas, de ano pèso naileculore
sulfeto de hidrogénio das gases paz. caracterizado
pelo nua° que o matem
ror o absorvente carregado com o gás rial é mantido
removido da zona de abaorção, através ou imediato d no momento mesmo
epois da Peralaçáo
de uma zona de ativação em pressdo
ambiente quente a mala ou mexe
sub-atomosférica e otiva-10 ti por 70-1209
e
espec'almente
mais Ou mo.
contacto direto, em contra-corrente,
80-1009C.
com vapores gerados pelo absorvente, nos
Finalmente,
a
depositante retviridia
paira desprender dele o sulfeto de hi- ca,
de acordo com • Convenção loa
drogênio absorvido recolher o absor- ternacional
e -de conformidade corn
vente ativado e passh-lo em cianacto o artigo 21 do
Código da Propriedade
Indireto com um meie aquecedor
para aquecer o absorvente ato uma Industrial, a prioridade do.eorrespona
dente
pedido,
de
positado lia EePrirttr
temperatura na quei éle se vaporize
em prewlo reduzida, na citada zona ção de Patentes da Alemanha em I.
de Março de 1940 sob o número g.
de ativação: evaporar o absorvente 30.796
X-39a.
assim aquecido, com passagem dos Um total
de 3 pontos.
vapores em contato de contracorrente corno acima citado, com o absorrente' carregado, na zona de ativaTERMO No 124.9.45
ção, para separar o sulfeto do hidrogénio déle: misturar a solução
Em 13 de dezembro de 1900 .
ativada pela evaporação com o absorvente ativado recolhido da zona de Requerente:
Helene ~Moa
'ativação, de modo que éle passe em
permuta térmica com e meio aquece- Viena - Áustria.
Pontos caractealsticos: Recipiente
dor como citado acima: remover e para
preparado cosméstioos ma peei
fazer voltar a solução para a zona tiTM
,
Privilégio de Invenção,
de absorção para remoção de inala
- Recipiente para, preparados
sulfeto de hidrogênio do gás nela
contido; misturar parte da solução cosméticos de consistência Peetosea
ativada proveniente da solução atia formado como bisnaga e apresentaria
dl. por evaporação antes de mie-tu- do um pino aplicador ou haste coles
ra- 1o. como acima citando, com o cada no furo de urna parte rarpadre
absorvente ativado recolhido da zona formada como cone truncado, canso.
de ativação, ostra passar em posição terizado pode eer a parte rosPoderd
de permuta térmica com o meio aque- feita em uma ito peça de matéria
plástica elastice, com uma cripsula
cedor, como supra -citado; ta efetuar que
contém o preparado e sendo esta
absorção supra-citada' de sulfeto de
i•O dro çOnlo do gás na zona de absor- cápsula feita de modo a deformar-se
ção com' a citada parte removida da de maneira reversível que possibilita
solução ativa no, .eranorerção. - ao/valorar o preparado do pino apita
Prioridade: FR. ITU.. da •Amérira, em mdor.
17- /b - 1959, n o 860:213:
Finalmente, • depositante relanulla
•
os, de acordo com -a Convenção In.
Seguem-se os pontos :de ps. 2 e 8. ternacional e de conformidade oacii
rigbeacjpcv
o artigo 21 do Código da Propriedade
• Dadustrial, a prioridade do corres.
al
pondente pedido, depositado na Re.
iltEtMO 149 122'..602 ` . • '
partição de Patentes da Áustria. Mn
15 de dezembro de 1959, sob o animas
Sim 2.1 de outubro cie 1060
ao A 9.092-59.
tia total de 11 pontos.
Requerente; Mannesmann Aktie n
--r-,
-geslbaft,Düdor.Repúlica
Federal Alemã.
rimar° N° 125.207
Pontos caractzrIsticos: "Processo
Em 23 de dezembro de 1980
de lubrificação da extrasão a quen- Requerente:
Actiengeeellechaft Joh.
te". - Privilégio de Invenção.
Jacob Rieter e Cie., firma industrial
Processo de lubrificação na extrai- e comercial sulca, estabelecido em
são a quente de metais dificilmente Winterthur Suíça,
moldávers, com emprego de vidro ou Pontoe característicos de: *Mesa
similar em forma de pé, 'que, antas receptora
para fitas de fibras".
da operação de extrueão, é colocado Privilégio ' de
entre o bloco de extrusão e a matriz ' 1* - MesaInvenção.
para fitei
e, eventualmente entre o bloco de destinada aosreceptora
trabalhos obres:abarei
extruako e o macho, caracterizado pe- para
de tlenU, tendo ao
lo fato do vidro em pó ou similar ser longoasdemaquinas
uma das faces da mesa nm
colocado na extruradora em forma de determinado
número de dispositivse
disoo-ou anel, convenientemente acon- para fornecimento
de fitas, dispositta
dicionado' de modo dedo.
vos ocdoeados em uma certa ~Unia
~alba a depositante reivindi- tilada, caracterizada peio fato de
ca, de acordo com a Convenção In- que uma parte da meia que suporta
ternacional e de conformidade com as fitas 4 provida de inae.
o artigo 21 do Código da Propriedade lateral para baixo.
Industrial, a, prioridade do correspon- Finalmente, a depositante rei-dna
dente pedido, depositado na Repor" dica, de aeOrdo com a Convenção In..
tição de Potentes da alemanba.
ternura:mal e da conformidade com
5 de novembro de 1959 sob o núme- Ó
artigo 21 do Código da Propriedade
ro M 43.308 Ib -7b.
Industrial, a prioridade do correspon.
Um ponto.
dente pedido, depositado na Repartia
Em 14 de setembro de 1960

VA
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oilio de Patentes da Suíça, em 25 de
Janeiro de 1960, Sob o n° 840-60,
UM total de 4 pontos.

MARIO OFICIAL (Seção
TERMO N9 126.804

.Era 10 de fevereiro de 1961

uezembro u e 1964 •

& Bruning, Frankfurt/Main — zoe.
chst — Alemanha,
Pontos oaracterlsticos de: "Fecho
corrediço". — Privilégio de Invenção.
•
19 — Fecho corrediço,a caracterizado pelo fato de que as suas filas de
membros consistem de monigilamentos de um produto polímero que contém 80100% em peso de um poliéster aromático linear e até 20% em
peso .de um polímero olefinico.
• Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com
o artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 17
de fevereiro de 1960, sob o número
F 18.010-3c.
Um total de 7 pontos.

Requerente: Ciba Socitét Anonyme.
— Basiléia, Suiga.
Pontos característicos: 'Processo
Em 3 de Janeiro de 1961
para produção de tingimentos e esRequerente: Walter Jose! Martin, tampados fixos". — Privilégio de Inalemão, engenheiro, residente em Mu- venção.
1 9 — Processo para a produção de
nique, Alemanha.
Pontos característicos de "Apare- tingimentos e estampados fixos em
Ihemento para transportar e triturar materiais têxteis hidrolóbicos, carac. lixo nas instalações para aproveita- terizado pelo fato de se tingir ou esmento e incineração de lixo". — pri- tampar um material com uni coranvilégio de Invenção.
ie, que contém um grupo hidroxila
— Instalação para transporte e ou tanino adiável, durante ou ap ós o
tr.turamento de lixo, para instala- processo de tingimento ou estampações de aproveitamento ou incinera- gem, se impregnar o material textil
çã o de lixo, caracterizada por meca- 'cora um diisocianato e o material
nismos transportadores de correias ou produzindo o amante e se submeter
correntes sem fim, voltados um para o dilsocianato a um tratamento tero outro à maneira de mandíbulas, mico".
que recolhem o lixo.
Finalmente, a depositante reivindiFinalmente, o depositante reivindiTERMO N9 126.848
de acôrdo com a Convenção Interca, de adira° com a - Convenção In- ca,
nacional e de conformidade cora
ternacional e de conformidade com o artigo
21 do . Código da Propriedade
Em 20 de fevereiro de 1961
artigo 21 do Código da Propriedade Industrial,
a prioridade do corresIndustrial, a prioridade do correspon- pondente
pedido, pepositado na Re- Requerente: A. Na..ttermanii & Cie.
dente pedido. depositado na Reportieão de Patentes da Alemanha, em partição de Patentes da Suíça em — Min — Braunsfeld — Alemanha.
de ',
janeiro de 1960, sob , o número 15 de fevereiro de 1960. sob o mime- Pontos característicos: "Processo
ro 1.654-60.
44.048 VI-1a.
para a produção de compostos estenen total de 10 pontos.
UM total de 20 pontos. _ •
ricos di-glicerídicos de ácido colMofosfórico natural hidros.solúvels, isentos de ésteres di-gliceridicos de ácido
TERMO N9 125.939 co/amino-foefórico e dotados de elevaTERMO N9 128.749
do teor em ácido graxos instaurados
Em 17 de janeiro de .1961
e essenciais".
Privilégio de InvenEm 16 de fevereiro de 1061
ção. •
Requerente: e Carl Hermann Heise. Requerente: Farbwerke Hoechst Ak- 1 9 — Processo para a produção de
AlfeldeLeine — Alemanha.
Pontos característicos: "Mequina tiengezellschaft vorm. /Mister Lucius compostos estéricos di-glicidicos do
pana construção de estradas de rodagem, provida com elevador de nora para caçambas quentes e parte superior da torre misturadora, ambos
abaixáveis". — Privilégio de Invenção.
1 9 — • Máquina para construção de
estradas de rodagem, provida com
elevador de • nora• para as caçambas
quentes e com parte superior da tôrre misturadora, ambas abaixáveis, em
'que o tambor de secagem, o elevada.
de caçambas e a parte inferior d&i,
Urre misturadora se acham dispostas sõbre um chassis rolante, caracteLEGISLAÇÃO POSTERIOR
rizada pelo fato de que o•elevador de
caçambas se acha disposto de tal maneira oscilavel no quadro da máquina através de um eixo de oscilação,
que, depois de oscilado para a posição de transporte, o mesrno repouso
sôbre o tambor de secagem, e, ainda,
•
pelo fato de que a parte superior da
tôrre misturadora se acha ligada, de
maneira firme, çorém, facilmente des1
montável, com um eixo de oscilação
DIVULGAÇA0 N.* IN_
eseenciamente conhecido, de maneira
que, após a descida da parte superior da tôrre misturadora e a sua co3.9 adiças
locação sôbre um chassis rolante em
TÉRM,0 N9 125.581

CnIGO DE PROCESSO PENAL

,

forma de reboque, possa ser fb,chnenU executada a separação entre a parte superior da tôrre misturadora e o

seu eixo de oscilação, ou respectivamente, o seu religamento ao dito eixo
de oscilação, podendo ambos os eixos
de oscilação ser oscilados, por meio
de um guincho comum, segundo as
neceesidades s sucessivamente, em
sumaou na outra direção.
. Finalmente, o depositante reivindie; e acórdo com a Omivençáo Inm2cional e de conformidade egin
O artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a. prioridade do oorretpondente pedido, depositado em 24 de
abril de 1960, decorrente da Exposição Internacional na Feira da Indústria Alemã de Remover, realizada em
24 de abril de 1960, assim como a
prioridade do correspondente pedido,
depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 26 de setembro
ele 1960 sob o rei -R 40.522 V..19 e.,
respectivamente.

('Preço: Cr$ 100,00

IN VENDA t
ieçao de Vendas: Av, Rodrigues Alves, 11,
Astucia 1 Ministtrio da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reentbõlso Postas
4~11.11.1~.

ácido colino-fostórico, hidrossOlOveLs,
pela reação de tais ésteres com ácido
desoxi-cálico, caracterizado pelo fato
de se reagirem em meio alcalino és.,
teres di-glicidicos naturais do ácido
colino-fosfórico, isentos de ésteres diglicidicos do ácido colamino-fosfórico
e com elevado teor em ácidos graxas
instaurados e essenciais, com uma solução aquosa de um sal de ácido bie
liar, aplicando-se para uma moléculagrama de éster menos do que uma
molécula-gruma do soe de ácido bie
liar.
-Finalmente, a depositante reivindica, de acórdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do orrespon- .
dente pedido, debasitado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 5
de dezembro de 1960, sob o numero
N 19.273 , IVb-12o,
Um total de 4 pontos.

"TEauvro N9 127.153
" rn 27 de fevereiro de 1962
E
Rohm & Roas Company — Estados
Unidos da América.
Título: Remoção de oxigénio dissolvido da água. — Privilégio de Invenção.
1° — Uma composição para remover oxigênio de água, caracterizada
por ser uma resina de amônio quaternário, de permuta de aniontes, tenao
alguns radicais funcionais em forma
de ditionito. — Prioridade: EM ULT.
da América, em 3-3-1960, n° 12.510.
— Seguem-se os pontos de ns. 2,a 6.

TÉRMO N o 127.256
Em 28 de fevereiro de 1961
Requerente: Ciba Socitét Anonyme

Basiléia, Suíça.
Ponto característico: "Processo para a fabricação de novos corantes de

cuba". --, Privilégio da Invenção.
,10 — Processo para a fabricação de
novos corantes de cuba, especialmente
os corantes de cuba de antraquinona,
caracterizado pelo fato de
•
a) se ligar dóis corantes de antraquinona, entre si com Um composto de triazina, pelo menos dihalogenado, e se escolher os materiais de
partida de maneira tal, que, pelo menos, um dos dois núcleos de entraquinona e ou um dos núcleos aromáticos, o qual pode estar presente no
composto de triazina, contém um grupo N;(sullato de aloolla)-amida de
ácido sulfônico, tendo, pelo menos, 3
átomos de carbono entre b grupo sulfato e o átmo de nitrogênio amicilco, ou "
b) se esterificar as correspondentes
corantes, os quais contém um grupo
hidroxila em vez do grupo sulfato,
com um agente de sulfatação,
c) se amidar os corantes de cuba
de antrequinono., os quais contém
dois radicais de antraquinona, idénticos ou diferentes, ligados entre si
por uma ligação de 1:3:5-triazina e, •
pelo menos, um halogeneto de ácido
sulfánico ou grupo de haldgeno-triazina, com unia omina de. sulfato de
alcoLla, que contém, pelo menos, 3
átomos de. carbono entre o grupo sulfato e o grupo omino reagindo com
o grupo helogeneto.
Finalmente ,a depositante reivindica
de acárdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição
de Patentes da Suíça, em 19 de mar.
go de 1960, eob o 219 2.900-90.
Um total de 8 pontos.

.......2.-2.1ra
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MARCAS DEPOSITADAS 1
Publicaçifo feita de ac3rdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante Use prazo poderão apresentar raias oposições ao Departament.,
labolonal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do reetistro requerido
Tértno n. 656.410, de 14-8-64
Bmprêsa Industrial Garcia S. A.
Santa Catarina •

luas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Têrmo n. 656.413, de 14-8-64
Manufatura . de Tabacos Particular
V. F. Greco Sociedad Anonima
Argentina
atras Vis,.

Têrmo 0. 9 656.111, de 14-8-64
Emprésa Industrial Garcia S. A.
Santa Catarina

rim. tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
1•••

edo Yermilho
InehFrePondo
branco

Classe 37
'Toalhas de rosto e para banho

tês • petit-pois, pastilhas,' pizzas. pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sandifiches. salsichas salames, sopas enlatadas, sorvetes. sucos de tomates e de
frutas: torradas. tapioca. Mmaras, talha-

Têrtno n.° 656.416, de 14-8-64
Faraofil Tinturaria e Beneficiamento de
Fios Ltda,
São Paulo

Classe 22
Cânhamo em fio ou em linha, estambre
de seda ou de lã. fioft de algodao.

premio

oo Nado Carde

celulose, luta, lã. linho, plástico raiai;

rayon, seda natural para tecelagem
ou uso comum juta em fio ou em linha,
Ia torcida, linhas em meada ou nove:
toa linhas brilhantes, linhas para boi'.
Tê,rmo n. 656.415, de 14-8-64
Tèreno a.° 656.421, de 14-8-64
Hamacou — Comércio e Representações dai. para costura. erochet ou trico..a
(Prorrogação)
getn. linhas eia meadas ou novelas.
Ltda.
Indústria Brasileira de Produtos Quinaimeadas, retrozes
cos S. A.
Guanabara
Thcao n. 656.417, de 14-8-64
São Paulo
Carlos Saraiva B. A. — Importação e
Comércio
Minas Gerais
PRORROGAÇÃO
Classe ' 44
Cigarros

OFERTAS DE VERDADE

Classes! 8, 14, 15, 17, 23, 25, 26, 27
29, 32 39 e 49
Expressão de propaganda
Classe 37
Toalhas de rodei e para banho
Térmo n. 9 656.414, de 14-8-64
Usina Três Poderes Lida
São Paulo

746, ,r&lei&
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Leite, manteiga, margarina, queijo, creme deleite coalhada, chocolate
Têm° n. 656.412, de 14-8-64
Emprésa Industrial Garcia S. A.
Santa Catarina

Indústria Brasileira
Classe 37
Roupas brancas, para cama e meia:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões fronhas. guardanajogos bordados, jogos de toalhas,
mantas para camas, panos para
K6is,
i
coeinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa. teu-

es

dor, água de beleza. água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
P ara barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandollaa, batons. cosméticos; fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilarios, desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparado, para
embelezar cillos e olhos.- carmim para
o rosto e'para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, 'clentifriclos em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pede.me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta % liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cilia* e pintas ou sinais artificiais. óleos para a pele

Classe 41
Têrmo n. 9 656.418, de 14-8-64
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
David Dequech
aderir, alimentos para animais, amido
Minas Gerais
améndios, ameixas amendoim, araruta
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite azei
tomas, banha, bacalhau. batatas, balas
biecoitos, bombons, bolachas, baunilha:
café em pó e em qdo. camarão canela
em pau e em p6, cacau. carnes. chá.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais, caminho crem ede leite, creme,
chouriços. dend& doces, doces de frualimentición croquetes, compotas can. "GEO-PESQUISAS,
gica coalhada, castanha, cebola, condi.
mentos para alimentos, t olorantes
tas, espinafre, essências alimentares. empadas, ervilhas. ensovas. extrato de to.
Classe 33
mate °tirinhas atimenticias, favas, féInsignia
cuba flocos, farelo, fermentos, leilão
criae
figos, frios, frutas sêcas, naturais
Termo n. 656,420, de 14-8-64
talhadas; glicose, goma de mascar. gorCosmético. Guanabara L.da
duras. grânulos. grão de bico, gelatina
Guanabara
goiabada geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, Lgostas. línguas, leite.
condensado, leite em pó. legumes fiz
conserva, lentilhas, linguiça, louro, eus.
sas alimenticias mariscos. manteiga.
-me sorwraein 'armar= iirte.nteasta
se de tomate, mel e melado, mate. masLindilstrlii. Brasileira
sas para mingaus, molhos. molasemi,
mostarda, mortadela, mós moscada, moes . aios consestiva, ostras. ovo;
Classe 48
pies, paios pralinés, i pimenta, pás para Para distinguir: Perfumes, asseriam expediu. gebo, Piano Prosei*" Pa• tratos água de soldada. *noa de tosca-

OLEOCILIN
INDUSTRIA BRASILEIRA,

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento das infecções sensíveis á
penicilina
Têrmo n. 656.422, -de 14-8-64
(Prorrogação)
Laboratório Procampo Ltda.
Guanabara

PROAROGAÇA0

vzsatreas'i-i
taddetrta %asneira
Clame 2
Usa vermifugo para cies
num

656.423, de 144-64
(Prorrogação)
Massa Falida Laboratórios aullt Leite
S. A.
Guanabara
11.9

jpRommed0);

uanabara

e>
oalev
Classe 3
Um conjunto de medicamentos, indicada
rio tratamento das gripes e resfria:O,

4110 Tarte-leira 2.1
Premo n. 656.424, de 14-8-64
(Prcerogação)
Laboratório Hildeberto S. A.
Pernambuco
PRORROCACAO

SfiN1115Thill
matam to itimmor o sta.
12tCirc -*OCIIN'aMBUCO

DIRRSO OFfOlfAL (8Mo

fremo n. 6f6.428, de 14-8-64
S. A. Moinho Saatista IndústriasGerais
São Paulo

Dezembro de 1964

zinco, cloreto de cálcio, carboneto da
potássio, carbonato de manganês, din.
retina, &aterrais*, dermatcd. ~off,
em pó, ateando de zinco, estearato era
magnésio, estearato de ahun inlo, mime
Carneiros hidráulicos, máquinas para fre dourado de antbn8n10, viandas de
fabricar cigarros, máquinas para tirar gemenol, esséncia de eucalipto, fonosa•
cortiça, distribuidores de gasOlina, dis- hl forma fosfato de ferro, fosfato de
positivos de arranque. diferencial. dispo- tricãlcio, fosfato de potássio. fosfato da
sitivos de igniçáo elétrica para motora, sódio, fosfato de amimo, glicerina,
dinitnoi, dragas, desnatadeiras para cerofosfato de 'magnés, glicerofosfato de
manteiga, discos, desfibradores de cana sódio, hermitol, hemoglobina
em PS.
c. forragem. máquinas desempalhadoras,' iodo metálico, iodureto de chumbo,
máquinas' debulhadoras. descascadoras,
máquinas distribuidoras de concreto e iodureto de arsênico, iodureto de prata.
madeira e correm, máquinas para cortar
e moer carne e legumes, máquinas das.,,
sificadoras, máquinas de centrar, má..
quinas para cortar,, máquinas compres..
goras, carretéis, máquinas cavadeiras.

barro, espuladeiras, eixos de direção, iodureto de enxofre, ichitalbina, ichitio•
eixo
de transraisslo, embieagens, en- %mio. ichitiol, 'odiado de potássio,
- Cla sse 3
graxadores, centrifugas para forjas, en. lactofosfato efe cálcio, lecitina, lactato
Preparado para ser usado na medicina
ganhos de cana, expremedeiras para de cálcio, magnésia hidratada, meato!,
. e na lanuda
manteiga, engrenagens para eixos de mercúrio vivo, nitrato de chumbo, rir
Classe 37
manivelas,
engrenagens de parafusos, esto de sódio. óxido de ferro, óxido da
Têrmo n.° 6.5+.415. de 14-8-64
Lençóis
sem-fim, engrenagens de distribuição. magnésio, óxido de. ZiIICO• oziodurabá
(Prorrogação)
Termo n.° 656.429, de 14-g-64
engrenagens multiplicadores, elevadores, e bismuto, oxidoanureto de tneicário,
Laboratório Hildeberto S. A.
Chembras Química Industrial Ltda.
hidráulicos, escadas rolantes, esmeris, pirosfofato de sódio, pedra dm& per.
Pernambuco
espulas,
máquinas encanatórias, máqui.. cloreto de -ferro, perborato de sódio,
São Paulo
nas ensacadoras, elevadoras. máquinas peroxido de magnésio, peroxido de zinPRORROGACAO.
de esculpir. máquinas pare. estaleiros, co. prota-iodureto de mercúrio, protalmáquinas de estampar, máquinas de es- cal, proroxalato de ferro, sulfato de
ticar, máquinas para escavação de terra. amémio, sulfat ode cobre, sulfato de
máquinas para extração de óleo, filtro; ferro seco, sulfato de magnésio puro
filtros para óleos, foles de tarjas; má- em pó, sulfato de sódio, suFato de zinquinas para furar e centrar, fornos para co, sulfato de sódio, sulfato de mantratamentos térmicos, máquinas de fa- ganês, sulfato de potássio, sulfato de
bricar papel, máquinas para o fabrico barium, sulfato de antimeneo, sulfata de
LARatia0110 11111W3EHMO
de fumo. máquinas para fabricar gelo.
máquinas para fabricar telas de arame, ferro, sulfato de potássio, salidlato de
41:01FE ••21:2NAti6kKO
guilhotinas, guindastes, geradores para magnésio, salicilato de sódio, salkaato
corrente continua e alternada gerado- de mercúrio, salipirina, tanalbino tares de eletricidade, gazeificadores de nino. *taro de ferro e potássio, gr.
hquidos combustíveis, guinchos, guarni- taro de potássio 'e sódio taalgenio, teClasse 3
ções. máquinas de impressãi. máquinas rebentina, veneza, , teobronalna. área
Preparado para ser usado na medida*
insufladoras, juntas universais para con- cristal puro, tratam, sabão neutro,
e na fartada
dutos de água de motores e máquinas. óleo sulfuridnado, madantea e sulfato
•
Clame
laminador.as a frio e a quente para aço de sódio cristal. Soda cáustica, tintas,
Substancias
químicas
usadas
em
geral
Termo n. 656.426, de 14-8-64
nas indústrias: Acetato de cburnho ace- e . outros metais, lançadeiras lubrifica. vernizes, thinner, esmaltes, analisas, tiaS. A. Moinho Santista Indústrias
tato de cobre, acetato de amânco. ttce. aáquinas de lavar pratos e roupas. tas para calçados e capotas de auto.
Gerais
tato de potássio, acetato de sódio, ace- &Aqui:las Datadoras, macacas. mancale, móveis, fluidos para freios, emolientes
São Paulo
tato de zinco, ácido arsênico, ácido fos- motores elétricos, mineraçáo cneadeirat para remoça° de tintas aplicadas, água
fórico, ácido pictico, cicio bórico ácido martelos tneconicro, 'moinhos Pe ra ce- ta* álcool, alvaiade. secantes, coran'orgias, ácido inuriatico. ácido nitrias. rrais. mcarocas, motores do cornbuoão tes minerais para uso nas indústrias,
ádda acéticn, ácido fênico, ácido sul- interna motores diesel. macacos °ara absorventes, benzina, lanolina. compobtocas. macacos de roscas, le parafusos sições para impermeabilizar tecidos e
(ático, ácida crtimico, ácido tanico e hidráulicos, mancais de toletes
molas.
couros
ácido enrico, ácido salicilico. ácido n'agnetos pari motores, molas igniçao
benzóico. acatai:Onda, actol, água oxi- mecanismo Impulsionador ta diferene•al
Termo n° 656.430, de 144-1964
genada, albaçaina, albuminata de ferro. multiplicadores," maquinas rn2,turadoras
Edson dos Santo Machado
argonina, argirolarsontato de ferro, ar- de barro e concreto, máquinas para ma.
Estado da Guanabara
seniato de potássio, arseniato de sódio Usaria, máquinas para movimento de
andino:imo metálico, aloina, amoníaco terra, máquinas para rnoidagPrn pinhisr
óleo, anéis para facilitar o arranque as motor po/Itrizes. prens-vg. punciies
dos motores, anéis obturadores anéis plainas de mesa, plainas, amadora.:
de sgnaento, auto-lubrificadores, arietes. placas para tornos pontes eoqantes. piaparelhos para mistura de combustivels nos, amadoras. pedais de a'avanca
de motores a axplosão..máquinas amas- embreagens, planetárias le paraPoses
sadeiras, máquinas arnassadeiras de con- sem-fim e de rodas, máquinas
creto e barro, máquinas de abrir chave- operatrizes. máquinas . para
tas. máquinas afiadoras para ferramen. quinas: pulverizadoras. &guinas para
Classe 37
Classe 41
tas de corte. máquinas para équeação polir. receptáculos, rolos, roletas. rei
Fronhas
de embalagens máquinas de atarrachar, arena],. alista aceianilida acetato de Para distinguir: Ptpdutos limenticios
•
sal
batedeira& bielas, braços, burrinhos. bleu- chumbo, bálsamo. do Pero,, to-cloretos
Têrmo n." 656.427, de 14-8-64
coa de. motorea_bronzinas, blocos, bar.. de mercúrio.- bi-cloretos, bi-iodureto de
S. A. MoirOso Santista h/estilai
Te:mo
656"431, de 14-8-1964
raa ambas de ar comprimido, bombas men-tina. bi-foskito de cálcio, bi-carboGerais
Dartdato TOM Gabrielli .
de eirculaçào. bombas de combustivel nato de siicito. borricina, porato de
Sâo Paulo
r., 'sdo da Gitanabara
para motores, bombas de óleo, bombas sódio. benzolnaltol. benzoato de merde água e gazolina para automóveis. cúrio bismutos em bleabornato de Do
bombas, bombas hidráulicas bombas tassio, breu F. P.. edema, cal
centrifugas, rotativas de deslocamento e gem. 'carbonato de cobre, carboanto de
a pistão, bombas elétricas, bombas para cálcio. -Carbonato de magnésio. carboNu
- idox para pressão hidráulicas e para nato _de magnésio, carbonato de sódio
compressores, bombas elétricas para carvão vegetal em pó, carvão ativo.
Classe 3,3
pneumáticos, máquinas brunidoras, mácaseinato
Titulo
de
sódio,
a
carvão
ni
mai
eho
quinas para bardar. máquinas betonei- laureio de mercúrio citrato de calcina.
ras, cruzetas, cilindros, cambies,' cabe-Termo
is°
656.432,
de 14-13-1964
cotes, camisas. -carta de embreagem, citrato. de ferro. citrato de prato, OPosto prhnavera Limitada
cloreto
de
sódio
.de
magnésio.
leio
caries de motor. comutadora, cubos de
Paraná
placas, de embreagem, culatra de cilin- cloreto de eal, acero de' cálcio, dade
potássio.
colargol
colódio
dora*,
dros do motor.. caixas de lubrifkação,
trato de potássio. cloreto de amónia.
carburadores. :ibecotes
coroas, carteias. cadeias. cortantes elástico cremar tártaro. cupim!, citrato
para entalhar canos, máquina:- de cos. de ferro e quinino. citrato de ferro verClasses: ti
33 — 21 - - 47
tara, máquinas adaptadas na construção de: carbonato de . bário. cloreto de ha• Classe . 37
Titulo
•
e eormervacito de estradas. corte de rto, carboneto de •antónio. cloreto de
Unida

Ente'
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Termo a' 656.433, de 14-8-1964
Madeireira Lagoão Limitada
Paraná

DIÁRIO OFICIAL
Termo n° 656.438, de 14-8-1961
Comercial Promotor. de Veículos S.A.
Rio Granida do Sul

)L_
'A
laddiitila-13;;;de—ifis4

GAÚCHO-CARRO,
•

Classe 4
Para distinguir: Madeiras de t64 espede, serradas, laminadas e compensadas

.PARA .TODOS •

Ténno le 656.434. de 14-8-1984
"Soclra" Limitada — Sociedade
Construtora
Paraná

Térreo n9 856.440, de 14-8-1964
Comercial Promotora 'de Veículos S.A.
Rio Grande do Sul
•

Classe 50
Para distinguir; Craques, cartazes impressos, cartões termosplásticos de iden-

tidade, etiquetas impressas, faturas, folhinhas impressas, notas promissórias,
recibos e rótulos

Clames: 21 — 50
Frase de Propaganda

Termo no 656.435, de 14-8-1964
lnddstri Paranaense de Alvejante •
Limitada

LR. A
Indústria Brasileira
Clame 4b
Para assinalar e distinguir genéricameni
te os artigos da classe, a saber: Velas,
fósforos, sabão comum e detergenteS,
amido, anil e preparações para lavandaria; artigos e preparações para coa' servar e 'polir
Térreo si° 656.436, de 14-8-1964
Indástri Paranaense de Alvejante
Limitada

Classe 50

Prantetora
Termo no 656.441, de 14-8-1964
Comercial Promotora de Veículos O.A.
.
Rio Grande do Sul
Classe 50 -

Promotora á
Veiculos* S/A:
Nome Comercial

Termo
656.446, de 14-8-1964
Comercial Eletrolar Limitada
Santa Catarina

Térreo ao 656.454, de 14-8-1964
Induzida] Norville Limitada
Santa Catarina

Classe 32 Titulo

Para distinguir: 'Cartazes impressos.
chegues, cartões ter plásticos de

Têntio no 6564442, e 14-8-1964
Serraria Sào José Limitada
Paraná

é/a/Medeia.

.74weade

Classe 33
Titulo
Térnio n° 656.449, de 14-8-1964
Loja de Calçados "Pupi" Limitada
Santa Catarias

Sio José
Classe 4
Para distinguir: Madeiras

Loja de Calçados Pupi

e

Classe -5
Para distinguir: Metais alio trabalhadas
ou pa-cialmente trabalhados, usados nas
indústrias

656:444, de 14-8-1964

Puji Seitetsu 1Cabushiki Kaisha (Puji
Steel Co. Lkaitáda)
Troa
JanSo

Térreo n• 656.439, de 14-8-1964
Comercial Promotora de Veículos S.A
•Rio Grande do Sul

Classes: 12 — 36
Título
•
•
Térreo n° 656.450, de 14-8-1964
Agro-Máquinas Curitibanós Limitada
Santa Catarina

119 114 O 911 11) itg3:"
Indústria Brasileira

Classe 21
.
distinguir genérica
Classe 5
Para assinalar
mente os artigos da classe, a saber: Para distinguir: Metais não trabalhados
Veículos e suas partes Integrantes, ex- ou parcialmente trabalrados usados nas
industrias
cito máquinas e motores

Vbfik Ltd&
Timm a° 656.156, de 14-8-1961
Laboratório Phymatosias S. A.
Silo Paulo

PRCRROGACAO

NE E3ULARiNA
ZEDUBTRIA BRABILEIRi
Classe ‘3
Para diethiguIr: Uma especialidade itg,
madutIca, Indicada no tratamento de
tuberculosa
Termo as° 656.157, de 11-8496t
Lboratódo Playmaboan S. A..
Estado da Guanabara

• PRORROGACÃO

Máquin as Vi T. 1,-IELi um_
Curitibanos Ltda. ENDOSTRIA BRASILKOM
-

ACIr0 -

Nome Comercial
Termo no 656.451. de 14-8-1964
Comércio e Representações Atlas
Limitada
Santa Catarina

Comercio e Representações
ATLAS LTDA.
.

Nome Comercial
Termo n° 656.455, de 114-1964
Vinik Limitada
Santa Catarina

Nome Comercial

Térreo no 656.448, de 14-8-1964
Expresso Taioense Limitada
Santa Catarina
-

Identidade, etiquetas impressas, faturas,
tolinhas impressas, notas promissórias.
recibos e rótulos

Térreo

de Bebidas '. Cereais Ltdi:
Nome Comercial

dt &mana

recibos e rótulos

Comercial

Casses: 33'— 36Insígnia
..

Schmidt & Cia. Limitada
Santa Catarina

50

FUJI 1R011 & STEEL CO. LTD

Indústria e ComarciO

Termo ao 656.447, de 14-8-1964

Termo a° 656.443, de 14-8-1964
cheques, cartões termosplasticos de idenr Fuji Seitetsu Kabushiki Kaishá (Fuji
tidade, etiquetas impressas, faturas, foIrou & Steel Co. Limitada)
lhinhas 1:apressas, notas promissórias.
JaPão
Comercial Promotor de Veículos S.A.
Rio Grande do Sul

Térreo no' 656.453, de 14-8-1964
1z:digeria e Comércio de Bebidas
Cereais Limitada
Santa Catarina

Classe
Título

Para distinguir: Cartazes impressos„

Termo no 656.437, de 14-8-1964

Termo
656.445, de 14-8-1964
Elmo Calçados Limitada
Minaz Gerais •

Comercial Eletrolar Industrial
korvillei Legai;
8

ra"\
Classes: • 21
33
• Insígnia

IDezembro da 1364 4711

raita

..„PLANO,'

;SOCIRA

(Seção 111)

Nome Comercial
Termo a* 656.452, de 14-8-1964
Geai/ & Cia. Limitada
Santa Catarina
•

Ge,sil & Cia. Lida.
-

Nome Comercial

Classe 48
Pe.ra distinguir Pedantes, elasisidal. est.
tratos. água de colemia. irra ele
dor, água de beleza, água de quiJ.
keua de rosas. água de alfazema, ágUa
cara barba, loções e enleai para 1,011
cabelos e para a pele, brilhantina, bam
doma. "'batons". cosméticos. fizadcaris
4 e penteados. petróleos. Meu para mil
cebe/os. acne evanescente. cremes dam
larosos e pomadas para limpeza Ntlai
nele e "macsaillage- depilatórios, d#
acrantes. vinagre areanitico. p6 de a
e talco perfumado ou não. lápis pipi
pestana e sobrancelhas, preparados pendi
erriletezar cílios e olhos. carmim pare
o rosto e para os lábios, sabão e creme
le
ora barbear. sabão liquido perfumadd
ou não, sabonetes, dentifriclos em pó.
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos. pentes. vaporizadores de pertas
banhos, pentes, vaporizadores de perfila
idos: dum de louro, saquinho pediu

DIÁRIO ' OFICIAL (Seção III)
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Deil/mbrO

1964

kerma torradas, tapioca, Mamai, talhai ,Terriso a' 656.470, de 14-8-1964
'armo a* 856.461, de 14-8-1944
preparados em pó. Palia. ibpdrim, tremoços. tortas, tortas para
•
-Fábrica Leila Limitada
Migas Dentário. Traaskax Linhada
tijolos para o tratamento das =Ma
veates • vendas& removedores da
. São Pardo
melão ge animais e avos, torras:,
amado da Chutada"
Cutícula; glicerina perfumada para
toucinho e vinagre
Classe
36
Izabelos • preparados para descolorir
Suspensor anatómico
Termo a? 656.466, de 14-8-1964
tinhas, cílios e pintas ou sinais artifi- Para distinguir:
para fins de vestuário
Creações Giovanni Limitada
data óleos para a pele
São Paulo
Termo n° 656.462, de 14-8-1964
Term.; tr9- 656458, de 14-8-1984
Fábrica
Leila
Limitada
Lboratório Phymatosn S. 11
Classe 4
São Paulo
Prorrogação
Para distinguir: Substâncias de origem
Estado da Guanabara
Classe 49 .
animal. etc.
Para distinguir: Suspensor anatõmico
INDUSTRIA BRASILEIRA
para
as
desportivos
Termo
a'
656.471,
de 14-84964
PRORROGAÇÃO
" Classe 36
Artigos Dentários Translut Limitada
Termo n" 656.463, de 14-8-1964
Para -distinguir: Artigos de vestuários
Estado da Guanabara
Indústria Metalúrgica São Caetano
e roupas feitas em geral: &gasalho&
Classe 8
S.A.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
animal, etc.
São Paulo
bóias, botinas, blusões, boinas, babaTermo no 656.472, de 14-8-1964
douros, bonés; capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chalea Artigos Dentários Transluz Limitada
INDUETRIA BRASILEIRA
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
Estado da Guanabara
cintas, combinações, carpinhos, calças,
Classe 10
Classe 48
senhoras e. de -r.r1anças, calções, calPara distinguir: Instrumentos, •áa.
INDUSTRIA BRASILEIRA de
Para distinguir: Perfumes, assadas, -a
ças, camisas, camisolas, camisetas,
tratos; água de colónia. água de touca
Têrmo no 656.473, de 14-8-1964
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
dor, água de beleza, água de quina
Tempo Produções de Rádio e TV
suspensórios,
saidas
de
banho,
sandálias,
Classe 11
'água de .rosas, água de alfazema, água
Limitada
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpara barba, loções e tónicos para os -Para distinguir: Fechadura., para malas pes, fantasias, fardas para militares, co" Estado da Guanabara
abe/os e para a pele, brilhantina, banlegiais, fraldas, galochas, -gravatas, gorTermo a" 656.464, de 14-8-1964
dolina. "batons", cosmét.cos, fixadores Produtos Alimentícios Grano D'Ouro ros, jogos de brigaria, Jaquetas, baques,
de penteados, petróleos, óleos para os
luvas, ligas, lenços, manhas, meias,
Limitada
flabelos, creme evanescente, cremes qor.
maiôs; mantas, mandrião, manilhas, paSão Paulo
airosos e pomadas para limpeza da pe.
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
k
e "Diactullagsi, depilatórios, desodo.
perigas, ponches, polainas, pijamas, pia_
untes, vinagre aromático, pó de arroz
PRODUTOS ALIMENTtIOS
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
• talco perfumado ou não. lápis para
robe de chambre, roupão, sobretudos,
GRANO D'ORO LTDA.
Indústria Brasileira'
pestana e iobrancelhas, preparados para
suciares, aborta, sungas, atolas ou siada,
Classe 8
arnbelezar cílios e olhos, ramal) para
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniPara distinguir: Discos gravados país
formes e vestidos
ts rosto e para os lábios, sabáo e creme
Nome Comercial
propaganda
para barbear, sabão liqu.do perfumado
- Termo n° 656.467, de 14-8-1964
Termo no 656.465, de 14-8-1964
Ou não, sabonetes dentifridos em. pó,
Termo
a°
656.475, de 14-8-1964
Auto Técnica "Timbó" Limitada
pasta ou liquidei sais perfumanos para Produtos Alimenticios Grano D'Ouro
Tempo
Produções
de Rádio e TV
Estado
da
Guanabara
Limitada
banhos, pentes, vaporizadores de perta
Limitada
São Paulo
per escavas para dentes, cabelos. unhas.
Estado da Guanabara
• ditos; rum de louro, sequinha pariu
Classe 32
Nado, preparados em pó, pasta. liquiPara distinguir: Programaa gravadas
do • tijolos para o tratamento das unhas,
INDUSTRIA BRASILEIRA
para radio e televisão
GRANO D'ORO
dissolventes. vernizes, removaiores da
INDUSTRIA IIRASILEIRA
suticulart gl.ceriaa perfumada para a
Classe 21
Térmo a° 656.475, de 144-1984
las cabelos e preparados para descolo.
Para distinguir: Veiculos e suas partes
Tempo Produções de Rádio e TV
ala. unhas, dlios e pintas ou sinais artiIntegrantes: Aros para bibicletas,- autoLimitada
fidals. óleos para a pele
Classe 41
móveis, auto-caminhões, avitie& amorEstado da Guanabara
Alcachofras, aletria, alho. aspargas tecedores, alavancas de câmbio, braços.
Classe 33
Tenho no 656.459, de 14-8-1964
açOcar. alimentos paar animais, aliada breques, braços para veiculo& bicicle- Para distinguir: Prestação de serviço
Manoel Tonelli
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta tas. carrinhos de mão e carretas, cami- de propaganda, gravação de frases,
Estado do Rio
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azei. nhonetes„ carros a.abulantes, caminhões anuncios para propaganda de rádio e
toüas, banha. bacalliau. batatas, bala* carros, tratores, carros-berços, carros.
televisão
biscoitos. bombons, bolachas, baunilha tanques, carrotarrigadores, carros, car'Firmo ia 656.476, de 14-8-1964
irafé em pó e era grão. camarão, canela roças, carocerias, chassis, chapas cirem pau e em pó. cacau. carnes. cr.á culares para veículos, ccbos de veiculos
Tempo Produções de Rádio e TV
-aramelos, chocolates. confeitos, cravo. carrinhos para magra:Jaz de escrever
Limitada
,aaals. cominho. creme de leite, cremes
para veiculo& direção, deli'Indústria „Braailalra <dimanados croquetes, compotas, can- carTediçoa,
gadeiras. estribo& escadas rolantes, elea
a ca. coalhada, castanha. cebola, condi- vedores para passageiros e para carga.
mentos para alimentos, colorantea engates para carros, eixos de direção.
Classe 21
chouriços, dendê. doces, doces de har- freios, fronteiras para veiculo& guidão
Fera distinguir: Válvula de segurança pa espinafre, essências alimentares, em. locomotivas, lanchas; motociclos, molas,
Para freios hidráulicos
padas, ervilhas, enxoval, extrato de to motodcletas, motocargas, moto furgões,
Nome Comercial
a
mate, farinhas alimentidas, favas. fé manivelas, navios, ónibus. Para-choquei.
L Termo no 656.460, de 14-8-1964
. Termo a9 656.477, de 144-1964
cuias. flocos, farelo. fermentos, ['aflito. para-lamas, para-brisas, pedais, panifica
Fábrica Leila Limitada
.
Tempo Produções de Rádio e TV
figos, frios, frutas secas naturais e cria rodas para bicicleta,, raios para bidcle.
São Paulo
Limitada
talizadas; gricosa. goma de mascar, gor tas, reboques, radiadores para veículos,
duras, grânulos, grão de bico, gelatina. rodes para veículos, telim, trioicles, tigoiabada, geleias, hem doce. herva rantes para veículos vagões, velocípemate, hortaliças, lagostas, lingtats, leite des, varetas de controle do afogador e
4
condensado, leite ela pó, legumes em acelerador, tróleis, troleibus, vareta de
conserva, lentilhas, linguiça, keiro, malcarros, toletes para. carros
tas aliment1das, mariscos, manteiga
Ciasses: 8 -- 32 -- 33
Termo n° '658.468, de 144-1964
margarina, marmelada, macarrão, masTitulo
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- Helbra S. A. Indústria Farmacêutica
São Paulo
sas para mingaus, molhos, moluscos,
Termo no 656.478, de 14-8-1964
mostarda, mortadela, nós moscada, noJulio Gomes da Costa
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas.
Estado da Guanabara
pães, plaos, arilada, pimenta, pós para
audins, piadas, peixes, presuntos. pa .
tês, petit-pois„ astilhas. pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para anI. Classe 10
mais, requeijões, sal, saga, sardinhas
Classe 3
Para .distiaguir: Suspenso- andtómico sanduic.hes, salsichas, salames, sopas ca- Para distinguir: Preparado farmacêuClasse 33
para fins medicinais
latadas, sorvetes. sucos de tomates e 4e
tico
Titulo
_

Ei

TRANSLUX

GIOVENTO

EPITHELiUM

"TUIM°

-

TIMO

'TEMPO Prodúções,

de Radio e TV Ltda.

7,4n44t ViactMed

1
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• -

deiras, orink",:s. vasos, vasilhames verTermo no 636.483, de 14-8-1964
• Termo 'n° 656.479, de 14-8-1964
p .ofew3r, Oovtor em Medicina Paul Luporini Coreacio 1: ...indústria S. A. gas, mandril de expansão, freza
trezar, guia de f reza de chanfrar.
lirorrojaço
Niehans.
ventosas, maletas, baus para sacos de
Esta . .0 da ça .1:mal-ara
Suiça
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estofos, colchetes para malas, eravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes , e tubos de expsnsão

REVITACELL

Termo no 656.484, de 14-8-1964
A. H. Scarpini, Jóias e Relógios S.A.
Prorrogação
Rio Grande do Sul
•

Classe 3
Para distinguir: Um preparado farmacêutico
Termo a° 656.480, de 14-8-1964
Fábrica de Brinquedos Técnicos. e
Material Elétrico "Eska"
Prorrogação
Santa Catarina

PRORROGACAO

Classe 49
nara distinguir: Vias férreas elétricas
de brinquedo, feitas de metal
Termo n9 656.481, de 14-8-1961
Fábrica de Brinquedos Técnicos.
Material Elétrico ''Erka"
Prorrogaçâo
Santa Catarina

PRORROGAÇÃO

E- R K A,
Indt13trlã Bromai. ira,

Claw‘e 49
-Para distinguir: Vias férreas elétricas
de brinquedo, feitas de metal
Termo n9 656.482, de 14-8-1964
Darling Valva ei Manufaturing
Comany
Prorrogação
Estados Unidos da América

Classe 8
Para distinguir: Válvulas de portão para água, vapor, gás, óleo, ar, ácidos,
e outros fins; válvulas de retenção, válvulas de retenção com esferas; válvulas ara mangueiras, válvulas de desvio, ostes indicadores, orta-válvulas pa.
ra soalhos, caixas de válvulas, hidrantes para incêndio, válvulas de agulha

Classe 11
Para distinguir ferragens e Serramentas.
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,.
argolas, aldraves, armações de metal
abridores de latas, arame, apare/ros de
chã e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almofadrises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de casinha, colheres de pedreiros, cadeados correntes cabichas, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de fenda, chaves inglesas, cabeções, canecas,
cdP08, cschepots tento de mesa coqueteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeadoa, caldeirões, caçarn
las, chaleiras, cafeteiras conchas coadores, cuscuseiros, cabides de metal,
cabo& caixas de ferro, cgruzetas curvas
cantoneiras, chaveiros, canivet-s. davam, cremo:lei, cadimos trivos, chanfradores, ~sinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquimétrica, correntes para chaves, colcreres. chaves para porcas, distintivos,
dobradiças, descanço para talheres, pratos é copos, enxadas, Meras, angates,
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidos para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices, *Serro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
feshaduras, fruteira., funis,.fiórinas para
doces, boloo, empadas e pudins, flanes
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, fechos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
da aço, ganchos, guarnições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, .galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas laminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, molas para portas, martelos'
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiris malhos
navalhas, , Mies, pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta -copos e
garrafas, passadores de roupa, presilhas, rasteias, roldanas, ralos, regadores
rebite:, reduções, recipientes de metal,
rodízios, roscas de aço inoxidável, se Ostros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrólhas, torquezes, trilhos tubos subulações, ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de casinha, torra-

nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
anatares, shorts, sungas, stolas ou alacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, unia
• formes e vestidos
Termo no 656.489, de 14-8-1964
Lavin S. A. (Trade Marks),
França ,

MY S1N-M6N

P-É4E-FIE

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex,
tratos, água de colónia, água de touca.
Nennfimi,
dor, água da beleza, água de quina,
10AtMEIRO os mETROPOLE 1.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a' pele, brilhantina, Mn..
.Classe 13
dana, "batons", cosméticos, fixadores,
Titulo
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gos•
Teimo n° 656.485, de 14-8-1964
A. H. Scarpini, jóias e Relógios S.A. durosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage". depilatórios, desoProrrogação
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
Rio Grande do Sul
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfu.
me: escóvas para dentes, cabelos, unhas,
e eilios: dum de louro, saquinho perfis.
atado,, preparados em pó, pasta. Nu!.
do e tijolos para o tratamento das unhas
Clatse 8
dissolventes e vernizes, removedores da
Para distinguir: Relógios
cutícula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
Termo n° 656.486, de 14-8-1984
unhas. cílios e pintas ou sinais artifi.
Joseph Bancroft ei Sons Co.
ciais, óleos para a pele Estados Unidos da América
Termo no 656.490, de 14-8-1964
Compania Anonima Toddy Venezolana
Venezuela
BANDURA
Classe 23

Para distinguir: Tecidos em geral
Termo n9 656.487, de 14-8-1964
Joseph Bancroft 6 Sons Co,
Estados Unidos da América
Classe 24
Artefatos de etcidos em geral .. Coidões;
fitas, alamares, debruns, cadarços. galões, tiras, enfeites, laços, etiquetas entremeios, rendas, bicos, bordados, passamanarias, alamares, franjas, xesaas;
palmilhas, nesgas, -atacadores, ombreiras, avios, mochilas, máscaras, montas,
filtros de café, passamanes, coadores de
café, borlas, sacos, sacas, telas para
bordas, rédeas, cobertas para raquatas,
coberturas para cavalos, bandeiras e
esfregões
Termo n9 656.488, de 14-8-1964
Joseph Bancroft & Sons Co.
*" Estados Unidos da América
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalaos
asentais, alparcatas. anáguas, blussa,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chulas,
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações. carpinhos, ealças,
de senhoras. e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, grasas tas. gorros. logos de lingerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas. mandrião, manilhas paletós, palas, penhoar, pulavas, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, riu_

METHOTON
• Classe a
Para distinguir: Aparelhos receptores e
transmissores de rádio, aparelhos deceptores e trnsminsores de televisão, aparelhos receptores e transmi.ssores de comunicações, apetrechos para aparelhos
receptores de rádio,* apetrechos para
aparelhos receptores de televisão, aparelhos rádio-transmissores, aparelros de
rádio-receptores adaptados a combinam
ção com máquinas falantes acionadas
eletricamente, aparelhos rádio-recepto.
res e máquinas falantes acionadas elétri,,
camente combinados, sistemas distribui.
dores centralizados em rádio, máquina
falante e audio, máquinas falantes acto.
nadas eletricamente, máquinas falante.
acionadas eletricamente adaptadas - a
combinação com aparelhos rádio-recep.
toses e acessórios e artes cinsistindo
em antenas, elirninadores de bateria, bo.
binas de reação, indutores, capacitares,
fugas de grade, uto falantes, painéis,
otenciómetros, boquilhas, Inversores,
aonvertedbres, interruptores de correra.
te, chaves inversoras, chaves inversoras de corrente ele:rica, dispositivos de
mudança de' potencial e de modi si.ação de corrente elétrica, estantes pira
amp liadores, retificadores, vibrndores,
quadros terminais, mostradores, maçanetas, dispositivos de governo de volume,
dispositivos de governo a distância, dia,,
positivos de governo do tom, trnsforma,,
dores, chaves, diafragmas, para atito
falantes, tornadas, apanhadores elétricos,
estilet és especialmente adaptados a microfones, microfones, jogos de filtros.
conjüritos relevadores, reostatos, mecanismos de Azada elétricos, unidades rá.
dio-am pliadoras, unidades ampliadoras

r 1r114 Térga-telra

de televisão, unidades. audip-anapliado-

Urino a° 656.496, de 14-8-1964
Casa Ramos de Pneus Limitada

'as, protetores, tubos eletrônicos, indiOdores de :ressonância do tipo de tu}o de raios catódicos, tubos detetores
termiónicas, tubos ampliadores, tubos
osciladores, tubos retificadores, tubos de
descarga laatreados, unidades afinadoras
Termo n° 656.491, de 14-8-1964
A ktiebolaget Tetra Pai,
Prorrogação
Suécia

'TETRA PAK
Para distinguir: Máquinas industriais
usadas para fazer, encher, fechar e vedar invólucros, embrulhos, receptáculos
e recipientes e partes integrantes dessas
máquinas
. Termo a° 656.492, de 11-8-1964 .
N. V. Hollandsche Melksuikerfabriek
Prorrogação
Holanda

Classe 41
Para distinguir: Lactose
Termo n° 656.493. de 144-1964
Pan American World Airways, Inc.
Prorrogação
Estado da Guanabara

dezembro de 1964
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Estado da Guanabara

CASA RAMOS

Termo no 656.562. de 14-8-1964
Detalre — Arquitetura e Representações
-Limitada
Estado da Guanabara

Térmo no 656.506, de 14-8-1964
Construtora São jeronimo S. C.
Limitada
Estado do Rio de Janeiro

"DETA LHE

•

1NWSTRM. BRASITZRÀ
Classe 39
Classe 16
Para distinguir: Pneus e câmaras de Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
ar
areia, azulejos, gatentes, balaustres, bloTermo n° 656.497, de 14-8-1964
cos de cimento, bloros para pavimentaJesfilino Moreira Gomes G Cia.
ção, calhas, cimento, cal, cré.' chapas
Limitada
isol antes, caibros, caixilhos; colunas;
Prorrogação
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas dágua,
Minas Geris
caixas de descarga para etixos, edificações - premoldadas. - estuque, emulsoo de
PRORROGAÇÃO
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lame.
bs de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de Junção, !ages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as5ált1co, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
Clame
construções, persianas, placas para paPara distinguir: Vinagre
vimentação, aças ornamentais de ciTermo n° 656.498, de 14-8-1964
mento ou gesso ara tetos e paredes.
Galileu Nascimento
papel para forrar casas, massas nuarcidos para uso nas• construções, parSão Paulo
queiss, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos tubos de concreto.
' O SELENITA"
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrere
Classe 32
Termo n° 656.503, de 14-8-1964
Para distinguir: Ura jornal
Samuel_ Fernandes de Souza
Termo n 9 656.499, de 14-8-1964
Estado da Guanabara
Mardo S. A. — Indústri e Comércio

PRESIDENTA:
Classe 21
• sara 'distinguir: Aeronaves, automusels,
caminhões, ônibus, bicicletas, motocicleSm triciclos, tratores e partes integran- tes dos mesmos •
Termo a° 656.494, de 14-8-1964
Taiasa — Repr&entações Limitada
Estado da Guanabara

•

61DUSTR IA BRAS:I.LE
•
. Classe 50
Para distinguir: Apresente marca é destinada a ser aplicada nos impressos em
geral da requerente, papeis de ,conespondencia, envelopes, recibos, projetos;
plantas, notas, çaturas, duplicatas, cheques, cartões comerciais e de -visitas

Estado da Guanabara

MAERC I 0 S/A
I NDÚSTR I A E COMÉRC I O
Nome Conaercial
Termo n 9 656.500, de 14-8-1964
Indastri de 'Lenços Paramounte S. A.
Estado da Guanabara

."S A Mu

AR"'

- Termo n° 656.504, de 14-8-1964.
Prodroinos Paridas Mpotis
Estado da Guanabara

PaCAollaMOIMIA $01

.1 R.Oe•JAMVINCI

Classes: 33 — 34
Titulo
Termo n e 656.505, de 14-8-1964
Proatolar — Reformadora de Aparelhos Elétricos Limitada • ,
• Estado da Guanabara

,Termo no 656.495, de 14-8-1964
Casa Melp Indústria e Comércio
Limitada
' Estado da Guanabara

FRONTOLAR
Classe 23
Para distinguir: Lenços
Termo no 656.501, de 14-8-1964
Organização Nacional de Auditores
São Paulo
•
Classe o
Para, iáistliguir: Instrumentos de precisão, instrumentos científicos, aarelhoe de
uso comum, instrumentos e aarelhos
raoldes de toda a espécie, valX.'el zi, lâmpadas, tomadas, Ros, Whata.
.

tos fotogratcos

fRGAN szAçAo NACIONAL
DE AUDI TORE!
Nome Comercial

DOIS UNIDOS.
• —•

INDUST R IA BRASILEIRA
Classe 41
Para distinguir: Fubá, sal, condimenta
e colorau
Térino no 656.508, de 14-8-1964
Antonio Alves d Silva
Pernambuco

INDUTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Para distinguir: Fubá, sal, condimentos
e colorau
•

Termo n° 656.509, de 14-8-1964 ".
j. Veras
•
Pernambuco
•

• ' CA

Classe 8
Para distinguir: Aparelhos de rádio
aparelhos de televisão, aparelhos de ar
condicionado, aparelhos de refrigeração,
refrigeradores, geladeiras, máquinas de
lavar roupas, máquinas de costura, enceradeiras, aspiradores de pá, chuveiros
elétricos, ferros de passar e engomar.
ventiladores, torradores de pão, fornos,
estufa e fogseita:s elétricos, aparelhos
de cortar frios, aparelhos secadores de
cabelos, batedeiras e liquldificadores

ré CAVALINNi,
•

INDUSTRIA
IA BRAS'ILE FtA

Classes: 8 — 11 —21-33 , — 39
.
.47
Titulo

DINTUDA DETMOES LM"

Classe 23
Peírei distinguir: Malharf e tecuaoi em
geral
•

Termo n° 656.507, de 14-8-1964
I . Vasconcelos .5 Cia.
Pernambuco

Classe 41
Para distinguir: Café
• Termo n° 656.510, de 14-8-1964 Rita L. Brederodes 5 Cia.
•
Pernambuco

• • CAFE ANDOR(NHA
• ,.
—•
INDUSTRIA BRAS I LEI RA
• Classe 41.
Para distinguir; Café
Termo n9 656 . 511, de 14.8-1964
•
Pernambuco

CAPE ARATY

.

•

I ldnUSTR IA BRASILEIRA
•

Classe 41
Para distinguir: Café

Tèrrno n° 656.512. de 14-8-1964
Luiza Rosana da Sllvla .
•
Pernambuco

CAré SEDAN
INDUSTRIA enAS
ILE IRA
Classe 41
Para distinguir: Café
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Termo na 656.514, de 17-8-1961
Paulo Pereira Melo
Estado da Guanabara

EATRO,
Clame 32
Para distinguir: Jornais, revistas e publicações em geral, albuns, rogrpamas
radiofónicos, peças teatrais e cinematográficas

Termo n° 656.521, de 17-8-1964
Alárlos Califórnia Limitada
São Paulo
Classe 3
.
Frase de Propaganda
*Ib.-ferino n° 656.522, de 17-8-1964
/Vários Califórnia Limitada
São Paulo

ipirios
'Califorhiã Ltda.

Vamo a° 656.515. de 17-8-1964
Paulo Pereira Melo
Estado da Guanabara
Classe 8
Santa Catarina
Para distinguir artigos e aparelhos eleTèrmo no 656.523, dei 7-8-1964
trônicos: Alto-falantes, antenas, aguNovaquimica Laboratórios S. A.
lhas para topógrafos, amplificadores.
de soas, aparelhos de alta fidelidade,
São Paulo
bobinas para rádios e televisões, aparelhos para contra& de sons, condensadores, aparelhos de comunicação Interna, discos gravados, diais, aparelhos de
frequência modulada, fonógrafos, gravadores de discos, gravadores de fitas,
geradores estáticos e eletrônicos de alta frequência, que funcionam com válvulas, máquinas falantes, aparelhos de
receptores de sons, rádios-fonógraka,
aparelhos de televisão, sincronizadores,
Classe 3
aalecionadorea, transformadores de sons,
toca - discos automáticos ou não, trans- Para distinguir: Um produto farmacêumissores, transistores, válvulas para rá- tico indicado no tratamento das estadas
tensionais
dios e lelevisões
Termo nT 656.524, de 17-8-1964
Termo n° 656.516, de 17-8-1961
Herbert Rudolpr Paul Walsaer
Alários Califórnia Limitada
São Paulo
São Paulo

~KM
Indústria Brasileira

Caãovnta
Para distinguir Animais vivos inclusive

aves, ovos em geral, inclusive do bicho
da sêda
Têrmo n° 656.517, de 17-8-1964
Aiá rios Califórnia Limitada
São Paulo
Classe 3
Pa a distinguir: Substãncias químicas,
produtos e preparados para serem usados na medicina ou na farmácia

Geléia Real
Vida e Saúde

Paulo-Capitti

Y8.1'3.2'3
Indliatria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasa:aos,
aventais, alparcatas, anáguas. lautas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba-

Indústria Brasileira
Ciasse 36
Para distinguir: Artigos d. vestuários
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
e roupas feitas em geral: Agasalhos,

cuecas, ceroulas. colarinho! melros
saias, casacos, chinelos, dominó:, echar•
P es, antas.as , fardas para militar,- s colegiais, fraldas. galochas, Gravatas. gor-

ros, jogos de angarie. jaquetas, laqueai,
luvas, ligas, lenços, o:untais, meias
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, p aletós, palas, penhoar, pulover, pcierinas
amigas, pouches. polainas, pijamas, punhos, perneira s. qunnonos, regatos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,

douros, bonés, capacetes, cartoras, cara- suspensórios, saldas de banho, sandália*
puças, casação, coletes, capas, chales, suetere ,
shorts, sungas, tolas, ou siada,
cacbecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, cembinações, carpinhos, calças taier, toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
Termo n , 656.530, de 17-8-1964
auecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
usei — Imóveis Selecionados
_aias. casacos, chinelos, dominós. acharLimitada

sa, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gratas. gor:ca. jogos de lingerie, jaquetas, laquês,

robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
suciares, :horta sungas, atolas ou slacks,
tule:, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo na 656.528, de 17-8-1964
Malhas Bethema S. A.
São Nulo

Termo ng 656.525, de 17-8-1964
Loolcan Cosméticoa Limitada
São Paulo

São Paulo

Classe 33
Para distinguir: Compra e venda de botas, botinas, blusaes boinas babaImóveis, corretagens e administração
douros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão. coletes, capas, chales,
Têrmo n° 656.527, de 17-8-1964
Beltec S. A. — Malhas e Confecções cacrecols, calçados, chapéus, c.ntos,
cintas, combinações, corpinhos calças
São Paulo .
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camiseta*,

Classe 42

São Paulo

IMSEL-IMÓVEIS
SELECIONADOS LTIM,
Nome Comercial
Termo n 9 656.531, de 17-8-1964
Beco-Pana S. A. — Indústria e
Comércio de Bebidas
São Paulo

LOC:4MAX
Ineutria Brasi l eira

Classe 48
Para distinguir: Perfutr.ea, essauciaa, ex.
tratos, água de colónia. água de toucador. água de beleza, água de quina,
Rira distinguir: Substáncias alimenticias água de rosas, água de alfazema, água
e seus preparados, ingredientes de ali- para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina, banmentos, essi.u.:;..s alimentícias
dolina, "batons". cosméticos, fixadores,
'Firmo n • 656.519, de 17-8-1964
de penteados. petróleos, Naos para os
Aiãrios Califórnia Limitada
cabelos, creme evanescente, cremes gorSão Paulo
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage" depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílio, e olhos, cansara para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido, sais perfumado] para
indüotria raaileira
banhos, pentes, vaporizadores de perfume: esciivas para dentes, cabelos. unhas,
Classe 41
e cílios; dum de louro. saquinho perfuFrase de Prop.:(Janda
mado, preparados em pó, pasta, liquido e Molas para o tratamento das unhas
rermu n o 656.520, dr, 17-8-1964
dissolventes e vernizes, removedores da
Alários Califórnia Limitada
caticula: glicerina perfumada para os
Sr
ã Paulo
cabelos e preparados para descolorir
Classe 19
unhas, cabos e pintas ou sinais mainFrase de Propaganda
ciais, óleos pare a pele
Termo a' 656.518, de 17-8-1964
Aiãrios Califórnia Limitada
São Paulo
Classe 41

1,.S EL
raio

luvas, ligas, lenços. manhãs, meias
maiôs, mantas, mandrião, manilhas. pa
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
ocupas, ponches, polainas. pijamas, punhos, perneiras. quimonos, regalos,

Para distinguir: Aguardente de cria

Termo n° 656.529, de 17-8-1964
Malharia Irmataa Daher Daud S. A.

V.SETTA

MAREMOTO
Indo:latria Brasileira

Indústria Brasileira
Classe 19

Termo a° 656.526. dg 11-8-1964
instei — Imóveis Seleoaanaiala
Limitada
São Paulo

Dezembro de 1964 4715

ZÉ CARIOCA

Indlistria 13raall
eira
Classe 36
aventais, alparcatas. anáguas, blusas,
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Para distinguir: Artigos de vestuários
botas, botinas, blusões, boinas:, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara
poças, caução. coletei, capas. abales,
aschecols, calçados, chapfua. cintos
antas, combinações, carpinraos, calçai
de senhoras e de crianças, calções.
camisas, eamisolas. „ camisetas,
cuecas, croata& colarinhels, cueiros,
salas, casacos, diLelos. dominós, acharpes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gorros. jogo* de !ingeria, jaquetas. 10:NU
luvas, ligas, lenços, mantes, meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas. paletós, palas. penhoar, pulover. pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos. regalos.
rcbe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho. sandálias,
susteres, aborta. sungas. atolas ou siaria.
uder, toucas. te-rbantes, ternos, uniformes e vestidos

42
Lia& de ea.Cé
Termo a° 656.532, dei 7-8-1964
Metalurgica Prisma Limitada
São Paulo
Cli,y1:e

Para distinguir:

II EsELMA8
Classe 49
Para distinguir: Brinquedos, jogos, passatempos em geral, artigos para fins exclusivamente desportivos: Automóveis,
aviões de b-inquedos, bercinhos, bonecas, bonecos, baralhos, bolas para todos os esportes, carrinhas, caminhões,

carrocinhas, chocalhos, cawleiras para
esporte, dominós, damas, discos de ara
remesad desportivos, dardos para bana

•

iu iërça-feira
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pamento, esingardas de brinquedo, figuras de aves e animais, joelheiras, para esporte, jógos de foot-ball de mesa,
jogos de armar, luvas para esporte,
miniaturas de utensílio; domésticos, más.
caras para esporte, nadadeiras para esporte, patins, patinetes, piões, petecas,
revolver de brinquedo, raquetes, redes
de metal para pesca snookers, trans,
tênis de mesa, tômbolas, tamboretes,
tacos, tornozeleiras para esporte, tacos,
bolas e mesa para bilhares, vagonetes,
varas para saltos, varas para pesca,
tarrafas, e iscas, xadres

-nrino n° 656.540, de 17-8-1964
- Jorge Garcia Moya
São Paulo

Termo o, 656. 536, de 17-8-1964
Beco-Dana S. A., Indústria e
Comércio de Bebidas
tião Paulo

Termo n? 656.547, de 17-8-1964
1 Studio Artístico 4 , Centenário Limitada
Estado da Guanabara

Paulo—Capt tai

Termo n° 656.541, de 17-8-1964
Genésico Pacifico Mendes e Antônio
José Pimentel
Estado da, Guanabara

Classe 42
Para distinguir: Licór de café

Classe 33

NORTE
AMERICA
PUBLICIDADE

Classe 33
Titulo

Titulo
Termo n0 656.549, de 17-8-1964
Perfumes Coty S. A. B.
Estado da Guanabara

— BAD1NAGE
-

Termo nG 656.542, de 17-8-1964
Gecel Roupas Limitada
Estado -da Guanabara

cjecet Roupas_Ltda.
Nome Comercial
Termo te 656.543, de 17-8-1964
Gecel Roupas Limitada
Estado da Guanabara

qeeee
Indústria Brasileira
Classe 36
Artigos da classe
Termo n°656.544, de 17-8-1964
Esquadrias Marandino Limitada
Estado da Guanabara

Éãqüaorias

g

Termo nG 656.548, de 17-8-1964
kutomóvel Club do Brasil
Estado da Guanabara

da. Guanabara

PliPtr

WILSON

Nome Come:cial,

Automovel Club Estadual

Termo nG 656.538. de 17-8-1964
Classe 6
rara distinguir; Motores e suas partes Indutri "Livington" Rádio e Televisão
São Paulo
integrantes
Limitada
• Termo n0 656.534, de 17-8-1964
Wilson Marcondes S. A., Indústria e
LawSTRIAS "L1 VI NOIVE'
Comércio de Máquinas
0 E TELEVISÃO LTDA.
São Paulo
*Nome Comerciai
WIMARSA
I
Termo n° 656.539, de 17-8-1964
Drasileira
"Livington" Rádio e Televisão
Limitada
São Paulo
Classe 18
Para distinguir: Armas e muntçoes em
ISVINOTOY
geral
s.n düttria Braeileire .
Termo n° 656.535, de 17-8-1964
Wilson Marcondes S.' A., Indústria e
Comércio de Máquinas
,..11asse 8
São Paulo
Para distinguir: Artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos: alto-falantes, antenas, agulhas para fonógrafos, aparelhos de alta-fidelidade, .amplificadores
T astria Brasileivi
de sons, bobinas, bobina para rádios e
televisores, aparelhos para contrôle de
son, chaves de tomadas, chaves autoClasse 18
Pata distinguir: Armas e mumçoes em máticas, chaves para antenas e fios ter..
ra, comutadores, condensadores, aparegeral
lhos de comunicação interna, discos gravadora chaves de Ondas, chaves de
Termo nG 656.537, de 17-8-1964.
alavancas, chaves elétricas, chassis paIsLarmetal S. A., Inch-10.4ra rádios, diais, aparelhos de intercomu.
Comércio
nicação, aparelhos de frequência moSão Paulo
dulada, fonógrafos, fios para eletricidade e Sos terra, fasiveis, fitas magnéticas, geradores automáticos, geradores
STAE—NEST .
estático e eletrônicos de alta frequência
Indústria Ermeileiriis
que funcionam com válvulas, interrupto.
res, imAans permanentes para rádios,
gravadores de fitas, gravadores de disClasse 40
Móveis em geral de metal, vidro, 'de cos, aparelhos luminosos, lámpadas, isoaço, madeira, estofados ou não, Inclu- ladores de 'correlate, microfones, mostra
sive móveis ara escritórios: Armários, dores, de rádios, máquins falantes, piarmários para banheiro e para roupas lhas secas elétricas, plugs, pick-ups, pausadas, almoSadas, acolchoados para ra-raios, potenciõmetros, escalas de vimóveis, bancos, balcões, banquetas, deo, resistências elétricas, aparelros -.rebandejas, domiciliares, berços, biombos, ceptores de sons, rádios, relays, reducadeiras, caminhos para chá e café tores, rádio foitógrafos, reostatos, ráconjuntos para. dormitórios, conjuntos dios para, automóveis, rádios recepto-1
rara sala de jantar e sala de visitas, rei', reatores para luz fluorescente, rátonjuntos para terraços, jardim e praia, dios conjugados ou não com fongrafos,
conjuntos de armários e gabinetes para sciivietes, sincronizadores, selecionadores,
'copa e casinha, camas, cabides, cadeiras aiaarelhos televisores, tomadas, transmisgiratórias, cadeiras de balanço, caixa sores de sons, toca-discos automáticos
de rádios, colchões, colchões de molas ou não, aparelhos para telegrafo sem
ili-apansas, divisões, divans, discotecas. fio, transformadores para rádios e televit madeira, espreguiçadeiras, etcrivsnl- sau, tomadas as corrente, aparelhos
bina, estante", guarda-roupas, mesas. transistores, aparelhos de transmissão e
mesinhas, 'mas/abas para rádio e televi- recepção de . sons, válvulas para rádios
e televisores
são. awanflas para televisão, molduras
pa-a quedros, porta-retratou poltronas,
p'!ironas-eatnas, prateleiras, porta-cha.
rata*, sofás, sofaa-a-amas, travesseiro.; e
PREÇO DO NÚMERO
vitrine.

nel

4t: Centenário Ltda.

4
Classes: 33 — 41 . -a 42 — 43
Titulo

'

ndástria

Stúdici Artístico

MOLI—CEIO
de0

Termo n° 656.533, de 17-8-1964
Dieselmar — Diesel Maritima e Terrestre de Peças e Motores Limita-ta
São Paulo

PEDALO.
Udástri,i Brasi1.0ira

Jeurnbrc cIa1G.A.

IMarandinUtaa G
-

Nome Comercial
Térnio n° 656.545, de 17-8-1964
Esquadrias Marandino Limits-aEstado da Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, esst-nuas,
tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, ban.
dolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para as
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
• talco pefumado ou não, , lapIs para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cilios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e cremo
para barbear, sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em p6.
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhai,
dissolventes e vernizes, removedores de
cuticular: glicerina perfumada para OS
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cillos e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele

Térmo to 656.550, de 17-8-1964
Trevo — Melhoramentos Limitada
Estado da Guanabara

a-R-EVO- Meientiii1A
=.‘
,Inçlústfia'l Brasileira
Classe 16
Artigos da classe
Termo nG 656.546, de 17-8-1964
Esquadrias Marandino
Estado da Guanabara
Classe 40
Artigos da classe

DE HOJE: CR$ 10,00

Nome Civil
Tármo no 656.551, de 17-8-1964
Blanco 64 lila •
Estado da Guanabara

rfieq Classe 32
rara distinguir: Um publicação
',apressa

