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SEÇÃO III
ANO XXII -, N.° 249

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, M DE DEZEMBRO DE 1944
•n••nnn•

DE9ARTAP.IENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL ,a64

Dia 28 de dezembro

Reconsideração de despacho:
Willys Motors Inc ( No pedido de
reconsideração de despacho que deter.0
o tétano o° 374.724, marca Messa gere
de Societé Simca ) - De acôrdo :Jom
o art . 63 do -ereto n.° 535 de 23
de janeiro de 1502 e tendo em vista o
parecer técnico do DEPT que coa 1dera de fantasia a expressão Mensageiro ou Messagere para d.stinguir
como marca veículos em geral, nego
atendimento ao pedido de reconsidetação de Eis, 10 modificando o despacho
de fls. 21 para manter o deferimento
de fis . 10 e a concessão do registro
..
pretendalo pelo interessado.
Oposição:
Metalúrgica Rio S . A . Indústria e
Comércio - Oposição ao térmo número 651.134 marca Riolider de Recupe a dora Lider de Metais Ltda .

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N.° 119.327 -- Aperfeiçoamentos
em ou referentes a processo de corte
de uma porção pros./caie ate de um luxo de vidro por meio de um par de
.na valhas dispositivos para efetuarem
tal processo e produtos manufaturados
or meio de tal processo - N. V.
Philips Gloeilampeafabrieken

rs

r

EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE PATENTES
Dia 28 de dezembro de 1964
Notificação:
Urna vez decorrido o p azo de recurso previsto pelo artigo n.° 14 da
Lei n." 4.048, de 29 de dezembro de
1961 e mais DEZ DIAS - para even
Luas juntadas de recursos, e do mesmo
não sc tendo valido aenhum interessado, ficam notificados os equerentes
abaixo mencionados a comparecerem a
èste Deparcamento a fim de efetumem
o Ngamento da taxa finai concernente
• ex pe dição dos resnectivos certific'do Iii ro do prazo de SESSENTA
DIA!: - na forma do parágrafo
único . o artigo n.° 134 do CS- igo da'
Prem i 'aia de Industrial.
r

-

N° 120.394 Aperfeiçoamentos
em ignição eletrônica - Compagnie
Generale de Telephaphie Snns FP. e
ReWe Nationale des UMnes Renau't.
N. 120.478 - A. erf , amento ?na
ou relacionado com portas de gera ge
Augustr Lipparini
p

a

N.° 121.825 - Conjunto de engrenagens - Borge Martins
N.° 121.964 - Radio receptor sag undo o principio de kit com circuitos
impressos Telcfunken Aktiengesellscha ft .
N.° 122.414 - United Aireraft Corp
- Processo e instalação para o tratamento de material por meio de um
raio emitido por porta carga.
N.° 122.489 - Filtro e aparelho
para a observação de objetos de fase
- Compagnie De Selint Gobain
N° 122.885 - Aperfeiçoamentos
em cabeçotes de ferramentas múltiplas
especialmente aplicáveis em máquinas
furadoras ou similares - Victor Kneitschel
N.° 122.900 - Aperfeiçoameiros
em oA relativos a lâmpadas elétricas
N. V. Philips Gloeilampenfabrieken .
N.° 122.901 -- Aperfeiçoamentos
em .ou relativos a radiadores de calor
elétrico - N. V. Philips Gloeilampenfabrieken .
-

N.° 122.944 - Indicador luminoso
de fuzivel inutilizado - Armando
Vienna
PI ivilégio de invenção deferidos:
N.° 123.047 - Aparelho e processo
N." 112.392 - Laminador de co- para manipulação de Informação ótica
mando inteiramente automático p ara -- The National ai Registeifabr cação de ferramentas de corte roN.° 123.062 - Melhoramentos em
tatios - Perene Erdelyi
ou relativos a centros automáticos de
116.394 - Metal estirado pró- te:ei umunicações -- Standard Elec.,
prio cm particular aaa os electrodios trica S . A.
de 1 ,1has elétricas; Varta AktiPnN.° 123.087 - Eletrodo de prata de
gesensullaf .
celulas de acumuladores a pratazinco e
N." 116.535 -- Instalação para pu- processo de sua fabricação - Metrimrific.a
do ar de escape em sa'as pex Magyar Muazeripari Kilkereskefabrs
- Schweizerische Aluminium delmi Vallait.
A.
Alu in um Suisse S .A . AUN.° 123.104 - Novo disposit:vo
min (
\ .L7zero S. A . Swiss Aluminium
para fixar fios elétricos em enceradeiLtd .
l

l

t

,

;

:

IV.- 124.438 - Processo e cl.spositivo para a medida de energia de impulsos de curta duração - Institut
França is du Petrole des Carburants et
Lubrifiants
N.° 124.494 - Aperfeiçoamentos
ras e outros - Fáb. de Enceradeira
em máquina para retificar superfícies
Comercial Bandeirante Lida.
planas - Borla 1wanow.
N.° 123.117 - Aperfeiçoamentos
N.° 124.503 - Dispositivo de basôbre ou relativos a catodos aquecidos
tentes móveis para máquinas de calindiretamente com baixa corrente de
- Paillard S. A .
filamento - N. V. Philips Gloeilampenfabrieken
N.° 124.546 - Aperfeiçoamento em
N.° 123.152 - Interruptor de segu- caph.eltores tipo sèco -,, General Elecrança para a proteção contra as cor- tric Co.
N.° 124.828 - Maçaricos para emrentes elétricas de fuga - Robert Moprègo em poços de perfuração no solo
ser e alegues Morei.
- Svenska Skifferolje A. B.
N.° 123.218 - Interruptor automáN.° 124.796 - Máquina de escretico para tempos pre-determinados ver cuja batida dos algarismos é coAi-lindo Gonçalves Vieira.
mandada eletricamente - Paillard S.A.
N.° 123.553 - Produção de mag.
N.° 124.830-A - Válvula para
ncsia totalmente calcinada - Harbiacendedor a gás associado a um mecason Walker Refractories Co.
nismo de regulag _em da altura da chaN° 123.600 - Um método de fa- ma Stanley Herbert Newman.
bricação de peças de máquinas ou equiN.° 124.854 - Aperfeiçoamento em
pamentos eletromagneticos - José Anprocesso para produzir material magtonio de Souza Jr.
nético - General Electric Co.
N.° 123.918 - Circuito de proteção
N.° 124.855 - Aperfeiçoamento em
de ruido para receptores de televisão
produção de materiais magnéticos - Radio Corp of America .
General Electric Co.
N.° 123.919 - Mandril pinça atua.
N.° 124.857 - Aperfeiçoamento em
do por parafusos múltiplos - The
dispositivo limitadores de corrente Jacobs Manufacturing Co.
General Electric Co.
N.° 123.955 - Aperfeiçoamento em
N° 124 863 - Aparelho ou dizgrelha de assar expansível - General
positivo para iluminação - Raymond
Electric Co.
L. Strawick.
N.° 124.030 - Processo e aparelho
N.° 124.876 - Aperfeiçoamentos
para a cobertura e isolamento em condutores elétricos - Angelo Borono- relativos a interruptores de corrente
wsky.
elétrica - Vehicules et Travaux Vetra e Florimond- Douchet.
N.° 124.124 - Bomba elétrica para
N.° 124.899 - Aperfeiçoamentos
várias finalidades - Auto Mecanica
em ou relativos a disposições de cirJussara Ltda .
cuitos compreendendo dois geradores
N° 124.189 - Interruptor de enerde pulso de armazenagem e aplicações
gia - Licentia Pa tent Verwaltung& destas disposições de circuito - N.
GMBH .
V. Philips Gloeilampenfabrieken
N.° 124.212 - Meios para regulaN.° 124.939 - Processo de lamelar
gem de voltagem de saída de um gerauma nibldagem de vidro a porção exidor elétrico - C. A. V. Limited
bidora de válvulas de raios catódicos
N.° 124.219 - Aperfeiçoamentos e berço de montagem para execução
em ou relativos a arranjos de circuito do processo.
para cincronizar um oscilador local
N.° 125.041
Aperfeiçoamentos
com o auxílio de um discriminador de
em ou referentes a circuitos para ligar
fase - N. V. Philips Gloeilampen- e
desligar um oscilador - N. V.
fabrieken.
Philips Gloeilampenfabrieken
N.° 124.325 - Aperfeiçoamentos
N.° 125.042 - Aperfeiçoamentos
em e relativos a fusíveis elétricos - aos isoladores elétricos - Societé EuThe Englis Electric Co Limited
ropgene D'Isolateurs eis Verre.
N.° 124.371 - Aperfeiçoamentos
N.° 125.058 - Sistema de contreile
ao esfriamento de dispositivo semi-condutores - J. Stone & Co Deptford de pressão com dispositivo de segurança garantindo a operação com duas
Limited
mãos - Westinghouse Bremsen GeN.° 124.420 - Mecanismo de ope- sellschaft.
ração de comutador Westinghouse
N.° 125.084 - Aperfeiçoamentos
Electric Corp.
em ffla relativos a aparelhos para re-
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, dióriarnente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
çaando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
cw:ns de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escri:o, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais. •
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e ememias.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinalaras poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas venc idas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a uerifLação do prazo_de validade de suas assinaturas, na

cepção de comunicações e para transmiti-ias num determinado número de
direção - N. V. Philips Gloe.lampen fabrieken .
125.085 - Aperfeiçoamentos
em ou referentes a resistências - N.
V. Philips Gloeilampenfabrieken.
N.° 125.100 - Regulador de voltagem e instalação protetora contra
sobrecarga - Avco Corp.
N.° 125.147 - Sistema de estac:oDemento - Jack Smith.
N.° 125.162 - Aperfeiçoamento em
aparelho elétrico e material dieletr.co
estel)aizador para O mesmo -- General Electric Co.
N 125.180 - Aperfeiçoamentos
em ou referentes a geradores acuruladores - N. V. Philips Glocelarepenlabrieken.
N.° 125.193 - Aperfeiçoamentos
nos cabos elétricos de alta tensão providos de enfaixamentos de bl.ndagem
entre o dieletrico e pelo menos ume das
partes metálicas do cabo - Pirelli Socletá Per Azioni.
N. clé 125.224 - Aperfeiçoamentos
em máquinas de lavar roupa - Metalúrgica Servus S.A
N.° 125.235 - Novo queimador de
Óleo ou combustíveis pulverirados Nicolino Guimarae's More:ra.

N.° 125.252 - Aperfeiçoamento em
znecsaismo para operar chaves por
meio de energia acumulada - Gene-al

Sketric Co.

N.° 125.265 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a processos para o dimencionamento corretor de envolucros
de vidro para válvulas de descarga
elétrica - N. V. Philis Gloeilampenfabrieken.
N° 123.267 - Processo e disposiOvo para a transferénda de uma carga
entre dois reservatários contendo 'flui'dos - Bureau D'Etudes %delires
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ASSINATURAS
FUNCIONÁRIOS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Capital e Interior:
Capital e Interiori
600,00 Semestre • . . Cr$
Semestre . . . Cr
450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano
Cr$ 900.00
. Exterior:
Exterior;
I
Cr$ 1.300,00:Ano
Ano
Cr$ 1.000,00
parte superirt do cnderéço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

N.° 125.287 - Processo de usinagern externa de cabos de armas por
torneamento e rolagem e dispositivo
capaz de realaear dito processo - Indústrias floral S.A.
N.° 125.429 - -Mecanismo intercomutador - City Council of the ety
of Durban.
N.° 125.435 - Aparelho para iluminação de emergenda - Ind. Vetrõnica Stevenson Ltda.
N.° 125.529 - Aperfeiçoamento em
circueo para funcionamento de telecomunicadores - Fiernar Ind. e Comércio de Peças Ltda.
N.° 125.672 - Processo para fabricar um condensa ,lor elétrico com
dieletrico constáuido por uma delgada
fita com grossura preferentemente inferior a 6/u - Siernens Helske 9ktiengesellschaft.

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

N.° 126.413 - Aperfeiçoamentos
introduzidos em buzinas pneumáticas
- Comercial 'e Industiaal Co!. Ltda
N.° 126.450 - Orig nal antena para
televiso - josè Luiz de Alcantara
Sá.

N.° 126.697 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a circu'tos destinados
a produzir uma corrente substancialmente configurada em dente de serra na
mobina defletora de um tubo de imagem de televisão e a produzir a tensão
de placa final disse tubo - N. V.
N:.° 126.511 - Máquina para rasPhilips Gloeilatnpenfabrieken.
par fios elétricos em geral - Fáb.
IV' 126.719 - Tubo de ralos cade Enceradeira Comercial Bandeirante
todicos. - Radio Corp of America.
Limitada.

N.° 126.860 - Aperfeiçoamentos

N.° 126.515 - Sistema de recolha
em d.sposItivos somador subtrator para
para veículos automóveis e aparelho
computadores eletrônicos - Carlos
distribuidor dos mesmos em garagens
juarez Tavora.
de novo tipo - Estroca S. L.
N.° 126.910 - Projetor eletrônico
N° 124.241 - Instrumentos ind_ca- Radio Corp of America.
dores elétricos - Louis William Parekr
N.° 126.911 - Aparelho e processo
N.° 126.606 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a lâmpadas elétricas
- N. V. Philips Gloeilempenfabrieken.
N.° 126.608 - Modulador de misplitude de alta sen.,ibllidade insensível
as variações de temperatura Inst tut
França s do Petrole des Carburants et
Lutrifiants.

N° 126 046 - Nova válvula para
queimadores de gás - Samuel Pavlotzky e Manuel Guarda Gimenez.
N.° 26 M99 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a dispositivos de controle para uso em sistemas de solda
N.° 126.639 - Aperfeiçoamento eind
de resistencia - N. V. Philips Goalto falantes - Tens Hemann.
eilemeen fabrieken .
N." 126.644 - Aperleiçoamentos
N.° 126.161 - Equ pamen'o e processo de fabricação de cabos elétricos em máquina de lavar doada de agitade alta tensão para instalação em tubos dor de rompas aperfe . ço3(10 - General
metálicos - Pirelli Societé Per Azioni. F.lectric Co
N° 126.687 - Aperfeiçoamentos
N.° 126.201 - Um dispositivo para
seletivamente extrair informação de em ou relativos a sis'emac de sinlicauma pluralidade de registros semelhan- ção - Gr'ne-al Precision Inc.
tes num registrador magnético de tamN° 126.689 - Aperfeiçoa mentos
bor - B-:tish Telecommunications Re- em sistemas de s nalização - General
search remited.
Prec:sion Inc.

N.° 126.229 - Cabo chato elétrico
- Hans Freirnann.
N.° 126.338 - Aperfeiçoamento em
bomba térmica com meio modulador
de carga - General Electric Co.
NP 126.399 - Aperfeiçoamentos
em interruptores elétricos - Indústria
de Produtos Elétricos Zama Ltda.

- As Repartições Público*
cingir-se-ão às assinatura*
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e (14
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a ré.
!nessa de valores acompanha.
dos de esclarecimentos quanto
á sua aplicação, solicitam o!
usem os interessados prefe.
rencialmente cheque ou valo
postal, emitidos a favor clO
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edis
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes qud
os solicitarem no ata da asai.
natura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao des.
conto indicado, deverá provai
esta condição no ato da assi.
natura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiai*
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr se do mesmo
ano, e de Cr. 1,00, por ano
decorrido.

de montagem para dispositivos de descarga eletrônica - Westinghouse Electric Co.
N.° 145.326 - Aperfeiçoamentos
em válvulas de descarga de baixa pressno - José Canovas
EXPEDIENTE DA DIVISIO DE

PATENTES
EXIGÊNCIAS
.Dia 28 de dezembro de 1964

(Republicado por ter saído como de.
feridos no Diário 23-12-64),
N° 101.686 - C,ba Societe Anonyme - Satisfaça exigência.
N9 103.888 - Unon Carbide Corp
- Satisfaça exigência.
N9 109.897 - Farbenfabiiken Baye •
Aktiengesellschaft - Satisfaça exigéia
cia .
C,
.D. Seecle
N.° 126.696 - Aperfeiçoamentos
N° 14 x

em ou relativos a processos de fabricação de grades para uso em vãvulas
N- ° 111.063 - Monnanto Co - S:
de descarga eletrônica e equivalentes tisfaça exigencia
a dispositivos destinados a realizar
N° . 111.459 - The Bleck
asess processos e a grades fabricadas Co
Se.tisfay: exic3enci.a
por tais processos - N. V. Philips
N° 111.552 - American
Gloeilamnenfabrieken
Co - Satisfaça exigênc a.
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N° 130.795 - Kali Chernie AktienN9 111.882 - Rohm 8 Hass Co Gesellschaft - Satisfaça cais/Cada.
Satisfa.ça exigência.
lal° 130.966 - Electrolux Corp N9 112.159 - Ciba Societe Anonya
Satisfaça exigência.
me - Satisfaça exigência,
NP 131.286
Asher• Ardia -- SaN° 113.371 - StamIcarbon N. V.
tisfaça exigência.
,-. Satisfaça exigência.
N° 131.652 - The Lamamus Co 1\1° 113.373 - Stamicarbon N. V.
Satisfaça exigéncia.
- Saftsfaça exigência.
N° 132.457 - Heleor Indúsrtia e CoN" 111.192 - Les Laboratoires Français de Chemiotherapie - Satisfaça exi- mércio de Colchões Limitada - 'Satisfaça exigência.
gansa,.
N' 120.458 - Allmanna Svenska
N° 132.575 - Angelo Milesi - SaE2stri:ka Sktiebolaget - Satisfaça exi- tisfaça exigência.
.
N" 132.930 - Mon.santo C.hemcial
N° 121.138 - The Wellcome Foun- Co - Satisfaça exigência.
N° 133.216 - Geraldo Perca - Sadation Limited - Satisfaça exigéncia.
N° 121.153 - Compagnie Français tisfaça exigancia.
N o 133.217 - Geraldo Perca - Sade. Mat:.eres Colorantes - Satisfaça
tisfaça exigência.
exigência .
N 9 134.885 - Sebastião Pereira N o 121.744 - Bowl Mor Co Inc Satisfaça exigência.
Satisfaça ex:gência.
N o 152.582 - Ronson Corp - SaN° 122.629 - Abitibi Power E, Paper Co Linatad - Satisfaça exigência. tisfaça exigência.
N° 137.977 - Aristeu Citto - SaN" 123.122 - C ha Societe Anonytisfaça exigência.
me - Satisfaça exigência.
No 123.126 - 1 he Devilbiss Co lal • 140.139 - Indústria e Comércio
Satisfaça ex,gência.
Cinco Limitada - Satisfaça exigência.
N 9 123.153 - Farbenfabriken Bayer
N° 143.998 - Mauriho de Menezes
Aktiengesellsehaft
Satafaça
- Satisfaça exigência.
N° 152.551 - Francisco dos Santos
N o 123.196 - The Goodyear Tire - Satisfaça exigência.
N 9 153.316 - Antera Ferreira da
• Rubber Co - Satisfaça exigência.
N° 123.247 - Nopco Chemical Co Silva - Satisfaça exigancia.
N O 154.195 - Soe Macánica Rani.
- Satisfaça exigência.
N° 123.305 - Dunlop Rubber Co ri Limitad a- Satisfaça exigência.
N° 154.196 - Soc Mecânica Ranieri
Limited - Satisfaça exigência.
N° 123.529 - Parbwerke Hoechst Limitada - Satisfaça eaigénda.
N u 151.595 - lhe Gasodyear Tire
Aktiengesellschaft Vorra Meister Lucius
Rubber Co - Satisfz.ça exigaacia.
• Bruning - Satisfaça exigéné'a,
N° 154.6-45 - Arnallo Pauta e
N o 123.582 - Parr Equipament Co
Jorge da Silva - Satisfaça exigência.
Lirnited - Satisfaça exigência.
N° 123.832 - General Electric Co
EXPEDIENTE DAS LIN/150ES E
- Satisfaça exigência.
SEÇÕES REPUBLICADOS
N o 123.9O8
Orphey Mariottl Satisfaça exigência.

Dia 28 de dezembro de 1964
N° 124.466 - S. D. Warren Co
IVJt
icação:
cxig,Incia. •
N° 121.491 - The Goodyear Tire
Uma vez decoi-r'do o prazo de re8 Rubber Co - Satsifaça exigência.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
N° 125.124 - Cooper Mcdougall
número 4.048 de 29 de dezembro de
Robertson Limard
Sat sfaça exigan- 1961 e mais dez dias - para eventuais
da.
Juntadas de recursos, e do mesmo nao
IsP 123.153 - Fer.g Feh; f Reist se tendo valido nenhum iateressado, ficam notificados os requJi ! entes abaixo
mencionados a comparece: a êste Departamento a fim, de detc arem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dal respectivos ce.tificatios denN° 126.011 - Associated Pulp And tro do prazo de sessenta dias - na
Papa- N1:11s Limited
Satisfaç,, ex*gén- foima hO par4rafo único do art . go 131
do COd.go da Propriedade Industrial.

A. G. - Skfça exigência.
N9 125.153 - Patentgeseilscl-Aft Plata es Co -- Sat'sfaça exigência.
N° 125.330 - Vicente R cci
Satisfaça exlgêacia.

N° 126.093
Assaciatact lula Anal
PRIVILEGI ODE INVENÇÃO
Papar Mills
- Satisfaça exigénISEI ER [DOS
ala.
N" 126.336
( 3.
1ar Tra.-rtor Co
N o 121.636 - D.sposi.ivo para CO-- Satisfaça exigênc:a.
N 126.601 - Nio ! hs Mschine Co lotar e armazenar material em feilha
Stcafil Corp LOmited.
Lirni -.1 to faça ex'gência.
N o . 121.811 - Nova embalagem para
N° 126.629 -- O ixiiido Maroaleze -- ampola; de injeçao e outras - CarioSatisfaça exigência.
' gratata P. ltd Nero Sosiedade AnôN° 126.6,56 - Socicte Anonyme Dite nima.
•
Societe Pote. Le Traitement Industrie!
N o 122.727 - Nôho tipo de esco1
DeS BOS Et L i r..eiuipartient
La Mon- vinha de dentes - Cyro Tvlasetti Filho.
tagne

Satsifaça exigência.
A-r• o Steel Corp MODELO DE UTILIDADE
Satisfaça ec: acho
DEFERIDOS
No
Frit:: G ;-..çalves
de OliveIra
N' 98.369 - Panela inuItipla de meia
W 127.57'o
13
Muro - Sa- ! pressão Panex Soe ec1,-de Anônima
tisfaça exigiine'd
Indúst ia e Comércio.
N° 1.34.505 - S -.n.t ra para sta
N o 127.7S - Ah tibi
Pa- tato
ué Ma ia de Oliveira.
- jr.
per Co Liiaasd -- Sa 6 sfaça

N° 126.7aa

N' 128.085 - laitan Ernersoa
CANCELAMENTO DE MODELO
dada Anônima - Sa l i sfaça exlq-1'rciii
INDUSTRIAL
N° 128.603
Damond N-iaonal
Corp - a-ia-faça exarancia.
Natahlia A. Saras - (No pedalo
N° 129.192 - Shell Intranational de cancelamento da patente modelo inResearch M. tsch.:ppal N. V. - Sa- dustrial número 3.674
Um tecido
tisfaça eaisaaaaa.
.
in
d n;'d
--

pelo atito 80 cancelo ex °Ilido a patente de naodé:o industrial a qne se refere o presente processo.
Desistência de reconsideração:
Produtos Farmacêuticos Sinas do
Brasil S.A. - Declara a desistência
do pedido de reconsideração no têrmo
n.° 116.251, privilégio de invenção A vista da desistência do pedido de
reconsideração constante do processo
prossiga o mesmo em seu andamento
normal de aoardo com o que foi decidido anteriormente.
Cancelamento de processo:
Unilever N. V. Declara o cancelamento do têrmo Iti° 153.644, privilégio de invenção para preparação
de materiais detergentes - Anote-se
a desistência e arquive-se o processo.
Chamada para pagamento da taxa
nfial:
Ê convidado Isolar Indústria e Comércio de Plásticos S.A. a comparecer a êste Departamento a fim de efetuar o pagamento da taxa final no
Urino n° 129.444, privilégio de invenção.
'
Exigências:
N.° 123.830 - Compangnie Generale D'Electro Ceramique - Satisfaça
exigência:
N.° 124.799 - Temistode Padareli! - Satisfaça exigência.
N.° 128.905 - Tadeusz Glowisislci
- Satisfaça exigência.
N.° 132.951 - Oswaldo Colombo
--a Satisfaça az:Onda.
Diversos:
Sylvania Electric Products Inc (rimto a patente n.° 36.613) - Concedo
a restauração cos o art. 206.
N° 94.671 - Feres 8 Irmãos Ind.
e Comércio de Molas Ltda. - Arquive-se.
N.° 122.584 - Poliform Ind. e
Comércio Soc. Ltda. - Arquive-se.
N.° 126.454 - Fernando Vasco
Costa - Arquive-se.
N.° 126.490 - Tetsuhei Soga Arquive-se.
Recom..ridera,,,-io de despacho:
Porcelana Renner S.A. - No pedido de rc;.onsideração do despacho que
!Jeriu o tê.rran n.° 124.064, modSlo
- De acôrdo com o arti-
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EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PEQUISAS

Dia 28 de der-:!11.iro de 19i.rt
Notificação:
Uma vez decorrido o pia:o Je recurso previti -) pelo artigo n.° 14

Lei a.° 1 04a de 19 de dezembro de
1961 e mais DEZ DIAS - para evs
:uai. jun atlas cie recursos, e do ciesaio
não )ie tendo valido nenhum interessado. fi-um not ficados os reque.tr-ites
abaixo mencionados a comparet.:i em a

a.ste D a aartarnento a fim le efetuarem
o pagamento da taxafinaatonceraente
A exped:oo dos respectivos ee -alisados dent o do prazo de SESSENTA
DIAS - na fora:: do aarágra :o
único do artigo n.° 134 do Casatgo da
Psopriselacia Induarial.
Marcas deferidas:
N.° 432.601 - Plastirarna
Rea
vestimentos Plásticos Plastirama Ltda.
- Classe 16.
N.° 463.193 - Umuarama - Lola
Umuarama Ltda. - Classe 8.
N.° 444.672 - Velotico - Manila
fatura de Brinquedos Estrela S.A. Classe 49.
N.° 445.457 - Emblemática Allmanna Svenska Elektriska Aktiebolaget - Classe 5.
N.° 452.498 - Protepans - Dr.
James Tyrrel Tavares - Classe 17
- Na classe 17.
N.° 457.524
Cachita - Fagorifico Armour do Brasil S.A - a. 41.
N.° 458.751 - Recil - Recil Representações Com. e Importações Laia.
-

Classe li.

N.°

474 220 - Uirapuru
ta S queira - Classe 8.

-

N.° 474.247 - Albekornaq - Albekumaq Ltda. Fáb. de Máquinas para,
&Inatos - Classe 36.
N.° 475.887 - Cronosulfa - Lab.

de BVogia Cronos Ltda. - Cl. 3.
N° 477.430 - Farol - Luiz Erni.
lio Soares - Classe 8.
N.° 477.533 - Maria - Hans Lorenz - Classe 6.
N.° 477.597 - Extinter - Cal(laser Ind. e Com. de Produtos Qui..
micos Ltda. - Classe 8.
N.° 477.623 - Rezaolin - Metalúrt-aca Inserra Lula - Classe 8.
N.' 477.645 - Revista da Escola
de F,:rmácia e Oaantologia de Manas
- Escola de Farmácia e Odontologia
da Alfenas -- Classe 32.
N.° 477.830 - Isola - Ragis Kartaffalzucht lincl fland els g esellschaft M.
go 63 do Decreto n.° 535 de 23 de
R, H. -Cisase 4.
janela.) de 1962 e tendo em vista

N° 477.832 - Autoconer - W.
pareceres do DEPI, nego deferirnea,o
Schlafhorst éi Co - Classe 6.
ao pedido de reconsideração de fls.
N 0 478.193 - E sp aradrapo york
28 para o fim de n/:Inter o despacho
denegatório da concessão do registro da cõr da nele - Indústrias York S.A.
PiTy1iitos
Classe 10.
vista das anteridadeq impeditivas
N° 478.274 - Cabana Modas exis , entes no DNPI.
Cabana Modas Ltda. - Classe 36,
N° 127.009 - Cha Societé AnuN° 478.291 - Courier - Minnenyme - De acôrdo com o art. 63 do
Decreto n." 535 de 23 de janeiro de sota Mining snd Man ufacturing Co
- Classe 1 .
1962 e tendo em vista o parecer do
DEPI. reconsidero o despacho de fls.
N.° 478.385 - Rei do som - Rei
a.' 66 para o fim de, manter o des- da Voz Aparelhos Eletro Sonoros S.A.
pacho de fls. 64 e conceder o registra - Classe Q.
pretendido.
Nome comercial deferido:
Plinio SaritArma Junior - No pediN.
do de reconsideração do termo 152.726 Re p 450.079 - Raul Guitnargeg
resentações S.A - Raul Guima.
- De acôrdo com o art. 63 do Dec. r:ies Rep r
esentações S.A. - Artigo"

n.° 535 de 23 de janeiro de 1962 com- 109 ri.° 2.
binado com o art. 196, unifica b do
Titulo de estabelecimento deferidos
Código e téndo em vista o parecer
do DEPI nego deferimento ao pedido
N° 477.642 - Rasto Dyrce - Dado reconsideração de fls. 17 para o
quer 8 Cia. Ltda. - Classes: 8
fim de immter o despacho coo r,,'‘.;) 11 21 - 13 e 47 - Art. 117,
,1,
ri'-' 1
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14, 453.204 - Lanark Indvstria Reu- N° 479.089 - Indústria de Refrige479.171 -- Tavares Brandão 8
nidas Móveis e Colchões Limitada - rantes Real Limitada - Satisfaça mai- Commembia - Satisfaça exigénkia.
prossiga-se como indicado pela seção.
N9 453.559 -- Distribuidora de Pro- W 479.090 - Moraes 6 Bastos dutos Farmacêuticos Regisx Limitada Satisfaça exigência.
NOTICI"
Prossiga-se como indicado pela seção.
N° 479.098 - Adel gam Alves de
N9 478.689 - Paulo Valente Sole- Andrade - Satisfaça exigência.
OPOBIÇOE8
N° 479.099 - Sostenes Menezes Radade - Prossiga-se como indicado Pela
seção.
mos - aStisfaça exigência.
Walita 8.A. Eletro Indústria
Oposição ao têrmo 125.356 - mo.
N9
479.100
Elias
Miguel
Daher
RETIFICAÇÃO DE CLICHÊ
délo de utilidade de: Anatola
- Satisfaça exigência.
N9 479.101 - Jonascar Sociedade Kagan.
N° 479.032 - Marca Sudoeste Bra- Anónima
Amo 8.A. Indústria e ()amer.
Importação e Comércio - Sasileiro de Sudoeste Brasileiro Limitada tisfaça exigência.
cio - Oposição ao têrmo 125.351
-• Classe 45 - Clichê publicado em N° 479.109 - Casas Bom Dia Li- - modêlo de utilidade de: Ana
11-4-61.
tole Kagan.
mitada - Satisfaça exigência.
Walita S.A. Eletro Indústria N° 479.113 - Jarbas Valadares
EJPEDIENTE DA SEÇÃO DE EXA- Companhia
Limitada - Satisfaça exi- Oposição ao thrmo 125.359 - mo
ME FORMAL DE MARCAS
gênéia.
délo de utilidade de: Anato/
Kagan.
EXIGÊNCIAS
W 479.114 - Brasilia Engenharia
Wheaton do Brasil S.A. Indús
Limitada - Satisfaça exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE EXA- Dia 28 de dezembro de 1Xot
N° 479.122 - Alfa Engenharia e tria e Comércio - Oposição a
ME FORMAL DE MARCAS
Construções Limitada - Satisfaça exi- têm° 138.903 - modêlo industrial de: Rizzi te Cia. Ltda.
N° 178.984 - Bel Cap Comércio e gência.
EXIGÊNCIAS
Representações Limitada - Satisfaça
N9 479.123 - Indústria de Calçados
Wapsa Auto Peças S.A. - Opo,
exigência.
Lola Mar Limitada - Satisfaça exigên- sição ao térmo 145.857 - privilé
Dia 28 de dezembro de 1964
• N° 478.986 - David Killmmick - cia.
glo de invenção de: Philippe
N9 478.130 - Irmãos Segamarchi Planchon.
Na. 397.526 - 397.527 - Indústria Satisfaça exigência.
37illares Sociedade Anônima - Satis- N9 478.999 - Restaurante Madeira Limitada - Satisfaça exigência.
Walita S.A. Eletro Indústria Limitada - Satisfaça exigénéia.
Na. 479.133 - 479.137 - 479.138 Oposição ao termo 148.157 - pri
faça exigência.
N., 479.000 - Indústria de Carroce.. - Nelson Vicente de Cristofaro e Ju- vilégio de invenção de: Pedi'
N° 405.975 - Fernando da Silva
rias Kobarros Limitada - Satisfaça lio Fernandes - Satisfaça exigência. Aminto Bruno.
Carrilho - Satisfaça exigência.
N9 479.016 - Comercial e Adminis- exigência.
Bonecas Preguiçosa Ltda. N° 479.134 - • Antonio Costa Patradora Boa Vista Limitada - SatisfaN9 479.001 - Garrafaria Adriatica trão - Satisfaça exigência.
Oposição ao têrmo 149.769 - mo
ça exigência.
Limitada - Satisfaça exigência.
N° 479.135 - Augustus Sociedade délo industrial de: Scisci & Mea
N9 479.017 - Trausouro Transportes
N° 479.003 - Indústria Esmaltarte Anónima Administração e Investimentos zetti Ltda.
Rodoviários Limitada - Satisfaça exi- , Limitada - Satisfaça exigência.
- Satisfaça exigência.
Gilberto Giacob e Alvaro da Sil
gência.
Ns. 479.004 - 479.005 - 479.006
N° 479.136 - Casa dos Cocos Liva
Ramada - Oposição ao terna
1\1 479.018 - Farmácia São Bene- - 479.007 - 479.008 - 479.009 - mitada - Satisfaça exigência.
149.769 - modélo industrial de
479.010
479.01
479.012
InN°
479.160
479.161
479.162
dito Limitada - Satisfaça exigência.
dústria Esmaltarte Limitada - Satisfa- - Companhia Brasileira Rhodiaceta Scisci & Mazzetti Ltda.
N° 479.019 - Dr. Carlos Nogueira ça
Manufatura de Brinquedos E:
exigência.
Fab de Raion - Satisfaça exigência.
da Silva - Satisfaça exigência.
N° 479.015 - Transouro TransporNa. 479.163 - 479.164 - 479.165 trela S.A. - Oposição ao têrm
N' 479.023 - Organização Caçula
tes Rodobiárlos Limitada - Satisfaça - Companha Quimica Rhodia Brasi- 149.769 - modêlo industrial de
de Pneus Limitada - Satisfaça exigén- exigência.
Bolse! & Mazzetti Ltda.
leira - Satisfaça exigência.
cia
N°
479.167
Companhia
Brasileira
RETIFICAÇOEF
• N 479.625 - Farmácia Marcial Li- N° 479.030 - Joaquim F. Martins Rhodiaceta Fab de Raion - Satisfaça
Companhia - Satisfaça exigência.
mitada - Satisfaça exigência.
exigência.
N° 479.033 - Serralheria PerreiriTèrmos:
N9 479.026 - Indústria Mecânica e
N9 479.168 - Companhia Brasileira
Comércio de Máquinas e Acessórios nha Limitada - Satisfaça exigência.
Rhodiaceta Fab de Raion - Satisfaça
N. 126.869 - Mdêlo de Utili.
Macotec Limitada - Satisfaça exigênN° 479.034 - Neoflex Indústria exigência.
dada de Berço Escamoteavei cia.
Metalúrgica Limitada - Satisfaça exiN9 479.170 - Tavares Brandão 59 Requerente - Ronald Lotito •
gência.
Companhia - Satisfaça exigência.
Pontos publicados em 14 de de
Ns. 419.027 - 479.029 - Avelino
zembro de 1964.
Lopes 6 Filho Limitada - Satisfaça
exigência. N. 139.045 - Privilégio de In
venção - Fixação do Braço Lim
N° 479.062 - Apro Pastoril São
pador em Instalações de Limpa
Francisco e Administração 'Sociedade
Anônima - Satisfaça exigência.
Para-Brisas, em Veículos Automo
veis.
Ni' 479.063 - Oficina Andregan Liu n tada - Satisfaça exigência.
8 W P Spezialfabrik Für Aut,)
N° 479.112 - Romualdo Estevam
zubehiír - Gustav Rau - GMB)
de Barros - Satisfaça exigência.
- Pontos publicados em 22 de ou
N" 479.140 - Textil Victor S. Ataltubro de 1964. Retificado em 3
lah Sociedade Anônima - Satisfaça exide outubro de 1964. Fica nova
LEI NT* 4.494 - DE 25-11-1964
gência.
mente retificado Indo o ponto qu
N" 479.146 - Serviço de Proteção
saiu com incorreções:
REGULA A LOCAÇÃO DE
ao C-edito S. P. C. - Satisfaça exi1 - Fixação do braço limpado
gência.
em instalações de limpa-para-bri
PRÊDIOS URBANOS
sas, em veiculos automóveis, n
N° 479.178 - Confecções Bluered
qual se encontra na extremlrind
Sociedade Anônima - Satisfaça exido eixo limpador um engato re
DIVULGAÇÃO N.° 926
gência.
nhurado em sentido axial, que er
N° 479.182 - Orbec Organização
tra no apóio internamente ranha
Brasileira de Empreendimentos Cinemado do braço limpador caracteri
tográficos Soc:edade Anónima - SaPREÇO CR$ 150,00
zado pela circunstância que anni
tisfaça exigência.
(3) do braço limpador riste
N9 479.189 - Maia de Almeida Ineixo ginivel (5) paralelo ao eix
dústria e Comércio Sociedade Anônima
limpador (1), com um espigã
A VENDA,
-Satisfaça exigência.
com
fenda (51) na parte ext rn
.14° 479.190 - Fertisul Indústria e
do
braço
limpador, que na má
?Comércio Limita.da - Satisfaça exigénextremidade voltada para o eix
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, k
da.
limpador leva uma lingueta (6
DIVERSOS
que se Insere no engate ranhura
Agenda
Ministério da Fazenda
do (2). Total de 3 pontos. e
N' 232.576 - Robert Bosé.h GMBH
reinvindicações.
Prossiga-se como indicado pela seRio, 28-12-64. - Assinei e ai
ção.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
N° 384.649 - Benedicto Carneiro
cerrei 24 laudas do expediente 'dos Santos - Prossiga-se tomo indicaNilton Alvim Xavier. - Direta.
do pela seção.
do Serviço de Documentação.
Exigências:
, N.° 432.660 - Irradiação Hotel Limitada - Satisfaça exigência.
Ns. 458.894 - 458.895 - 458.897
458.901 - 458.902 - 458.905
- 458.906 - 458.907 - Nair de
Mello 8 Cia Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 474.194 - Papéis e Papelão
Pinhal Ltda. - Satisfaça exigência.
Diversos:
N.° 449.749 - Criações. e Estamparia Bellalomo Ltda. - Prossiga-se
como indicado pela Seção.
Ns. 477.532 - 477.534 ,- Hans
Lorenz - Aguarde-se.
N.° 477.667 - Cipriano P. F.
Batism - Prossiga-se como indicado
pe5 Seção.
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MARCAS DEPOS1TAiDASk
Publicação feita de aoãrdo com o art. 15D do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se tztrarem prejudicados cana a concessile ala registro requerido
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, base asfáltico, estacas, esquadrias, estria- douros. bonés, capacetes, cartolas. cara
sauduiches, salsichas, salames, sopas en- turas metálicas para construções, lame- puçaa, casacão, coletes, capas, chatas
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de las de metal, ladrilhos, lambris, luvas cacrecols, calçados, chapaus, c.ntos,
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha. de junção, lages, lageotas, material iso- cintas combinações, corpinhos calças
rim, tremoços, tortas, tortas para ali- lante contra frio e calor, manilhas, mas- de senhoras e de crianças, calções cal
sas para revestimentos de paredes, ma- ;as, camisas, camisolas, camisetas
mento de animais e aves, torrões,
deiras para construções, mosaicos, pro- cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
toucinho e vinagre
dutos de base as.'áltico, produtos para anais, casacos, chinelos, dominós, acharTêrmo n. 657.495. .de 20-8-64
tornar impermeabilizantes as argamas- aes, çantas as, fardas para militares co.
Bragussa Produtos Metálicos Ltda.
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- 'caiais, fraldas, galochas, gravatas, goa
São Pa do
gulho, produtos betuminosos, impermea- ros, jogos de 'ingeria, jaquetas, laquê&
Classe 41
bilizantes líquidos ou sob outras formas ,naiós, mantas, mandrião, mantilhas, Ni.
Para distinguir: Allmen . ss ps-a ases e
para revestimentos e outros como nas 1uvas. ligas lenços, mantos, meias
animais e raçõss balancea tas para aves
construções, persianas. placas para pa- etõs, paias. penboar, pulever. pelerinas
e animais
vimentação, aças ornamentais de ci- nanas, pouches, polainas, pijamas. ali..
Têrmo n. 657.493, de 20-8-64
mento ou gesso. ara tetos e paredes, alma, Pente ras, quimonos, regalos,
INDUSTRIA BRASILEIRA
produtos Alimeaticios Couto Barbcaa
papel para forrar casas, massas anti- robe de chambre, rouaão, sabretudoa
Ltda.
Classe 5
rcidos para uso nas construções, par- .uspensrfos, saidas de banho. sandálias
São Paulo
Ligas de solda para temperatura de quetas, portas, portões, pisos, soleiras,
:meteres, aborta. sungas, tolas, ou siados,
serviço entre 420° — 900°C
para portas, tijolos tubos de concreto, tater, toucas, turbantes, ternos,
uniformes
telhas, tacos, tubos de ventilação, tane vestidos
Termo n. 657.495. de 20-8-64
ques de cimento, vigas, vigamentos e
Perfumes Coty S. A. B.
Classe 35

Térmo n.° 657.492, de 20-8-64
frodutos Alinicnticios Couto Barbosa
Ltda.
Sâo Paula

VIDA
Dnd.BrasileIra

SOL DADUR

Nome comercial
Têrmo n. 657.494, de 20-8-64
Irodutos Alimenticlos Couto Barbusa
Ltda.
lao Paulo

vitrôs

Guanabara

Têrmo n.° 657.498, de 20-8-64

'BEM-ESTAR
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 48.
Para distinguir: Per fumes.. essências, ex_
tratos, água de colónia água de toucador, água de. beleza. água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. ban-

dolina. "batons". cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanesente, cremes gordurosos e pomadas aara limpeza da
pele e . maquillage" depilatórios dessa

Labortecia, Ltda.
Pernambuco

para retratos e autógrafos. balões (ex.
ceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
Indiistrla brasileità chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens cit
couro, estojos guarnições de couro pari
automóveis, guarnições para porta-blo
Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indica- cos. malas, maletas, porta-notas, porta
da cano medicaçâo sedativa no trata- chaves, porta-níqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viamento das dismenorréias
gera. sacolas, saltos, solas e solados.
Termo n.s 657.499, de 20-8-64
Termo n.° 657.504, de 20-8-64
• Labortecne Ltda.
Indústria e Comércio de Residuos
Pernambuco
Texteis Geminl Ltda.

ASQNGIni

OVARIOVIXi

rorantes. vinagre aromático. nó de arroz
Indlistria
e talco perfumado ou não. lápis para
Classe 41
pestana e sobrancelhas, preparados para
Alcachofras, aletria, alho aspava:ai embelezar cilios e olhos, carmim para
Classe 3
açúcar, alimentos paar animais unida a rosto e p ara os lábios, sabão e creme
enézidoas, ameixas, amendoim. araruta para barbear. sabão aquido perfumado Uma especialidade farmacêutica indicatrroz, atum, aveia, avelãs. azeite. azel. ou não, sabonetes, dentifricios em pó, da como medicação sedativa no tratamento das diamenorréias
onas, banha, bacalhau,, batatas. balas pasta ou líquido: sais perfumados para
Wscoitos, bombons, bolachas baunilh a banhos, pentes, vaporizadores de perfuTermo
n.° 657.500, de 20-8-64
ralé em pó e ela grão, camarão. canela me; esceivas para dentas. cabelos, unhas,
Confecções IB Ltda.
em pau e em pó. cacau, carnes, chá, e calos; dum de louro, saquinho perfuGuanabara
tarar:elos, chocolates. confeitos. cravo mado, preparados em pó, pasta, líqui/areais, cominho, creme de leite, cremes do e tijolos para o tratamento das unhas
alimentícios croquetes, compotas. can Sasolventes e vernizes, removedores da
pica, coalhada, castanha, cebola, condi cutícula; glicerina perfumada para os
mentos para alimentos, colorantes cebelos e preparados para descolorir
• a
chouriços, dendê, doces, doces de fal unhas. cilios 'e pintas ou sinais artifi.
xrrDtTrnA
tas, espinafre. essências alimentares, em
ciais, óleos para a pele
padas, ervilhas, snzovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas, fé
Termo :V 657.417. de 20-8-64
Classe 36
cuias. flocos, farelo, fermentos. feiião Taraguá Pinturas s Decorações Ltda.
Artigos
de classe
figos, frios, frutas sêcas naturais e cris,
Guanniaira
talizadas; gricose. goma de mascar. gor
Tèrmos na, 657.501 e 657.502, de
duras, grânulos. grão de bico, gelatina
20-8-64
goiabada, geléias, herva doce. berça
Confecções "Van-Dtirer" Ltda.
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leit0
São Paulo
condensado, leite em pó, legumes em
–
• •
•
Classe 16
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
/AN - -DURER
sas aliinenticias, mariscos, manteiga Para distinguir: Materiais para construmargarina, marmelada, macarrão. mas- ções e decorações: Argamassas. argila,
sa de tomate, mel e melado, mate, mas areia, azulejos, gatentes. balaustres, blosas para mingaus, molhos, moluscos, cos de cimento, blorcs para pavimentamostarda, mortadela, nós moscada, no- ção. calhas. cimento, cal, cré. chapas
Classe 36
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas, , soantes, caibros, caixilhos; colunas:
Pães. Pinos p rlinés. pimenta, pós para chapas para coberturas. caixas clagua. 'ara distinguir: Artigos de vestuários
pudins, pia peixes, presuntos, pa- caixas para coberturas, caixas daqua.
roupas feitas em geral: Agasalhos.
tês. peta-pois, astilhas, plzzas, pudins: caixas de descarga para etixos. edifica. iventais, alparcatas, anáguas, blusas,
queijos, rações balanceadas para ant. ções premoldadas. estuque. ernulsoo de botas botinas. blusões boinas baba-

Brasileira

1

JARAGUA

Couros e peles preparadas ou não, ca
rnurças, couros, vaquetas, pelicas e ar
tefatos dos mesmos: Almofadas de cow
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixa;

BRAS~

São Paulo

GEMIN/
Ind.Brasileira
Classe
Papa distinguir: Re.sIduos
4
textels e.
bruto ou parcialmente preparazios
Têrmo n.° 657.503, de 20-8-64
Visal — Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo

LORDARTHUR
Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de assalarioe
e roupas feitas em geral. Agasalhos.
aventais, alpercatas, anaguas, blusas.
botas, botinas, blusões. boinas, baba.,
doures, bonés, capacetes, cartolas cara.
puças, casado. coletes. capas, clinica
cachecol& calçados, chapeus, cintos, detas, combinações, corpinhos, cal, a de
senhoras e de crianças, calções, calcas,
camisolas, camisetas, cuecas, ceroulas,
colarinhos, cueiros. casacos, chinelos,
dominos, echarpes, fantasias, fardas. pa.
te militares e colegiais, fraldas. galo+
chas. gravatas, gorros. jogo* de bagos
lie, jaquetas, leques, luvas, ligas, ler.
os, mantéis, meias, maiôs, mantas, atas.
arilo, mantilhas, paletas, palas, pertIo.
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peugaa, pulover, pelerinas ponches,
Termos as. 657.513 e 657.511, de
20-8-64 •
1i:sotainas, pijamas, punhos, ',meeiras
guiatonos, regalos, robe de chambre, Laboratórios Griffith do Brasil S . A.
São Paulo
roupão. sobretudos, salsa, suspensotiot
tea. fungas, atolas, soutiens. slacks,
Liar, toucas, turbantes, ternos. adumes
siada de banho. andalias. sweater chor• LIGAD.OR GRtF rii H0
e vestidos
e, e. eRmorm
Têrmo n.‘ 657.505, de 20-8-64
Editora Brasil Cultural' Ltda.

Classe 1
Mistura de fosfatos
Classe 41
Mistura de cereais

São Paulo

BRASIL CULTURAL
Ind. Brasileira
Classe 32
Para distinguir: Livros Impressos

Dezembro de 1964

DIPRIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.a 657.522, de 20-8-1964
Werneck

6

Cia. tda.

PRORROGAÇÃO
rjWÍ,"Prj
TINTA OtE0 ~1150 ERAS.

São Paulo

•••••••••••n•

Termos os. 657.515 e 657.516. de
20-8-64
Laboratórios Griffith do Brasil S. A.
São Paulo

Classe 1
Tinta ã óleo, para uso geral
Termo n.° 657.523, de 20-8-1964
Werrteck 6 Cia. tda;

Piaana

Classe 32
Para distinguir: Livros impressos
Termo n." 657.507, de 20-8-64
Indústria Taxai Strongtex Ltda.
Srio Paulo

STRONGTEX
Ind. Brasileira

"SR. REGAL."
(ta

eRORROGAÇÃC

BRA21LEIRA

Classe 1
Preparação química emulsionante anti-°sitiante para uso nas indústrias hpo
rIfica e alimewar
Classe 41
Sopas desSidratad-s açúcar condimentos
aliraenticios solúveis, e não soleivei ,.. especiarias alimentic ; as nati..ais óleos alimentícios, corantes vevtais par, alimentos, produtos para curar carta-s, vegetais deshidratados. sal e dextvose

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em peças

Termo n. 9 657.517 e 657.518, de
20-8-64
Bra s il S. A.
Laboratórios Griffith
Termo n." 657.508, de 20-8-64
São Paulo
Maria das Dores Pantoja de Sousa
Guanabara

RENÊ-GELEIA
niTE

'SUPER RENDIMENTO REGAL"3

,FORNOTECNICA
Classe 8
Fornos industriais

Mercadora S A.
Classes: 6, 11, 16, 18, 21, 31, 33 e 50

Titulo
657.520. da 20-8-64
Tèrmo
Marcadora S. À. Indústria e Comércio
São Paulo

Termo na 657.510, de 20-8-64
Kevazco S. A. Representações

Classe I
Eamalte decorativo
Termo n. o 657.524, de 20-8-1964
Werneck 6 Cia. tda.
•
Paraná

PRORROGACÃC

ROCHEOINE
ra
gu..

a &ova
~Mau mau"

água • de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para cl
cabelos e pata a pele, brilhantina, bati'
dana, "batons", cosméticos, fixadores,
de penteados. petróleos, óleos para 01
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage", depilatórios. duo.
dcaantes. vinagre aromático, pó de arroa
e talco perfumado ou nao, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
a rosto e para os lábios. sabáo e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou nao, sabonetes, dentlfricios em pó.
pasta ou /liquido: sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfila
ate; escôvas para dentes, cabelos, unhas,
e cílios: dum de louro, saquinho perfiz.
atado, preparados em pia pasta, liqui•
dissolventes e vernizes, removedores da
da e tijolos para o tratamento das unhas
cutícula; glicerina perfumada para oa
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais. ólecs para a pele
Termo n. 0 t57.528, de 20-8-1964
loão Oliveira

Termo n. 9 657.525. de 20-8-1964
Werneck 6 Cia. tda.
Paraná

PRORROGAÇÃO

coxmaug
**MIT et.
0~1~

liasses: 8, 32, 33 e 30
Gravações de discos, programas radiofónicos, televisados, teatrais, cinemato.

•

Classe I
Esmalte sintético

Guanabara
-

Ieeeit • es
Jro.1.1114111/13

Classe 48

Para distinguir: Perfumes, essenclait, az.
tratos, água de colônia, água de touca.
der. água de beleza, água de quina,

CI,-,sse 1
Tinta A água

Séo Paulo

Guanabara

indústria Braaileirai

Classe 1

Frase de propaganda
.Classe 41
Frase de pa,paganda

Classe 18
Termo na 657.519, de 20-8-64
Ilena, tinturas, fixadores e outros artiMarcadora S. A. Indústria e Comércio
gos destinados aos cabelos

Termo a.' 657.509, de 20-8-61
Fornotecnica Pôr= Industriais Ltda,

StoneClin,

faal,STRia ClASILEtitã

Termo na 657.506, de 20-8-64
Rede Brasileira de Livros Ltda.

REDE BRASILEIRA
Ind. Brasileira

Termo a., 657.527, de 20-8-1964
Paulo Garcia
Guanabara

gráficos, etc. titulo de Estabelecimento,
impressos e papéis timbrados

"ramo ar° 657.526, de 20-8-1964
Pedro Breves
Cia.
Guanabara

{KEVAICO

T.errno nal 657.529, de 204-1964
José Menezes de França
Guanabara

Classe 50
impressos em geral
Ouses: 6, 11, 16, 18, 21. 31 33
Termos na. 657.511 e 657.512, de
!eufonia
20-8-64
Laboratórios Griffith do Brasil S. A.
Timo
11.9 657.521, de 20 - 8 - 64
Sáo Paulo
Dente Alario
Sio Paulo

"BAS-1"

IND. BRASILEIRA

50

,

)11115.4Ê

4:°'
N
.D

• pmuRpTOS CICLAUn
Multistria Brasileira

Classe 33
Titulo de Estbelecimento

classe 3

Termo n O 657.530, de 20-8-1964
Ar:,nies Zaccarias

Classe 1

lAnti-oxidante para emprego em óleo e
gorduras
Classe 41
aati-oxidante de emprego em óleo. •
gorduras alimentares

ieW11101BISIN
lidai/IN

Substancias quirnicas e outros preparados para serem usados na medicina e
na farmácia. Vacinas e biocuitnras pae•
Ilefffil usadas na medicina. e na farmácia

8. 32. 33 e 50
Classe 3
Uni produto Sarmacéutico mascado
tomo Biotônico

• '3. PrN raITOS dr rádio, televisa°, titulo de estabelecimento,
papéis timbrados

Gravaões

ãuinta-felra 31
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iMARIO OfitTAL /ftéçtict

Temia sk° 657.531, de 2041964

bamba) Feliz Pereira da Salta

Guanabara

• -ENCICLOPÉDIA'
ECOMMICA
BRASILEIRA.
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impresa0a, cartazes, catálogos, jornais naco
sada • estrangekos, publitaçõez impresias revista. 'Propaganda em rádio.
televisão, jornais, programas radiofeal.
cos. /peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressas
Térmo n.° 657.532, de 20-8-1964
ftrandsco Pélia Pereira da Silva
Guanabarti

ECONOMIA
PARA

Termo a.° 657.535, de 2041964
140sto de abrificação Vista Alega
imitada
Guanabara

Termo a.° 657.542, de 2941964
Editara Gula Aeronáutico Ltda.
Guanabara

L Termo n.° 657.548, de 20-8-1964
Ferdinando Afonso Borrell
Guanabara

RUBEL
Classe 41;

Vitíta

Hêane

"C.lasse 32
Guia

INDUSTRIA BRASILEIRA.

•
Térmo a.• 657.549, de 20-8-1964
Condomínio do Edificio Maria Ligia
Guanabara

Termo n.• 657.543, de 20-8-1964
FlemIng Publicidade Ltda.
Guanabara

Classe 47
Graxas, gasolina e óleos atortncantes
Têrmo n.v 657.536, de 2041964
Madeirense Guanabara tda.
Guanabara

.

uana ar
,Indústda Brasileira

if.DIF/CIO
'MARIA LIGIA
•

Indústria

Brasileira-

Serviço de publicidade e propaganda
em geral
Tênno .n.6 657.541, de 20-8-1964
•Refinter — Representações Ltda.

Classe 33
Titulo
Termo n.o 657.550, de 20-8-1964
Arber — Publicidade Ltda,
Guanabara

Arber

Guanabara

Clame 4
Madeiras especialmente compensados
657.537, de 20-8-1964
Térmo
aticinios Cadeadense tda.
Rio Grande do Sul

Indústria

•
Classe 32
Jornais, revistas e publicações em geral
Termo n.° 657.551, de 20-84964

MI LHES

Carlos Magalhães Mondam!

Indústria Brasileira

Brasília

Classe 33 .
•
Serviço de publicidade, propaganda,
turismo e representações

dane 32

Bratdieta

Almanaques, anuários. álbuns impresso, cartazes, catálogos, jornais nado.
indústria Brasileira
estrangeiras •
laia e estrangeiros, publicações impressa, revista. Propaganda em rádio,
Termo a.° 857.545, de . 20-8-1964
Clame 41
televisão. /ornais, piogramas radiolõni•Wandar Mercantil e Administradora
C011, peças teatrais e dnematográficas Laticínios, inclusive quedo e manteiga
Sociedade Anônima
e revistas impressas
São Paulo
657.541,
de
a
657.538
Termos as.
•
20-8-1964
Térmo a.* 657.533, de 20-84984
. Indústria e Comércio -de Calçados
Francisco Félix Pereira da Silva
'Aicb-Flex S.A.
Guanabara

ORORROGAÇÃO
AGUARDENTE DE CANA

•

BOM CAMINHO
ItINGAIfirlAIWA
Imr

t. 5. NUM

•

ARCO-FLEX
SE L E (;-0
APEC

5 •

Termo n.° 657.534, de 20-8-1964 .
Francisco Feliz Pereira da Silvá
Guanabara

O BRASIL
EY

BRASILIZEL1

•

Classe 32
Almanaques, anuários. álbuns imprei
soa, cartazes, catálogos, tornais nae o
nata e estrangeiros. publicações impres
las, revista. Propaganda eia rádio
televisão. tornais. programas rad:atuí
coa, peças teatrais e c.nematográficae revistas impressas

•

3t113.

•

NUMÉROS
CLisse 32
Para di-zt•nquir- Álbuns .de revistas im
pressas an,inrios .mpressos. almanaques
Impressos cntálogos impressos. boletlaf
hnpres,os folhetos imp-essos figurinos
impressos tomais im presso& listas telefónica% anp'ressarlivretes e publica
ções imnressn. cri CrfPI, livros Impressos. , nerAdicos impre-s»c Teças testudo
revlsr:, 5 impressas

Classe 32
Para dutinguir: jornais, revistas; livros
e publicações em geral, álbuns, programas musicais, radiofônicos e peças teatrais. programas para televisão e pro•
duções cinematográficas
Classe 50
Para distinguir: A presente marca destina-se a assinalar o timbre da sociedade a ser aplicado em seus impressos em
geral, papei* . de cartas, envelopes. cheques. recibos, memorandual, notas. fa
turas duplicatas. cartões comerciais
'Classe 23
Para doitinguir: Tecas de algodão.
alpaca. cretone cambraia, crepe, (lanelas, linho. gangas gazes, gorgorão.
sey, musselina, opala, organdi, perca).
raiou, eetlm, sedas. lá, casemiras, fustão -sargiuha e tussor
• Classe 35
Couros e peles preparadas ou não. ca
murças,, couros, vaquetaa, pelicas e ar.
tefatos doa mesmos- Almofadas de rou.
roa, arreios, bolsas, carteiraS, caixas
chicotes de couro. carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro. enojas guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-Moem. malas. Inaktn s,. porta-notas, portachave* porta-níqueis. pastas, pulseiras
de couro. rédeas. selins. sacos para via.
g eei. +acotia saltos. solas e solados.
tirantes r'seira arreios e valises

Indústria Brasileira

Classe 42
•Aguardente de cana

Administração de bens próprios ou de
terceiros

Classe 33

Ternio n.o 657.553, de 20-8-1964
José Joaquim de Oliveira ex
Minas Gerais

Termo a.• 657.546, de 20-84964
Wandar Mercantil e Administradora

PRORROGAÇÃO.

•

Sociedade Anónima
São Paula

Wandal Mercantil
e Administradora SM.
Nome Comercial
Termo ti, 657.547, de 20-8-1964
Nosso Lar D.!corações tda.
• Guanabara

(4A
OA ND(
IRAS
FABRICA DE BEBI DVARA

tr. CL% ""
Classes: 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
657.554, de 20-8-1964
Tèrmo
José Joaquim de Oliveira Cita
Minas Gerais
PRORROGAÇÃO

a

Nosso Lar.
Decoracões
Classe 34
Para distinguir 'is seguintes artigos'
Cortinados, corfinas, rapsclos, encerados, 'estrados, linóleos, oleados, passa-letras. TWITIOI para assoathos, paredes e
t-loetes
k

Clame 42
•Artigo da clame

a.

4804 Quinta-feira 31
Termo n.° 657 .555, de 20-8-1964
Cooperativa Vitivinicola Aurora Ltda.
Rio Grande do Sul

DIÁRIO OFICIAL (1509/lo hl)
ü=r

Termo n.° 657.558, de 20-8-1964
Hotel Quitandinha S.A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

BRAZA0

o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios era pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perleme; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cibos, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, liquidissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cílios e pintas ou sanais artificiais, óleos para a pele
Têm() n.9 657.564, de 21-8-1964
Paul-Joe Móveis e Decorações tl.da.
Guanabara

Classe 41
Vinagre

CLisse 33
Sinal de propaganda

Termo n.• 657.556, de 20-8-1964
Indústria de Bebidas Gramacho Ltda.
Rio de Janeiro

Termo n.o 657.559, de 21-8-1964
Marialva Guimarães de Mello
Guanabara

Paul Joe
Classe 50
Móveis e decorações em geral

Termo n.° 657.565, de 21-8-1964
Auto Mecânica Devtm Ltda.

;PRORROGAÇÃO

Guanabara

Termos as. 657.560 a 657.562, de
21-8-1964
Francisco Carnaval
Guanabara

Yndtletria Brasileira

nano a.° 657.569, de 21-8-1964
Carsilva Diversões Ltda.
Guanabara

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns !livrei.
nos, cartazes, catálogos, jornais naconata e estrangeiros, publicações impres.
sas, revista. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas racholOni.
cos, peças teatrais e cnematográficaa
e revistas impressas
Termo n.9 657.570, de 21-8-1964
Maveroy — Indústrias Metalúrgicas
Sociedade Anônima
Rio de Janeiro

-

evon

Classe 48
Sabonete perfumado

Termo n.o 657.557, de 20-8.1964
Sobrac Sociedade Brasileira de
Construções tda.
Guanabara

1964

REPLIQUE ROCHA
INDOSTRIA BRASILEIRA

Classe 42
Expressão de propaganda

Dezembro de

DA MAMÃE
1PRO BÊBÊ

Classe 21
Mecânica em geral
Têrmo n.° 657.566, de 21-8-1964
"Casa do Rey", Rebites, Com, e
Ind. Ltda.
•

Guanabara

E

Classes: 36, 37 e 48
Titulo
Classe 11
Classe 36
Para distingUir: Artigos de %,tstultrios Rebites para a junção de carrocerias de
ónibus
e 2oupas feitas em geral: Agasainr.
*ventais, alparcatas, anáguas. blusas.
Têrmo n. o 657.567, 'de 21-8-1964
botas, botinas, blusões, boinas. baba- Fasko S.A. Exportação
e Importação
douros. bonés, capacetes, cartolas, caraGuanabara
puças, casação. coletes, capas. chales.
cachecols, calçados, chapéus. cintos.
cintas, combinações, carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças, calções. cal
ças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, ec.harpes, fantasias, fardas para militares. colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de lingerie. Jaquetas, laquês.
Classes: 1, 2, 3, 41 e 46
luvas, ligas, lenços, mantéis, meias,

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blocos de cimento, bloros para pavimentação. calhas, cimento, cal, cré, chapas
Isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas agua,
caixas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga para etixos. edificações premoldadas. estuque. emulsoo de maiõs. mantas, mandrião, mantlhas. pa base asfáltico, estacas, esquadrias. escu- letós, palas, penhoar, pulover. pelerinas,
taras metMicas para construções, lame- peugas, ponches. polainas, pijamas. pu.
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas robe de chambre, roupão, sobretudos,
de junção, Zagas, lageotas, material iso- suspensórios, saldas de banho. sandálias,
lante contra frio e calor, manilhas, mat- &ateres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
am para revestimentos de paredes, ma- tuler, toucas, turbantes, ternos, uni,
deiras para construções, mosaicos, proformes e vestidos
dutos de base as4áltico, produtos para
Classe 48
tornar impermeabilizantes as argamas- Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- tratos água de colónia, água de touca
gulho, produtos betuminosos, inapermea- dor, água de beleza, água de Atina.
bilizantes líquidos ou sob outras formas água de rosas, água de alfazema, água
para revestimentos e outros como nas para barba, loções e tônicos para os
construções, persianas, placas para pa- cabelos e para a pele, brilhantina, ban:lamentação, aças ornamentais de cl- dolina, batons, cosméticos, fixadores
- mento ou gesso ara tetos e paredes, de penteados, petróleos, óleos para os
papel para forrar casas, massas anti- rabelos, creme evanescente, cremes gorscidos para uso nas construções, par- durosos e pomadas para limpeza da pequeias, portas, portões, pisos, soleiras, le e "maquilage". depilarios, desodopara portas, tijolos tubos de concreto. rantes, vinagre aromático, pó de arroz
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan- e talco pefurnado ou não, lapis Para
ques de cimento, vigas, vigamentos e pestana e sobrancelhas. preparados Para
vitrós
embelezar dlios e olhos, carmim para

Insígnia Comercial

Termo n.° 657.568 de 21-8-1964
Editõra Intercámbio Cultural Ltda.
Guanabara

Intercâmbio
Cultural
Classe 32
Almanaques, anuários. álbuns impres.
nos, cartazes. catálogos, tornais na. J.
tais e estrangeiros, publicações impres.
nas revista. Propaganda em rádio.
r, irvisâo, jornais. o-ogramns radiof8td:os peças teatrais e c nematográficas
e revistas impressas

N C)Th e Comercial

Tèrmos as. 657.571 e 657.572, de
21-8-1964
Maveroy
Indústrias Metalúrgica*
Sociedade Antimima
Rio de Janeiro

C3~)
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e suas partes integrantes, a saber: acoplamentos.
alavancas manobradoras de embreagem,
aparelhos de elevação, aparelhos de i g
anéis de lubrificação, articula--nição,
ções • universais, aros de guia para esferas e outros dispositivos de guia para
os corpos de rolamento, bielas, cavaletes para tnanca:s, combinações de mancais radiais, correntes,. cubos, dispositivos para a fixação de mancais de rolamentos sobre eixos ou alojamentos,
eixos, elevadores, êmbolos, engrenagens,
engrenagens de diferencial, engrenagens de multiplicação e transmissão de
fôrça, guindastes, guinchos, laminadores, lubrificadores. máquinas para soldar, máquinas para misturar, máquinas
para furar, máquinas para perfurar, máquinas laminadoras, máquinas operatrizes, máquinas para afiar, máquinas mo-

trizes, máquinas para amolar, máquinas
para torcer arame. mancais retos, mancais de teto, matrizes; mess giratórias;
mecanismos de direção, mancais, mancais de rolamento mancais de correia
continua, mancais radiais, mancais axi-

ais, mancais de . empuxo com colares
múltiplos, motores a gás, a vapor e
vento; munhaes de eixos móveis, pistões
de amortecedores e rolamentos de ea.
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feras; polias, polias para cabos, rodas
dentadas, rodas para correntes, reguladores, rolamentos de esferas, rolamento. de rolos, suportes, reguladores, rolamentos de esferas, rolamentos de rolos, suportes de manivela de pedal,
transmissões, turbinas locomóveis e ventiladores
Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos,
alarmas elétricos, alto-talantes, amperímetros, amplificadores para rádios,
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, apárelhos de ventilaão para
edificiosa aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-dinámicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas elétricas, caixas de derivação, campainnas
elétricos, conectores, enceradeiras, estufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de agua, fogareiros elétricos, çogões, fôrjios, galvanômetros,
hidrômetros, indicadores automáticos de
nível de água, instrumentos medidores
de energia elétrica, instrumentos Web'•
:ticos, interruptores, irradiadores, lâmpadas, liquidificadores, manômetros, microfones, pick-ups, pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores, ralais,
relógios, reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores, valvulas
para rádio, vál yclas para aparelhos de
televisão, ventiladores e voltímetros
Termos ns. 657.573 e 657.574, de
21-8-1964
Maveroy — Indústrias Metalúrgicas
Sociedade Anónima

Termo n:° 657.578, de 21-8-1964
aparelhos para fins tela: Craves, soque
tee, tomadas, fios, disjuntores, painéis, Belrnusic — Serviços Musicais Ltda.
Minas Gerais
dutos para barras coletoras chaves fusiareis, seguranças, retificadores de óxido .de cobre, retificadores de selenio,
• BELMUSIC
válvulas retificadoras, válvulas aleironicas, eletrodutos, aparelhos d iluminaMUSICAIS LTDA,
ç60 residencial, industrial, externa e de
aeroportos, aparelhos de aquecimento.
aparelhos de controle eletronico, rolés,
reguladores de tempo, aparelhos de
Nome Comercial
aquecimento, aparelhos de controle eletrônico, ralés, reguladores de tempo,
Termo n.° 657.579, de 21-8-1964
aparelhos de aquecimento por alta freDimauto S.A. — Distribuidora de
quência, vibrometros, vibrografos, apaMáquinas e Automóveis
relhos de fadiga, equipamento de baMinas Gerais
lanceamento, acessórios para linha de
ra linha de transmissão, isoladores, rel
guladorea de voltagem, equiamentos teDIMAUTO S/A. a DISTRIBUIDORA
lefonicos de alta frequencia, voltómetros, amerometros, wattómetros, Sre.DE MÁQUINAS E AUTOMOVUIS
quenciometros, medidores de fator de
otencia, medidores de watt-hora, quadros de controle, chaves secas, chaves
Nome Comercial
a óleo, ara-raios, fusivais, chaves desligadoras,.condensadores, transformadoTermo n.° 657.580, de 21-8-1964
res, reguladores, equipa mentos de pro- Técnica Nacional de Construções Ltda.
va, aparelhos de medição, fogões, fogaMinas Gerais
reiros e fornos elétricos„ estufas, panelas e bules elétricos, aunaras frigorificas e aparelhos de refrigeração, gelaTÉCNICA NACIONAL
deiras. sorveteiras elétricas, chuveiros,
aspiradores, enceradeiras, ferros elétra
DE CONSTRUÇO ES LTDA.
CO3 de engomar e passar, batedeiras,
liquidificdaores, máquinas para moer
legumes e carne, refletores, torradores,
Nome Comercial
balanças, rádios, aparelhos de televisão, alto- tolantes, discos gravados e
Termo n.° 657.581, de 21-8-1961
campainhas e.étricaa
Casa dos Cereais Alto Paranaiba Lida
Minas Gerais
Têrmo n.° 657.575, de 21-8-1964
Manoel Alves de Medeiros
- Minas Gerais

azamos

VASA DOS CEREAIS
ALTO PA RANAiDA LTDA,
Ind. tiras,
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos. anis, bitter, brandy, conhacne. cea
vejas fernet, genebra, g ai. kumel. ticores acatar, punch. pimpermint. rhurn
sucos de trutas em álccol, vinhos, ver•
muth, vinhos espumantes. vinhos qui
nados. whisky
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p, ,J1,1 para obturações de canais. cera
„imolada. cera para incrustações e arilo: asão. ideal base, cêrn co:ante, saninea, godivas, verniz iaolante, gesso,
..enaigainas, liquiclos e pós para limpeza
e. po:mento, lixas, porcelanas, rage,
os e rodas para desgaste:e A:acidai) idró fio, catgut, seda e crina para
sotaras, protetores para seio, tira leite,
preservativos, sacos para gelo. bolsas
para água quente, irrigadores, tubos de
.aorracha para irrigadores, luvas e deacaras de borracha para cirurgia, suo:es. drenos seringas para - lavagens e
,nieções, agulhas para injeções, instrumentos cirúrgicos Nn'a operações, venc3.1sas, termômetros, elinicos, guta per..ha. dentes artificiais, dentaduras, assentos para enfermos, estojos de bolso
para instrumentos cirúrgicos, grampos
para soturas, lençóis de borracha para
heapitais, másaaras para anestesia. padiolas, aparelhos de pressa() arterial.
aparelhos de diatermia, mesas de operaç.es , mesas para curativos, aparelhos
Pa ra massagens, esterelizadores, estufas,
aparelhos de raios ultra violeta e cadera para clinica médica, balanças para
clinica infantil, cânulas, conta-gotas,
vidros conta-gotas, duchas vaginais, es-patulas, agraphos, pincéis para gato,
gania, escalpelos, facas, pinças anatômica, tesouras, costótotmos, serras, serras parir raquototnia, escopros, goivas.
martelos, ganchos para músculos, cela.
lameiros, bisturis, afastadores, curetas,
mag nas, elevadores, trepanos, proteica.
res. perfuradores, limas para os ossos,
placas para OSSOS, agrafos para ossos.
eterocópio, dinametros, lancetas, estile.
tes. espéculos, dilatadores histerOn2eirtos.
depressores, anuscópios, retoscópios,
bacias, adenótomos, abre-boca. abaixa.
11nouas, aparadores, porta-amálgama,
extratores, escavadores, colheres cor.
almas, calcadores e alicates, aparelhos
de raios X e aparelhos de infra vermelho. pés e braços artificiais de bora
racha, meias elásticas, olhos artificiais,

Nome Comercial

aparelhos para surdez

Termo na 657.582. d- 21-8-1964
David Dechech
Minas Gerais

Termo n.° 657.586, de 21-8-1964
Laboratório Energio Ltda.
Guanabara

oLorEsnuisAs
ESTUDOS GEOLÓGICOS PESQUISAS MINERAIS

ANTI-INPECCIL
ao se oefears

Classe 33
Estudos geológicos, pesquisas minerais,
engenharia de minas, lavra e tratamento, sondagens rotativas e percussão

PRORROGAÇÃO

'Rio de janeiro
Termo na 657.576, de 21-8-1964
Classe 6
Manoel Alves de Medeiros
Máquinas para: acabamento, achatar
Minas Ger ais
arame, acondicionamento, adelgaçar.
Classe 3
Termo n.o 657.583, de 21-8-1964
ajustar, limentr água, alisar, amassar
Um preparado farmacêutico indicado ao
Carlos
Saraiva
S.A.
—
Importção
e
aplainar, arrolhar beneficiar, burilar
tratanu. nto das gripes e infecções
Coméacio
brinquetra, brunir. caradar, coletar, com.
Minas Gerais
por, comprimir. consenvar, cortar, coTermo na 657.587, de 21-8-1964
ser, costurar clarificar, classificar, era
Itálico Martelli
var, debruar, debulhar, desbargar, desGuanabara
bastar, descarnar, descaroçar, desembrear, desnatar, depolpar, d stribuir, dobrar, drenar, elevar, empacotar, encarClasses: 41, 42; 43 e 44
dernar, estampar, fabricar arame, fabriTitulo de Estabelecimento
car artigos de metal, fabricar bebidas.
fabricar calçados. fabricar craapéus, faClasses: 17 33 38 e 49
Termo n.o 657.577, de 21-8-1964
bricar escôvas, fabricar ferramentas, fa- Belmusic — Serviços Musicais Ltda.
Titulo de Estabelecimento
bricar gelos, fabricar móveis, fabricar
Minas Ger ais
Termo n.o 657.585, de 21-8 1964
roupas, 4undir. imprimir. .nsuflar, arfaJuan Daniel Santana * ()tília Marta
rar, picotar, prender, rebitar. roscar, seCarda de Banca Pie-es
lecionar separar, serrar, tecer, timbra
Argentina
brinquetadores, cardadeiras, condensa.
é
3
í"
dores, cravadeiras, dínamos, escavaclei
ri, m1sturadores, motores, prensas, reTI1D"
bitadores, teares, máquinas insuflado-as
li
."1"ULCRI
mootras, motrizes, operatrizes, perfuratrizes, rotoras e peças integrantes de
aes: 41, 42, 43 e 44
máquinas
P 'od'itos alimentícios em geral, bebidei
Classe 8
Classe 10
'
Massas plásticas para fins odontológi- alcoólicas e sem álcool, tabaco, dparris
Liame 8
Para distinguir: Aparelhos elétricos, inse fumos em geral
trumentos cientifico', Instrumentos e
Música funcional ambiente
era e guta percha, pontas de guta-

-2 ESCOLA

O Lr
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Termos as. 657.588 e 657.589, de
21-8-1964
Polifruta Importadora e Exportadora
Lini:tada
São Paulo

Tênue' is-• 657.591, de 21-8-1964
João Delia Torres Filho
Paraná

Termo n.• 657.598, de .21-8-64
Sociedade Industrial de Produtos
Sanitários Ltda.
Rio Grande do Sul
wa 171 i

amar*
1•n•••V,.&,Á
semesemeen"

POLIFRUTP,

"em= •
4;toãon

a=--

.

e=

trve;

Termo n.° 657.599, de 21-8-64
Policlínica São Miguel Ltda. -

Paraná
Classe 7
Maquinas e utensílios para le reta usa
dos exclusivamente• na agricuitura e
horticultura a saber: arados. al),.,dores
de sulcos, adubaileirais, ancinhos me
c.Inicos e empilhadores comi): nados.
arrancadores mecánices para agricul•
tura, batedeiras para cereais. boei:aa
paar adubar. ceitadMaasis carpideira:
Ceifados para arroz, charruas para Raiacultura. cultivadores. debuihadorea
destocadores, desentegradores. esfl3 aga.
dores para a agricultura. escarrificaareta enchovadeiras. tacas para mágn1
nas agricolas, ferradeiraa, gadanhes.
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeira., para
agricultura, maquinas inseticidas, raá•
quinas vapoatzadoras, máquinas de
mungir. máquinas nivelacloras de terra.
máquinas perfuradoras para a agricultura, máquinas de planrar. •motocharruas, máquinas regadeiras, mácaainas de
roçar, de semear, para sulfata:. de
torquir. de triturar, de esfareiai terra.
para irrigação, para miar .tarrnigaa e
outros insetos. oara burrifar a aulverizar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalbar palha. para comer
a;çodão, para colher cereais. máquinas
amassadoras para fins agrícolas, de
cortar árvores, para espalhar para ca.
pinar. máquinas combanarlas para Semear e cultivar, de desbanar Dera entilar. máquinas e moinhos para forragens. niá:juinas tosca doras, ordenadores mecanicos, ramdares meeãakaS. rolos ccenpresseres ocra a agricultura.
sachadeiras, senieariejras. wcadelras,
secadores de teria tosaderes de grama, tratores agr1colas, válaalaz para

Policlinica
São Miguel
Classe 33
Titulo
Classe 33
Sinal de Propa ganda
Têrnio n. 657.593, de 21-8-64
João De? l a Torres Filho
Paraná
Classe 32
Alma ringues. anuários. álbuns impressos. cartazes. catálogos, jornais nado
riais e estrangeiros publicançaes impressas. revistas. Propaganda em rádio
televisão. jornms, programas radiofónicos, peças teatrais e cinera. tegraficas
e revistas impressas

1 GEOWAG.'

Classe 50
Bilhetes de loteria, cabogramas, cartazes impressos. literais dep ropaganda.
Adubos, çartiliaant:s e corretivos para cheques, etiquetas impres.sas, escapulaO solo
res, folhinhas impressa s, notas promismáuilinas agricolas
Classe 2

Tema n.° 657.590, de 21-8-1964
João Dana Tor:es Filho
Paraná

sórias
Termo n.° 657.596, de 21-8-64
Construtora Cidrde Neva Ltda.
Paraná

-71
.k.nr•'55.1

"..

Construtora
Cidade Nova

Cursns Brasileiros
- Unidos
Classe3 33
Sinal de Propaganda

Termo n. 9 657.600. de 21-8-64
Ali Salomão Razuck
Paraná

tonter..:;tes Nriirarnat •

Class.a: 16 e 33
Titulo
Termo n.9 657.597, de 21-8-64
Sociedade Industrial de Produtos
Sanitários Ltda.
Rio Grande do Sul

Titulo
Termo a.9 657.601, de 21 -8 -64
Comercial. 15 de Novembro Ltda.
Paraná

Comercial

Umuarama
Adminiatração,
Participaçõ g a e Comercio
S/A.
Nome comercial

Termo n.9 657.603, de 21-8-64
São Pedro — Administração, Participaçõs e Crrnéreio S. A.
Paraná
ét. •••n

São Pedro-Administração;
Participado e Comércio

Termo n. 657.608. de 21 -8-64
C. Fonseca 2 Gomes Ltda.
Guanabara

BAZÁR OOSI
13 R I t! () tf E DO !;
Classe 49
Titulo de estabelecimento
Termo n.* 657.609, de 211-64
Fundição Cavina Ltda.
Guanabara

FUNDIÇÃO
UVA LTDA.
Nome comercial •
Termo n.9 657.610, de 21-8-64
American Bureau of Shipping

Guanabara

,m.erccifl. Gummi
of 6kipp1ng
Nome. coinarcial
Termo a.' 657.611, de 21-8-64
Alves Lobato Importadores Ltda.
(lua nahn
.

PRORROGAÇA0

Nome comercia,
Termos na. 657.604 e 657.605, de
21-8-64
Companhia de Calçada, "DNB"
Guanabara

IND. BRASILE/RA

PRomouaçÂo
C!a5!:e 41

Artigos da classe

rértno n.9 657.592. de 21-8-64
João Deita Torres Filho
Paraná

Termo n.9 657.612, de 21-8-64
Iriana Modas Ltda.
Caaa,nha-a

Cuspi E3riállehos
industria

.Unidos
Clame 33
Titulo

Classe 32
Almanaques. anuários. álbuns !mores.
aos, cartazes, catálogos, jornais nado
naus e estrangeiros, publicações tinprestas, revistas. Propaganda em radio,
televisão, jornais, programas radiofóttla
coa. peças teatrais e cinematografam
e revistas impressas

Classes: 23 e 3os

ns° 657.594: de 21-8-64
João Del'a Torres Filoh
15 de rlovembro
Paraná
Classe 50
Classe 41
aresoss em geral da requerente a sa Titulo
ber: Papéis de cartas, envelopes. con
Termo n.9 657.692, de 21-8-64
tratos, recibos cheques, notas, ia-uras
duplicatas, letras de cámbio, m-moran- Umuarama — Administração, Participações e Comércio S. A.
duns, cartões de visitas e caa•erciaia
Paraná
Termo n.° 657.595, de 21-8-64
Geomag Ltda. — Engenliaria
Paraná

4,"(eivw,ma

-

Classe 46
Anil

IND. BRASILEIRA

Termo n.• 657.606, de 21-8-64
Companhia de Calçados 'DNB'
Guanabara

Classe 36
Calcados em geral

Classe 46
'Um detergente

Classe 39
Solados da borracha s

!RIM
Classe 36
Confecções 3e roupas de senho-ai

DIAMO OF1C1AL . (SeOlo. 111)

Quinta-feira 31

Térmica as. 657.613 e 657.614, da comenals, calçados. chapem. canos.
21-8-64
cintas. combinações, corpinhos calças
Companhia Importadora da Psoditios de senhoras. e de aianças, calções, cal-Americanos "Cipra'
Mia. camisas. camisolas. camiseta&
Sio Paulo
cuecas, ceroula& colarinhos cueiros
saiam casacos, chinelos. dorain6s,- acharPes. .fenztasias, fardas para militam co.
PRORROGAÇÁO
legiab, fraldas. galochas, gravatas. gorros, jogos de lingede, jaquetas, laqués,
luvas, ligas, lenços, mantbs, meias
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penkoar, pulavas, pelernat
peugas, ponche*, polainas, pijamas, punhos. perneiras, quimano:, regalos.
robe de chambre, roupão, o:brotados,
suspensórios, aaklas de banho. Sandálias
meterei; aborta, suatalt4 tolas, ou dada,
miem, toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Classe 21
.
.
BRNSILEARA
NDOSTIM
Mamares. atacadores para espartilhai
*e calçados, ataduras de algodão _pra
Classe 6
Para distinguir: IVIciainas furadeiras, diversos fins, esc& para fins medicitornos mecanicos, mossas de bancada e nais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
semerilhadores (indústria e comércio) borlas, cadeados, capas para móveis e
Casse 3
planos; carapuças para cavalos, corBalança de ar, medidores de presidio Mear debruns, la, fitas, jorros, fralda*,
festão, feitas Para órgio, fofos,. galarTéttno n.' 657.615, de 21-8-64
feta. lamparinas. tsochilas, tnosquetet
Cotonifício da Torre S. A.
os, nesgas: ombreiras e enchimentos
Pernambuco
para roupas de homens e senhoras
panos para ealeites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas
pRonocãçãc •
passa:alares, pavios, 'rédeas, rendas, ee
TOLO1
dei, sacas, sinhaninbas para vestido&
Indastria Brasileira telas, tampos para ai:notadas, não /a; sendo parte de móveis, artigos éstts
feitos de algodão, canharáo, linho, luta.
Classe 23seda, ration, là. Pelo e Uras alio
Para distinguir: Tecidos em geral, teinciuidos em outras clames
Clame 23 •
ddos para confecções em geral, para •
.
tapeçarias e para artigo: de cama e Para distinguir1 Tecidos em geral, temesa: Algodao. alpaca, cânhamo, cetim, eidos para confecções em geral, para
cama. caserairas, fazendas e tec.dos de tapeçarias e para artigos de cama e
la em peças, juta. iersey. nabo, aylon. mesa: Algodão, alpaFa, cânhamo, cetim,
rayon, seda caros, casendraa..lagendas e tec.dos de
peco-paeo, percaline,
natural, tecidos plásticos. teckdos Im. IA em peças, luta, lerseY, linho, nylon,
penneabilizantes e tecidos de pano couro paco-paco, percaline. rami, raivou. seda
e ~tidos
natural, tecidos plásticos, tecidos immimenticios croquetes. comPotale 44:1"
Termo a,* 657:616. de 21-844
tomam *mai P auraiD 'ognlatoz smazaz
jaté de Oliveira Pttta
pertneabilizantes e tecidos de pano couro
São Paulo

•

Termo n., 657.626, de 21-841
saias, casacos, chinelos. domizión.
Vita Nicola Veraneei
Pai Auttasiat, fardas para militarei; co
São Paulo
legtais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de Biagerie, jaquetas. laquêa.
Luvas, ligas, lenços. mantéis, meiam
POISIFL.SX
maiás, mantas, mandrião, mantilhas, pa.
letós, palas, penhoar, pulavas, pelerinas
penes, ponches. polaima ç pijamas, puClasse 13
nhos, perneiras, quimanos regaka Para distingh1r: Pulseiras para relógios
robe de chambre, roupão. sobretudos.
Termo ri, 657.628, de 21-8-64
suspensórios, saldas de banho sand/lins
Laboratório Disfarma Ltda.
susteres, 'hong, sungas, tolas. ou abas
' São Pardo
talem, toucas, turbantes, ternos. uniformes
e vestidos
nano n." 657.623, de 21-8-64
Pau Produtos Alimenticios Nacionais
8. A.

LAI MOÉON

São Paulo

DROPS HORTELÃ

ge

noun
um@
aRieÃO
A% eu".
Casse 41
Para distinguir: drops
Termo n.' 657.624, de 21-8-64
Petistil Modas Infantis S. A.
São Paulo
MEZ DO TEATRO
INFANTIL
- Ciasses: 3:t e 33
Expressão
Termo ri.' 657.625, de 21-844
Pan Produtos Alimentícios Nacionais
S. A.
São Paulo

IABORATOBIO =MINA tTTA.
, ao Paulo

10:istria - Brasileira
Classe 3
Para cnsunguk uma preparação fartas.
cét' dica, Indkada no tratamento das
laingotraqueites
Térmo a. • 657.629. de 214-61
"Du Mont" Cia. Destilada Angelo
alazã
Rio Grande do Sal
Coquern tU tioNt
fiadautria Braelleiri

Classe 42

Para otatinguir: Aguardentes, *perta.

vos, ania, binar, brandy, conhaque, ces.
velas fernet, genebra, gin, kumel. Uso
res, nectai, punch. pimpermint, rhunt.
sucos de frutas em Alcool, vinhos, ver.
math. vinhos espumantes, vinho* guisados, whisky
Têrmos os. 657.630 e 657.636. da
21-8-64
Patina Modas Infantis S. A.
ema . Paulo

soes romano
44s,,TIMELIRÃO
/f A

•
Classe 48
Ppm -distinguir Uma linJo para cabelos, destinados a enegrece-los
Tèrmo n." 657.617, de 218-64
toenaners B. A. Industrial Comercial
• 7 Financiem •
•
Argentina

• •RORRO6Kiir

e vestidos

•Térmos ris. 657.621 e '657.622; de
21-8M
Textil Piratininga S. A.
São. Paulo
ISDOSZSZA IRÁ:ILUSA •
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Clwse 41
Artefatos de etcidos em geral:. aviões,
Para
distinguir
drops
fitas, alamares, debruns, cadafços, galões, tiras, enfeites, laços. etiquetas enTermo a.° 657.627, de 21-8-64
tremtios, rendas,- bicos bordados. pal.:3- Andaram Clayton & Co. S. A. Indúsmanarlas, alamafes, franjas, terces.
tria e Comércio
Palmilhas, nesgas. atacadores, *ombreiSão Pauk,
ras, avios, mochilas, máscaras, moataa.
ti EDI ROL
filtros de café. passamanes, coadtires de
café, borlas. sacos, sacas, telas • para
bordas, rédeas, cobertas para ragu:tas.
Classe 3
coberturas para cavalos, bandeira, e
Pare distinguir como marca genérica
esfregões
produtos farmacêuticos em geral
• 36
Classe
Telmos as, 657.618 a 657.620, de
Para distinguir: Artigos de vestuárica
21-8-64
r roupas feitas em gral: Aganaihos
Testi! Piratininga 5. Á .
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
• São Paulo
botas botinas, blusões boinas baba
louros. bonés. -capacetes. cartolas cara
Clame 36
Para distinguir Artigos de vestuário* poças, -casacão coletes, capas. chefes
rim
. tr:pas feitas on geral: Agasalhos, cintas combinações. corpinho* eriças
ventai& alparcatas. anáguas, blusas, cacrecols, calçados, chapéus, assina.
botinas, blusillea boinas baba- de :ranhosas e de crianças. adobes, caldouro. bonés, capacetes, cartolas, cara- ças. camisas, camisolas, camisetas,
Classe 41
Para distinguir: margarina
ouças, casacão coleto, capas, ckales, cuecas, ceroulas, colarinhos cueiroa

Classe 37

'Roupas brama, para ceou • atem
Acolchoados para camas, colchas, c*
bestares, esfregai, fronhas, guardam*
nos. jogos bordados, 90Q011 de toalhete,
iencóls. mantas para camas, panai pare
cosinhs e panos de pratos, toalhas da
rosto g banho, toalhas de meu, Soa.
Uras para 'jantar, toalhas para , ebt •
café. .toalhas para banquetas. Fund'
ções para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pao)
•
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos pa,a confecções em geral. Para
tapeorms e para artigos de Cana •
mesa- Algodão, alpaca, Clal•KR cetim,
caroa. zasemiraa, fazendas e tec:dos de
lã em Pecai:. juta, tersa,. linho nyloa,
paca- paca, pestanas. rani, rayon, seda
natural. tecidos plásticos. tecido Imperescabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Classe 12
Agulhas, agulhas de tricotar, altinetes,

talhastes de segurança, alfinetes para

chapéus, botões de Ma espécie e seus •
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acessórios; beges (hl pua" !mão
para calças, botões de adiaria:O& botões'
para unhai, botou de fantasia, bottioat
de fios, •botões de . retrós, babas de Seeido, colchetes,, dedais, fechos de correr. fechos para roupas e alçados fixadores de botões, fixadores para glosas fivelas, fivelas para ligas e jarreteiras, grampos para chapéus e
ilhoss para roupeas
Classe 24
Arte tatos . dcs etcidoi em geral; CorMes.
fitas, alamares, debruai, cadar ;os, galões, tiras, enfeites, laços, etiquetas, entremcsos, rendas, bicos. bordados, :aassama na rias, alamares. franjas, terços.
palmilhas, nesgas, atacadores, oin'oreiras, avios, mochilas, máscaras. matas,
filtros de ' café, passamanes, coador:s de
café, borlas, sacos, sacas, telas para
bordas, rédeas, cobertas para raquetas.
'oberturas pua cavalos, bandeiras e
esfregões

.

Classe 28
Para distinguir; Artefatos de mataria'
plástico e de nylon: Recipientes tabr)
cados de material plástico, rev,estimen
tos confeccionados' de substâncias ani
mais e vegetais: Argolas, a-g ,a-areiros
armações para óculos, bules, bandejas
bases para teleones, .baldea, bacias boi
vis. caixas, carteiras chapas. caous
para ferramentas e utensílios, cruzetas
caixas para acondicionamento de a'i.
mentos,- caixas de material plástico
bateras. coadores, caos. Canecas cs
iheres, conchas, cestas para pão. cesti
nhas capas para álbuns e para • livros
cálices, • cestos, castiçais para velas
caixas para, guarda de objetos crtu
chos, coadores para chá. descanso ja-lra
pratos. copos e copinhoe de piastucc
para sorvetes, caixinhas de siaste:c
para sorvetes. colherinhas, pas.nhas
garfinhos de plástico para sorvetes 'or.
minhas de plástico para sorver" dia. e»
embreagens de material plástico sisba
lagens de material plástico para sorvetes estojos' para objetos, e.41:1.1111a:
nylon, esteiras, enfeites aars automó
vais, massas anti-ruidos. aszoario'res dt
pratos funis, formas para doces. fitas
Isolantes, filmes, tios de celulose. fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarni.
ções para chupetas e mamadeiras guar.
nições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes. guarnições as ma
terial plástico para ctensilios e ub,rtos
guarnições para bolsas garbs. galerias
para cortinas. tarros. laminados Más
ticos, lancheiras. inantegucires, inalas
ariaóis pendedores de roupas, puxado
ris para móveis. *pires, pratos palite)
ra, pás -cle cosinha pedras pomes arti j
gos, protetoed para documentos pu
tadores de água para iso isimésticc
porta-copos. porta-niqueiS.
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porta-documentos, placas, rebites. rodi
alias. . recipientes, suportes su,:ortes pus
guardanapos. sUeiros falses, . osizans
tubos para ampolas. tubos sara seria.
gas, travessas, tipos le material plástico, sacolas, sacos, sagui:lha, vasilhames para acondicionamento vasos, xícaras, colas a frio e colas não incicidas
eia outras classes, para borracha, para
ta:inumes. para marcineiros, para :imatoiros. para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tatos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagens e guarnições de material plástico para lndúsfria geral de plásticos
Classe 22
Para distinguir: Fios de lã em novelos
para trabalhos manuais, linhas para coser em carreteis, limas em meadas ou
novelos, linhas brilhantes, • fios de seda
em meadinhas, novelos ou carreteis

Cause 49
Sem, betagnedes,- artigos despeethies
peseatentpos, a saber: Obtem pita
cortar e armar aviões, automóveis,
ama. argolem hen:Mitos, bonecas, boa.
coe, baralho. de cartas, bolas para

%Mure %reg&
*1. A.
tée.Paido

todos os esportes, brinquedos em forma
de animais, balões de brinquedo, bilha.
res, brinquedos medulo* brinquedos
em forma de instrumentos musicais.
brinquedos Mn forma de armar, brinquedos de borracha com ou tem asso.
vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões.
cartas de jogar, chocalhos, canekiins
para esporte. cartões - para (dto, cosi.
abas de brinquedo, casinhas de armar.
cadeiras de brinquedo, carteiras e. enINDÚSTRIA IRASILEIRA
velopes . com %lhas para recortar e
armar, calçados para bonecas, cordas
C'asse 41
para pu!ar, clavinas para tiro ao alvo,
Para distituijuir dropa
copos de dados, caixinhas de música
dados, dardos, discos. domina.. espia.
Têrmo ne 9 657.640, de 21-8-64
gardas de brpinquedo. espingardas de Pan Produtos Alirntiscios Nacionais
vento, estaquinhas para jogar, enigmas,
S. A.
engenhos de guerra de brinquedo, ferSão Paulo
rinhos de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais
tiguras para logo de xadrez, fogões e
DitoFfs 1.1frad
togãozinnas de brinquedos, logos de
futebol de mesa joelh-aras para esporte,
ganchos para pesca, guisos para criais.
gifig00
..;as, halteres. anzóis, iscas artificiais
para pesca. jogos ue damas, jogos de
LIMO°
dounuó jogos de raquete linhas para
pesca, luvas para box, para esgrima
para togado) de soco, máscaras carais.
k.
vatescas. mesas de bilhar de campista.
INDÚSTRIA nitasitima
de roleta, de xadrez, mobilias de brinquedo. miniaturas de utensílios domesClasse 41
itens. patins. patinetes piões, petecas.
Para distinguir cfrops
alarquetas para giaástica, peças de
logos de damas, dominó e xadrez, peloTèrmc; a! 657.641, de 21-8-64
tas. planos e outros ins trumeutoa Mugi Pan Produtos Alimenticios Nacionais
:.ais de brinquedo, pistolas de atirar
, S. A.
flexas. papagaios de papel. panelinha.
São Paulo
quebra-cabeças em forma de armar.
raquetes. redes de pesca, redes para
EMBRULHA DOS
logos, rodas de roletas, revólver de
brinquedo. soldadinhos de chumbo, mISOLA DAMPPril
ateiros para logos, tacos de bilhar.
Classe 41
tambores ' para crianças, tantburéus. Para distinguis: Balas,. drops, contemos,
tamboretes, tênis de mesa, trens e vias- pastilhas, caramelos, bombons e doces
térreas para brinquedos, varas para
em geral
pesca. vagonetes e zepelim
Tèrmo n! 657.642 pe 21-8-64
TèrmO n.° 657.637, de. 21-8-64
Petistil Modas Infantis S. A.
Linhos Golcinark Ltda.
São Paulo
São Paialt,

fk

GOLDMARK
Ir &latria Drk4si1 eira
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a.

hie ormies

jir
verduras ou !sedais
Ieda e em conserva, sucos de frutas.
chã • *tratos de chã, café e extrato
de ma, sucedâneos do café, extratos de
sucedémeos do café, cacau,'adias, todos
os alimentos e conservas acima em forma de :tarados Instantâneos ou não:
temeras, condimentos, azedarias, ovos,
óleos e gorduras comestiveia, leltt, leite esterilizado, leite evaorado ou desidratado, leite condensado, leite em 66,
bebidas nàoalcoólicas ã base de leite,
"yoghurr, creme, manteiga, queijo,
chocolate, doces e bombom, artigos de
confeitaria e de astelaria, sorvetes, par
• dutos para fazer sorvetes

Ténzio zi. 0 657.644, de 21-8-1964
(Prorrogação)
Merege, Licciardi el Cia.
.São Paulo
'PRORROGAÇÃO'

,ígs:

ro P SMIt

PZI.S
E:MFRE AG Nlios

toma@

Petistii

o melhor roupa infantil

. Classe 50
Impressos

Ténno n.° 657.845, de 21-8-1944
(Prorrogação)
Mercearia Maracatinc, Ltda.
Sio Paulo

MAR/OATINS
Pasme 41
Cereais em geral
Tértno n.e 657.646, de 21-8-1964
Mercadinho Aldime Latia.
São Paulo

mUCATMNRO ALDIMU

• São Pau lo—Cspi tal
Classes: 2 — 41 — 42 — 19 .— 43 -46 — 48 e 33
Titulo
Tèrmo ri.° 657.647, de 21-8-1964
SIDEC — Sociedade Internacional do
Engenharia e Comércio Ltda.,
São Paulo

Classe 23
...............
oara distinguir: Tecidos em geral, te.
trios para confecções • em 'geral, para
SI DEC
apecarias e para artigos de cama e
Classe 36
indistria
Aranileir,
nesa: Algodão, alpaca. cânhamo, cetim. Para distinguir: Artigos de vestuários
casemiras, fazendas e tzcAos de em geral o roupas feitas para crianças
'ã em peçam luta. lersey, linho nylon
Térmo n.o 657.643, de 21-8-1964
oaco-paco, percaline, raiai. rayon. seda
Classe 6
•
(Prorrogação) .
natural, tecidos plásticos, tecidos inaMáquinas para: acabamento, achata
peroneabilizantes e tecidos de pano couro Kibon S.A.- (Indústrias Altmenticias) arame, acondicionamento, adelgaçar
São Paulo
e vestidos
ajustar, liraentr água, alisar, amassar
aplainar, arrolhar, 'beneficiar, burilar
• Termo n.o 657 .638, de 21-8-64
brinquetra, brunir, caradar, coletar, com
PROBROGAQ10'
Petistil Modas Infantis S. A
por, comprimir, consenvar, cortar, co
ser, costurar clarificar, classificar, era
São Paulo
ICEMADI1100
var, debruar, debulhar, desbargar, des. .
bastar, descarnar, descaroçar, desembre.
Classe 41
ar, desnatar, depo/par, d stribuir, do.
PETISTIL MOIAS
Carne e extratos de carne, carne esc brar, drenar, elevar, empacotar, mann
_
iNPARIS
s/A.
conserva ou conservas a base d ecar. desnato estampar, fabricar arame, fabri
as; ohms e alies em conserva, prepa car artigos de metal, fabricar bebidas
rados para sopa, molhos; pastas ou mas fabricar calçados, fabricar craapéus, ft.
sai aliMenticias farináceas, arroz e pre bricar escõvas, fabricar ferramentas, fa
Nome comercial
parados a base de arroz, preparados bolear gelos, fabricar móveis, fabricai
Olt

-

Quinta-feira 3',

• ()URJO

roupas, fundir, imprimir, insuflar,
rir, picotar, prender, rebitar, roscar, ae.,
lecionar separar, serrar, tecer, timbra,
brinquetadores, cardadeiraa, condensa..
dores, cravadeiras, dínamos, eacaviidelri, misturaaores, motores, premas, stbitadores, teares,' máquinas insufladoras.
°moiras, motrizes, operatrizes, perfura.,
trizes, rataras e peças integrantes de
máquinas
Tédio na 657.648, de 21-8-1964
Casa de Carnes e Mercearia "Bife"
Limitada
, São Paulo
B

r

P 3'

Classe
Carnes verdes
Tênno n. o 657.649, de 21-8-1964
Mercadinro Luziada Ltda.
Sáo Paulo

_LUZI

DA

Classe ai
Cereais em geral
rirmo no 657.650, de 21-8-1964
Thadio Amaro da Silva
Sào Paulo
T L
Indlietria
Brasileira

Aguardente de cana
Tèrmo a.° 657.651, de 21-8-1964
Banco Nacional do Comércio de Sio
Paulo S.A.
•
PRORROGACÃO .

(Prorrogação)
São Paulo
Classe 33
Sinal de propaganda
Tê:mo n.° 657.652, de 21-8-1964
(Prorrogação)
Persianas Coltimbia S.A.
São Paulo
PRORROGAÇÃO

A MARAVILHA
DO AMBIENTE
Classes: 8 16. 34 e 40

akstruraentos de precisão, instrumentos
científicos, prelhos de uso comum: instrumentos e aparelhos didáticos, moldes
de Mala espécie, acessórios de aparelhos
elétricos (inclusive válvulas, lâmpadas.
'ornadas, fios, soquetes, etc.), aparelhas
fotográficos. • mácjuinas falantes, etc.),
discos gravados e filmes revelados. Matarial exclusivamente para construção e
adorno de prédiw; estradas, etc., corno
cimento, azulejos, ladrilhos, telhas, portu, janelas, etc., não incluidos em ou-

tras classes. Papel para forrar casas.
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rirmo n.° 657.656, de 21-8-1964
TaPedes, cortinas e anos ara **soalhos
e arredes. Linóleos, oleados e encerados, Valéria Tintas Indústria e Comércio
inclusive para instalações hospitalaree.
Limitada
Móveis de metal, vidro cru iradeira,
São Paulo
estofados ou aio, colchões, travesseiros
e acolchoados para móveis
• VALÉRIA'
'Firmo a.° 657.653, de 21-8-1964
IndUtria Brasileira
(Prorrogaçao)
•.
Benedito Mantes
'
São Paulo
Classe 2
Substancias • preparações qtainicas asadas na agricuitura, na horticultura. aa
veterinária e para fins sanitária, a
sabes-adubos,
ácidos sanitários, águas
.00PRO0.0.6
desinfetantes e para fias sanitárioa
apanhaanosca e insetos (de goma e
papei ou papellio). álcalis, bactericidas.
baratkidaa, carrapaticidaa aasoi, afio‘ creosota, desodorantes. denote.
tanta, data:radares. exterminadores de
pragas e hervas daninhas, esterilizara
tu. embrocações para animais, martos. farinhas de ossos, fertilizantes, kg.
aiaisa,.ostas
fatos. 'arraiadas, funrigantex fungicidas, glicose para fins veterinários. ousam berbicidas, Inseticidas. ametifugoa,
para animais, aves e peixes, óleo: deClasse 43
Aguas gamas, minerais e artificais, sinfetantes e veterinários. petróleos sacaldo de cana, bebidas efervercentes, aitárlos e desinfetantes, papel fumega.
sem álcool, garapa. gasosa, laranjada, Write, pós inseticidas, parasiticklas, funLimonada engarrafada, refrescos, de aba- gicidas e desinfetantes, preparações e
rei, groselha, tamarindo, caju, laranja. produtos inseticidas, !anuladas. desindaracujá
fetantes e aeterinár.os, raticidas, remédios pare fins veterinários, sabões vèteUrino n.9 657.654, de 21-8-1964
tinários e desinfetantes, sais para fino
A. de Paula Mac,hado, que tabbém agrícolas. horticulas, sanitários e vede• assina Armando de Paula Machado ciaria, sulfatos, superfosfatos vacinas
• São Paulo
para aves e animais, venenos contra

PRORROGAÇÃO

.,VI-MINERONS
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 2
Substâncias e preparações comiam usadas na agricultura, na horticultura na
veterinária e para fins sanitários, *o
saber: adubos. ácidos sanitários. águas
desinfetantes e para fina sanitários,
apanha-mosca e insetos (de goma 'e
papel ou papelao). álcalis, bactericidas,
baratiddas, carrapaticidas, caso!, atesotalina, creosoto, desodorantes. deslafetanta. defucadores, exterminadores de
pragas 4 bennas daninhas, esterilizantes, embrocações para animais, enxertos, farinhas de ossos, fertilizantes. fosfatos. formicidas. finnigantes. fungiddas. glicose para fias veterinários. guano, herbicidas, Inseticidas, msetifugos,
larvicidas, microbicidas, medicamentos
para animais, aves e peixes. óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes. papei fumegaUnia, pós inseticidas. narasiticidas. fungicidas e desinfeta-. • preparações e
produtos insetiddas. terraicidas, lestafetantes e veterinários, raticidas, remédios pata fins veterinários, sabões veterinários e desinfetantes. sais para fins
agricolas, horticulas, sanitários e veterinários, sulfatos, superfostatos, vacinas
para aves e animais, venenos Contra
Insetos. animais e herva daninhas,.
Têm° n. o 657.655, de 21-8-1964
Minuano S.A. — Velculos e Máquinas
Agrícolas
Pio Grande do Sul

IWINUANO
Classes: 32. 33 e 50

Insígnia

las para vinhos, coloidea para fotogril
fia, composição com base de kieselgui
copal, corrosivos, cópias, corantes, çõ
rei a álcool, 'tremor de tártaro, creoso
:o, cristais de esoda, cianeto, cimol d
calamiantes, decapantes, químicos, des
corantes desincrustante para caldeira
detersivoos químicas, detonantes, dissol
ventes, emulsões fotográficas, esmalte&
etilenos, extintores, extintores para com
posição quinaicas, fermentos, filmes eco
sibilizados, fixadores, fluidos ara en,
durecer metais, fluor, fluorcto de sódia
fluorldico, fixosp ara soldas, formiatba
fórmico. fuligem para fins industriaiç
fulminai°, fundentes gaiatos, gaite°
galvânicos, galvanização, gazes, gela,
tina para emulsões geramila, gerador;
giz, glicol, glicose (substâncias par(
descorar), glicoskies, gomaria gbcoat
(substâncias para descorar), glicoside
gornellna, graxas preventivas contra
oxidação, graxos, halogênicos, hidrat
de alumínio, hidratas de carbono, Id.
drofugas, hiclrocento liquefeito ou comprimido, hidrosulfito, hipolorito de só.
dio, hiposulfitos, ignifugas, Ignição de
cervejas Indico, iodetos, iódico, lodc
is 9 s, /ética, lanolina linoleico, liquido,
químicos, líquidos de tèmpeta, litrargi.
rio, littna, lia° magnésio, malatos, má.
licos manganatos, manganico, massas
eletroliticas, matéria Mirante, matéria
Prova de fogo, matéria ingnifuga, matérias para enriquecer a purificar o gaz,
matérias corantes, vegetais, matérias decapantes, matérias para despolir, materias para perfurar metais, matérias para tornar o vidro e o esmalte opacos.,
insetos, animais e herva daninhas
matérias primas químicas, mercúrio, me.,
Tèrraos na. 657.657 e 657.658, de tilato, ed geranila, rutilem, metilicos,
munio, misturas químicas extintoras,
21-8-1961
Nebrimpex Importação e Exportação misturas . químicas frigorificas, misturas
quimicas refrigerantes, monasite, morLimitada
dentes muriato de estanho amoniacal,
São Paulo
nafénicos, negro animal, negro de fumo, negro de herlin, negro de abarias
para sapateiro, negro de brunswick,

neutralizadores químicos para líquidos
fermentazios, nitrada, nitrato, nitricolulusas, olfico, óleo para conservação de
ovos, oxalatos, ozálico, oxidantes,
dos de antimônio, óxidos metálicos, oxigênio da indKstria, oxigêncio
to, fm/ádio, palmitico, papel albuminado, papel baritado, papel turnesol, papel de platina, (sépia), papel gálico,
papel hellocopista, papel reliográfico,
papel para ensaios quimicos, papel paClasse 1
ra revelação automática, impei fosforePara iii.rtinguir: Abso ventes, acelera- cente, papel fotográfico (sensível), padores de vulcanização, acetatos, acéti- pei contra a Cerrugem, papel fotométri-,
cos, acetificadores, acetaona, acetileno. co, papel transferotipo, papel pedra 11-,
ácidos absorventes, agentes químicos, pes, pedras pomes, peliculai- cinematoágua acilulada ara acumuladores, água gráficas (sensivels), pelkulas fotográa
raz, albumina iodada, albumina de mal- ficas, (sen. siveis), percarbonato, ardo-.
ta, albuminas, albuminas vegetais, albu- raftálico, pegmentos ou cores para a
minoires, alcalinos, alcalino ferrosos, ál indústria, pó de alumínio, pó de zinco.
calis, alcaloides, álcool, alcoolatos, al- potassa, potassa, potassios, preparações
deidos alizarina, alumens, alvaiade, mi- para economia do carvão, preparação
nas, atnoniacals, amoniacal. amonlaco diastásicas de maltes, preparações quíanula, amilico, anilinas, antraceno, an- micas para a indústria, preparações pati-corrosivos, anti-detonantes,
ra eiluir tintas, preparações antideto..
crustantes, antimônio, antioxidantes, an- nantes, preparações para motores, pretitártaro, arsênico, azalina, azótico, azo- parações fotoraáficas, preparações para
tos, azul da Prússia, azul ultramar, azul bronzear, preparações contendo matéultramarino; banhos ara fixação e re- rias rádio-ativas, preparações para eli-

velação fotográfica, banhos galvânicos.
banhos de galvanização, bário, barita,
benzina, benzóico bentil, betume, bielaretos, bioxolatos, bismutos, bismutatos
branco de chumbo, branco de neudon,
branco de troyes, brometos, bromo, cálcio, cânfora, caaros, carbonatos, carboreto de • cálcio, carvões, carvões ativos
absorventes catalisadores, celulose, erapai emulsionadas, chapas fotográficas,
chapas serisiveis á luz, cloratos, cloretos, clorato de amearío, cloridico, cloro,
eromatos, citrato de magnésio, citrico
de magnésio cítrico, clarificadora, co-

minar a dureza da água, preparaçCa
para decompor ou dissolver gorduras e
óleos, rearações ara impedir a cazrosão
de metais, preparações para imperrneaa
bnização do cimento, preparações para
magnésio, de crosta nas caldeiras, pra..
parações de litina, preparações para
impedir a Oxidação da ruperficie metapreparaçõcr para lavar crapéus
de palha, preparações para niquelar,
preprações para produzir espumas, preparações para renovar roupas e chapéus de palia, prapáraçáes para o
aperfeiçoamento de ferro, preparaçõer
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•
para renovar os discos de honógrafos,
preparações para purificação do ria,
preparações preservativa de pedra, de
madeira, dos tijolos, dos metais e das
vidro, preservativos ocntra a congela00, preservativos contar a ferrugem,
preservativos contra a umidade das paredes, produtos desincrustantes, produ.
tos fixadores para perfumaria, produtos isolantes, produtos para conservaçáo de ovos, produtos para absorver a
umidade, produtos para a tempera de
ferro, produtos para clari'icar e purificar águas, produtos ara encolagem e
Coração dos mortos, produtos-para clarificar o açKcar, produtos para conservar alimentos, produtos para conservar
a madeira, produtos para evitar o vapor da água stibre o vidro, as vidraças,
produtos para a indústria textil, produto& para melhorar, conservar, clarificar
• tratar bebidas, produtos para reavivar
e refrescar pinturas, produtos fotográficos, produtos erflatários, propilica
protóxido de azoto, prussiato amarelo,
pra:miai° de potássio, piridina e derivados, pocoacéticos, pirolenhoso, periforos,
rádio-reativos quimicos, redutores, reveladores fotográficas, rolifilmes: sais,
• aalicilato de 'nina, saliecilico, sebácio,
sensibilizadores ara prova de aedo*, selcatos sóda, soda calcnada, solda cáustica, sódios, solução anti-refrigerantes,
soluções hidrófugas, soluções impermeabilizantes, soluções para evitar a formação de espumas nos acumuladores.
soluções para evitar a formação de espumas nos acumuladores, soluções para
cópias pela cianotipia; soluções de sais
de prata para pratear, soluções titula
das, soluções volumétricas, solventea,
substâncias químicas para uso de indústrias, nas fotografias), substâncias
rádio-ativas, sucedâneos de cânfora, para a fabricação e celulóides, suai:doa,
sulfatos, sulfatos, sulfo-ácidos, sulfonados, adie:mios, sulfuroso, sulfKrico, talco tanato de cálcio, tanato de mercúrio.
tilnicos taninos tareie°, tela sensível à
luz, terpenos, tetracloretos, terebentina,
tório, tintas, tolueno toluol: urânio, venilina verde de brenzetn, verde' de cromo, verdegris, verdete, verniz, corretor,
vernizes, viscosa, vitriclos, zar.ab, za.litos e zircanio
Classe 17
Fitas para máquina de escrever, somar
e calcular

.T8rino n. 9 657.660, de 21-8-1964
Belarmino Petráglia
São Paulo

cuecas, cerotias, colarinhos, cueiro&
saias, casacos, chinelos, dominós, acharPea fantasia* fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, nor.
ros, jogos de Lkngerie, jaquetas. !aqui&
luvas, ligas, ienços, mantas, 121e1/4,
mede*, mantas mandriá°, manilhas, paletós, palas, penboar. pulover, pelerinas,
peugas. ponches, polainas. Mamas. pu,.
abas, perneiras, quanonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
acorres, aborta sungas, atolas ou slacki,
tuier, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.° 657.659, de 21-8-1964
Nebrimpex Importação e Exportação
Limitada
São Paulo .

Dezembro de 1964

Termo a.• 657.667, de 21-8-1964
Bernard Taillan Importadora S.A.

Guanabara

S>

IV)

Classe 42
Para distinguir: Vinhos em geral, 'lebres, agcardante, conhaque, vermoute,
quinada., gamados, rhum whisky, fernet, biter, valta, gin genébra. kumel,
aperitivos e suco de uva com alcool
Termo a-° 657.668, de 21-8-1964
"Acrilumr Acrílicos Luminosos
Indústria e Comércio Ltda.
• Pernambuco
•
Nome Comercial
• ACRIWMI • Acrílicos Luminosos
indústria e Comércio Ltdax

Termo n.° 657.674, de 214-1964
C,orefrio Comercial de Rekigeraçáo
Rio Ltda.
Guanabara

Termo a.9 657.689, de 21-8-1964 eLon Silva Crespo
Rio de Janeiro

Ir

• Orientador Comercial

Nome Comercial

..

Termo n.* 657.673, de 21-8-1964
Comido. Comercial de Refrigeração
Rio Ltda.
Guanabara

INDÜSTRIA BRASILEIRA

Nome Comercial

-,eu,çt--,..,5,1,51."
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MOUSSEUX

LoP4

ci-P1

Têrmo n.° 657.662, de 21-8-1964
Mercearias Niterói Ltda.
Rio de janeiro

Fluminense
Classe 32

'Almanaque s, anuários, álbuns impres•

PRORROGACÃO

Mercearias. Niterói Ltda.
. Nome Comercial
Termos as. 657.663 e 657,664, de
21-8-1984
Organização Chave de Ouro Ltda.
Rio de Janeiro
•
•
•
. PRORROGACIO.

CHAVE DE OURO
In. &latria Brasileira
Classe 23

Tecidos
Classe 41
Doces e confeitos

•
.
'Irmo n.9 657.665, de 21-8-1964
Rádio Federal Ltda.
Rio de janeiro
.
..

Racho Federal Ltda.,
•
Nome Comercial
Tárnso n.• 657.666. de 21-8-1964
Rádio Federal Ltda.
Rio de Janeiro
'00
341.

Classe 36
Fera distinguir: Artigos de vestuários
Ia roupas feitas em geral: Agas,-7,eii
blusas.
ventais, alparcatas,
batas." botinas. blusões, -ooinas, baba.
douro% bonés, capacetes. cartoia% carapaças. casaçõp. coletes, capas. chalm
Cachecol% calçados, chapéus, dates,
Cintas, combinações, carpinhos. calças
'de senhoras e do crianças, calções, cal.
camiseta%
vr =tas, can...'ezlas,
-

18egío Hl)

0.1' .fr'soo
K e rdegfr

ocs'
Classes: 32 e 33
Frase de propaganda

soa, cartazes, catálogos, jornais naconaus e estrangeiros, publicações impressas, revista. Propaganda em rádio.
televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e e.nematográficas
e revistas impressas

Termo n.° 657.670, de 21-8-1964
Dei-Mar S.A. Indústria Brasileira de
Sabão e Sabonete,
São Pnt,ln

CLAUDIA

Classe 8
Ar condicionado, ar refrigerado e
refrigeradores
Termo n.9 657.675, de 21-8-1984 •
Perumes Icarai Ltda.
Rio de Taneiro

Ucomit
Classe 48 •
Perfumes em geral
Termo a.° 657.676, de 21-8-1964
Imobiliária Carrilho Corretora e
Administradora Ltda.
Guanabara

INVOSTRIA BRASILEIRA
Classe 46
Abrasivos,' preparados para dar brilha
em rolos, carbureto de silica, abrasivo,
cera em pó ara lustrar madeira, cera
para polir atra para conservar e polir
móveis e assoalhos, composições para
limpar vidraças, preparados para conservar o escorregamento das correias,
massa para encerar. pasta para lustrar
e conservar calçados, pópara limar,
prata, pó para limpar talreres, preparados para conservar couros
Tèrmo 11.9 657,.671, de 21-8-1964
"Rockson Mcdobbs" Comércio e Representações Ltda.
São Paulo'

ROCKSOti MCDOBBS

Classe 33
Insígnia deComércio
Termo n.9 657.677, de 21-8-1964
Moacyr Cerrone
. Guanabara

GOLDWATER
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 18
Para distinguir: Perfumes, essências. ex
tratos. água de colónia, água de touca-

dor, água de beleza, água de quina,
água de rosas. álua de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. banClasse 50 •
"batons" cosméticos, fixadores..
Impressos em geral de uso exclusivo da. dolina.
de penteadoe, petróleos. óleos para os
requerente
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
Térreo n.• 657.672, de 21-8-1964
Pele e "macsuillage" depilatórios demÓtica Americana Ltda.
iorantes. vinagre aromático, pó de arroz
Guanabara
e talco perfumado ou não, lápis para
mfijikaxa
--•‘-stana e sobrancelhas, preparados para
•mbelerar cílios e olhos, carmim para
,o rosto e para os lábios, sabão e creme
oarn barbear, sabão liqüido perfumado
ou não. sabonetes. dentifricios em p6.
Classe h
Óculos e máquinas fotográficos I Prata ou liquido: sais perfumados para
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Termo n.• 657.682, de 21-8-64
banhos, pentes• vaporizadores de perfizme; esolvas para dentes, cabelos, unhas. Piassem S. A. — Indústria,: Plásticas
Rio de Janeiro
e cibos; dum de louro, saquinho pertaasado, preparados em pó, pasta, Bqui.
da e tijolo* para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
~cubo glicerina perfumada para at
cabelos e preparado, para descolorir
unhas, aios e pintas ou sinais Grid!.
dais. óleos para a pele
Termo
657.678. de 21464
aimaiaa410 Central de Calcadura Ltda.
• Guanabara

Central de Cascaaura
• Clame 50
Panificação
Termo n.' 657.679, de 21-8-64 •
-Cocalrdo
e Representações Alísio Ltda.
Silo Paulo

.•
tasse , 28
Sacos de plásticos para balas, "bombons
e outros fins
- Tèrraos os. 657.684 e 657.685, da
21464
Empréaa Geri* de Bebida* S. A.
Guanabara

PRORROGni0
• ALAXO •
indústria brasileira
.

ZONA
Casse

Clame 50
..taxes impressos, /iterais de propa..2...._
nanda, cheques, clichés, cartões termosplásticos de identidade, etiquetas impressas, fitturas, folibras impreseaz,
notas protaiszórias. recibos e rótulos
Termo n.' 657.680, de 21-8-64
Móveis Indaiá Ltda.
Saci Paulo

INDAIX
•.
..'iiiatistria brasileira
Clásse 40.
Móveis em geral de metal, vidro, de
a ço, madeira, estofados Ou não,
tive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almOktdas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras carrinhos: para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de Jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cozinha, camas, cabides, cadeira"
giratórias, cadeiras de balanço, catita
.41 pensas. divisões; clivais& discotecas,
db rádios, colchões, colchões de molas
de madeira. espreguiçadeira', escrivanl• nhas, estantes. guarda-roupas, mesas.
marinhas, :netinhas para rádio s televi•••, do, mesinha, para televbão, molduras
Dera quadros, porta-retratos, 'poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-dia-•
Ou& sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo ni 657.681, de 21-8-64
Empresas Unidas Ltda. .
São Paulo

UNIDAS Classe 50'.
••-nra distinguir: Artigos isto incitados
ri outras classes.• a saber: etiquetas.
nvefopts, rótulos, faturas, notas e ha-cssos comerciais em geral, usados nas
ativ:dades da requerente

Aguardente. an x. aperitivos. bagaces.
tl% batidas, brandi, bitter. cachaça, cervejas, cidra, conhaque, extrato de malte per:tient:ido, lesme genebra, Fugidna. glis. &ger. kIrsch. kummel bico.
tes. =tasquinho& nadar, piperatent
ponches. rum, suco, de frutas com
álcool, vinhos. vodka • whisky
Classe 43
Para distinguir: Aesuas minerais, águas
gazoaas artificiais, bebidas espumantes
sem álcool, guaraná, gazosa, essências
para refrigerantes, refrescos, refrigerantes. sodas, sucos de frotas, sigka
xaropes
•
Termos na. 657.686 e 657.687, de
21-8-64
Empraza Geriu da Bebidas B. A.
Guanabara

PRORROGAgt

I GE
Classe 41
•
Para distinguir: Aguardentes. aperitivos, anis, bItter, btandy„ conhaque, cervejas fernet, genebra, leio kumal.
res. lactar; Pun giu PimPermint, rbalk
sucos de frutas em álcool. vinhos, vermuth, vinhos estiumantes, vinho" quinadas, :whisky
Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiais;
caldo de cana, caldos de frutas; guaraná; refrescos, refrigerantes; sodas na.
'topes para refrescos
Termo
657.689, de 21441
Eniprésa Gerin de Bebidas Ltda. :Guanabara

IVIERIMIAQUE

INDÚSTRIA BUSTIZMA
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitil
vos, anis. /atter, brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra. gin, kumel, Boa,
rei nadar, punch, pimp,rmint, rin=.
SUCC4 de frutas em álcool, vinhos, versava, vinhos espumantes, vinhos 'quinado& whisky

dezembro

'I'eano n.9 657.688. de 21-8-64
Empresa Geras de Bebidas S. A.
uláskra

de 1964 •4811I

Tênno it.* 657.693. de 2144
Etablissenents Biln 8 na
Prdraça
.

-

4là
e ole

ft

.bn

Classe 42
•
Aguardente composta naná mel
Termo n.9 657.690, de 21-844
Indústria e C.omércion Estrela Ltda.
Guanabara

MAIO
MiltAZIN

Classe 23
Tecidos em geral
Verme a.• 657.694, de 21-8-64
Celanese Corporation of America
Estados Unidos da América

CELTRON
• Cases 23
Clamemos e fibras naturais efou ente.
Ocos para • a fabricação de tecidos ou
panos tenteis ou para outro' fins
Termos as. 657.695 e 657.696, de
21-8-64
N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken
Holanda

Classe 36
Ttuto de estabelecimento
Termo 11.1 657.691, de 214-64
Itvlüstria e Camér o Est .Zia Ltda.
• Guanabara

a1G-RIO

asam 8
Para distinguir: Artigos • aparelhos ela
tricoi e &botecos: alto-falantes, ante.
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários nas, agulhas para fonografos, aparelhos
e roupas feitas em geral: Agasalhos. de alta-lide/idade, amplificadores de sola,
aventais. alparcatas. anáguas, blusa& bobinas, bobinas para radios e televibotas, botinas, blusões. boinas, baba- sões, aparelhos para controle de sono,
douro& bonés,-eaeacetes, cartolas, cara- chaves de tomadas, chaves automáticas,
puças, casaçao, coletes, capas. chalra. Chaves para antenas, e fios terracomitcachecol& calçados. chapéus, iirtos, tadores, condensadores, aparelho" de
cintas. combinações. candabos, calça% comunicaçao interna. Lacem gravar"
de senhoras e de crianças, calções, cal- chaves de ondas, chaves de alavancas,
ças, camisas, camisolas. cambetas, Chaves elétricas, chassis para radio*,
aparehos de intercomunicação,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
salas. casacos, chinelos, dontin6s, achar- aparelhos de Srequenda modulada, to.
per. lutadas, fardas para agitares, co. ~rafo& fios para eletricidades e Loa
legisla, fraldas, galochas gravatas, gest% terra, fui:Web, fitas magnéticas, geradoluvas. ligas. lenços. Milaltei. Mela, res, automáticos, gtradores estrabos e
magia, manta& mandrilo, manam pa- eletronicos de alta frequenda que funrca logos de Bago*. !notam. Imita& cionam com válvulas, interruptores,
leda, palas. penhoar, pulava& vacina& inani permanentes para rádios. gravapear" ponches, polainas. pilamas, pu. dores de fit
as, gravadores de discos, apanhos, perneiras, quimano& regalos. relhos luminosos.
lanipactas. Isoladoes dt
robe de chandue. roup$o,, sobretudos. radio& máquinas
suspensórios, saldas de banho. sandeus. debica& pinga, falante, pilha Nas
pick-uPs. Para-earioá
meteres, aborta, sunga'. atolas ou alada,
tule, toucas, turbantes, ternos, uni- potendoõmetros, escalas de vidro. rezas.
taradas elétricas, aparelhos, receptores
formes e vestido/
da sons, radias, releva, redutores, radioTimo sa.t 657.692, de 21-844
temera/oz. remato& radios Pa ra auto
Laranjeiras 8 Erenelinda Ltda.
moveis, radica receptores reatores para
• Guanabara
lua fluorescentes, radio, conjugados ou
ato com fonógrafos, soquetea, sincrordzadores, se/edonadores, aarelhos de to.
levido, tomadas, ou não, aparelhos pará ideara% siem fio, transformadores
Para rádios e televisões, tomadas de
corrente, a parelhos transistores. apareClasses: 13, 23. 35, 36 e 48
lho: de transmissão e recepoo de sons.
Titulo de estabelecimento
Imavulas para rádio • talapirbet
INDÜSTRIA BRASILEIRA

BOUTIQUE CHERRY
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Dezembro dê' 1964

TIillsks 9.9,:toino. dg 31-8-6*
Classe 10
Tiram a.° 657.710, de 21-8-1964
COMICrVf. iesedine, linguiça. louro, muWiliOfl Ai . t.oureirO
Para distinguir: Abaixa 'aguas, abre
ua.
sas &Mentidas, mariscos, manteiga,
Joallliers de Paris Ltda.
&Ma
Nicas, adenótomos. egastadores, agramargarina, marmelada, atacaram masGuanabara
fos, agrafos para ossos, agulhas para
se de tomate, mel e melado, mate, mas
sal para mingaus, molhos, moluscos
injeçáo. algodão hidrófilo, alicates,
mostarda, mortadela, nós moscada, noamalgamas. aparadores, aparadores pazes; óleos comestiveis, ostras, ovas
'Café Flor de Matado%
ra Sas médicos e cirurgia:a, aparelho
de Paris Liaa.
para massagens, aparelhos de pressác UPTProduto Igual 'aos Melharee.g pões, piaos, prliné,s, pimenta, pós para
pudins, pi et, peixes, presuntos, paarterial, aparelhat de diatermia, apare% RSu perior à Alguns Deles
tês, petit-pois, pstilhas, pistas, pudins:
lhos de raios ultra-violeta, aparelhos de
Nome Comercial •
queijos, rações balanceadas para aniraios X, apatelhos de infra- vermelho,
Vemos
na.
657.711 • 657.712, de
mais,
requeijões,
sal,
sagu,
sardinhas,
aparelhos de surdos, assentos para ensanduiches, salsichas, salames, sopas mi21-8-1964
fermos, ataduras, balanças para clinilatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
joailliera de Paris Ltda.
ca infantil, bisturis, cadeiras para cliClasse 41
frutas: torradas, tapioca, amam, talha..
Guanabara
nica anédica, calçadores, cambraia hiPrase de propaganda
rim, tremoços, tortas, tortas para alidrófila, canulas, catout, cara laminada,
mento de animais e aves, torrões,
Tèrraci n.o 657.701, de 21-8-1964
cara para incrustação e articulaçao. cintoucinho e vinagre
Cal, Pena & Cia. tt,da.
tas para fina clínicos, cara colacia, chia
Bahia
tras umbelicais, colheres cortantes, coma
Térmos na. 657.704 e 657.705, de
pressas de tecidos, contagotas, costótoClasse 4
21-8-1964
mos,, curativos cirúrgicos, curetaa, dezPedras preciosas em bruto, eae.
Companhia Eletromecânica Calmai
GO
Papagaio,
Um
Café
Fino
tez artificiais, dentaduras, depressores,
Classes: 4, 13, 32, 33 e 50
Guanabara
dilatadores, dinametros, drenas, duchas
Titulo
- :Para um Fino Paladati
vaginais, elavadores, estojos higiênica
Térreo a.° 657.713, de 21-8-1964
• espartilhos, especulo/ vaginais, espoaImunizadora Saturnia tLda.
Classe 41
•
las clinicas, estojos de bolso, para inaGuanabara
Frase de propaganda
trumecitos cirúrgicos, estufas, espátulas,
escalpelos escalpelos cirúrgico/, escalTaxam n.o 657.702, de 21-8-1964
pelos, escopros. esteroscópios, extratoClasse 28
José Tavares de Oliveira
res, escavadores, feltros para estaplas.
Chaas de material plástico, material
bahIa
plástico em fraalha ou laminados e seus
ma . fios de linho, para feridas, facas,
ganchos para músculos. celafeimetroa,
artefatos, películas de poliésteres, rebta
gases, godovias, goivas, gêsso, gramlos, esmeris e abrasivos, lixas
SupimPai
Classe 35
pos para suturas, guta-parcha, histeria
Couros • peles preparadas ou não, cametro. ideal base, irrigadores, instrumurças, couros, vaquetas, pelicas e armentos cirurgicos para operações, ligatefatos dos mesmos: Almofadas de couduras de cânhamo, liquidos e pós para
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
limpeza e polimento, lixa, luvas e dechicotes de couro, carneiras, capas para
deiras de borracha para hospitais...limas
álbuns
e para livros, embalagens de
para osso, lancetas, massas plásticas
Classe 41
couro, estojos guarnições de couro para
para fins odontológicos, máscaras para
Frase de propaganda
automóveis, guarnições para porta-bloanestesia, mesas de operações, meias
Classe 2
cos, malas, maletas, porta-notas, portacontra varizes, mesas para curativos, Minn° n.° 657.703, de 21-8-1964
chaves, portasniquels, pastas, pulseiras Desinfetantes, inseticidas • insetifugos
ossos. ponta de gutá-percha para obtuCravo 8 Filho Ltda.
de couro, rédeas, selins, sacos para . viarações de canais, porcelana, protetores
Bana
Térmo n.° 657.714, de 21-8-1964.
gem, sacolas, saltos, solas e solados, Oxicret Pisos de Alta Resistência ttda..
piam scios, pincéis para garganta, pinças
tirantes
para
arreios
e
valises
anatõmicas,
alma() de aço, protetores.
Guanabara
porta amalgamas, rolos cirúrgicos de
Térmo n.10 657.708, -de 21-8-1964
U de pau, ruge para desgaste dentário
Eletrônica ELsanco Ltda,
tetroscópio bugia, ruginas: andadeiras,
Guanabara
aandaraca. seda e crina para soturas,
sacos para gêlo e bolsas para água
1~.
quente, sondas, seringas para lvagens
Indústria Brasileira,
e injeções, serras, serras para raquiotoalia: tampões higiênicos preservativos,
tira-leite, termómetro.). tesouras, trepanos, toalhas higiênicas, ventosas, cernia
Classe 16
isolante para fins odontológicos
Para d:stinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
Termo na 657.697, de 21-8-64
Nome Comercial
Celanese Mexicana S. A.
areia, azulejos batentes. balaustres, blo1V1éx;ro
cos de cimento, blocos ara pavimentaTêrmo
a.°
657.707,
de
21-8.1964
Classe 41
isolantes,
caibros, caixilhos, colunas,
Farmácia Nova de Pilares Ltda.
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
chapa para coberturas caixas agua.
Guanabara
•
açúcar, alimentos paar animais, amido,
caixas para cobertuas, caixas dágua,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
C l :155 v' aa
caiaras de descarga para etixos, edificaatum, aveia, avelas, azeite, azeições remckladas, estuqeu, emulsão de
NOVA
DE
PILARES
Filamentos e fibras naturais e/ou sin.: arroz,
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
base guaiaco, estacas, esquadrias estrutéticos para a fabricação de tecidos ou biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
turas metálicas para construções, lamepanos, testeis ou para outros fins café em pó e em grão, camarão, canela,
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
Vamo n.° 657.698; de 21-8-64
de junção. lages, lageotas, material iso- Classe 3
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
Celanese Corporation of America
lante contra frio e calor, manilhas, masSubstâncias
químicas,
produtos
e
prepacereais, cominho, creme de leite, cremes
sas par revestimentos de paredes, maEstados Unidos da -América
alimentiaios croquetes, compotas. can- radas para serem usados na medicina deiras para construçõaa, mosaicos, proou na farmácia
gica, coalhada, castanhaacebola, condidutos de base asfáltico, produtos para
mentos para alimentos, colorantes,
tornar impermeabilizantes as argamasTérnzo
n.°
657'.708,
de
21-8-1964
chouriços, dendê, doces, doces de frua
Casas 28. •
Calçados Kelly Ltda.
sas de cimento e cal, hidráulica. pedretas,, espinafre, essências alimentares, emRio Grande do Sul
gulho, produtos betuminosos, impermeaa
Piau:lentos e fibras naturais elou sinta- padas, ervilhas, enxovas, extrato de tobilizantes, liquidos ou sob outras formas
-tiros para a fabricação • de tecidos ou enate, farinhas alimenticias, favas. fépara revestimentos C outros como nas
Panos texteis ou para outros fina, culas, Pr2cos, farelo, fermentos, feijão.
construções, perwanas, placas para pafigos,
frios,
frutas
sacas
naturais
e
crisvimentação. peças ornamentais de ciTermo na 657 . 699, de 21-8-64
talizadas;
gricose,
goma
de
mascar,
gor
Refinações de Milho, Brazil
mento ou gesso para tetos, e paredes,
d
u
r
a
s
,
g
â
n
l
o
ã
e
b
i
c
a
t
n
,
São Paulo
papel
para forrar casas. massas anta'
goiabada, geléias, herva doce, betara
-uidos para uso nas construções. parmate, hortaliças, lagostas, lingual, leite
queias portas, portões, pisos, soleiras
condensado, leite em pó, legumes em
Nome Comercial
oara portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, tanI
v gas, vigamentos e
Classe 32
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00 • que* de cimento.vitrec
Jornais, revistas, boletins e folhetim
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