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ANO XXII — N.° 82
DEPAR AMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Rio, 28 de abril de 1964
Retif.:ct,....ues nas decisões ao - Sr.
Secretário da Indústria.
Adeza •...ernacional Ltda. Recorreneu do de.spacho que deferiu o Vendo 145.556: marca: Ver• niute Secada, do requerente:
Souza Jún.or & Santos Ltda.
O Sr. Secretário exarou o seguinte de pacho:
Conheço o recurso interposto,
d&-acóreu com o artigo 50. Vdragrafo ún.qo da lei 4.048, de 29 de
dezembro de 1961, e da Poeuria
216, e lhe nego provimento para
manter o despacho recorrid ..) de
11,, na' falta de qualquer impedimento le-^1.

_

CAPITAL FEDERAL

T2RÇA-FEIRA, 5 DE AIA10 DE 1964

da Portaria 216 de 27-10-63, e Lhe
REVISTA DA PROPRI EDADE nego
pro,r melito, para manter o .litspacho recorbdo de Lis. ficando con-

INDUSTRIAL_

•

recorrido de fls. com excluzao Prb livieciade Industrial (registros
,
para tapetes e cortinas.
9 ae abril de 1964. - Juse
Rio, 6 de abril de 1964. --José
I. C. Verciant, Secretario da Ln- I. C. Verciani, recretario da Inciú„tria.
din.tria.
De Maio & Caiio Ltda,
Laboratório Moura Brasil Or- rendo do uespacho que inciereriu o
lando Rangel S.A. --- Recorrt,ndo Térn.0 l'41.94.) marca .01. 8: O., o

klic:or....ail0 o uso da marca ora deter:da, exclusivainerte, para fraldas e
cueiros.
1./..:0, 6 de ao ii de 1964. - eus.

José 1.C. Verciani - Secretário da

Indústr:a.
Abras:vos Bom-Bril S.A.. - t..e.
correndo do despacho que deteria o
Térmo 270.315 título Indústria e Co.
mércio de Produtos Briltex - de 1.13.

dústr.a e comércio de Produto.: Bril-

ao de.spaciio que deferiu o trino Eec..eário exercei o segumt.e despa- tex Ltda. o Sr. Secretár:o exercei o
I51.780, marca: Gluco Thricil; do
requerente - Parke, Davis &
Company.
O Sr. .Secretário exarou O Seguince despache:

(Conheço do recurso interposto,
de adirem com o artigo 60, parágrafo único da lei 4.048, de 29 ue
dezembro de 1961, e da Portaria
216 _de 27-10-1963 e lhe nego provimento, para manter o despa:tho
Rio, 23 de março de 1964. - recorrido dé 'fls.
Jose . C: Verciant, Secretário da . Rio, 23 de • março de 1964. indústr.a.
José I. C. Verciant, Secretário da
André Ocdfard (LabOratOifeS Indústria.
Du V.talengi - Recwrendo do
Indústria e Comércio de Radias
despacho que indeferiu o térmo Invictus Ltda. - Recorrenio de
n.o 146.227, marca: Vitalong.
despacho que indeferiu o pedido
O Sr. Secretário erarou o se- de registro de nome comercial Indú:tr'a e Comércio de Rádios
guinte de pacho:
•
Invictus Ltda., têrmo 154.724.
COnh.30 do recurso„interpnsto,
O Sr. Secretário exarou o "iede acórc-o com o artigo 50, parágrafo único/ da Lei 4.048, de 29 de guinte der pacho:
dezembro de 1961, e da Portaria
Conheço do recurso interposto,
216 de 27 10-63, e lhe dou provi- de acôrdo com o arti ao 50, parámento pra reformar o de-pacho grafo único da lei 4 048, de 29 de
recorr:do • de fir. -em virtude de dezembro de 1961, e da Portaria
não ma s haver imped'mento le- 216 de 27-10-1963, e lhe nego progal a concessão do registro ca vimento para manter o despacho
marca: Ttalong, pela não ocorro recorrido de fls, que aplico l i ar
gação do registro impeditivo rá caso em apreço o artigo 111 item
mero 93 :,(4 de acôrdo com a in- 2. 0 do Cód i go da Propriedade Industrial.
formação de fls..
.Rio, 6 de abril de 1964,
Rio. 8 de abril de 1964 _._ José
I. C. Verciant, Secretário da In- I. C: Vereiani, Secretário da Indústria.
dústria.
União Fabril Irmãos Gaivão
Febo S A. Br:nquedos Originais Ltda. - Recorrendo do despacho
- RecO7rend0 do despacho que que indeferiu o termo 166 559.
deferiu o têrmo 153 548: marca: marca: Figura de Ave.
Fabo. do requerente - Fábrica
O Sr. Secretário exarai o sede Ar i--""tos de Borracha Ltda. guinte despacho:
O Sr. Secretário exarou o sse
Conheço do recurso interposto
guinte:
de acôrdo com o artigo 50, parirCenas 'o do recurso interposto, grafo único da lei 4 048, de N
de acere) com o artigo 50 para dezembro de 1961, e da porta"ia
grafo (o" • co da lei 4 048, de 29 de 216 de 27 10-1963, e lhe nego prodezembro de 1961, e da Portaria. vimento para 'manter o- despacho
218 de 27A0-1963, e lhe nego pro, recorrido de fia, com aplicação
vimento, Rara manter o despacho do artigo 95- n. o 17 do Código da

seguinte despacho:
cho: 'Conheço de recurso Interp&to da
1,...nheço do recuno interpo.,to
acôrdo com o art'go 50 par.ag^a:o
acordo com o art.igo 50
da Lei 4.049 de 29-12-6.1 e ,ia
ún.co da ei n.4.040, de e único
216 de 27-10-83, e l he timo
Portara i6 dO1,i-111-263, e lhe neto Portaria
provimento,
manter , despaprov.rnen,o para manter o despac,,o' cho recorridopara
da maca Imiustria a
recorrido de lis. que apricou ao peComérc!o de Produtos de Briltex sent
clido cota o artigo 95 n, 17 do Cotheo 'que
pcastilite o uso da expitssãO:
da' P.oprieriade industrial.
"para
e s'mples Briliex".
Rio, 17 de maço de 194 - Asa.
Wo, n de abril de 1034,
Ass.
José 1.0. Verc.ani - Secretár.o cat
José J.C. Verciani - Secretario dl
Indústria.
Indústria.
Remexi Hespanhay Sancliv.s - ReEdward 'Yrissif Kehde -• ReCurcorrendo o uespacho que ameier.0 o
'i'érrno 17d.C93 majca. .tiércu.es, o Sr. renc'o do •derpacl-!o rire deferiu o
mo 332.402 marca Velas SupeSecretário exarou o seguinte de.pti- 1 Té
•
, r.ores
Santa Rosa do re - terente .o..
cho:
diés'.r a e Comércio fp ranga Ltda o
Conheço do recurso interposto, da Sr.
Srcretá.ri o etarou o --vente d»'-.acóruo com O artiBU 04) ' pa.ag.a_o pacho:
un.co da Lei 4.048 ue 29-Pé-ai, e c.a ron tieco do recerso interpdsto de
lortaria 216 de 27-10-63, e 1..e
a cêrc'o corri
arti 3O 59 p n ri.'1,ato
provimento, para manter o dupaclio fM1C0 da Lei 4.c41 de ^9-12-61, e -da
recorr.do cie ris. COM- apiicaçao do Po-taria 216 de 27- 1 0-63, e lhe cioU
art.go e5 ri. 17 do Código da Proin.c- r-ovirrenta, cara re'orrarr o desp.
dade Indus.trial.
cio recorrido, em virtmle dos • reg:sRio, de abril de 1964, - Asa. tro:R an ter'orei ir, I n 1.1 ,V) e 161 090,
1.0. Verci,fl1 - Secretár:o da In- nssim sendo aol'cárel no ped , do O
dústria.
art`g.) 96. n. 17 do Códin da ProPatst. B.evving Company - Mar- pr -d -de Irdustrial.
rio. 23 de marco de 1964 - Ass.
ques i. erreira 84 Cia. - i..ecorrcnoo
do despacho que delerru. o r.sinio José I.c, ' Verciani - Scretário da
188.778 marca anta Azul da Cia. Tni.,,stila.
Antárt.ca Paulista indústria Brasi- , Plastirn S.A. Plást'cos e Demi .;
leira de Bebidas e Conexos o Sr. Se- ; dos - Recorrendo do despacho t ue .
cretário exarou o seguinte despacho: , det'clu o Térrrin :1"A .CA 8 marca Pláseinst ; foto rndústr1$13
Conheço do recu.so interp5sto, 1".e ttroto - de
de Pro ,l utns Plásticos e
acordo co:a o art . go 50 park;rato rronides
rzartona
Ltda • o Sr.
cretário
tinco da Lei 4.048 de 29-12461, e e--"ou on etn
se-rten t e derrcho:
da Portaria 216 de 27-10-963, e lhe
ronhero do rec"rro in t erno:to de
nego provimento para manter o descom 0 a ti^n Se n u riiirraf0
pacho recorr!do, que bem dec.diu_ a riircerdo
. cci da Lei i 0An de '9-12-6I, e da
apl:cae'áo . do Código da Proprie:tade t Port^r'e. 216 de 27-1n-53, e lhe nego
Industrial máximo pela prioridade do provimento para manter o despacho
uso da marc...
rero-r1 A o de fls.
1
Rio 7 de abril de 196 a - Asa José
R:o, 6 de abril de 1964. Ir erciani - Secretário da InJosé 1.0 Vcfciani - Secretário da , T.r.
~iria,
Indústria.
' J. Pabello & Cs. Ltda. - ReCastro 84 Masi jah Ltda. - Recor- correndo do despacho n Ue iefer i u o
rendo do .despacho que derem o 1'r- Tê-no 2e3.1sa t i tul e) vin t-ra-l a Avemo 254.514 marca Darling da Pá- iveR do retmerente Ad b N. Haddad
brica de Gis zes Med'cinais Creran e.?,r, .ehoSee
: retário eXarna o segqiete
S.A. o Sr.. r.ecretárhs 'aros o se- o
gihite despacho:
Cor beeo do reciu•so Internósto rio
Conheço do . recurso interposto ne -n c(k reo com o arti ,,o 50.-palátzra10
acordo com o artigo 50 parrafo dittleo da Lei 4.04, de 9.9-12-61
único da Lei 4.048. de 29-12-961, e Portaria 216 de 27-10-63, e lhe uego
e

o

•
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Dl RIO -0FI r.j1i.I. (SeAãp III)

- As RepartipSes Públicas
.
deverão remeter o exped:cate
'destinado à publicação nos jorDEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
nais. diáriamente, ati. às 35 horas.
(ACST9,1/4 ClaiFkr,
- As feelatnaMs‘, pertinenALBERTO DE BRITO PEREIRA
tes à matéria retribuída, nos caCMn41. 0 ;PA saçÃo ON p100434)
sos de erros ou omissões, deverão csang DO 44.141/1“it Isa
ser formuladas por exrito.
MURILO FERREIRA ALVES
F.LOR IANO nutmmAgs
Seção de Redação, das9 as I7X
horas, no máximo até 72 hotaS
DIÁRIO OFICIAL,
após a saída dos órgãos oficiais.
.41[ÇÂO
•o. IrrOrcrOrcro 4. •
- Os originais deverão ser
vreatmr~emeio*
dactilografados e autenticados.
redriostrir r Cormárar,
res. salvadas, por quem de direito,
tITIP1 etlr() 0014 OtiCIIIM3do OepartarnfAtta
IIT.i-re.(,t4 Necionao
rasuras g emendas.
ASSINATURAS
- Exoetuadas as para o exterior, que serão seinpre anuais, as
FuNCiONÁRIOS
assinaturas poder-se-ão • tomar. YePP.ovrtçães P Sw'ricu LA KE.3
Capital
e
'menor:
Capddl
e Interior:
ern qu,glqwr i'poca. por seis Meum
ano.
ses 0 14
Sen-estre
Cr$, 600.00 'Semestre
Cr$
150,00
Cr$ 1 .200.00.Ano
- As assinaturas vencidas Ano ,
Cr$
900.00
poderão sei suspensas sem aviso
arredar:
Exterior:
• pi évio.
Cr$
1.300.00
Ano
Ano • ••.
Cr' J .000.00
-Para facilitar aos assinantes
a wifiçaçãç do prazo de vali- registro. o mês e o ano em que jornais. devera os assinantes pro
dade de suas assinaturaf na findará.
vidmciar a reapcitiaa ferlet"açãC
parte superior do enderêço vão A fim de evitar solUçáo de com anreredêm-ia minitna
impressos o número.clo talão de continuidade ma recebimento dos trinta (30) dias. 1k

E,X F' E DIENTE

tIe

ror.d . rrro • <MO

.SnrAn nowl ye•

provimento, para manter o deap;atio
recorrido na falta de impedimento
legal, COMO registro de nome comercial Tinturaria Avenida (titmo)
Rio, 9 de abril de 1964 - Asa. José
I.C. Verciani - Secretário da Indústria.
EXPEDIENTE DO DIREAOR GERAL
RIO, .28 VE ABRIL DE 1964
EXIGENCIaS
Rodolfo pellegrino - No padreio de
pagamento das anuidades da . patenmodelo de utilidade 5.2a6
mantenho a exigancia.
' Termos;
ilrlN. 138,821 - reter
vilégio de Invenção - Manten.ho
exigência,
N, 146.119 - Oiro Prancisco Macedo Fernandes - Madélo de DOEexiaencia.
/jade - Mantenhq
N. 143.125 Eddia Pcd10 Ca:C:no
- Privilégio de Invenção -2 Ivle.We•
aha a exigência.'
5,1ARCAS DEFERIDAS
Ternias:.
-- á
445,329
sd- a de
Importadora 8 Eapo.aanora Calda a oirrela Ltda.
Divumeos
II. Georgl & Cla. - Opaente do
Tarmo 162.793 - Mares Witta
A rquive- imPugnação em fsee de
alãci haver o impugnante atendida a
exigência.
NgrulcAçoEs,
•"kern108:'

▪

• 'E' conVIdado' eia. ilemme.;
dattia e Comercie a comparezer
&te Departamento, a fim de efetuar
o. paaarnentO da taxa filial do r Taram
162.'798 marca Mit",
.•
:•t'
, ,
•

Chas. Pfiae- a.; Co, Inc. - No pedido de reconsideração do despicam
de deferimento do 'Urna 370.010
Mant,enlio o
marca Suspensalii
despacho conce:aa do regaitro_airna
vez que ralo me parece colidente
marca apontada.,
Tecelagem Stamptex Ltda. - No
Pedi& de reconsideração do de.-3paalio de deferimento do Termo
401.702 Marca IastampoUc, - Arquive-se ."0 pedido de reconaideraçrm,
uma, vez que o seu signatário não
atendeu- a exaaencia çue se lie faz.
E' conviaddo Mecánica lnduatrial
F.stampotec Ltda., a comparecer a
éste Departamento, a fim de efetuar
a pagamento da taxa final do- Termo 401.702- marca lastampotée.
Indaitria e
N. 195.359 Comércio Ltda. - Marca
Arquive-se o procesEo.
N. 32.518 - ar.claatria'cle Material
Elétilco Televolt Ltda. - "marca Arquive-se o processo.
Aldo Pacheco doa
N. 466.934
Arquive-.e o proRaia a- Marca
icesao.
Ne, 441.963 - 441.065 - A casa
Cialombo, ,Aztefatos e Máquinas. S.A,
Torno sem efeito as despachos de
arquivamento por inadvertência, e
determino os seus andamentos.
N. 44va35 - Galeria Ltda. marca - Torna sem efeito o dariaoho de arquivamento do paacesso
uma vez que a- procuração e3tava
insarita,
EXPEDIENTE DA SEÇÃO Doal
nmurlsos

RIO, 28 DE', ARRIE 1)Er 1964
Manufatura 10 ArtigOe dC 13orraa
cha e Plásticos Re ge S.A. -, Re.
cerrando ao despacho que manteve o
arruivament(4 do processo
'Termo
516.588 - Juarea Paga

MoNn atrnKA da M.e..

e ;vs.

DIVISÃO DE PP,TVILLGIO
INVENC:SO

Maio. fie 1964

_•
- As Repartições Pública.,
cingir-se-ão às assinaturas anual&
renovadas até ,29 de fevereiro de
.cada ano e às iniciadas, em qual.
quer kpoca,_petos..órgãos rompe.
tentes..

,A lim de possibilitar a remessa de valóres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, :solicitatnos-easem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal. emitidos •
;arar do Tesoureiro do Departamento de Imprensa-Nacional.
- Os supleme ntOS às £146es
dos órgãos oficiaiS só se forneceráo aos assinantes que os 2o/id.
tarem no aio da assinatura,
- O luncionario público ft.
deral. . para fazer jus . ao desn
con/o derserá - provar'
eSt o condiÇao no, .ato da
custo de cada exempla
atrasado dos órgãos oficiais
será, na renda avulsa, acresci.
do de Cs$ 0,50, -se do mesmo
anO. • e de Cr$ 1,00, por ano
decorr uh;

N. 122.715
The Welicome Main.
da riion ',United - Cumpra a axigén.
N. J39.C3 - Adarcitio de MesquiEJO• 28 lar alarala, DE 13ai
ta Bairros
Cumpra a exigência.
Notilicara0;
N, 139.C33 - Aclama:o de Mesquita Barros - cumpra a exigência.
Uma vez decorria° o praia) ale aeN. 143.038 - Toshio Ozaki
curo previam pc'.0 arilo 14 da Lei CI • nipra a exigência.
ri. 4.018 de 29-12-al e 111FLS ije.4 D.as
146.8a7 - Tne Wilaata Folding
_ para eventuais jun:adas de •recurS02, e Cd) mesmo Mo Fe tendo valido roa Co. - Cara wa a ex'arancia.
N. 147.069 - Laran Engenharia
nenhum inieres.sadoa ficara notificados os requerentes abaixo menciona- S.A. Indatrla e Coiné:c10 - Cumdos a compa ararem a aste Deporta- pra a exiaência.
N. 149.266 - UMan Cabide Corincuto,- a lirn de e:cataram o paa,
mento da taxa final concernente o porstain - Cumpra a exigência.
expedição dos respectivos ceralicados
N. 149.267 - Ferro Stamping
entro do prazo de Sexenta Dia.
- cumpra a etigêncla,
lia formo, do parágrafo-único do ar-! Coaapainy
lis. 149.282 - 149.283 - Antan :o
tico 134 do Código da Propriedade F:3rIci
e fallid Sachara Alai Naliect Industrial.
Curr prena'‘as exigancias.
N. 349.434 - Comiiagnie Du
PRIVILIkG10 DE INVENÇÃO
DEFERIDO EM FACE DO LAUDO i ge res Metaux Et. Des Jointa Corty - Cumpra a exiganc:a. 1.1;ONICO •
• ••
!
N. 149.406 - Ferra nana CorpoN, 1543.082 - Proóesso Para res..' ration - Cuadpra a exigência.
iccamento da Amêndoa da Castanha; N. 149.411 - Ainaldo de Souza
do Brasil, Antiga Castanha do Pará,; Lima
CunaPra a eXigencia.
e Cutras Castanhas e Semelhantes' N. 149.413
Ernesto Emanuele
Oleaginoaas -' Rodrigues Pe- Enrico Galgar - Cumpra a exigannara
,
• N. 149.416 Kellogg
IMGENCIAS
Company - Cumpra a exigancia.
N. 149.417 -, Racksveli Staudard
Saidieuto da Indústria de Vidros e
Cristaia. Planos e Ocos no Estado dei Corporataon - Cumpra a exigência,
N.
149.418 - The' Bendix CorpoSÃ° Paulo - Opoente da Patente!
.n. 113.4eg - Cumpra a exigência.' ration - Cumpra a exigênc:a.
N. 87.C43 - Trol S.A. Indústria N. 149.432 - Sc'entific •Desigu
e Comércio - Cumpra a exigência. Company
Ria. - Cumpra a ex .géneia.
N9 02.801 - DaMingOs GaUdiO.
N. 149.438 - Merina; Milliken ReCumpra a exigência,
N. 112.048 - Usines EnVic Hen- acarch Corporat'on - Cumpra a exiricot .S.A. - Cumpra a exigência. gência.
N. 149.495 - Dr. Ricardo José
N. 117.088 Plastar S.A. Co- Moita Belmiro - Cumpra, a exigênmércio e Indústria de Maior:ais -e cia. 1'radtt.03 Plilsticos - Cumpra a , caigenCia.
OPOSIÇÕES
'f
N. 110.699
abati Research LiControles Automátieos ‘Sermar Limited - Cumpra a exigência. ,
m.te.da
Oproalçao no:têrtno 133.563
N. 121..8,13
- privilégio de Invencao
UlyeSes Muaei
de RoCuran,aa exigancta,
horteaw Fulton CantroLe Company.

érçã.-fetra 5
, General Electric Company - Opoaição ao têrmo 114.132 - Privilégio
de Invenção - de N.V. Philips'
elloeilampenfahrieken.
Tintas YpIranga S.A. - Oposição
ao térrno 116.390 - Privilégio de In:.yenção - de Marietta do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Socléte Technique Pour L'Utillsation de UI Frecontrahite (S.T.U.P.)
- Oposição ao Urro() 116.983 - Privilégio de Invenção - de Eduardo
Ricardo Piore.

:..pjgkto OFICIAL (Seção • III)
N.° 406.795 Eimetal - classe
16 - Eimetal Engenharia e Indústrias Metálicas Ltda. -

N.° 403.624 - Merenda - classe .41 - Exportadora Atlântica Ltda.
N.° 405.780 - Carraço - classe
21 - Indústria Carraço S. A.
.
N.° 406.579 - Café Pastor classe 41
J. Alves Ferreira
Companhia Ltda.
N.° 407.030 - Novig - classe
16 - Serralheria Novig Ltda. Com exc:usão de caixas de descarga.
, N . ° 407.613 - Lamps Bel classe 8 - Irmãos Marinho Ltda.
N.° 407.827 - Chuva de Ouro
- classe 41 - Sonksen Chocolates
S. A.
N.° 408.006 - Êle-Ela - classe
32- - Murillo Pereira Reis,
N.° 415.559 - Luzalite - desse
41 - Lanches Luzalito Ltda.
N.° 450.547 - Confab - -Classe
21 - Confab Companhia Nacional
Forjagem de Aço Brasileiro.
NP 451.888 - Aquapura - classe 8 - Fabio Luiz Guyer de Tulha.

N.° 406:802 -- noyal - classe
41 - Juliver Capà:
N.° • 406309 ---- Sul Americana; classe 41 - Pedro Barbosa de Moraes.
N.° 406.814 --- Paulista -de Assia
- classe 41 - Mendes 8s Brito
Ltda.
N.° 406.815 - Texas - classe
35 - Indústria de Roupas Terpatex
Ltda.
N.° 406.823 - A.B.C. - classe
50 - Imobiliária A.B.C. Ltda
•
e
N.° 406- .878 - Morumbi classe' 42 - Distribuidora de Bebidas
Morubi Ltda.
N.° 406.937 - Elgan - classe
36 - Confecções Elgan Ltda.
N.° 406.952 - Brasília - classe
16 - Depósito Brasília Materiais para Construções Ltda.
N.° 407.642 - Vencedor - classe 41 - Moinho de Ouro Indústria
e Comércio Ltda.'
N.° 407.643 - Café Vencedor classe 41 - Moinho de Ouro Indústria e Comércio Ltda.
N.° 407.824 - Segurança - classe 50 - Segurança Comercial Importadora e Exportadora Ltda. a
N.° 407.835 - Diretrizes - classe 32 - Ary Martins.
W° 407.938 - Valeria - classe
José Draz Soares.
41
N.° 408.025 - Enarc -- classe 16
- Companhia Comercial e Construtora Enarco.
•
N.° 408.026 - Enareo - classe
16 - Companhia Comercial e Construtora Enarco.
N.° 408.039 - Lyph
classe 1
- Helion Engenharia Comércio Indústria Ltda.
NP 408.471 - Drogacereja classe 41 - Farmácia - Drogacereja
Ltda.
N.° 415.550 - Mimo •Sarna IS
- classe 22 - S. A. Moinho Santista Indústrias
N.° 447.861 _ Limeira - CIGE1C
21 - Limeira Auto Peças ,Ltda. •

TITULO DE ESTABELECIMENTO DEFERIDO

EXPRESSÃO DE PROPAGANDA INDEFERIDA •

Divisão de Marcas
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Rio, 28 de abril de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez
dias para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam notificados 03 requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Dep a rtamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente
axpedição dos respectivos certificados
/entro do prazo de sessenta dias na forma do parágrafo (mico do artigo 134 do Código de Propriedade Industrial.
MARCAS INDEFERIDAS

•
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F;ivilégio de Invenção

• N.° 421:571 - Mimco Mineração
Indústria e Comerc
io Ltda. --Arquive-se o processo.

TÊRMO N. 0 110.008
de 27 de ahril de 1959
Rebrn ea Haas Ccmpany - Estados Un:dos da Américo.
Título: Processo para apreparação
de um co-polímero da enxert., de um
poii (netracr:lato de alcolla).
Privilégio de invenção •
1.0 - Um processo para preparação
de um ao-polímero de emcartà de um
poli (.netracrilato , de alcoila), no
qual a parte alcuilica contém de 3 a
18 átomos de carbono o um mona.
mero de u' a mistura de nionênneros
que consiste de acrilatos da tio-aerilatos de alcoila, na qual' a .parta aicoíik'a contém de 1 a 18 átomos de
carlaSno, metacri:atos e to metacrilatos de n!co:la nas quis fa 'parte alcuilica
contem de 1 a 18- átomos de ,carbemo,
acrilo-nitri:a, metacri.o-nitrila, ácido
acrílico, ácido metracílico, éteras ;11olcoilhieroxi-substituído vinilic.os, nos
quais a parte a2coil:ca contém de 2 a
18 átomos de carbemo e nos quais há
1 ou 2 radicais hidiaxi sabre a citada parte alcoilica, mas llUI/Cf4 mais
que o radical Wdrexila . mais próx:mo
do que 2 átomos de carbeino de oxigênio etéreo, ateres alcanaraido-alcoil
vinilicos nos quais a parte não vinílica contém de 3 a 23 átomos &cara
bano. sulfatos vinil alcoilicos nos quais
a parte alcoílica não . contêm mala
que 18 átomos de carbemo, sulfatos
a l coll-hidasxo-substituidovinilico nos
quais a parte alcoilica, contém de 2
a 18 átomos de farlsôno e nes quais
há 1 a 2 radicais hidroxílicos sabre
a citada parte alcoilica, mas nunca
mais que 1 radical hidroxila sobre
qualquer átomo de carbemo e ssns qualgim radical hodroxilico mais préximo
do que 2 átomos d3 carbano do átomo
de enxofre; sulfatos di-alcoil-amino-alcoil - viníticos nos quais a parte di-elcoilica, considerada individualmente,
contém até cerca de 18 4t0mos de
carbOno, e forma, coletivamente, um
radical rmino-hetero-ciclico penta oe
hexcgonal. com o_ átomo de nitrogen!o aminico e no qual o citado átomo
de nitrogênio aminico se liga ao átomo de enxofre por meio de um radical'
alccoileno de 2 a 18 átomos de corbano. N-vinil-lactamas e N-nivil-lactemes alaoil-substituídas, contendo 6 a
29 átomos de carbOno, alcoil-vinilsulfonas nas quais e parte alcoilica não
contém mais que 18 átomos de carbano.
contendo de 5 a 12 átomos de o-rbOno e
N'asmino- o'coil-alcareao-ureias contendo 7 e 20 átomos da cor.
bno caracterizado por co-rai!imerizar,
por enxertia, o citado poli (metacrilato de elcoila) e o citado monomero
por expisicão irradiação de alta ener•
gia. Seguem-se os pontos de 2 a 10.

•

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA É L:I.:EN:N.
Rio, 28 de abril de 1964
Transferência e - Alteração de. nome
. de titulai do processos
Ernesto Rothschild S. A.. 'Indústria e Comércio - transferera:a Para seu nome da patente de ntimera
5.399, modelo de utilidade - Anote-se a transferência (duas).
. Ernesto Rothschild S. A:- Indústria e Comércio - transferência para seu nome da patente 5.465 a-modelo de utilidade. - Anotem-se
as seguintes transferências: 1 de Abraham •Krislavin para Ernesto
Rothschild e desta para a requerente.
.
•
Ernesto Rothschild S. A. Indústria e Comércio - transieren:ia para seu nome da patente 5.446, modelo de utilidade - Anote-se a transferência.
Aotenor Batista - transferência
para seu nome do termo 1'54.349 -privilágio de invençãn Anote-se a
transferência de metade dos direitos
para o requerente - parcial.
Laboratoire Sobe
tranaferência
para seu nome da marca Solc-osterol
- termo 433.741 - Anote-se a
transferência. •
EXPLORAÇÃO DE CONTRATO .
DE PATENTE •
Pirelli S. A.'-Cia, • Industrial Brasileira
pede para ser amuada
patente de número 52.349 légio de invenção o contrato de SU14
exploração - Averbe-se o contrato
de exploração.
EXIGÊNCIAS.
Fundação António e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência - na transferência da pa:
tente 4.764 - modelo de utilidade
- Cumpra a exigência.
Faberge, Inc. - na transterência
da patente 39.967 - privilégio de
invenção - Cumpra a exigência.
Pirelli S. A. Cia. Industrial Brasileira - na exploração de contrato
da patente 41.358 - privilégio de
invenção
Cumpra a exigzia,
• Armazém Colombo: Co in (et stiveis
Ltda. - na alteração de nome da
marca número 165.623 - Cumpra
a exigência.
Nuodex S. A. Indústria e Comer.
cio de Secantes - na exploracão de
contratos das • marcas 269.1U 1 -174.274 - 182.364 - 288.305 290.537.- 290.533 Apresente os
clichês dos contratos.
Joca Criações Infantis Limitada---na transferência do termo 411.151
marca - Cumpra a exigência.
Lanchonete Top Set Ltda
as
transferência . da termo 461.069 Cumpra a exigência.

NP 448.067 - Melhor... e NaN.° 406.574 Granja Cinturão
Branco - classe 19 - Osvaldo Raa- do Mais! - clas4. • 36 Conrex
Malhas e Confecções S. A.
be 8s Cia. - Art. 117 n.° 1.
N.° 495.293 - Loja . Brasilia - .• NOME COMERCIAL INDEclasse: 23-29-30-36 - Moltanad Khoda
FERIDO .
- Art. 117, n.° ;1.
•
Tt
MARCAS NIDEFERIDAS
N.° 408.027 •- Companhia Comercial e Constrptora Enarco N.° 227.724 - Baby - classe 42 classe 33 - Companhia Comercial e
--a Irmãos Santiago.
Construtora Enarco.
N.° 378.031 - Continental n .‘
classe 32 - Editora 'Continental LiTITULO DE ESTABELECImitada.
MENTO INDEFERIDO
N.° 384.326 - Starlac - classe
41 - T.ha Borden Company. _
N.° 407.773 -- Fábrica. fje_ Camil
N P 404.575 - Nodia classe sas Eduardo - classe: 36/-a Jamil
'DIVERSOS"
' •
32 - Dr, Antonio de Pádua Chagas Elias r4 Cia. Ltda. '
'
Freitas,
•
'
Cia. de, Productou ;Chimicss
EXIGÊNCIAS
N.° 405.256 - Labortex - classe
,
atuariais: M. Hamers -na .explorar
23 - Tecelagem Labortex
Som Indústria e ção de contrato ( do termo 317.936
N. 0 405,335 - Palmeirinha N.° 450.806
y-rraras
Afoardea4, a expedição,
- Campta
classe 42 : - João Pereira de Oli- Comeréto : S.• A.
•
do registro. veira.. •
gência.
;

is

'TÊRMO N. 0

102.175
De 5 de maio de 1958
Requerente: - Societá Farmaceutica
Italia,
Milãa - Itália,
Pontos característicos: Processo para preparar 4-cloro 3 ceto delta 4 .esteroides.
Privilégio de invenção
1 - Proceso para preparar 4-cloro
3-ceto delta 4 esteroides, caracterizado porque um 3-cato delta 4 .esterol.
dos, dissolvido em uns solvente orla.,
nico, inerte ao cloro, reage com cloro
Ou com, um reagente químico que, liberta o cloro.
.n
Seg uem-s. mais 4 pontos.

Maio de ' 19 64

OHCIIAL. (Seçã.è á)

'1364 Térça-felra G •

MARCAS DEFOSITADA
ffeweepieneue~~.~Niew.

ni

• Publlesaao feita de acareia com a art. 130 do Cadigo da Propriedade Industriai. Da data da publicação coMeçara a
torrar prazo C?. 6.1 dias para o deferimento do pedido. Durante êrse prazo poderão aaresentar tsuas OpCleil0C8 ao Departamento
Xaciamtl da Propriedade Indastrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

4 Vi rroos as. 622.459 a 62,2.502. de

de gás. cldórnetrus, celstaã de rádio, tina tremoços. tortas. tortas para ali-

'numa n.° 622.514, de 23-12-1963
condensadores tairiaaeiras paia latoaria minto de animais e aves. tarda& temiMadeireira Papaan Ltda.
criam Vinagre
fias chaves de alavancas .naves aura.
Santa Catarina
mancas. 'capacitares de Mura:rica cano.
Classe I
sitores eletrolaicoa, calibradores dia- *rs
Madeireira
para teieranes. distas gravados, diais. Absorventes, acumuladores, aceleradoiça
.
a
cetatus,
acetona,
a•nr.t.a,
absOr
j aesperradores. enceradeiras eararicas
acabo de assai carne. esoeihria óticos, ventes. albonana iodada, araraninas
Apuan Ltda.'
truminoldes alcalino terrosos, arealis
esbeadáres de Luvas, espe r ara: de
e
enlizadore
s. caiardes, álcool, alcaols, • alaaolatias. abpara
alei
r
ici
dad
e
ticos
para
Name 'Comercial
Inclintria Drasiteira
tatuares de incêndio terna e'étricos de ruma, alma% alvaiade, artarias. amo.
Taraio
a.°
622.515, de 23-12-196,3
mace
•
anima,
and-corroa
vca.
tranviasaldai. filtros e aparelhos fa turara, t11.
Classe 8
•-•
•
A Chetnical S.A.. •
'aos para óleo filmes inala» taaaes, aio, anti-oxidantes, arsênica asuestto
São Paulo
'Abaixa Ines d danai-1aq. ahaiount fogareiros. fumeis. faróis ,.:ene acessa, azul da prassia, burlo, berati4-1.
•
e para betume. bicloreto de estarria blosaadraeumuladores actinfauetros. atuperanaa rios de 'veicu!os para
Uiva amortecedores de radia e treta:Zn dumlnaça em wral. titilai , revelados de manganês, betume, bisar arraia oro,
anernametras. aparêlhate de televa tórma, tUtri,as ferved ores. higOrifiros. metos. cal, cálcio, cânfora.• rarborract
são, aparalhos para duma-laçara incha fotienctros, flor elétricos 'ito de tn. carvões. .cerveja, chapeus, cloreto de
lave os cansicierados- jcs4ru de vel. terterència"s aa.figralas garr-.tas técnicas barro, clorldrato de amima .roniatos.
atdas. aparelres para ananclas metaxu- geladeiras globos Para 'aai n alaS glaba3 chumbo. cem h ust veta, co.., ices co
drocurato, hiposultite. Opeaarablinan.
eus. aparelhos aquecedorea e ~didatas. Para -lanternas globos nererstres para
ventes, eletrgliticas, esrau..e estaaka
ensino.
gravadores,
holofores
ai:abado
•1
aparelhos cromográticos. apa:élhos de
velas e vclas a base de estearias.
.Artigos da classe
barbear elétricos, aparêlhat re gistrada- rrs indicadores de vacu°. aiatrumentos
'tomates. fórialco. fluidos para trelas,
interrilato.es Mi-nadas
de
alarme
res e medidores de dl-sane:ria apara
'riamo na 622.516, —dc7-23-12-1963 esters, extintores. terinenris, tisadoles
• Ditas para purificar agua. aparelhos de' candeseentes, lâmpadas emanas. tentes, tes. rolai lanolina, ranhava, mangaraA Chentical S.A.
tiquicttleaclores
araçarir
or•
N
s
ra
aaidat.
• sinais lanspejan'tes. aparalhes regulado
e cortar, máquinas -de latee tos. tnereitrá>, mordentes. motores .(le
São •Paulo
tas de au mimalhas d galvanoptastia caldear
café mostradares para ra,'“,a ~anilas explosão lanti-detonantes para) carie'
aparelhos didáticos. aparelhas cinema, de café. transformaaorea• tostaletres
nitrocelitlese. óleo de linhaar. oxidantes
tagráficos, aparelhas auturnaticos para pis para fotografias. á' va , n4 paratrF.
rá- patád.o, pedra lipes. pedra perneei, °Pr.
IJACTIVi
acender e regular gá& aparelhos para dias- %ralaram de descarga vétivirtns de cahonato. pe re lora to, peros vIcia. pe rsulSe parar caia, aparfaboa para aquecer reduaad. vacai:metros va l as elétricas tatos, .pó de alumínio, .piriiina e deri^anelos, aparalhos para experimentar
vados. reativos miramos. sal arnontuce.
Brasileira
válvulas de vácuo e s
dracmas. aparêlboa para destruir asse
• Classe 22
soiuçares hldrolugas, solventes sulfartm.
toa ao:trilhos nauticas ciantitieos, apa Para dastiaguirr kias de algadao, tn- sulfeto' de antimónio e de sé "ha co
relhos de ótica. aparelhos pulverizado -tüiamo. juta, ia, nyign: 1;(4 piástic04. amam de cálcra. /canana. •..calai tirania,
. Tes. aparelros para aquecimento
validam e zircomo
tios de seda natural e rayou, puxa te.
Clasi:e 1
cos. aparêlhoa paia recniCao, reprocita Selagc lai para bozdar, para costu,u,
Artigos
da classe 23
12.43
Têrino n.° 622.511, de
çao de som e aônicas aparèthos auto celagem e para croché, lios e intlas ae
Terrho n. ,622.517, de 23 - 12:190—
riarirana.5 , A,
,Carberp,
ataticos Métricos de passar. 'aparalhot toda especie, lios e tinhas para pesca,
A Chemical S.A.
para espremer trutas e tegrarres, aparalinhada., de ano para pesca
São Pi.ur-i
lhos de alta tenso. aparalhoa de pro
Classe 41
teçao contra acidente de opàráricis
aparêlhos atiadores d eferraraenta& Akacholres, rucem, alho. aspargos,
aparélhos distribilidores de sabá° e te a‘trear, aumentos para dfit8ldt4 amue.
desinerustantes para instatações sanita amendoim, iwneetos. amendau.,.. araruta.
rias. , aparèlhos esterilizadores. aparabor arroz, atum, avela, avelãs, arite. azei
• rastrumentos usadas Da engenharia. tunas, banha. astalbau. •)aras. balas,
~lha;
agrimensura geoaérzia. aparaihos gsset- rusicodos. vs-intions. VOUiCa.t>
cate era pó e em grão. camarão, sanara
&adores. aparCaes de análises. apara- cai pau e em pra cacau. :Urnas chi.
lhos ozonizadaies, anarélhaa Pastrart canora/a choe.olates. eauteava, cravo,
-1
adores, aparelhos regutadorea e estalai. erradia colmilho. creme de ene. creme
Artigo- .4 deSse •
11zadarea da pressa e du fluxo de ga- ateattcros. craca:etc& conamta.i, can.
ses e tiquidaa aparelho& para sarua• grca, coalhadas, castanha. ceola suma,
Termo nai 622.518, de 23-12-1963
meato e para sinalizaçaa, aparélros atentas .para ais:acaba% «tirantes.
A Chemical S.A.
Para esc.atandri,tas. aparelhos para lan chouriços. deudé, &ices, dátcs de • tna
São Pauto
.17 --me ecruercial
paz vidras. aparêlhos para combatei tas espinafre. esxénc~ alluteutares <1;11
padas, ervilhas. enraivas, extrato as ,to•
fumigas e outras pragas. apatélhos
Teano na 622.512, de 23 - 12 - 3
mate, kafinhas olimentielas ravas fetomatÁcos acicoadas pela iatrodução
Carttleantat Auto Peças S.
metas, aparelhas paca pitar, cortar ou -calas, flocos, farelo. fermentos teliu,
DUATHOL
Paraná
reduzir coniestiveis. aparêlaos espargi Nas. Irma trutas sècas.... naturais e cais
pasma
qu.r
ratizadas,
çaiçose,
larrna
de
'dores. aparelhas e Instrumentoa sie cálInd.. Brásileira
culo, apareUlaaa para observaebt& sismi• aur as. grânulos. grão de' bico getati.o
cas .npatelhos , .,esmosratos, aparelhos pombada, geléias. ?torva doce, he,vé Conunental
Cbsse 1
para natação, aritonõmetras, aspirado Ina,e. hortaliças lago:nas 'anatai tela.
res de par aerómetros, acendedores eia, zoadensado. tette em pai, istararile$
Auto
Peças
S/A.
.asiro ama.
Artigos da classe
tricos, alto-falantes. amalisadores ' tara coxierva.
sas alicoeuttelaa. mariscos, tanter.;a
tricas. aruas,sadeiras. antenas,- haat:lei guargarina marmelada. jaa‘w raa coasTétano n.° 622.5/9,—de
MT te Comercial
amparicadcires elétricoa, amacaadoses sa de tomate, mel e melado: siaSe, aia&
A Chernical S.A.
antenas: catadoras balan,,ri com* e sas para mingaus. Colhab.
São Paula
11--rae.) ma 622313. de 23-12-1963
stetrica. Larômetro.i.:hatenaa elit.icue
ostarda. mortadela: nós moscada no
Urbatitzadora Ltda.
oinocidos. b, 3 s bgablina boa. ars: óleos comestíveis, ostras .1..as.
•
Santa Catarina
binas ca.tnduço. e.eK pwe taLs
paca. patos. .prafints. phrsent4 pós para
L
IT , A C D, I
tiNk a., tetées -' de a aaravaar elétriaa, ratclidas. picklas. ERiXeS.' ase santos pra
Guairacá •
boas raedialoras, has.eas ltassatat ha tês. petit-poia. pristatiaa. pizzas), patas.
Ind, B rasilei r 4
tesa -assacas, Nees einoe,itobrag.3. calcam :raçarii .tralauceacras para sai.
thbanizacto ra Ltda.,
aii!" . •` r. c Aaii,rif. ;trOOPOICRe e.,.W34) Avais: requellóeS. sal. saga. soedhieni-,a
gráfizasacatpalphas étricas hassia; de sandekbes. eatriktras. • salnes.. Sapars::.en.
Clasre 1
rádios. chaves Matiza& ctacsassógraboa ligada& sarvetes, itircna de , ),Trair e &.4rtigos,4a clama
tron6graloa cronómetro*, ~botem fruem *nrittlaio, ttsplecii, tacuru; telho.
NOale Comercial
23-1243
Hélio Nicola),
Saci Paulo

Bona-roza

Sinall??4j
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Ve itliadtwes •
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/
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Terça.-feira

RIO OFICIAL.

Termos as. 622.520 a 622.523, de móveis, auto-caminhões. aviões, amortecedores„ alavancas • de câmbio, barcos
23-12-1563
Indústria e Comércio P.asolli S .A._. breques, braços ara velculoS,
tas, carrinhos de mão e carretas, caroSão Paulo
nhonetes, carros ambulantes. caminhões,
carros, tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, car.
» oçaa. carrocertas, chassis, cliaas cir.
zulares para veiculos. cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços. para veiculos. direção. •desli.
Indústria Bra3ileira
gadeiras, estribos, escadas rolantes. elevadores par à passageiros e para carga
engates para carros, eixos de threylo.
Classe 8
Equipamentos elétricos para veiculos. ;retos, tronteiras para veiculos. •-guedão.
terrestres, aéreos e aquáticos. a saber; locomotivas lanchas, motociclos, molas.
Aparelhos de ignição, bobinas d Igni- motocicletas. motocargas, moto turgões.
ção, distribuidores. interruptore de pla- manivelas, navios, ónibus, para-cheques,
tinado, velas de 'ignição, moto:es. mote para-lamas. para-brisas, pecais. pantbes.
res. de arranque a arelhos .impa pra. rodas para bicicletas, raios para biciclebrisas, dispositivos para enxaguar jya. tas, reboques, radiadores para veiculos,
rabrisas dispositivos anticonge adores, rodas para veiculos. selins, tricicles tirantes para veiculos, 'vagões, velocipeafispeiltivos' de calefação, apare tio
exame para deteçao ie defeitos na ins- 'des, varetas de controle do afogador e
taliçár elétrica de veículos tedestres acelerador. tróleis, troleibus. •Varaes de
carros, toletes para carros
aéreos e agua:Usas, aparelhos e!etra: .be
•
de iluminação e suas partes inte-srantes
• Classe 31
hOlotc,tes, aparalhos portAtels de bolo
Para distinguir:- OS ' seguintes artigos:
()Eus, cavaletes para holofotes apare. Anéis de vedação para junções, anéis
lhob reguladores para holokles, fa- obturadores, arruelas, bujes, borbantes,
"ou. manuais, tarois de teto, lá:ripadas barracas . de campanha, buchas, betume
piloto farols de bateria. trans i. arntado- • para vidrceiro, bolas paia válvulas,
aparelhos para carregamento de bocal do tanque de gasolina,l diafragma
baterias e suas partes . integrarues, re- para - vedaçáo, Massas para ealfetar, cirguiadores automáticos, mennicos e elé- culos de borracha para potes, cordoatricos. retificadores de corrente trans--1 lha, cordas, correias de transmissão,
formadores, arapli ricadores, aqaecedores canaletas, coberturas de lonas, fitilhos,
para motor. secadores elencos, bate- gazetas, lonas, lonas para freios, man-.
rias, acumuladores e táas as suas pe- guelras, mangotes, molas para vedação,
ças. instrumentos para exame de célu- I pestanas. rolhas, tamPas, tubos de
las dos acumuladores, densímetros para jacto para vedação, tiras, tampões, tuo cotróle do ácido e da lixivia. resisten- bulações para vedações, tendas, válcias e chaves elétricas, .nsiruinentos e vulas de vedaçáo, tubos do radiador
'aparelhos de' sinalização zwastica niecaTermo n.° 622.524, de 23-12-1963
nicas, pneumáticos e etétracos businas,
Padaria e Pastelaria Santa Cataeina
•fanfarras, comutadores de se4uência de
Limitada
som e chaves a botão de nressáo e
Pernambuco
• ta, •
Indicadores de direção
t\CP
Classe 11
Para distinguir: Artefatos de metais:
\e7›.
—
arruelaa, catracas, curvas de reçorço,
encanamentos, ferragens para capuz de
Qt,c3
automóveis, ferragens para tectos de
cabine de caminhões, levantados para
vidros de dant nhões, autotaóves e para
vetculos em geral, luva para bombas
d'agua, mancaes para brocas, pernos,
peças para amortecedores de choques,
para fusos especiais, peças para barra
de tensão, terminais, peças para freios,
parafusos eseclais ara regulagem dos
Classes: 41, -42 e 43 freios, eças para mecanismo de partiTitulo
da, botões de metal (scan). parafusos
alongados para a f xar o 'motor de parTermo n.9 622.525, de 23-12-1963
tida, peças de metal que protege e en- COMBRA — Companhia Brasileira de
volve o motor de partida, peças para
Materiais de Construção S .
molas dianteiras e trazeiras, grampos,
Guanabara
folhas de metal que envolve às molas
e protege contra o pó e ferrugem pinos excentricos para veículos (pivô),
pinos de direção, pinos de molas, calotas, peças pari patas de e.xo dianteiBRASILEI
liousTRIA
ro, luvas de metal rosqueada para unir
Classe 16
as partes laterais doeixo, retentores de
metal, suportes para vidros, alicates, ala- Para estinguir: Material para construvancas.. arruelas, arrebites, correntes, ção e aderrno de predios: tijolos refrachaves de parafusos, chaves de fenda, tários ou não, telhas, azulejos, peças
chave ingleza, dobradiças, chaves, calo- refratárias para construções, mosaicos,
tas, grades, super-calotas, frizos, enfei- ladrilhos. edificações premoldadas, tutes de metal, engates, esguichos,. estri- im eg_ concreto, tubos de—ventilação,
bos, fechaduras, molas para portas, mar- chapas para coberturas, .lages. estuque.
telos. parafusos, porcas, terminais de chapas isolantes, peças ornamentais de
direção, travadeiras, trincos, matrizes, cimento ou gesso. para tetos' e paredes,
.4icando expressamente excluldOs quais- placas para. pavimentação i f balaustres
quer artigos que sejam partes integran• para jarplim, banquetas para janelas, Cotes de .elculos e máqu'ims
.•
lunas hra predios, curvas,' é 'sistões de,
•
'
cimento para construções, -scadas de
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes cimento, corrimão, vasos C bascos de
integrantes: Jro,s, oara phicicletaa, auto. cimento e cerptniu 4 para -s.,ecorações,

è

se,

‘`" 0.4•
b'z>
R( cdr,ç`

6

,
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-
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telas cerâmicas, portas, portões, fanelas, cotoveius t. obras de ce-rfsaaca pare
decoraçóes, pisos, manilnaa, luvas de
junção, material isolante çonrr a frio e-.
calor, tacos, areia, pedregulho. gesso,
cal, cimento, produtos de base asfaltico
para pavimentação
Termo n. 9 622.526, de' 23-12-1963
Sabaso, Oliveira, Indústrias, S .A.
Belém

PINTEX

' . INDÚSTRIA BRASILEIRA
Claase 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lava-.
deira, água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fóstoros,
heivia, lã. • de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras vidros, metais
e .objetos, panos para polir e para . 11mpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metan e
objetoi, sabões em geral e saponaceos,
velas e velas a base .de ; estearias,
sabões era pó, na flocos, esponjas - de
•
limpeza

polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para lira.
pesa, panos de esmeril e material ama.*
sivo empregado na limpeza 'cle metais e
objetos, sabões eia gerai e saponaceo,s,velas e velas a base de estearias,
sabões em pó, ia .flocos, esponjas' da
• limpeza
Termo n.9 622.530, de 23-12-1963
Blucil Comercial e Importadora Ltda.,

•

São Paulo

BLUCIL .
COMERCIAL

E

•IMPORTADORA LTDA
Nome . Cornercdri
•nn•••nn••

Termo n.9 622.531, de 23 - 12,1963
Distribuidora de Bebidas Auri-Verde
Limitada

São Paulo

Termo n.0 622.527, de 23-12-1963
abaro,'. Oliveira. Indústrias, S.A.
Belém

S

P1NTIX
INDOSTRIA BRASILEIRA

INQUl:TRIA BRASILEIRA

Classe 4
Giao

Termo n.o 622.532, de 23-12-1963
Classe 16
Amido, alvejantes, anil, agua de lava- Sociren Sociedade C.vil de Pesquisas e
Promoção de Vendas
deira água sanitásia. cesa para aSt
--;ão Paulo
lhos, detergentes, esponjas de aço, fósforos. fixivoa, lixas, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço pra
SOCIPEN
parados' para polir e limpar madeiras,
SOCIEDADE
CIVIL
Vidros, metais e objetos panos para
•
DE
PESQUISAS
E
polir e para limpeza, panos de esmerl,
PROMOÇÃO DE VENDAS
e material abrasivo empregado na tini
peza de metais e objetos, sabões ear
geral. sabões em pó. em flocos. saponaNome Civil
ecos, velas e velas a base de
Termos us. 622.533 à 622.536, de
estearina
23-12-1963
Termo n.° 622.528. -de 23-12-1963
S.A. Nloadio Santista Indústrias
Sab'no, Oliveira, Indústrias, S . À,
Gsrrds

Belém

P1NTOX
INDÚSTRIA BRASILEIRA'
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira, água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fóstoros,
lixivia, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras vidros, metais
e objetos, panos para polir e' para
peza. panos de esmeril e material abra.
INX/STRi.• ORASLEIItA
sivo empregado na limpeza de metais e
objetos. sabões em geral e saponits Is.
Classe 1
velas e velas a base de esteavias.
Substâncias e preparações químicas usasabões eni pó, m flocos, esponjas de
das nas indústr:as, na fotografia e nas
limpeza
análises químicas; substâncias e prepa-‘
TZ:rmo n.° 622.529, de 23-12-1963
' rações químicas anti-corrosivas
strias, S.A.
Sab:no, Oliveira, Indú
anti-oxidantes
Belém
Classe 2
Substâncias e reparações quImicaa
usadas na agricultura. na horticultura
na veterinária e para fins sanitários,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
a saber: adubos, ácidos 'sanitários.
águas desinfetantes e para fina sani'o! • Classe '16
Alvejantes,: Maidos; anil, 'água de lava' tários, apanha-moscas e nesetos (de .1
deira, atriá sanittirla, ce'ra **para 'soalhos. gomae pfapel ou 'papelão), álcalis,
detergentèS; espcinja' de, 'aço, ...lóstoros, bactericidas. baraticidas. carra paticidas:
•là'de" açoà; Ortiadaa para ''s.ak cresol, .creosotalina.: creosoto,. desodosante, desinfetantes, 'defumadores,
01°,5..s-JP,91.114
.
à .1 Ie . ,*
)
44
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ternimactores de prava e Ilervas dards
Tértno n.• 622.538, de 2r3-I24/63
Irmãos Guarnarões, Roupas Ltda.
nhas, esterilizantea embrecações para
a,
Guanabara
animais enxertos farinhas dr OSSOS •
fertilizantes,. fosfates, ormieidas nula
cantes. fungicidas, glicose pswa base
- veterinários, guano, berbscidas. masetici
das, insetilegoa. larvicidas, -microbial
das. Medicamentos. para animais, avese peixes óleos desinfetantes e vetara
EllUSTIRIA bRASILEiRA.
narios, petróleos sanitrios e destrite
tantas, papel tumegatorio. pós inseticiClasse 36
das, paraticidas. tungicidas e desinte Artigos de vestuário de tkida sorte,. :ae:
produtos
tosca
tante,s. preparações
clusive de earrarte e para cianças e
cidas. gema:idas desinletantes e vete- especialmente Calças, cuecas, shorts e
riu:neles. raticidas. reatedios para fins
bermudas
v eterrirdrios,A sabões veterinários e de
sinfetantes., sais para fins agricolas
Têrtno n. 622.559. de 23-12,1953
beiticulas. sanitários e vete:manes
CariCana Enlanharia e Comércio .
sultatos. supertaistatos ~as Para
Untada
aves e animais venenos contra macros
Guanabara
animais e bervas dedinhas
•Quase 8
a •
•
Instrumentos de precisão. instrumentos
cientiticos, aparelhos de esc. cumular,'
instrumentos e aP l
""2-1
des. de toda a espécie: aarasórios
aparelhos. elétricos fineiluve válvutas.
Brasileira
dliS
tes. etc.'',
tampadas, anisadas. lios sarau
Classe
16
aparellaaa. lotoaráfkos cissearaaograticos.
maquinas falantes. etc.. cisaa gravados Para distinguia: Materiais para COSI,e filmes revelados. corta circuitos ele- tnições e dcrurações: arga rniassai, argila
tricos automáticoa. fornos eletiacos aU- areia. azulelo& batentes, balaustres. tifo,
toinaticos. ventiladores. extratores. exaus- :os de cimento. blocos para pavimentar
tores •vaporadores. injeto-es de com. ção. calhas cireanto. cal. cre. chapas
bustivel. econernizadores de combusti- Isolantes, caibros.- caixilhos, colunas..
vet. compressores. Impulsores conden- chapas para coberturaa caixas d'água
sadores, refrigeradores. ejetores., alter. caixas para coberturas. caixas d'água
aado'res e geradores &Ora:na cosver- caixas de desazada pra lixos. edificaseres elétricos.. aaversorea erectos ale„ne- ções reinoZdadas.
' estuque. etzaisâo de
cariares de água de alatientaçá... regene. base asfaltam, estaCa.% esonadrias. estro.
- radares- de gás. permutado. es de calos. toras metal ,eas para construçõea.. lamereguladores de velocidade. super-carre- las de metal. Ladrilhos. familia. luvas
gadores, can matos de alternwaores, roda de lainçao Ges. incutas. material isotre agua. controladores
lantes- cocara trio e calos,- csandloa.s, aias
ias ara revestanentoa da aredes ariaC.Insse 16
Para dastiag,uart Mate.rials para construa "Hra cara construçôes. mosalsoas, • proções e decorações: Argamassas, arga1' &atoe de base a,sfaltico- Produtos Para
areia, azulejos, batentes. balaustres. bla Luram imparmeabilizantes as argamascos de aumento, teores para pavimenta. sas .cie cimento e cal. hidráulica pedreção, calhas.. cimenta.. cal. are. chapas gulho. produtos beturninoses. unpertneabadana-as. caibras. caixilhos. colunas, biazantes. hquidos ou sob outras formas
chapas para coberturas caixas d'água. ara revestimentos e outros usos nas
caixas para coberturas. caixas d'água cen.atruaões. vats:a/ias. placas para pa.
caixas de descarga pra hxd ,e&fica. • enção peças ornaoserums de cimenções prianeiçlada& estuque. arai:são de te ou gesso para tectos e paredes papel
base asfálticda estacas. esquadrias, estru- ara torrar casas, massas entinados
turas metálicas para construções, ame- Para uso . aias corastruções. parquetes
las de metal. tadruhos. lambris. luvas ortas. portões. pula. soleiras para portijolos, tubos de concreto. telhas. tade junção. lages. lageataa. material Iso- tas,
lantes.gontra frio e calor_ manilhas. mas- CO3 tubos de ventilaçõu ~Ares de cimento. vigas. vigamentos. éitros •
sas para revestlenta& de paredes, madeiras para construções mosaicos, proTermo n."' 622.540, de 23-124963
dutos de base astáltico. produtos .para
"Vip'` D stribtrideraa de Cosméticoa
tornar impermeabilizastes as arganusa
Limitada
•
sas de cimento e cai. huiraulii.a penteGuanabara
.
gulho. pauros bati:mi/lusos: impe:me-a
bilizantes. liquides CU sob outras formas
para revestimentos e outros usos aias

14
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622.54Z tie , 23-12-1963
Tomo
Divino Alves de _Castro
Guanabara

PRORFIGGACÃO

Cartão Sonoro
dei Nata)
Classe 8
Discos gravzidos
TZrmo n.° 622.543, de 23-12-1963
Divino :Alves de CastreGuanabara

-

persianas. placas

p
p

•

Casze 8
Discos gravados;

9

p

portas. portões. pisos. soletras Para ortas. enoitas. tubos de marreto. telhas. ta-

coa tubos de ventilação. tanques de tà,
manai vigas. vigamentes vitrOa

_.. •
:Distribuidora
Fa
. do COsmétic0.1.

Têimo n.° 622.537. da 23-1?-1963
Irm.aoa, Guimarães, Roupas Ltda.,
Guanabara

/Intuo Comercial
• T êrtrl0 n.

,

622.541. de 23-12-19(53
Azia Nader Sobrinho — Tecidos
•,
Guanabara

•

13 23, — 24
- -2 ---; 3£1 —33,. —35 —
..— 49r.
39 -Título

-

AZIZ rtládor Sobrinbii -: Tecidos

—

— 7z.
•

.

9

Classe 22

.P ‘ .

Titulo de Estabelo " ate
e

• Cigarros

Tértno n. 622.549, .de '23414963
Fausto Alves. Mata
••

Guanabara

IDEBI/T• .

'

Têm° n.. 622.544, de 23-12i5 63Divino Afaes de Castro
Guanabara

Claudio Miliani

Case 32
Rev:atas, jornais, livros

e

almanaque

Têtano n.* 622.550! de 23424963

•
•

Fausto Alves Alara
Guanabara

CIaise 8

•

Discos gravados

9

Têrato rt... 622.545. de 23.-124963'
ifonashas Carlos-de Carvalho Filhos

IRASEL

ti, siha

Classe 36
Vestdos para senhoras
Terrra5r n.° 622.551, da 23-12.63
Fausto "Arves IVrala
Girantal!rara

—

JUS&

9 7 9 7/.

Classe 32
Revistas,' Jornais. livros, e

, !ndústria Brasileira

• Classe z
Rareidas em pó, em pasta e líquida

e.

\DEBUTAM,

o

Termo n. 622.545, de 23-12..1963
Malharia Brasília Ltda.
Minas Gerais

alam:águo;

• Termo n. 622.552, de 23-12-63
Fausto Alves Mala
Granabara

Casse 32
Revistas, . joinaJs, livros

•

e alnaciaquel
—

Termo n. 622'.553.- ele 2342-63

Nesta .AIves Mala
Ctranabara

MISS GLAMOUR:

para ovo-

vimentaçáo. peças ornamenrrk. de daneis
to ou gesso para tema e paredes, papel
para torrar casas. cnaasas anta-rumos
para uso nas construções. parqueies.

5

Classe 44

Namorados de Cuba,

.

construções.

Amazonas

p

p

1964

Virmo a.* 622.547, de, 23 - 12 - 1963
C. A. Simões Ltda.

.

p

g

Maio de

!NTERMACIONAL.
Classe 36

Casse 32
.11m eu/curso de beleza

'releio a.° 622.546, de 23-12-1963
Mallxwla Brasille Ltdá.
' Minas Gerais
Classe 36
Meias

Têm) a.* 622.554. de 23-12-63
Fausto Alves Mala
Guanabara '
•

.•:

"I'érrno n. . 622.548, de'23-12-1963.
Va fasto Alves -Mala
•. .
' I
Guaimbari.
•
.
,
•,

A REVISTA DA'
*VA GERAÇÃO

Rifa
•Clahlf

#

a jornais, livros e almanoques

P:1

4:.

n•

'Oráse

a.h.:À1,

.
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_

Termos as. 622.555 e 622.556, de
23-12-63
Cia. de Seguros Minas-Brasil
Guanabara

SEGUROS
MINAS-- BRASIL

sm. revistas. Propaganda em rádio
televisão, jornais, programas radiottana
coe, peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressas

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Ventas

Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guaidana.
pos. jogos bordados, jogos de toalhas,
lençaia, mantas para camas, panos para
casinha $ panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá a
café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa, toallitnbas
( cobre pão)

indústria Brasileira'

Tarrno ri • 622.557, de 23-12-63
Classe 50
Agro Colonizadora Industrial S. A. Cartazes impressos, cheques, literais de
Guanabara
propaganda, temiosplásticos de identidade, faturas. promissórias, contratos
parcialmente impressos, recibos e escai:
pulários e talões de !lotas fiscais parcialmente impressas

TOME CARIAM
Classe 41
Artigos da classe

Teimo n.° 622.565, de 23-12-63
Nelson Teixeira andes
São Paulo

Tann° n.° 622.558, de 23-12-63
aro Colonizadora Industrial S. A.
Guanabara

OS MUCKERIS

..

Termo n.° 622,566, de 23,12-63.
Ótica Varonil Ltal,IP
Gaanabars

OTICA VARONIL

N. Se DO BRASIL
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 42
Artigos da classe

Classes: S. 10 e 33
Título
Termo n.° 622.567, de 23-12-63
Ótica Varonil Lida.
Chumbara

'Piano ri.* 622.560. de 23-12-63
Antonio S! ‘naes cos Reis
Guanabara

Classe 32 .
Artigos da classe

Termo n. • 622.561, de 23-12-63
Unino Social Feminina
Guauahara

UNIÃO SOCIM
FEMININA
Nome civil
Tarrno n.° 622.562, de 23-12-63
Banco Mineiro do Oeste S. A.
Minas Gerais

BÀNC*0 MINEIRO
DO OESTE LA.
Nome comercial
Têm° n.° 622.563, de 23-12-63
Roaolfo Anders
Guanabara

- A- PAUSA

QUE REFRESCA

Frase de propagar._
Tann° na' 622.573, de 23-12-1963
Lanifício Lesa e S . A .
Guanabara

Classe 37
Roupas brancas, para canta e mesa:
Acolchdados para camas. colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas.
Classe 8
a
lençóis, mantas para camas, panos pura
Aparelhos de ótica cai geral e de !to- cosinha e panos de pratos, toalhas de
grafia; etc.
rosto e banha., toalhas de mesa, tulhas para jantar, toalhas para chá e
Termo ta' 622.568, de 23-12-63
Oito Guilherme Rathsam, Gustavo Edu- café, toalhas para banquetas, guarniardo Ratlisam e Marianna Joaephina ções para cama e mesa, toalldnhes,
(cobre pão)
Ratbsam Mtiller
São Paulo
Térmo n.o 622.574. de 23-12-1963
Lanifício Lesl.e SrA
Guanabara

tUNDU

INDÚS'fRIA BRASILEIRA

Térmo n' 622.569, de 23-12-63
(Prorrogação)
Imperial Chemical Industries Licnited
Inglaterra

REVISTA DA MOCIDADE'
DA ESCOLA DOMINICAL
t.

Termo n. • 622.572, de 23-12-1963
(Prorrogação)
The Coca-Cola .Company
Estados Unidos da Ainé:ica do Norte

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classes: 33. 41, 42 e 43
Titulo

Clasae 32

Aliaanaques anuários ,áibuns I impressos, cartazes, catálogos. jorna/a macio 1 I 1m
galro! publi c e çasea intpaea

Nd

.

RESTA

INDÚSTRIA

BRASILEIRA

Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos :Rara
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rostO 'e' banha, ' toalhas dd mesa, toa! lhas para jantar, toalhas para cha e
I
caf, te:e-Mi:1v . para banquetas, uttàrniClasse 1
nbss.
produto químico halréfitgo para ' ções Pai-a 'cama e mesa. tálhI
a ., a,arl(tobre dao)
acábamente, de tecido

°AsII.EVR/

DE 11

INDOST-rt
Nome Comerciai

NOITE DE GAIA

111Éln E IINIROS

'raiano n.° 622.576, de 23-12-1963
Lanifício LesLe
A.
Guanabara

Termo n.° 622.571, de 23-12-1963
Sulanicc S .A .
Serviços Mecanizados
Guanabara

calasse 32
Unta película cinematográfica

Classe 41
Artigos da classe
'Farino n.o 622.559, de 23-12-63
Restaarante e- Bar N. S. do Brasil
Ltda,

Classe 8
Baterias elétricas

SULAMEC S. A.-Serviços Mecanizados

O BOM CAFÉ

Tarmo n.° 622.575. de 23-12-1963
Lanifício Lesl e S.A.
Guanabara

FLORALIA

Termo n.• 622.564,ada 23-12-63
Ventas Propaganda Ltda .
Guanabara

CIL DE

Nome comercial
Classe 33
Titulo de estabelecanento

Tarrno ti.° 622.570, de 23-12-1963
(Prorrogação)
Servel, Inc.
Estados Unidos da América do Nore

IA )31

1\ik

Classe 37
Roupaa brancas, tara cama e 111e5d :
Acolchoa las para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas. guardana..
pos, jogos bordados, jugos de toalhas.
lençóis, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banqueta•st guarni,
ções para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Termo n. • 622.577, de 23-12-1963
.-aanIficio Les' e S. .
Guanabara

BANQUETE REAL
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para cantas, colchas. co .
bertores, esfregões, fronhas. guardanapos, jogos boçdados, jogos de toalhas,
lençó mantas para camas, panos para
cosinha w panos de pratos, toalhas 'de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para . banquetas, guarnições para cama e mesa. toalhinhas
(cobre pão)
Tann° n. • 622.578, da 23-12-1963
Lanificio Lesl e S.A.
'aluanabara

UNHO DE VERÃO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 37
Roup: ht:ancas, para cama * mesa:
Acolchoados 'para camas. colchas co •
bertores, esfregões fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos ,de malhas.
lençóis, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
,osta
banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar. taalhas para chá e
café, toalhas Para banquetas, guarnl•
ceSes para cama e mesa. toallanhas
a
(cobre pao)

1961) Tèrça-feint e

MARIO

Ténno t a.** 622.579, de 23-12-1963'

Editica Lar Feliz S.A.
, Guanabara .

' PRORROGAÇÃO
,EDIátlk LAR FELIZ S/A.
Nora. Contenta:

•
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iradásialarta aa /ciografia t nas aralha
,Nr adiste:kg/rir: ;impressos ela gerida ses earirnieasa Substâncias e preparações
bateres. duplicatas, faturas, fiedbalhas,
quitateaa anek-oziaresiYas e anti-oria
notas fiscais, papéis de correspondência,
dantes
passagens, recibos e anúncios •impressos
!Ame •a
Para distinguir: Sabonete, sólidos, li-

Tinaca a° 622.586, da 24-12-63
quido& pó creme, bieees e bolas. VI%ladra indústria Brasileira de Feltros I:ião em pasta e em barras, sabâo em
Llebera S. A.
bastões para barrai .-- cremes para o
Rio. de janeiro
rosto, e buba, pinturas em liquido pó

Primeira Indústria Brasiwiri

Termo a.* 622.580. de 23424963

S. A. Tubos Brasilit
São Paulo . .

c'.1 Feltros

LLOSERA S. 0.

UTE IEFERENWI
Nome comeraial

Classe 32 .
Una. publicação impressa
Termos na.. 622..581 a 622.585, d.:
2412-63
Primeira Indústria Brasileira de Feltrao
Ltohera S. A.
ka de Janeiro

o. o e aja
1.2aar,
•IRIA alLASILEIRA,

bertores, esfregões fronhas. guardanapos. jogos bordados, fogos da tualluts„
!encala, mantas para camas, panos para,
eosinha e panos de pratos., toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa. toa/lias para 'fintar, toalhas'para
. cleta e
eaft, toalhas para banquetas, quartelções pata cama e mesa, boaffelnhasa

j

(cobre. pilo)

aa

ticos. brilhantinas liquidas e concretas.
agiras de .adoma. e de todette, pó te
arroz. comprurádor, e em tabletes na
turas para cabeio, denutreat, rio pó.
aado, tonarmos e era pa-to, sa-tes
iianettarian, acanas., tal.o pertmaado.

BORACEA

E

r

.1.114'111dria Brasileira
Casse 16
Alvejantes, unidas and. água de lava.
.deica, agua ganir:laia, cera para soalhos.
•~tes. esparja de aço, flastoros.
, laxivia, lã de aro, pumadas para calçados, palha de aça preparadas para
.polir e limpar niaaleiras vidros. metais
e objetos. panos para polir e para lim.
peia. panos. de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de insta,s; e
objetos.. sabões eia gera; • saponaceas.
velas e velas a base de estearias.
ta-Mes em pó, ia flocos, esponjas de

limpeza .Classe 2
Substâncias • reparações, autaaaa,
udadas no, agricultura, na horticultura
tal veterinária a para fias sanitários

LAVE COM VIVA... ,
VIVA _ À- ExpatwçA
Casses: 46 e 48"
Expressão, de propaganda.

• hastericidas. baraticidas, earrapaticidas.

de 1964

cultura. 'cultivadores, debulhadores,
destocadores. deaentegrado,res„ esmaga-.
dores para a. agúe-a/tura, escarrifleado."'
rea, enchovadeiras, lacas. para inaquinai moco:as. ferrada raa, gadanhas,
*
garras para arado. grades de discos
°aderirei. máquinas, batedeiras para
agricultura máquinas mseteugas, maquinas vaporizadoras. maquinas "de
mungir, máquinas niveladoraa de 'cria,
máquinas pertUradoras para a agricultura. mquinas de Plantar, motochar.
ruas, máquinas, regadeiras, eraquinas
roçar. de semear para sulfatar de
tosquir, de trituram: de estarelar terra,
para irrigação, para mama formigas e
outros insetos para tini tar e pulverizar desinfetantes, para adubar. Para
agitar e espalhar palha, para conher .
algodão para colher cereais, máquinas
amassadoras par Fins agricolas de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e coltutar, de desbanar, para . ensilar máquinas e arrombas phra torra.
gens, máquinas toscadórirs o rdenadores mecânicos. raladores mecânicos, rolos compressores para a aaricultura,
sachadeiras, semeaderas segaras Socadores de terra, tos-adores de grama,

tratores agricolas, válvulas para
maganas agacolas
Termo n. 622.596, de 2412-63
Scriptornatie 5. A.
iniça

SCRIPTAMA ST E R

Cia. Swift do. Brasil *S. A
Siaai Paulo

Casi..e- 17
Para distinguir: Fichas alastras ou; maeria-ts para. registrar e transferir dados
para uso ern dispositivos ele transfeencia de dados, tais corno máquinas endeeçadoras
—
Tèreno a.° 622.597. de 24-12-63

Classes: 11, 16 e 18

Claudio Takeshita
Sio F'ani!

Termo a.° 622.5193, de 24-12-63

Termo ri.° 622_594, de 24-12-63
Companhia Comercial e Industrial *Katri'
Sao

X A.

Ir

g etria Brasiletre

Classe 46
a saber: adubos, ácidos sanitários,
aguas desiofetantaa e para fiaz sani- Alvejantes' amidos, anil, aatia de lavatalrioa., apanha-moscas a insetos (de deira, água sanitária. cera para soalhos,
detergentes., esponip. de aço, fósforos.
g_oula. e piarei ou papeláce.), álcalis,

erma, creosotalina, creosota,. desodorante, desiatetatiee, defumadores,
termainadomes de a-magas e hervos daniealaFetar. dren Tos da barracha para nhas,. esterilizantes, embrocaçoess para
potes. cordaalha, cordas-, correias de animais, -enxertos, ' farinhas.
de 05403,

transmissão. canaletas, fitilhos, gachetos,
guarnições, tonas, lonas para freios.
• aiangueiras e inaagotes. molas para.
vedação% membranas, da borracha ou
material' sintético cota ou som teteidospara bombas de ecenbustiveli, baios a ar
eu a vácuo para bombas injetoras de
carburador; tiras, tampões e tubulações
para vedação, mandas e válvulas de
vedação -Classe 37,
Roupas brancas, para cama e ineaa:.
'Acolalioados para camas, colchas, eca

ou concretas para cotorai,âo dos tabros

olhos e sobraneinas, extratos, lo,ões,
pomadas ítaadaraa para higNlje,

_
Tênue. u..6 622.5.87, de 241 2-63
Elraulio Barros Lorde%)
Ria de Janeiro
agaas para • =te ' sarnenta da aale,
hqtaaa> ré ou. ranereto, 13n.
snaaa
coe e vigoras para cabeei, e pele depi
Iatórios aia liquido, po ou concretas,
mp reendimentos e Tur ism o pomadas y r-raizes tabletes. opus Nas
tas, liquides e estuaa a a para ampesa
das %sais. águas de qtlign ealietS
Classe 33
rerllumar quarto, in }atazanas maletas
_- e em pó, preatacloa . aqa•oos em pe e
Termos ns. 622.588 r. 622.59f, da
stur, vaselina
pe.D.adas parà exiaar
24-12-63
perfumada sais para banno
Companhia Comercial. c Industrial
-Narra"'
T'èrmia a.° 622_592. de 21-12-63
São. Nula
Cia. Swift de) Brasil S. A.

K

Classe 23
Tecidos em. ¡atrai
Classe 2/
ALI:mares, at.maadores para espartiltuas
e calçados, ataduras de alaodão para
diversos fina, exceto para fins asedia/-.
--uai.% bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, ,cadeados. capas para nuliveis e
pianos, carapuças paca cavalos. Cordões. debruns., lã, fitas, forros, frangas,
festão, feltro parà órgão, fados, gaiata
dates, lamaarinas. mochiias„ mosqueteiros. nesgas. ombreiras e enchimentos
para rottpas de homens, e senhoras,
panos para en 4eites mêveis, não
fazendo. parte dos mesmos, palmilhas
passamares, pavio; rédeas. rendas., re•
de.s Slfa3. sinhaninhas para vestadba
reais. tampes para almofadas, não ta.
tende parte de -móveis. artigos estes
feitos de alaudão. c:inhame, linho: jota.
seda. raiou, lã. pelo, e fibras não
• inclaidea em outras classes
Clima '31
Atrais de veaiação para junções, arruelas bujões, barbante& barracas de ;- menpanha, buchas, betume parir vidraceiros,
bolas para -alvtitas, coberturas de lbnas. correias., motrizes e massas., var.

Maio

1.1 de aço, pomadas para calçados., palha , de aço, . preparadoa essa
polir e limpar madeiras vidros. metais
e objetos,. panos para polir e para Uca-

peza. panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metam e
objetos, sabões em geral e saponáceas,
velas e velas a base de estearias,
sabtas em pó.. as &coa opor-ias de
limpeza

fertilizantes, fosfatas çormicidas, funsigantes, fungicleas, glicose para fins
veterinários, guaoo. herblcidas, ilLSCUC1das, insetifugosa latvicidas. microbicidas, medicamentos para animais, aves
'T'ermo n.9 622.595.. de 24-42-63
e peares Ceeis desinfetantes, e veteri- Sociedad .Arionima Preito Harmanes
nários, petróleos sanitários e deslnfe. Risadas y Liaram,. Aatomotrices, bedas.
tantas, papel fumegatório, pós inseticitrarias y Afins
das, paratleidaa, fungicidas e desirdeArgentina
tantas, preparaçães e produtos. laseta
caba.. germicidas, desbafetanteas. e veteIIIMPLEZ
atinazios. saticidas„ reinadios para fins
veterinários.
Classe 7
sabões veterinários e de.
,
siaactantesa L sais, para, fins agticolaz. IVI,áquinan e utensílios para anela usa'hortieulase sanitários, e veterinários. dos exelbsivarnente na agrikultura e
;sulfatos, superfaafatoa.. vacinas, Para horticultura a saber: Arados, abridores
,asrea e. animais. venenos contra insetos, de sulcos, adubadeiras, ancinhos mect•
animais. e lacraria dadinhaa.
picos e empilloadores combinados
'
Clama 1
arrancadores mecânicos par agricultaPara eastinguita Gano marca genérica: ra, batedeiras 'para, cereais, bombas
Substâncias- e praparações químicas usa- Para- adubar, ceiladeiras, carpideiras,
dás 'noa . kedetataitts, na fotografia 'e tina ealfados para alloa, clamara para agrl.

VTTROCRISTAL
Classe- 14
Vidro cossutn Mamado., traba nau.
mm tõdas as torram e preparos. vidro
eristal para tiodeie os. fins. vidro Incluacria/ com telas de metal ou composições: espeelais: ampolas aquários, assadeiras, alraatarizes. bandejas, cubaras, cadinhos. cântaros, cálices, centro
de mesas cápsulas copas, espelhos, ascarradeiras. frascos,..e ostraas Para doces,
fôrma para Fornos, fios de vidro, garrafas, garrafões, graus, globos, haste,
jarros, farelineiras: licoreiros, amarada'.
me, manteguierraz, pratas, ',Área, portajóias. paliteiros: potes, pendentes, pe.
destals. saladeira& , serviços para refrtscos, saleiro& tubos. tigelas travessai. vasos,. vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, varetas,
vidros para conter.gotas., vidro para
auromktels e para paraeárlsas e
afearas

622.59.8, de 24U-1963
Rarnea Muar;
São. Paula

a°

IONAMÇA
IndUtrie

Brasileira

Classe 24 ,
Alain-assa macadames para aapareithos
e- caleados„ ataduras de , eitodão para
clivaram fina. exacto paga fina' medicinais, bandeiras, bardados, braçadeiraa,

borlas,- cadeados, capas para móveis
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pianos, carapuça., para cavalos. too
alões. debruns, 111, fitas, forros. franjas.
katão. feltro para órgáo, tõfos. galardates, lamparinas. mochilas, mosquetes.
roa, nesgas. ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras
panos para c:Veies de móveis. isào
fazendo parte dos mesmos, palindh.-is,
passamares. pavios, redeaa. rendas, redes sacas, sinhaninhas pura vestidos.
telas, tampos para airnoradas. não ta.
senda parte de móveis. artigos área
feitos de algadOo. cânhamo, linho, juta
seda. raiou, lã, pilo e tibrzu pão
incluidos em outras classes

Termo 11.• 622.602, de 24-12-1963
(Prorrogação)
C, G . S . Empreendimentos,
Administração S.A.
Sá° Paulo

PRORROGACÃO

Classe 43
Para distinguir: águas gazozas
bebidas espumantes seta álcool,
gazoza, refrescos, soda, sucia de frutas,
• xaaopes
Termo ta° 622.603, de 24-12-1963
Editora La Selva S.A.
_São Paulo
.
REVISTA ASTROLÓGICA

Classe 32
Rev_stas

Maio de 1964 1369
calçados, chapéus., cinta, combinaçileti;
coapinisos, calças, calções, -camisas, uso
miseta& camisotas, cutia& ceroulas, cal.
ças de senhoras e-de crianças..cotarinboa,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,

fraldas, galochas, gravatas. gorros. jaa
quetas, luvas, ligas. lenços, leguem
crantós, meias, maillots, mantas, man.
drião, malhas, paletós. palas. penhoar,
penas, puicrveres, ponches, pelerinaa
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
tiens, tailleurs, toucas e vestiaos

i Terno n.° 622.609, de 24-12-1963
Termo n.° 622.605, de 24-12-1963
(Prorrogação)
(Prorrogação)
Dal Molin S.A. Indústra Comércio e
Dal Molin S.A. Indústria Comércio e
Agricultura
Agricultura
Rio Grande do Sul

Téraso n.° 622.599. de 24-12-1963
Cotran — Companhia de Transpoltes
Soc criaria Anónima
Saio Paulo

Rio Grande do Sul

Classe 24
Alananre.s. atacadores para espartilhos
e caiados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para Vau medicinais. bandeiras, bordados, braçadeiras,
Nome Comercial
borlas, cadeados, capas para móveis e
pianos, carapuças para cavalos, corTia-mo n. 9 622.6(10, de 24-12-1963
dões. debruns, lã, fitas, forros, franjas.
11/41,5aais Lepar Indústria e Comércio
festão. feltro para órgão, fados, galarLimitada
dem& lamparinas, mochilas, mosquete/.
Sào Paulo,
res, nesgas. ombreiras e enchimentos
• 051MoUN 5.5.
para roupas de homens e senhoras
SN DÚSTRSA , a:94E12CW
panos
para
en‘eites
de
móveis,
não
E AGRICWURA
. LEPAR
fazendo
parte
dos
mesmos,
palmilhas,
Indliotria Braelleira
PORTO A I EGRE -11.0.11S.BRAVI.
passamazea, pavios, redeas. rendas, re.
des, sacas. sinhaninbms para vestidos
Lasse
_
Classe 40
•
te/as, tampos para almofadas, não faFarinhas de milho úmida. incluidas nas
Para distinguir: Naléveis em geral, de zendo parte de móveis. artigos estes
na classe 41
metal vidra de aço ma umakira. esto- feitos de algodão, cánaamo, linho, juta,
seda.
raiam
lia
pêlo
e
fibras
não
Têrrno it.° 622.608, de 24-12-1963
fados ou não. Inclusive móveis para es.
inclutdos em outras c/asses
(Prorrogação)
critório. Armários. arrnaários -ara baDal Molin S.A. Indústr a Comércio
nheiros e para roupas usadas. almofaTénno a.' 622.604, de 24-12-1963
Agricultura
das, acolchoados para móveis. bancos
(Prorrogação)
Rio G —uk do Sul,
balcões. banquetas. bandeias domicilia- Dai Molin S.A. Indantria Comércio e
res, berços. biombos. cadeiras. carrinhos
Agricultura
para chá e cate conjuntos para dorRio Gamde aio Sul
mitórios. conjuntos para sala de jan.
tar e sala de visitas. conjuntas eira
PRORROGAÇÃO
terraços. jardim e praia, conjustos de
enlatai% e gabinetes para copa e to
_40 ESPO4,.
alam camas cabidas, cadeiras piratóriaa, cadeiras de miarmo. adita de
— 'Co
rádio, colchões. colchões de. irgollet. disRAÇÃO FORRAGEIRA
pensas, divisões. dimana, discotecas de
modelam espreguiçadetran guarda-roupas. estantes, mesas. mesinha& meaiabas para rádio e televisão, mesinha
K1LOS
para máquinas de escrever. &abatis pa.
levita°, molduras para quadios *odaI114 Unir RIA ,C0 MERCA
retratos poltronas, poltronas-camas.
Affteleallt URk
prateleiras porta-chapéu. sofá&
PORTO ALE6RE
Glasse 4/
adias-camas. aravesseiros
Farinha de trigo molda, incluída
00 CUIM De 54:1111A51‘
vitrines
na classe 41
Classe. 41
Termo n.o 622.601, de 24-12-1963
Termos
ns
.*
622.610 e 622.611, de
Ração forrageia?, inclaida na classe 41
(Prorrogação)
24-12-1963
faia:g uiais de Chocolates Laata S.A. Termoa is. 622.606 á. 622.607, de
Loja Nova Tecidos Ltda
o Paulo
24-12-1953
Minas Gerais
(Prorrogação)
Indústrias de Chemelate Lacta S.A.
PRORROGAÇÃO
•
São Paulo

PRORROG/40
MOINHOS ESPERANÇA

COTRAN—COMPANRIA
DE TRANSPORTES S/A.

CBC

wo

FRORR001410

t .ria Fraellei;a

O otzer„\ POS CIIXOLATLI
t Casse 41 .; s

Crocolatea gi

• pl'

indústria Brasileira
Classe 32
Almanaques anmatios. álbuns impres-

sos, cartazel, catálogos. tornais nado
cala e estrangeixo.s.. p ublicações impressa& revistas. Propaganda _em tácito,
Classe 42
televisam• imana programas radia:Mu gPara distinguir: Cervejas, vinhos, i:G& pecas teatrais e cinematogrglass
aguardentes, licores. aperitivo& tunda
e revistas impressa.
whisky, kurnel vermouth, congnac, branClasse 36
Anna, .Litter, vinho qnado paer Para distir.gulat Aventais. blusas. Um.
, botas.. babada/amas, casatanta O& putsch. smacham aaniz, .nectar sees.
cos epletema capas,, abalo& cachecol
.a suas, de frataaaamntaalcoof

Classe 41
Moinhos de farinhas em gerai
Termos ris. 622.612 a 622.614. de

24-12-1963
S.A. Mu pilo Sandsta Indústrias

Gerais
São Paulo

INDUSTRIA eAsSLE.Stá
Classe 22
Par adistinguan Fios de lã .ern novelos
para trabalhos manuais. Nos de seda
em meadas, fios de seda em ase/elos,
gata de seda em carreteis, f.os para tecelagem e para uso comum, fios de al-

godão, fios de linho, fios de canhatro,

fios de juta, fios de rami, hos de seda,
natural, f os de rayon. fios de cefulose,
lios plásticos, linhas para cr gser
cara
reaa'a, linhas em meadas, limam em novelos, linhas brilhantes, linhas para costura, linhas para bordar, 1 ribas para cro-.
che, linhas par tricotagem

Clame 23
Tecidos em geral

Classe 24
Arteátos de algodão, cânhamo, linha
juta, seda, lá e outras Libras. raio
incluídas nas demais danças

Termos as. 622.615 e 622.616, de
24-124963
Imobiliaria Guararapes Ltda.
Rio de Janeiro

imo6iliãria GuatiraDes

1

•

Classe 33
Titulo
Classe .33
• Titulo

;.

•

.
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çadt,s, palha da aço, preparados para
polir e limpar madeiras vidros. metal.
It objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material a'araalvo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral • 1 saponáceoa
Classe 47
Óleos de qualcueer espécie para
uação, :carecimento e lubrificação. Pe•
tróleo refinado, semi-refinado e
—
"'n
coai ou sem a mistura de
refinado. com
Ihridústria Braaileira
óleos minerais„ animais ou vege:ais.
para a iluminação, aquecimento lubriClasse 47
)1eoa de qualquer espécie para ilumi- ficação ou combustão, e graxas Proóleos combustiveia proa emnação, aquecimento e Itabriticaçao. Pe- dutou
entes de petróleo
tróleo refinado, semi-rrtinado e nãorefinado, com ou sem a mistura de
óleo. minerais., animais ou vegetais, Termos xis. 622.623 à 622.628, de
24-12-1963
, para a Iluminação, aquecimento, lubriMaximiano Ernesto da S lvei- a
ficação ou combustão, e graxas. Pro
Bagdócimo
dutos e óleos combustiveis provem.
Sau Paula
entes de petróleo
Térnio n.° 622.622, de 24s-12-1963
Bandeirante Comércio e Indástría S ,A.
Guanabara

.1 c _ _ .
. yosiff,

Termoa ris. 622.617 a 622.621. de
24-12.1963
Bandeirantes Comércio e Indústria S . A.
Guanabara

para forrar casas, massas anti ruídos
para uso nas construções. parqueies,
portas, portões, pisos, soleiras pala portas, tijolos, tubo, de concreto telhas. tacot tubos de ventilaçao, tanques de cimento, vigas. vigamentos. vitrós
Classe 32
Almanaquaa anuários, álbuns 011Tetaos, cartazem catálogos, aarnaia nacie
riais e estrange-troa publicações ninarem
ias. revistas. Propaganda em rádio
televisara sornais, programas embotou'
coe, peças teatrais e cinematográficas
t revisada itnnressas
Classe 34
Tapetes. cortibas e panos para assoalios e paredes. Linóleos, oleados, e eu.
ceradoa, inclusive para ins....1ações
hospitalares
Liasse
Ara:Mios, assento,. 4, aia& s
autos
banquetas. • bancos
camas, eadaaas
creado-Mudox. cristal-meais colchões cie
mola. con ¡tatos de topa e tomba.
cadeiras giratórias. dispensa, dor.na
tonos. etagers, escrivaninhas eatautes
guarda-roupas. guarda •counda
alertas.
asmas, móveis para larclau mealnhas
=caveis para bali. móveis estc,ta,toes
penteadeiras, porta chapéus prateleiras,
moias, sapateiras. salas de visitas, salát
de jantar. poltronas, berços colchões,
caixas e móveis para aparelhos radio.
tónicos. móveis para terraço. sofás tatuai, estrados de camas, acolchoados
porta - vasos. divans. almofadas, tra•
veseeirea, coa:casal e discotecas de
madeiras
Claase 50
Classe 19
•
•
•°' arelhos de ar rtI igtranu • Cuddi Impressos e_ca. urzes em geral. Bilhete,
arcos. aparelhos totogrmicos ende• de loteria. cabogramas. cartazes impresdores automaticoa, aparelhos detarili- sos literais ci ta propaganda, cheques, etiradores, alto falantes a amplificadores quetas impressas, escaptilares. folhinhas
impressas. notas prom ssórias
de som. bebedouros de água refrigerados, balcões flagra itkos. balanaas bar- 1 Tèrinos ns. 622.629 e *622 .650, ae
beadores elétricos. condicionadores de .
24-12-1963'
ou automáticos de voltagem, exausto.
Miiximiano Ernesto da S Iveira
ei. extintores de iracénd.o. estufas hal
BagcVic 11/10
gões b lenha. a gás, elétricos ott a
guerozene. gravadores de som e de ima
geria, laqueiroa, irradiadores de 'alo ou
calor, lavadoras de pratos e talheres
lavadorei de roupas. máquinas de iavar . roupas, máquinas de secar e passar
roupas, microfones, refrigeradores domeatico*, comeraieas e industriais traia
Miadas elétricas, restriadores, raiava I rel,és). reguladores de voltagem. raleigeradores a eorarntaaão e absorçiu.,
Guanabara
sorveteiras elétricas. transformadore, de',
Classes:
31, 34 e •IF
terramatot. torneiras de
voltagem
Titulo
compremao, ventiladores elétrico.
triesticas. comercWs e industrias
Classes: 33, 34 e 40
Titulo
Classe 16
Para tii- ingtári Materiais para congro.
Termos as. 622.631 e 622.637, de
ções e decorações: Argamassa,. argila.
24-12-63 .
areia, asulejoa, batentes, balauatrea. bloMaximiano Ernesto da Silvaira
co. de cimento, blocos paia pamrnenta.
•
Bagdócirso
çao, calhas, clanento. cal, crt, chapas
Guanabara
isolantes. caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água,
caiam: Ara coberturas, ca'ixas d'água,
caixas de descarga pra lixos. sallica.
Vau pranoldadas. estuque, essuisio die
base asfaltico, estacas, esquadrias, estrutura/4 metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luva*
de limão, Ces, lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, mas
sas para reveat'anentoa de parte" *ladeiras para construções. mosaicos, produtos -ris base asfáltico, produtos para
tornar imperaleabillzantes as argan'saa.
saa da cimento e cal. hidráulica, pedregulho, piodutoa betuminosos. imperassebillzantes, liquido, ou sob outras formem
~ries: 8, 16, 32, 34. 10 e 50
para revestimentos e outro. usedi mas
Titulo de - estabelecimento
!
construções. persianas, placas pot ra, pa. .
31 .
•
vimentaglio, peças oenamentals 'dá ciaté0.Clasaea:
15,34,'; ,10 r
'I
tki,mme 'las** para tecto* e pSaSdéS,'-'peasel
'•
atta.S.W
.

p

Classe 1
suasianclas e prearações quimicas usa
das nas indústrias, na fotografia e nas
análises químicas. Substancias e preparações quim:cas anti-corrosivas e
anti-oxidantes
Classe 2
Substancias e reparações químicas
usadas na aarimiltura, na horticultura
na veterinária e para fins sanitários
a saber: adubos, ácidos sanitários,
águas desinfetantes e 'para fins sanitários. apanha-moscas e Insetos (de
goma e piapé ou papelão), álcalis,
bactericidas, baratleidas, carrapaticidas.
cresol, creosotalina, creosoto. Cesodorente, desinfetante., defumaclores exterminadores de pragas e hervas curainhas, esterilizantes embrocações para
animais, enxertos, farinhas de ouve,
fertilizantes, fosfato., 4ormicidas,
gantes. 'fungicidas, glicose para fins
veterinários. guano, herbicidas, inseticié
• das, insetlimgos, larvicidas;
ias, me.dicameatos para animais, aves
. e peixe,. óleos desinfetantes e vetar',
aários, petróleos . sanitários e desinfetantes, papel fumegatório. pós inseticidas, / parpticidas, fungicidas e desinfetantes, preparações e 'produtos inseticidas. germicidas, desinfetantes e véterinários, raticidas, remédios para fins
veterinários, sabões veterinários e deminfetantes, sais para fins agrícolas,
horticulaa; aanitarios e veterinários,
sulfatos, superfoafatos, vacinas para
aves e animai* venenos contra insetes.
animais e hervaa dadinhas
Classe 3
Substâncias químicas, produtos e prearados para serem usados na medicina
•
mi na farinai:ia

p

lasse 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira. água sanitária, cera para amam.
detergentes. eaponja de aço, fóaforos.
Matai*, ala de ;aço,.'Isoratedat para dai-

Maio de 1964
Termo n.° 622.633. dt_ 24-1t-63
Yaou Denki Kabushac' .Kaisha

-

Japão

Classe 8
Equ.,.. aeatos e imp.ementos elétricos
equipamento e imp!einanto de teleconin
nicação. equipamento e ímpio/lentos de
aplicaçáo de eletron (excluindo aguèle:
pertencentes a serviço médico), inste
riais elétricos

p

na 622.634. de 24-12-63
Latino Americana Ltd'a.
Rio Grande do Sul

TNPI110

•
.
1.2at~ AktieliCana
Classe 14
Vidro, cristal e seus artefatos não incluídos em outras classes
...a_
irmo n." 622 . 635. de 24-12-63
Tecnoprinr Gráfica S. A.
Guanataara

r

O ()O

J4(2 çss,

r

i

M S B - ArauitetüraPromocional

Classe aa
Almanaques anuários. aiburis liarem
sos, cartazes. catáloaus. jormos nado
naus e estrangeiros. pubiicações impraslas, revistas. Propaganda em rádio.,
teirvis%., jornalso programas radiut601coe, peças teatrais e cinematográfica.
e revistas impressas

, no

,

Termo n." 622.636, de 24-12-63
FINIH Publishing Co. Inc.
Estados Unidos da América

THE PLAYBOY CE

•

-

UB

n

- amue.

50

Serviços de bar, restaurante. bobe
club noturno
Tirava n" 622.638, de 26-12-1963
Server do Brasil Indústria, Eletrossica

Lim:tacla
Saci Paula

r•

r •
r

.

,i,o)

.

„ Ir.

AtiteríaS, ;IscuMulfriábras,

t:inperóinatros,' ariaóriecealáres de eXaléne
• $4,44ia;
4,44g44

televisão. aparelhos de sizialização. aparelhas automáticos para regular e acender gás, aparelho de ótica, aparelro Nata reprodução de sons, anreihos de alta tensa°, aarelhos afiadores de ferramentas, aspiradores de pó, altosralances,
ampl ticadores elétricos, bate-ias elStricas, bobinas elétricas, bombas medidoras, businas, chassis de rádio, chaves
elétricas. combustores de gás, cria:ms sie
rádio, condensadores, calibradores, conversa:as de ondas, chaves de-luzes, comutadores de pa:tidas, sou...role de velas incandescentes, ferro de soldar
filtros de óleo. fogOes e fogareiros elétric-os, faros como acessórios
de veiculos, fies elétricos, filtos de iaterferencia, geladel as, gravadores de
sons, holofótss, interruptores, isoladores, tampadas, lanternas para veiculas,
luzes (Latoeiras e traze.ras pata vai: colos, reineis de -veículos, limpadores
de parabisas, mostrado:es de rádios, tomudas elétricas, rádios, refletores, reostatos, retentores, registro para temperatura, reato:cs, rssistências elétricas, :clays, soquetzs, soldadores alétr.cos, toca-discos, tacomctros, taximetros, vaividas para sádica e televisores
Tes:mo n° 622.639, de 26-12-1963
Rubens- Rodrigues dos Santos
Si‘.o Paula

-GUERRA DE CANUDOS
Classe 32
Pata distinguir; Titulo de filme emematográfico
Termo a° 622.640, de 26-12-1963
Rubens Rodrigues dos Santos
São Paulo

OS sgRT5Es
Classe 32

Para distinguir: Titulo de filme cinematográfico
Termo no 622.641, de 26-12-1963
Potenghi S. •A
A. Indústria Bras.leirp
de Produtos Alimentícios
São Paulo

•

Infitietria Brami/eira'',
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Ternao no 622.648, de 26-12-1963
tas. espinafre. essências ali:Isentares emRubens Rodrigues dos Santos
padas, ervilhas, enxoval, extrato de toSão Paulo
mate, 'arinhas alimenticias, favas, fécuba flocos, fare!o, fermentas, feijão,
SOLI DA. 0 VERIA
figos, frios, trutas secas. naturais e criatallandas; glicose, goma de mascar, gorsaasse 32
duras. grânulos, grão de bico, gelatina.
goiabada, geléias. herva doce, herva Para distinguir: Títulos cie filme :Irematográiico
mate, hortaliças. Ligostas, ligguas, leite,
condensado, leite em pó, legumes em
Termo n° 622 449, de 26-12-1963
conserva, lentilhas, linguiça, louro. mas;
Rubens Rodrigues dos Santos
sas alimenticias Mariscos, manteiga.
São r
margarina.' marmelada, macarrão. Massa de tomate, mel e melado, mate. massas para mingaas, molhos, moluscos,
fQ'-EIRO
caranos
mostarda, mortadela, nos moscada, nozes; óleos coinestiveis, ostras, ovas,
pães, paios polirias. pimenta, pós para
pudins. pickles. peixes, presuntos- paClasse 32
'es petit-pois.- pastilhas. pizzas. pudins;
queijos rações balanceadas para ani- Para distinguir:. Títulos de filme roematográfico
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
ensancluiehes, salsichas, salames, sopas
Termo n° 622.650 de 26;12-1963
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de Sociedade C vil Titimalina Limitada
frutas; torradas, tapioca, tarnaras,
São Paulo
rim, tremoços, tors, tortas para aliraeuto de animais e 'aves. torrões,
toucinho e vinagre

• Termo n° 622.654, de-26-12-1963
Dannemann, Corwrcio e Indústria
de Fumos Ltda. — "Dancoini
Bahia

Indústria Brasileira
•
Classe 44
Para distinguir: Granitos
Termo n° 622.6f, da 25-12-1963
Dannemann, Comércio e Indústria
de Fumos Ltda. — "Dancoini
•
Bahia

7S

SOáSDADE

Termo ri° 622.613, de 26-12-1963
Industrial e Ag:Isola Borborema S. A.
São Paulo
•

BORBOREMA
Inclástria Brasileira
Classe 29
Para dstinguir; Escovas, espanadores.
lambuzes, palha de guiné, rodos, sargovassoura, vasculhas e vassouras

'

CARIO(
Industria Brasileira

Classe 4-1
Para il stingui:-: rumos, charutos e
sigasros

TURMALINA LTDA.

Termo n° 622.656 da 25-12-1963
Dannrmann. Comércio e Indústria
de Fumos Ltda. — "Dancoinl
Bab'a
• o

Nome Comercial

—
Termo n° 622,651, de 26-12-1963
Patreze 6 Irmãos
São Paulo

E3ENEMERITOS
Indústria Brasileira

AG [JOU NI UE CANA
INDOSTIVA

Casse . 41
Para distinguir: Tabaco manutaturado
ou não,- inclusive charutos, cigarros, agartilhos. c gari-ilhas. fumos e rapé

Termo n° 622.644, de 26-12-1963
Ramilio EugesSo da Luz
São Paulo

Termo na 622.657. de 2-12-1963
Dannemann, Ccratrcio e Inchistris
de Fumos Lsla. — "D-ancolp‘J

PteR11.1

zndrastrla

Brasileira

Classe 4Ï
Para distinguir; Fécula de milho e mandioca
Termo n° 622.645, de 26-12-1963
Rubens Rodrigues dos Santos
5: a ::•:,;;)

ROTEIRO DOS POPAS

l'flassa
Para distinguir; Titulo de Lime deeClasse 92
matográfico
Aguardente, anis, aperitivos, bagaceira.
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervaTermo n° 622.646, de 26-12-1963
)" cidra, ems.liaque; extrato de malta Polenglii S. A., Indústria Brasileira
fermentado; 4enaet; genebra. gengibUra;
de Produtos Alimentícios
Qin, glager; kirsch. trunimel; Exores:
SiSio Paulo
maarsqu'inhos; nestas; pipertaitn, ponches; rum; suco de frutas com. álcool;
tocneno romort
vinhos, voas e whLsky

:ndiletria Brasileira

Bahia
INJALNIFAM IQ*
NreZe a 40.003
CANTACRUZ
11,Antelt1541.

5.

LUZI
Indústria Brasileira

Classe 42
Para distinguir: Aguardente de cana

Classe 44
Pára distinguir: Charutos

Termo n° 622.652. de 26-12-1963
Dannemann, Comércio e Indústria
de Fumos Lida, — "Dancoinf. .
Bahia

Termo n° 622.658, de 25-12-1963
Dannemaim, Conificlo e Indústria
de Fumos Ltda. — "Da.ncoinf
dahi

BELA BANANA)

TUCHAUAS

indiistria Bmadeira

Indústria Brasileire

Classe 44 .
Para distinguir: Charutos

Classe 44
Para distinguir: Tabaco manutaturs.lo
ou não, inclusive charutos,• cigarros, cl• garrilhos, c garrilhas, .fumos e rapé

Termo n° 622.659, d.e 28:12-1963r
Termo n* 622.642, de 26-12-1963
Dannemann, Comércio e Indústria
"Polenghl S. A. Indústria Bras„leira
de Fumos Ltda. — "Daneoini
sc.le Produtos Alimenticios
Classe 41
• Bahía
•
• São Paulo
.
Termo a° 622.653, de 26-12-1963
-Para
distinguir:.
Doses
e
doces
de
ielte
Clame 41
Dannemann, Ccenércio e Indústria •
Alcachofra', aletria. alho. aspargds
de Fumos Ltda. — "Dancohit
Termo n° 622.647, de 26-12-1963
açúcar. alimentos para animais, amido: Polenghl S. A.; Indústria Brasileira de.
‘"i\l'Et‘fl"S‘
- Bahia
amém:lios. =lenias amendoim. araruta,
t'
Produtos Alimentícios
arroz. atum,, aveia, avelãs, azeite, azei"'s ¡São Paulo
tonas. banha."Selialfrasu, batatas, balas
'
biscoitos, bomb4xs. i -bolachas baunilha:
café em p6 e em:soão. camarão canela
1333.11BELO t'OLENGIU.
em pau e em'
t:-. cacau.. carnes. chá.
Zneastria
Brasileira
.
e$.
taramelo. elaoc tei, confeitas, craVo
*lett 31,
falte, crentes
cereais,
carrinho
crem
ede
"
'
•
"'
1
"'Casse44
induistrin•
s
ellmenticlos, -croquetes. compotas. caiat
ratitt-0 Siáktilfrgade
t
, t4Icp •Coa!NNS ,carosba . selpola. ,. condioiSigp.iliCtusi "44r.i?tOss .1'1.8tP rir"
É
.t
t.011mate
*.t
pass
lee
e
m
P6
e
• .ralce - pare'IAMM24P-L- .$0?à"?t'?8^
r • ,„4 gars
oss6'Slatell • ° Ce 4Veilélt. Coa" k,s031,144,S.Ç d.af.-012a,s, huile4 e
,Ftsay
A.ht
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Termo n° 622.660, de 26-1-1963
• Dannemann, Comércio e Indústria
de Fumos Ltda. — "Daw.oinf
Bahia

*Termo n 622,666, de 26-12-1963
Alarme:anon AktíPngeselischaft.
Alemanha
Prorrogaçãe

I

PRORROGAÇÃO

FILHOTES

I

Termo n° 622.671, de 26-12-1963
FumosSul S. A. Indústria e Comércio
'Rio Grande do Sul

.TABACOSRIO
Indústria Brasileira
•
Classe 44
Para -distinguir: Tabaco manufaturado
ou não, artigos 'para fumantes, exceto
papel

Indústria tIrasileira
C.asse
Para distinguir: Tabaco. manutattrado
ou não inclusive charutos, cigarros e
rapé

Termo n° 622.672, de 26-12-1963
Fumossul S. A. Indústria e Comércio
" Rio Grande do Sul

Termo n° 622.661. de 26-12-1963
Dannomand,•Comércio e Indústria
de Fumos Ltda. — "Dancoin1

FUMOSSUL

cuecas ceroulas, colarinhos. cueiros,
saias, casacos. chinelos donsinés. eckatpes, tantasias fardas para militares. colegiais, fraldas. galochas, gravatas, gorros, logos de lingerie. jaquetas, leques.
nhos, perneiras. quis:sonos, regalos.
robe de chambre. roupão sobretudos,
suspensorios, saidas de banha, sandálias
sweaters, shorts sungas, atolas, soutiens. slacks, taier, toucas, turbantes,
palas. penhoar, pulover, pelennas,
Luvas, ligas. lenços. mantõs, meias.
penas:- puuches, polainas, pijamas, pumaiôs, mantas. mandrião, mantilhas, paternos. unitormes e vestidos
Termo n° 622.679, de 26-12-1963
Indust.las Alimentícias Amaral S. A.
•
Pernambuco

Indústria -

Bahia

Classt 5
Indústria Brasileira
Para distinguir: Meta "a comuns em bruto ou parcialmente trabalhados; metais
Classe 6
fabricados mccanicarn. ente; metal fundi- Para d stinguir: Máquinas e suas partes
do a máquinas
integrantes não' incluídas nas classes
Indústria Brasileira
7 — 10 — 17
622.667,
de
26-12-1963
n
Casse 41
-e Comércio
Importação
Exportação
Para distinguir: Tabaco manufaturado
Termo n° 622.673, de 26-12-1963
Nome Comercial
"Seiion" Limitada
ou não inclusive charutos, cigarros e
Furnossul S. A. Indústria e Comércio
São Paulo
! Terme, n 622.680, de 26-12-1963
rapé
Rio Grande do Sul
Industrias Alimentícias Amaral S. A.
-Classe 7
Tenho n° 622.662, de 26-12-1963
•
Pernambuco •
Para distinguir: Máquinas de agricultuDannemann,-Comercio e Indústria
ra e horticultur e suas partes integranfie Fumos Ltda. — "Dancoinf
tes, grandes instrumentos • agrícolas, in•
Bahia
clusive tratores

JUVENTUDE

Ahmenticias Amaral

0

S/A.

y

n.redm Cract(er,
4/

Termo n° -622.674, de 26-12-1963
Fumossul S. A. Indústria e Comércio
Rio Grande do Sul
Classe 41
Para rist.ngliir: Substâncias alimentícias
e seus preparados, ingredientes de alimentos, essências alimentícias

MATADOR
Indústria Brasileira
Classe 41
•
Para' distinguir: Charutos
Termo n 622.663, de 26-12-1963
Dannemann, Comércio e Indústria
de Fumos Ltda. — "Dancoinf
Bahía

BOCCACIO
Indústria Brasileira
,

Classe 4-1 Para distinguir: ChartMs
Termo n° 622.664, de 26-12-1963
Danneraann. Comércio e Indústria
4e Fumos.Ltda.
"Dancoinf
'
Bahia '

do RIO
Indústria 13raiileir-a
, .

Casse 44
Para distinguir: Charutos
Termo n° '622.665, de 26-12-1963
.5annemann,•Comérc.o e Indústria de
Fumos Limitada — "Dancol;"
Salva

nridtiztria
Classe 4+
Ináa distinguir: Charutos

Termo n° 622.675, de 26-12-1.963
Classe 17
Fumossul S. A. Indústria e Comércio
Para d stinguit Gr'a.apeadores e perRio Grande do Sul
furadores para papéis
Termo n° 622.663, de 26-12-1963
A . 1:. M. Representações Limitada
Paraná

/

FUMOSSUL
Classes: o

A. K.

— 33
'Titulo

41

44

0

Amarai"
•

indústria brasileira
•

Classe- 41•
Para dsitinguir: Biscoitos e bolachas
Termo n° 622.681, de 26-12-1963
Industrias Alimentícias Amaral S. A
Pernambuco

Maria "Amaralui
Classe 41

Para

. idis'idtir.úgsutirri:asiBs:roait:ossilteirbilachwi

T,Crmo n° 622.682, de 26-12-1963

Termo n 622.676, de 26-12-1963

Amaral S. A
Re p resentações _ Fumossul S. A. Indústria e Comércio Industrias Alimentícias
Pernambuce
Classes: 1,— 2

,\

16 -- 36 —• 43

Rio Grande do Sul
Classes: 6 — 7 — 33 — 41
Titulo

44

• Termo n° 6227. de 26-12-1963
Termo n° 622.669, de 26-12-1963
Coinpanria Distribuidora Gauúcha de Furnossul S. A. Indústria e Comércio
-Rio Grande dci_Stil
"lutos SiderurgIcos Sidesul S. A.
Classe 32
Rio Gr ande do Sul
Para distinguir: Jornais, revistas e publipubcações em geral, albuns, programas iacações
d'ofónicos, peças teatrais e cinema:.,-

>

/SIDESULI
Indústria

Classe '5
Para dist nguir: Metas não trabalhados
ou parcialmente trabalhados, tisados" nas
indüstrias
Termo n° 622.670,, de 26-12-1963
Compaoria Distribuidora Galli:cila de
Produtos Siderurgicos Sidesul S. A.
' Rio Grande do Sul

Companhia Distribuidora
• Gaúcha de Produlot
i‘tier,urgicos Sidesul S/A.
, Nome dOmerciA ,

gráficas

Termo ri' 622.678, de 26-12-1963
Vasconcelos &4f.tira
Pernambuco

-d'Or
Indústria 13rasileira
Classe 36

•

Mulata "Amaral"
Indústria 'Brasileirà.
Classe 41
Para usitinguic: Biscoitos e bolachas

-,

Terino n 622.683, de 26-12-1963
Industrias Alimentícias Amaral S. A.
Pernambuco

AMARAL
Indústri'a
Classe 41
i•
Para dsitioguir: Biscoitos e •bolachas

, Termo n° 622.684,-de 26-12-1963
Paro distinguir: Artigos de vestuários Industrias ,Alimenticias ;Amaral S. 'A.',
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Pernambuco
aventais. alpercatas. anáguas. blusas
A
botas. botinas, blusões, boinas babalouros. bonés. capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes, capii. chales
Brasileira'
cachecols, calçados. chaéupL cIntos.
cintas. combinações corpinhos. calças
Ciasse
de senhoras e de crianças, calções, calças, e.atlsu, ~isolas, , munitetss, • Para danguir ; BlacoLtos, . e bola8

/I
Mexicana - rmarat

•
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aenno n° 6n.685 de. 26-12-1963.
Autopalma Limitada .
Pernambuco

Termo no 622.691. de 26-12-1963
ktage Representações Limitada
Estado cl Guanbara

:PRORROGAÇÃO'

Wiãtfaliriã:Lfdà!
Unditstria Brasileiri
,

wittwat.

Classe 41
Para distinguir:. Leite em pó

Termo 11° 622.686, de 26-12-1963
Celso unes S. A. Importação, Exportacão e Agencias
Ceara

Termo-n° 622.692, de 26-12-1963
Exportadora Vlanna Braga S. A.
Estado da Guanabasoiors
t,

,arronscso
sof:ousem
1 AGENCIAS

QN/ALE2A
PA AMAINA
Tg PENDIA

4\

asneara.

Nome Comerc.al

*

Termo no 622.696,...de 26-12-1963
Clotilde de Araujo Carlini
São Paulo e Guanabara

•

L,:\

indústria— Brasileira

Classes:
36
Prorrogação
Termo n° 622.697, de 26-12-1963
• Cinemas Art. Palácio S. A.
•
Prorrogação
Estado da Guanabara

rorrogaçao

Máioade 1064 1373
Termo n° 622.702, de 26-12-1963
S
I Moinho Sant sta Indastrias
Gerais
• •
São Paulo
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário de
roda sorte, inclus ve de esporte e para
crianças
.Termo n° 622.703, de 25-12-1963
S. A.1 Moinho Sant sta Industrias
Gerais
São Paulo
Classe 37
Vara dist ;nguir: Roupa de cama e mesa, inclusive cobertores toalhas de uso
pessoal, panos de prato e análogos
Termo n° 622.704, d2 25-12-1963
Supermecados Pcg-Pag S. A.
São Paulo

PRORROGACÃO

(CINEMAS ART PALÁCIO S.A.
Classe 46
«Pegue frés Pague Dois»
deita, água :multaria, cera para soalhos,
-\ Nome Comercial
Classes: 2 — 19
26 — 27 —2923 --. 33
Casses: 11 .-- 21
36 detergentes, esponja de aço, fósforos,
aço,
pomadas
para
cal.
usivia,
lã
de
32-37-38-39 — 41 —42
-41
Termo n° 622.698. de 26-12-1963
çados, palha de aço, preparados para
43 —44-45-45-47-18
Sinal de Propaganda
S.
A.i
Moinho
Santsta
Industrius
polir e limpar madeiras vidros. metais
Prorrogação
Gerais
e objetos, panos para polir e para
Termo no 622.687, de.‘26-12-196,3
São
Paulo
peza.
panos
de
esmeril
e
material
Termo
n°
622.705,
de 25-12-1963
›bacos Sul Rlograndenses S. A.
sabões em pó. rn flocos. • esponias de
Quiinbrasil
Quini:ca Industrial
Rio Grande do Sul
sivo empregado na limpeza de metais e
Brasileira S. A.
objetos. sabões em geral e sapotiaceos.
São Paulo
mates, decapantes. descorawes, dissu;
Prorrogação
limpeza
Indústria Brasileira
Termo n° 622.693, de 26-12-1963
PRORROGAÇÃO
Exportadora Vianna Braga S.- A.
Classe 23
Estado da Guanabara
Para distinguir: Tecidos em geral

PER VIIVC

frabiCos p-tit
Riograricienãà
• Tabasur

az

Classe: 6 — 7 — 33 — 41 —44
Titulo

'Indústria
Brasileira
1 '

Termo no 622.688, de 26-12-1963
Tabacos Sul Riograndenses S. A.
Rio Grande do Sul

Termo n°622.699, de 26-12-1963
S. A.I Moinho Sant sta Industrias
Gerais
São Pauld
Classe 21
Para distinguir: Artefatos de algodão,
cânhamo, linho, J uta. Sèda• lã e outros
fibras, não incluídas nas dema'a classes

iNDUZTAIA Ao •AN
rot4
Classe 46
Te:mo
no
622.700,
de
26-12-1963
MIM°. nivelantes. anil áre de lava.
S. A.1 Moi?rho Sant ata Industrias
deinas água sanitária cera o/ra assoaClasse 2
Gerais
detergentes. eionjas de aço to..
Para d stiuguir: Carrapaticidas. '•ung5
São
Paulo
eo..
'orus.
labial.
lixas
"t1
de
Brasileira
cidas, inseticidas, sarnicidas e erbicidat
Classe 36
das-- paar calçados, palha aço. Ne
Para
distinguir:
Artigos
de
vestuário
Termo no 622.707. de 25-12-1963
sarulQ3 Para POIU e limpai nadeirss
Classe 41
vv:Sros metia e lotaus, pia» para po de tóda sorte, indusive de esporte e Exportbrás S. A. Indústria e Comércio
para crianças
14.r e para litat2faa anos Je ‘ simeril e
Estado da Guanabara
Fava distinguir: Substâncias limentielas ma tilai. abrasiwkal tinpreqa-1 na rne seus preparados, Ingredientes de ali- pesa ele metais e objetos. sabões em.
Termo no 622.701, de 26-12;.1963
mentos, essenc as alimentIcias
S. A.I Moinho Sant.sta Industrias
geral sabões era pó. em floos, saponá.
Gerais'
ecos. velas e geias a base de Termo n° 622.689, de 26-12-1963
Sãr.
estearina
Tabacos Sul Riograndenses S. A.
Rio Grande do Sul
"l'ertno n° 622.694, de 26-12-1963
Jorge de Oliveira Ribeiro
indústria Brasileira
Estado da Guanabara
Classe 32
Para distinguir: Albuns, Jornas, revisClasse 32
tas, programas epeçascinetriatog-áficaa,
radiofónicas, teatrais e de televisão,
Para distinguir: Jornais, revistas e pu.
Classes: 33 — 47
programas e publicações impressas "
blicaçães em geral; albuns; programas
Titulo
radiofónicos:, peças teatris e cinematoTermo n° 622.708. de 25-12-19A3
gráficas
•
Laboratórios Enila S. A.
• Terna) no 622.695, de 26,12-1963
- Estado da Guanabara
Termo u° 622.690, de 26-12-1963
Casa Luciano de Ferragens Lim ta.ja
Penape .-. Seguros, Administração.
Estado • do Rio de janeiro
Corretagens e Representações Ltda.
Paraná
flOUSMIA BRASUIRA

,TABASUbi
'indústria

Exporthrisl,

l'ABASUL)

Pt

2wim

111ÁPE.,

„.. ;

Ç‘co- •
•

r.

Classe 50
Impréss4
! Nra d

,. ; 3ttr

‘
'

3".

•
•

CotnerciaL

Soiamilk

'Classe 34
Para distindu
r- Tapetes, cotrinas, t
r
, • rassoalhas e paredet;,;
•r panospara
leos, oleados -e encerados, ,inclusive para Instalações hospitalares

Brasileira
indústria
,
Clatse 41
Arego. da classe ;

--
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Maio

•

Termo n° 622.7C09, de h-12-1963
Indüstribs 1:aunidas J. Santana Ltda.
Bahia . .

;Termo n• 622.714 de 26-12-1963
Fundição Técnic'a'e
Funditec
Comércio de Metais ,Limitada
São Paulo

Cak Azul e Branco
Classe '41
Para distiniui:: Café torrado e moiCd
Termo n° 622.710, de 26-12-1963
Enda S. A.
Lr.
— ib. da Guanabara -'

'dkapru
Inc".-ástria Brasiteira
Classe 41.
A-:tigos da classe
'Ferina !-.. 9 622.711, de 26-12-1963
Alimed Sued,
da Guanabara

:lasse 5
Aço em bruta. aço prepatao, aço
doce. aço para tipos. aço/ fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado. bronze. • bronze em 1-ruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em tio, chumbo em bruto ou
parciahhente preparado, cimenta metálico. cobalto. bruto ou parcialmente
trabalhado couraças. estaniso bruto ou
parcialmente trabalhado. firro em bruto
bruto ou parcialmente-lrabalhado terro
'em barra, ferro manganês. ferra velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa. maleável,
lâminas de metal.. lata em folha. latão
em bilha, latão em chapas, latão ene
vergalhões, liga metálica, limalhas
magnésio, manganês metais aãn traba.
lhados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampados.
missais para solda. niCalel, ,ouro. zinco

Classe 10
Para dlstingn:r: Moveis em gera de
Termo n° 622.715, de 26-12-1963
metal vidro. de aço ou madeira. esto.
fados ou não. -inclusive móveis pata es- Colapastil Indústria e Comércio Ltda,
São Paulo
critório, Armários, arrimados para oa- nheiros e pa-a roupas usadas, &motadas. aeo:: faiados para móveis. bancos.
balcões, b:niguetas. bandejas, dotai:diares, berk us,,biombos. cadeiras, carrinho:
para chá_ e café, conjuntos para dor
mitórios. conjuntos para -sala de tanta, e sala de visitas, conjuntos para
terraços,' Jardim e praia, conjustoa
armários e gabinetes para copa e coClasse 16
zinha. camas cabides, cadeiras gira- Para distinguir: Revestmcntos para
tórias. cadeiras de balanço, caixa de construções
e pastilhas para revestimenrádio, colchões, colchões de . mola, -lis.
to de prédios
pensas. divisões, divans, discotecas de
Termo n9 622.716, de 26-12-1963
madeira, çspreguiçadeirasi guarda-rouBenfitex Beneficiadora de Fibras
pas, estantes, mesas, mezinhas. meziTexteis S. A.
nhas 'para rádio e televisão, Mesinha
São Paulo
para magmnas de escrever, móveis palevisad, molduras para quadros torta.
retratos Poltronas, poltronas:camas.
prateie] ras porta -cha peus, sofás,
.
Classe 22
sotas-camas; travesseirt.i e
Fios de algodão, cânhamo, celulose,
Tèrmo n o 622.712, de 26-12-1963
luta, linho, lã. fios plásticos, fios de
Mestre D:Armas de Imóveis S. A. / seda natural ou raion para tecelagem,
F-tado da Guanabara
para bordar, paar costura, tricotagens
e para crochê, fios e linhas de tôda
espécie -

Colapastil

Ihdústria Brasileira

CHATNETTE

Palacio da Medicina

Clube Para Médicos
Classe 33
Titulo

—
Termo n° 622.713, de 26-12-1963
•
- Fox Propaganda LiMitada
Prulo

F O X.
PROPAGANDA [TOA,
Nome . Comerc ai

. Termo n0 622.717, de 26-12-1963
Renfitex Beneficiadora de Fibras
Texteis S. A.
São Paulo
Classe 23
Para atistingu r: Tecidos em "geral
- Termo. n° 622.718, de 26-12-1963
Benfitex Beneficiadora de Fibras
Texteis S. A.
SãO Paulo
,
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuarios
e roupas feitas em geral. Agasalhos
aventais. alpercatas, anaguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba:,
doures,,bonés, canacetes. cartolas cara-

'mas, casacão, coletes, capas, chatas
cachecols, calcados, chapeus,. cintos, chátas. combinações, corpinhos, caças de
senhoras e de crianças; calções, calos,
camisolas, camisetas. cuecas. ceroulas,
colarinhos, cueiros, casacos, chinelos.
dominos, -icharpes, fantasias, tardas, para militares e colegiais traldas, galochas. gravaras, gorros. jogos de tingem, jaquetas leques, luvas. liga., lenços. mantõs, meias, maios. mantas. mandrião, Mantilhas. paletos; palas, penha.
roupão. sobretudos, salsa, suspensurios,
se:da de banho, andalias. sweater, chortes, • sungas, stolak soutiens, siacks,
taier. toucas, turbantes, ternos, niformes
e vestidos

de .1964

Termo n° 622.724, de 26-12-19,63The Goodyear T:re j Rubbet
Company
• Estados Unidos da América
Prorrogação
-

.NEOTEX ;.
I

Classe 39
Para ' distinguir: Saltos e solas
Têrmo n° 622.7'15, de 26-12-1963
Rayonier Incorporated.
Estados Unidos da América

iSILVANIER,

Termo n° 622.719, de 26-12-1963
Benfitex Beneficiadora de Fibras
Texteis S. A.
São Paulo

Classe 4
Para distinguir: Polpa de madeira
Térmo n° 6/2.726, de 26-12-1963
Alcan Industries L:mited.
Inglaterra

FRILEUSE

A N O L.- A tf

(
Classe 22
Classe
5
Fios de algodáo, cânhamo, celulose,
luta, linho. lã, fios plásticos, fios de Par. distinguir: Alumínio e ligas .
seda 'natural ou rabo para tecelagem, mesmo, tudo em fóma de folhas ou
para bordar, paar costura. tricotagem chapas, de tiras ou de bobinas e sen
e para crochê, fios e linhas de -tôda
todos laqueados ou envernizados
espécie
—
Termo no 622.727, de 26-12-1963
' Termo n° 622.720, de 26-12-1963
Chicago 'Pneumatic Tool Company
Benfitex. Benefic4dora de Fibras
Estados Unidos da América
Texteis 'S. A.
Prorrogação
São Paulo
Classe 23
Para distingu.r: Tecidos em geral
Termo d° 622.721, de 26-12-1963
Beufitex Beneficiadora de Fibras
Texteis S.. A.
São Paulo
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blusões. boinas, botas, babadouros, casacos. coletes, capas, chales. cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações, •
7XT Nadi'
n,41:10/70 C
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas. ceroulas, ca1.
Classe 6
ças de senhoras e de crianças, colarinhos.
cueiros, casacão, dominós, echarpes, Para u.stinguir: Martelos pneumáticos
fraldas, galochas, gravatas, gorros, ja- para rebitar, para desbastar, para tala.
quetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantõs, meias, ominou, mantas, man. fetamento e para cantarias; rebitadores
drião. malhas, paletós. palas, penhoar. pneumáticos para juntas, apertamentos
peugas, puloveres, ponches, pelerinas, e ara cascos de caldeiras; arrebentadopolainas, pijamas. punhos. robe de res de rebites; brocas a ar comprimido:
chambre. sobretudos, suspensórios, sou.. máquinas para furar madeiras; brocas
de pistola e rotativas; brocas de canto;
tailleurs, toucas e vestidos
pratos para tôrnos e porta-ferramentas
Termo n°622.722, de 26-12-1963
para mâquins em geral; engrenagens
r)edetizações Insetisan S. A.
angulares; brocas hel.coldals ou amerl.,
Estado da Guanabara
cana; alargadores de tubos de caldeirasi
compressores de ar, a Vapor e mecânicos, compressores de ar, a gás e a ga.
brocas para carvão,L_compresso.
•
res de ar, portáteis; motores a óleo com.
/sutis/et; motores a gás; elevadores pa.
ra minas;brocas para rochas; bomba,
para areia; brocas de sondagem; bro.
-cas de freio; motores a ar comprimido;
macacos a ar comprimido; guindastes;
Nome Comercial
elevadores; guinchos portáte.s; brocas
para trilhos-brocas de fuso; bate-pregoo
Termo n° 622.723, de 26-12-1963
(de linha); brocas de mrtelo
. Laboratórios Andrómaco S. A.
•nn•,,,,„,nnn•nn•
•• São Paulo
Urino n° 622.728, de 26-12-1963
• Prorrogação
' The Coca-Cola Company
' Estados Unidos "da América ai

Dedetizações
Insetisan S/A.

•

FOLDAN

INDUSTRIA /BRASILEIRA
•

i

Classe 3
Classe 3
. 1prociat?,frynt,acu- . "": ' 1 ' •
Peta' distingilir: Bebidas diEléticait
tico antiprasitário
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Termo n°.622.?29., de 2642-0903
.7aittiebo1eaet ,AMo.
Suécia
Proreantação

nruto n" 622;732, de 2642-1963
Octavio Earaachirai
SaQ

ff

Vt

PUUI9

AR
.,yLLIS
zitstrut
eRA

ClaSae • 18
Para diatuagaii" artigoa de .touca.doe .e
perfumarias em ceral: -,Matilscar. agua
Classe 17
Pará d stinguir: Móveis incluídos na,
classe 17 e não incluídoa em outras
ciasses
Termo o° 622.730 de 26-12-1963
L. V. Casseiiho 6 Cia. Limitada
-ao Vacilo

PRODUÇÃO
Classe 32
Albuns, catálogos, ailhetos, /ornais peças teatrais e cinematográficas, programas de televisa°, programas racliok5Mcos, publicaç,ões em geral e revistas;
brochuras, livros =proseis. papéis de
música e outro; papdis impressos
Termo n o 622,731, de 26-121963
Produtos de Toucador Realce Limitada
São Paulo

§5W55%55”95555
ZDIZ.ZY
9
5
15§09§§RW55§55â5
INDUSTRIA BRASILEIRA

de beleza. agua ac.t4ígua de lavanda.
água de coleiam. Prtainhcia. Á g ua de

'

Maio

' 4 1375
4996

cai de cambio, alavancas de 4Po-uh aros,
Termo n° 622.738:, de 2612-1963
automóveia, breques, barras de freia
Aframil Calçados finas Limitada
braçadeiras de mola, buchas, barcos, be
Estados da Gil:alba:a
Lustres. barras de tração. barras mie
ração, braçadeiras. e ,suportes do cano
de escapamento. çubos de veiculas chaPad circulares, carroserias. chassis, car
cassas. caixas para armaças, cotovelos,
INDIISTRIA faAstairts
carburadores. çorrentes clt distribuiçãt
coroas, capotas caixas d ecambio, ca.
Classe 36
boa. caminhas, 'caminhonetes, carros. Para distinguir: Calçadas para homens,
conjunots de esçapaa3ento. direção, das;
senhoras e caians
ligadeiras, dorsais, engates para veicu.'
Termo no 622.739, de 26-12-1963
los, estribos ei7os ,engrenagens, em.
Luz H chielon S. A, raa,ii.ulturaii
breagent, freios para reiculoa, fronte:
Indústria e Coalesci°
xaa para veiculos, feixes de mola. guarRio Grande do Sul
Pisões para maçanetas, gonzos, ffirades
ponteiras, hélices, hastes, indicadores
.de ,direçao, juntas universais, lanchai,
triplas, manivelas, motocicletas motoci
cios. •mancals de veiculas motonetas,
pameis, parachoques pistões. pedestais.,
pedais. paralamas. partidas, portas iate
cais, pinhões, porta rodas,. parabrisas.
reles para 'Usinas. reles para faróis. rondustrza rani eira'
das, retentores, reboques, soquetes para
é
Casse 42
veiculas, serpentinas, tambores de are.
loa, tirantes, terminais para cabos de Paiva alistínguir: Bebidas acoólicaa
baterias, tuchos. vararas de veiculo. ra fermentadas, no laeluidas eu clasae 3
rais de veiculos. varetas de controle de
Tilam° a' 622.740, de 2-124963
,alogador e velocipecies e volantes
Luiz II chielon S. A. Agrizultura,
Industria e Comércio . .
Termo i3 622.736. de 2641963
Rio Grande do Sul
COI — Censo cio de OpePações
Classe 43
Imobiliárias Limitada
Para distingui:: Beb das e ãguas nata.
Estados da Gunabara
raia e artificiais, usadas como bebidas.
não incluídas na classe 3

AfRAMII .

guta*. ,àgua de rosat, ag uo- cle eitazemas. amónia perfumada Uguida•
em Pedras, para Pianho. braba,natias
bandolinas. batons. çoseneticus para P
cabelo, pestanas. cibos a bigodes.
crayoss, .cressies para a peie, carmina
cheiros nal pasulhas. era asinletes, ara
lentilhas. em Sroci&cos e elo odulas,
cremas para barbear, cremes dental,
depnatóruds. desodorantes. dissolventes,
p sérulas, extralos. astP/93 de Pertnewl,
cruze para limpeza da pele, e para Dase.
de pó de arroz. esmaltes para unhas
escovae para dentes. cateto, roupas
cibos e unhas. fixadores _para o cabelo
pestanas. alhos e olgodes„ fivelas para
ta cabelo. glicerina perfumada para uso
de toucador: grampos para • o cabelo
para maquilagem. tança.pertunies.
çbes. liquidas dentifrícios, eta pasta, eia
geléia de petróleo perfumam,. lápis
sabão em creme. em elixir e era pó
liquidos para ondulação. oermanente,
lixas para unhas. impe. óleos para c
iábeio. pasta e pós para lemes perfumes, petróleo para uso de toucade;
pastas e pó para as unhas. por) poria
INDOSTRIA BRASILEIRA
para pó de arroz, pape,s perfumados
carminados, e,corn pó de arroz peotes
Classe 16
pomadas perfumadas para o embeleza
Para
distinguir:
Materiais para construmento da cufis. poo-prms. pó de
ções e decorações: Argamassas argila.
arroz
areia. azuleios batentes balaimres blocos de cimento. biocos para pavitneta..aTermo n° 622.733, de 26-12-1963
ção. calhas canana) cal cre. c . apas
Lhanas Chimicas Bras leiras
ist,dantes caibros caixilhos. :colunas,
Saa Pauto
chapas para coberturas caixa e d'agua.
caixas para conerturas caixas d agua
caixas de descarga pra Axo,s. edit,cacôa. pretnoldadas estuque,. emulsão d.
base asfáltico estacas esquadrias. estruIND. BRASILEIRA
turas metálicas para construções. lama.
Ias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Cl.:tse 2
de iunção iages. incutas. material isoPara distinguir: Prrilciliaik
.com empre- lantes contra trio e calor..manuhas masgo exclusivo na vetNiná.la
sas para revestmentos de paredes. madeiras para constriNões. mosaicos p-o
Termo o' 622,734, de 26-12-1963
&nos de base astáltico. produtos para
RIP — Representação, Importação e aarnar imperaleabilizantes argamassas de cimento e cai. tudrauln.a ,pedre.
Prornoção L mitada
galho. produtos betuolirmow• impermea.
Eatado do Guanabara
bilizantes. hquidos ou sói) . J ilt r 4? formas
Para revestimentos e outros usos nas
construções. persianas. placas sara pavimentação. pe‘ as ornamentais de mien.
to ou gessu para rectas e paredes, pape:
Para forrar casas, massas anti-ruidos
para use nas 'construções. parquetes.
porta& portões, pisos. soleira, :Atra portas, tilolos tubos de coiscreto. teiha... taCos tubos de ventilação tanques de
mento. vigas, vigamentos. vitais
Nome Comercial ,
Termo no 622.737, de 26-12-1961
'Urino ii° 622.735 de 2642-1963
Norte America Imobiliária LMitacla
RIP — Representação. Iraportação e
Estados da Gunabara
Promoção Vrtiltada
Estado da Guanabar

IT

COI

Termu n° 422.741, da 2O..12-I963
José S.Iva — Tecidos, S. A.
Estados da G,aradaara

GADOCILINA

(;)tu5sr 44

Pura distingue§ artigos de toucados e
perfumarias em geral: Ahniscar, água
de beleza. agua tacial-água de Ia , anda
água de colónia. arminhas kçiq. de
mas, amima pertimada ilouide fr3 [3ó.
era pedras. para banho. nrilb nt.nas.
bandolinas. oatons. cosineticoe para o
cabelo, pestanas. cibos e bigodes.
cravons. treinei para a peie, carmina.
ChOlfai tC0 pastilhas: em tablete& em
lenti l has. cm * trociscoo e era 'Aulas,
cremes para barbear, creme, dentaldepilatórios. desodorantes, dissolventes,
esai•; ,,,afr, extratos. earialos ia perfume*.
'Meie para limpeza tia peie, e sara baio
do pá de arroz,. esmaltes para unhas
etieávas para dentes. cabeio, roupas
aihos e unha*, lisatiares tiara tacabelo
peatanas. cílios e lagolea, fivems para
o cabela, glicerina pertignadis para MO
de toucador grampos para o cabelo
para maquilagem, faaça•pertumes. lo
50e a. liou:cios clent:tricos, eni pasta, em
geleia de petrelley pricirioda. Iftais
sabão em creme. em elixir r em pó
liquides para ondulação. Permanente,
lixas para unhas, !actue. ó leos Para o
cabelo, pasta e pós para dentes pertu•
coes. petrprebl jiiar'a i, hab 'de toucador
pastas e'vóiaD.árit ,;as állhaa. pun•pons
ZNDüVtlirA DAASILEIRÁ
para pó' de riot.
• a paPe,s perfumados
carminados.; ,corhe pó- de arroa pentes.
Classe 21
pomadas pertuntadas para o embeleza.
meato da. cutia. , pon.pona pó • de Para dlatinguir: Amortecedores, anteparoa,' nuto: ctrininhôca, alavancas, alaVasi•
., , , „, .., t ornara . t , , .,

RIP - REPRESENTAÇÃO,
IMPORTAÇÃO E
PrifiliigÃO LTDA1

(ENFIM:
SANTA:MARTHA
.'•
Titulo

24 — 30

Classes! 23

35

40 — 48 — 49

36 4-'"37

Sinal de P:opaganda
itreeto

n.° 622.74: da 27.12-63

Imobiliária, Construtcra e Comercial
Joete Ltda.

São- Paulo

ir

0

Te

-ragu eira
ASSe 1 t n

Para distinguir: Materiais mira construabes e decorações: Argama.sas argila,
areia. azutelos. batentes Nialistres
cor . de cimento. blocos para,navoentaçâo. calhas cimento. cal Imé: chapas
tsr,!antes. caibros caixilhos colunas,
caixas para coberturas caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos edificações oremoldadas ettrnalle efrt1 1 5ãO de
base asláltico. estacas. esquadrias. estruturas metálicas para consrriNões, lame•
lantes contra trio e calor mini has mas.
,aga para revestimentos de .,,,redes.'
&iras para cástruçõeX I11 . 1 .4A tt'413 produtos de base astáltico, produtos oura
tornar impe.rmeabilizaares i iruarnas•
sas de cimento e cal fluir:vinca pedra.
milho. produtos betutnitto. os .nupermeas
bllizantes. liquidgs'm sob forniria
para revestimentos e Outros usos MI
construções. Dersianaa. talaras para pia.
vimentação. pe:as ornamentais de túneis-

/
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to Ou g esso Para tectos e paredes, papel alimentícios, croquetes, computas, can- Termo n.' 622.756, de 27-12-63 - para forra: casas, massas ants-ruidos a s ca coalhadas castadha, cebola, crava Mancai S. A. -- Indústria e Coméxclo

para uso nas construções. parquetes,
portas, portões, pisos. soleiras .para por-

mentos para alimentos, colora,bas,
chouriços. dendê. doceá. doces de fru•
tes, tijolos. tubos de concreto, telhas. ta- tas, espinatre. essências alimentares eistos tubos de ventilação tanques de ci- padas. aninhas. enxovas. extrato de tomento, vigas, vigamentos. vitrôs
mate, arinhas alimenticias. lavas, té•
cuias flocos, tareio, termentos, - talião.
Termo n.o 622.743. de 77-12-63
figos, trios, tentas secas. naturais e crisA ntonio Candido Gomes'
talizadas; glicose. goma • de ,mascar. gor•
. S s a Paulo
duras,' grânulos, grão de bico, gelatina.
goiabada geléias. herva •doce. nerva
DELO*
mate, hortaliça. lagostas. liaguas, leite.
'Segni=
condensado. leite em pó. legumes
conserva, lensilhas, linguiça, louro masClasses: 12, 13, 14, .15, 22, 3, 36 37, sas alimentícias mariscos manteiga,
48 e 49'
margarina. marmelada. macarrão, masTitulo de estabelecimento,
sa de tomate, mel e , melado, mate. massas para mingaus, molhos, moluscos,
Tertno n.° 622744, de 27-12-63
mostarda, mortadelaa,nós moscada, noFreixo S. A. — Empresa Cine Teatral'
' coniestiveis, ostras, ovas;
rs
São Paulo
pães, paics pralinesap.m an'a. pôs para
pudins, pickies. peixes: presuntos. -pa'LIXO
tas petit-pois, paatilhas., pizzas, pudins;
CINE.TEIST
queijos, rateies balanceadas para animais, requeijões.; sal, sagss ,sardinhas.
ccrnercial
aanduiches. salsichas salames, sopas eu.
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
Têrmo n.° 622.745, de 27-12-63
Brasaço
Wasiinas e Ferragens Ltda. trutas; torradas. tap.ota, tamaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alir.; so Paulo
mento de anuais 'e aves, torrões."
toucinlia e vinagre

Casse 6
Máquinas e suas partes integrantes, não
incluídas nas , demais classes

EVERPARTS
Ind. Brasileira

Tèrrno ri.° 622.750, ale 27-12-63
Farmácia 'Santo Ubaldo
r"

Classe 21 • •
Paradistinguir: Veiculos e suas partes
integran
tes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, anuirtecedores, alavancas de câmbio, barc-os
breques, braços ara velculos, bicicletas. carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros' amuulantes, caminhões.
carros, trato:es carros-berços._ carrostanques, carros-irrigadores. carros, cais
roças, carrocerias.. chassis, chaas circulares par à veículos, cubos d.e veiculos
carrinhos para inquinas de escrever,
corrediços. para veiculos, direção.' desh
padeiras, estribos, escadas rolanti s. elevadores para passageiros e para caiga
engates para carros. eixos de J.,es,áo
4reios, fronteiras para veicuioa guidão
locomotivas, lanchas, motociclos molas.
motocicletas. .motocargas, moto furgões.
mau/veias. navios. Onibus, para-chcinues,
para-lamas, para-brisas, pedais, panzões.
rodas para, bicicletas, raios pára bicicle.
tas. "2 buques. radiadores . para veiculos.
rodas para_ v. eicinos, selins. tricieles • ti.
ranies para . veiculos, vagões. velutspe.
des,-"varetas de controle do atogador e
acelerador. tróleis, trole:bus, vm'aes de
.carros. toletes para carros

SANTO UBALD1
• Ind.. 13rasileira

Têrato n.° 622.757. de 27-12 63
Panificadora "Silva" Ltda.

.S

•• BRASAÇO
Ind. Brasilekrtk-

de Metais em Pó .
São Paulo

'resino n.° 622.746, de 27-12-63
•
•
Rotaryr
E-•u-namentos
Para Indús- Para distinguir, COM.) marca genérica
.
Ltda. .
produtos ' farmacêuticos
o Paulo
Termo - n.° 622.751, de 27-12-63
AmArrik
Atelier Fotográfico Avanço Ltda.
São Prulo

Êrlalzileira
:se 16
•
Material -sea.
semente paar construSão e adórno de prédios, estradas, não
incluídos' em outras classes
•

Termo 'n.° 622.748, de 27-12-63
Casa
Soutiens Ltda.
'-' sra Paulo

SOUTIENS

Ind.'Brasileira
:1:.:sse 36
Artigos de vastuários de tãda sorte,
inclusive.d s esporte e para criança
Ternio
622.749, de 27-12-63
Bar e R- '
Veleiro Ltda.
P-10

VELEIRO • "
Ind. brasileira,
1Prse 41

Avzç

Ind, Brasileira
50
Impressos
Tenno n. 9 622.752, de 27-12-63
Istnão Ltda,
Luiz Teixeira
•
SRo

CASA LUANA

C.m.-se :50 •
Impressos •

Ind.. brasileira
C' r' 41
Pastéis:
Termo n.° 622..754. de 27-12-63
Movitronica Indústria de Apnrelhos de
Telecomun'caaõss Ltda.
São

MOVITRaTICA
Ind. Brasileira

Têm on.° 622.755; de 27-12-63
Alcachofras
aietria, alho, aspargos
• ,ãçúcar. alimentos 'para animais. amido "Mortas:1W" Representações. Comércio e
Constsuç es Ltda.
amendios, ameixas amendoim, araruta
São Paulo
arroz, atum. aveia, avelãs.--szeite. azei.
tonas; banha, bacalhau, batatas .- balas,
biscoitos, bombons, bolachas baunilha,
MORUMBI
-Sfé em pó e em grão. camarão canela
tals pau e. em pó. cacau cirnas, chá.
traramelos, chocolates. confeitos. cravo.
Ca•-se• 50
il ereaia, cominho creta ecie leite, cremes
Impressos
-

Ind, Brasileira

•
' Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas teitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpercatas. anáguas, blusas,
botas. botinas. blusões, boinas babadouros. bones, capacetes, cartolas, carapuças, casacão. co tetes, capas, • chales.
cachecols, calçados chaeups, cintos,
cintas, combinações corpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções, calças, camisas, camisolas. camisetas. ,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas, casacos, chinelos dominõs. echarpes. taitasias fardas para militares colegiais, fraldas. galochas, gravatas, gorros, logos de binem, laquetas. leques,
luvas, ligas, lenços, mantéis' meias,
maiôs. mantas, mandrião mantilatas. paletts, palas. penhoar. pulover. Merinas,
peucias. pouches. polainas, Mamas. punhos, perneiras. gu.monos. regalos,
ra pe dp chambre. roupão ícibrctudos,
suspensórios, saldas de banho. sandálias
sweatera. shorts sungas. golas. soubens slacks, taier, toucas turbantes,

Têrrno n.° 622.763, de 27-12-1963
Garça Bolsas Ltda.
São Paulo

Termo n.° 622.764. de 27-12-1963
Condevesa
Concessionaria

Veículos S.A.

•PETEOPOWS
Ind. Brasileira

Ind. brasileira

Casse. 12
Botõss

Classe 21'
Automóveis

Termo nP 622.759, de 27-12-63
Silver Indúst - !a e Gernércio Ltda.

Têrino n. s 622.765, de 27-12-1963
Sonelma Indústria Metalúrg co Ltda.

S'a P-,10

Óleos de qualensat espscie para numa,
nação, aquecimento e lubrificação. Pe.
trólea refinado, semi-refinado e não.
refinado, com ou sem a mistura de
óleos minerais.. animais - ou vegetais
gra a ilaminaçáo aquecimeato lubrificação ou combustão; e gratas. Pra
ricaça° ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustiveis provenientes de Petróleo
Termo n.• 622.760, de 27-12-1963
Heinrich Wilhrlrn Sclimaz
São Paulo

UIRAPURU CUM

Classe b
Aparelhos de teleccniunicaçãO

•SIMONA

• Ind. Brasileira

Termo n.° 622.758. de 27-12-63:
Indústria de Botõss Petrópolis Ltda.
.
• S', o Pp itlo

LAcISSC 4'

CABEIO

-

•
vs..1A
5PP'aule
ind.. brasileira

SILVEI
ind. Brasileira
s Termo n.° 622.,. d.? 27-12-63
Pastelaria Cs -rSa Ltda.
2
.

Termo ri.° 622.762, de 27-12-1961 •
Con recções Simona Ltda.
• São Paulo
•

Ind. efititi leira

*Brasileira

Classe 6
Para distinga::: Máquinas industriais e
equipamentos '-clustriais, não incluídos'
em outras classes'•
•
Tènno n.° 622.747, de 27-12-63
Paru — Forn , --dora Auxilith dt Mate;
Ltda
-

Maio de 1964

Classe 33.
Titulo

-

Termo n.9 622.761. de 27-12-1963
Açougue São Francisco Ltda.
• São Paulo

P-

CONDEVESA

São P,'‘,In
-

r

s0.Nmix4,
Bra sileira-

-

•

'
Aço em bruto. at:C.) pr.:parado. aço
doce, aço para tipos. aço para molas,
açc instrumental e ,á pido..especidlinente trabalhados., bronze bronze de' manem bruto ou parcialmente idos.
•

cimento metálico. •cobalto em bruto ou

parcialmente trabalhado,- couraças estanho em bruto ou parcialmente Caba.
uhado. terro. terro maleável, laminas de
metal latão em fõlhas limalhas. manne..
Elo, metais estampados, p iquei, ouro,
papel de estanho .platina, poeira de
zinco, prata. soldas. tisi.ngstenio. zinco
corrugado e zinco em tOlhas
•
Tèrmo n. s 622.766, de 27-12-1963
Mecadinho "Serra Azul" Ltda,
São_ Paulo
• Classe 91

—
SIO

FRANCISCO
Ind. Brasileira
Classe 50 Impressos

.Ingini"atfire'lra,
Doces ds le:t cisai cazessvaaisatas •èsas,
passadas e - cristalizadas, le.gutnes em
'conserva, pildes, t"peixes em' conserva

-
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Terça-feira 5
Termo n.o 622.767; de 27-12-1963
Malraria Italiana Rozanna Ltda.
São Paulo

ITALIANA ROZANRA
Ind.. 13ragi1eira

Têrnio
Redes

n.o

622.772, de 27-12-1963
Representações Ltda.
São Paulo

,R 2

-D

E R,

Termo n.° 622.768, de 27-12-1963
Plasticos Boaplastic Ltda.
ao Paulo

BRIAKY

Ind.. Brasileira Classe .39
Chupetas
Termo n.° 622.769, de 27-12-1963
Cris-Mar Confecções de 'Roupas
P -ofiss cma is Ltda .
Pa• ' •

ANTE-TRUST
Ind.. Brasileira
•
Para dis. s uis Artigos de vestuarlos
e roupas teitas em geral: Agasalhos.
aventais. alpercatas. -anaguas. blusas.
botas. botinas. blusões. boinas baba.douros, bi nes. capacetes, cartolas, cara.
pueas, casado. coletes. capas5 chales,
cachecols calçados, chaéups. cintos.
cintas. combinações corpinhos. calças
de senhoras e de crianaas, calções, cal.
camisas. camisolas, camisetas
ças.
cuecas. eroulas, colarinhos. seiros.
salas.' casa.os. chinelos dominós. achar.
pe's, tanta sis tardas para militares colegiais. trassas. galochas, gravatas. gor
ros, foóos de 'ingeria. jaquetas, leques.
luvas, lig is. lenços mantos meias.
maios. maiaas mandrião mantilhas paletós. paias penhoat. pulover. pelerinas
peugas, p. nes. pola . nas plumas. pu
nhos • pe sieiras, quimonos. regalos
robe de ha at b r é. roupão sobretudos
suspensórios sa'icias de banho. eanclanas
zweaters snorts. sumo% .atolas. sou
• tlens siai as, tater. toucas, turbantes
terms uniformes e vestidos

Têrmo n.° 622.774, de 27-12-1963
Magazine 24
Mak: Ltdõ.
São Paulo •

e

24 - DE MAIO
Ind. Brasileira
Artigos da classe

Classe 50
linressos

Maio de 1964 1377

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
pertumarias em geral: Almiscar. agua
de beleza. agua tamai. água dr iavanda.
agua de colónia. arminhos agua de
aluna. agua de rosas. agua de eltazeuas. atnonia perfumada aquieta. etn po.
eu. pedras, para banho, ordhananas,
bandolinas. batons. cosméticos para o
cabelo. pestanas. cílios e bigodes.
crayons. cremes para a pe..e. carmins.
cheiros ern pastilhas. em molecas, em
lenailhas. em trociscos e em piltnas,
cremes para barbeai. cremes dental.
depilatórios. desodorantes, dissolventes.
casem ia,. extratos, estojos os perfume&
crems psra limpeza da pele. e. adra base
de .2,5 de arroz esmaltes para unhas
esuivas para deus. • cabeio, roupa&
cil.os e unhas. lixa:lures oara o cabelo.
pestanas. Mitos e bigodes. .ivela.s, para
o cabelo. gia.erina pertumasia paia uso
de toucador. grampos para c. cabeio.
pára maquilagem. lança-pertornes. loções. líquidos dentifricios, ern pasta. em
geiem de petróleo pertumada lápis.
sabão em creme. em elixir e em pó
líquidos para ondulaçao. permanente.
lixas para unhas iaque. 61.: \me para o
cabelo, pasta e pós para James. perita'
me& petróleo para uso de toucaddr.
pastas e pó para as unhas, oisn•pons
para pó de arroz. papeis Derramados.
carminados. e com N5 de arroz pentes.
pomadas perfumadas para a embelezamento da cutis. pon-ons. pó de
arroz
Termo ta° 622.773, d.s 27-12-1963
Coperauto — Comercial Patrona de
,
. AutomóveiS Ltda.
São Paulo

—

Tê:mo n.° 622.775, de 27-12-196j
lodos a de Colchai Argel Ltda.
São Paulo
.

ARGEL

Brasil6ire
sl

Colchas, fronhas, lençóis e toalhas
Termo n.° 622.776, de S7-12-1963
Comercial Pereira Lt-¼s:
2isasia

PEREIRA.
Brasilhira
Classe 41
Açucar, arroz, bacalhau. batsaa, biseoitcs, carnes em conserva, doces em geral, farinhas f utas em coa.seivas, massas alimentícias, pães, queijo, salsichas
e toucinho
Termo n.0 622.777, de 27 52-T63
Indústria de Máquinas Subalp na Ltda.
SSD Pr"a
•
SUBALPIN
Ind. Brasileira
LaR.S5C t.)

Furadeiras e serras de fita
Termo n.° 622.778, de. 27-12-1963
Sabino
Mecânica Industrial Ltda.
São Paulo

MINO '

Incl. Brasileira
Máquinas 'para tab.icaçso c'ai calçados

Termo .- s 622.770. de 27-12-1963
Cambos Tupy Ltda.

COPERAUTO

TUPY
Ind. Brasileira

IND. BRASILEIRA

Teimo n.° 622.779, de 27-12-1933
Alberto Placido Junior e Alfonso
Estevez Fabeiro
,Sto Paulo

In5.9fleir8
(....,asw

Terino n.° 622.782. de 27-12-1963
Mauro Ceara
r--, "sala

•DISCAI&
Ind. t3ragileira
Alimentação de aves e aflitivas, alfafa,
feno, rações, rações balanceadas, milho

e

amidos

Termo n.o 622.783 dg '27-12-1963
Nladei eira Curitibanos Ltda.

CURITIBANOS
Ind. Bragileora
Madeifas brutas e beneficiadas, aplalnadas, serradas, mads ras para ser smpregadas na fabricação de móveis em
geral

Carimbos de- borracha e de metal
Classe 21
-Pasmo ra s 622.771. de 27-12-1963
Represente 5es e Comércio Comprima Para distinguir: Veiculos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, auto.
Linatasla
móveis. auto-caminhões aviões amortecedores. alavancas de cambio. barcos.
breques, braços para veiculos. bicicle
az. carrinhos de mão e carretas, cami.
ulronetes. carros ambulantes, caminhões
•
carros tratores, carros berços carros
Azul da p.ersia. azul ultramai alumi.
nio em pó para- pintura. aaatc, nitrico. tanques, carrosarrigadores, carros. caralumen, água oxigenada, :iqua raz, ál- roças. carrocerias. csassis. chapas circool para tias industriais alvaiade, culares para veiculos, cubos de veiculo&
and-corro:avo& ácido arsênico brilhan- carrinhos para máquinas de escrever.
tes a óleo brocnoreto de amanha. Lacro- qadeiras estribos, escadas rolantes, elematos. cloreto de sódio. cloreto de vadores para passageiros e para carga
amónio, cloreto de potássio ca.. noaato engates para carros, eixos de direçâo.
de sódio.- corantes para uso ta industria freios. fronteiras para veiculos. guidão,
mineral. c rosoto para mdustria carbo- locomotivas: lanchas, motociclos, molas.
nato de rnagnésia, cloretc de zinco. motocicletas. rnotocargas. moto Furgões
cloreto de cálcio. esmaltes goma laca manivelas, navios. órilbá. para-chocmes:
preparada glicerina para esc na in- para-lamas. para-brisas, pedais, pantões.
dústria. hiposolfito de sódie ioduretc rodas para Sicicletas, raios para biciclede arriam idrosolfito, laca masss a tas. reboques radiadores para velculos
base de i'aeo para correçãso le 'andaras.
-odas para veicu!os. selins. tricicles. ti.
nitrato. Mais& potássio de sódio po.
'tássio para uso na Inchi satiza secantes -antes para valsados. vagões, velocipe
para tintas. sais de,, 'arsénico usados les. varetas de controle do afogador e
na indústria, sulfatos.. tintiis, tintas, a acelerador. troleis, t roleibus. varam de
carros, tolete, para remoss
álcool, vernizes a aicool
'

amendoim, ameixas. amêndoas, araruta,
arroz, atum, aveia, avelaz azeite, azei.
tonas; banha, bacalhau, batatas. balas,
biscoitos bombons, bolachas. baunilhas
cate em pó e em grão.• camarãó, canela
em pau e em - pó, caca 1' carnes, chá,
caramelos. chocolates5 contmtos, cravo,
seara, cominho. cretne de 'a:te. cremes
Omita:cios troca... compotas, can.
gica. •coa.hadas, caaSanin, cebola condi.mcutos para . alimentos colo-antes,
chouriços, dendê, doces. nous de trutas, espinatre, essências alimentares, em.,
padas, ervilhas, _enxovas, xtrato de tea
cgate, lambas alunenticias favas. t‘
cuias, flocos, tareio test:lento& teijau,
tigos, trios, trutas secas, tafuraâ e cria.
tanzanas: gacose, goma de mascar, gorduras. grânulos grão de bico, gelatina,
goiabada. geléias, herva casse, herva
mie, hortaliças, tagestas. unauas leite,
condezsaao leite em pó. egurnes em
conserva, lentilhas, linguiça ouro. masa
soa abwentdias, nzarisCos. manteiga.
mi' • qaric s marme'ada. macarrão massa de tomate os s - melado, mate. mas.,
sas pasa minoaua. molhos. moluscos,
nicaarda. mortadela: aos moscada, nozes; óleos comestiveis ostras. °vagi
pães, paios pralinéa. pimenta pós para
Miam pakles. peixes, presuntos patês. e petit-u.s pastilhas. pizzas pudins;
queijos, rações-balanceadas piai, -animais. requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sanduiches. salsichas, sairnes sopas en.
latadaS, sorvetes. sucos de romate e de
trutas: torradas. tapioca. tarnaras
rim treenasos. tortas. corria para ali..
mento de an,mais e aves, um pões. toucicinho: vinagre

Têrmo n.° 622.78.4, de 27-12-1963
Metalúrgica Poliluz Ltda.

poLiwz

ind. Brasileira
•
Classe 50
•
Fórmulas impressas para tele-colaunIcaa
ções, para cartas,' para cartas-bilhetes,
para cartões postais e_ para qualquer
corespondênsia de caráter sedai: prestação de serviços telegráficos, cabográ•
Ecos e radiotelegráf os

ii

Perrage.ns ferramentas de -roda espécie,
cuteiaria em geral e outras artigos de
metal. a Saber: alicates, aiavancas. armales para óculos. arruelas argolas,
aldravas, armasões de lista; abridores
de latas, arame liso ou raspado assadelras,'açucareiros; broca, engomas. bat.
acta& bandeias bacias. ba.dea pombo.
alerta, bules: cadinhos cadeados. casa
Termo n.° 622.780, de 2/ 12-1963
tlçais. colheres para pedreiros. correnFábr ca de Doces Itariri Ltda.
tes. cabides. chaves, cremonts chaves
São Pr---'a
de parafusos. conexões paro encanamento. colunas caixas de metal para'
aortões, canos de metal. :heves de tenda. chiare inglasa cabeçoes canecas.
copos. cachepots centros is mesa co.
'IND. BRASILEIRA
queteieiras. caixas para acordicienamento de al,mentos. caldeirões. caçara..
Classe 1!
Ias,, chaleiras. cafeteiras .conchas. coaAlcachofras. aletria
alho. aspargos, dores distintivos. dobrasas • enxadas.
açucar, alimentos para animais, amido, enxadões, esferas, engates, esguichos em.
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Urra° 11.• 622 .790. ds 27-J2-193
haraticidas, carrapatiojdok ,zt" 9 4 . , .f,L 2 9 . de 14-09, ad irbadciras, andazboa mear
fritei _ paro (arreios, estribos. aderiu
Lhaltada
tonna, creosoto, desAdoraptes. desitrte- atroa a enspilhadoret —combinados
paro .arrtios, esPuMadetras; nrairres,
tantas, defucnadores. extermipadoreo de ao-sacadores niecanicoa para agriculhrSão Paulo
• NICts, Jego pant CPrtar tegle• tern>
1 pragas e hervas daninhas esteallzan; ri, batedeiras para cereal., bombas
Lgø
facikel. tee.b.aduras .ferro
tas, embrocações para agariata enxer- para adubar. 4eitaddrsa, carpldeirba.
ama a sarvão. trldtiraj, tuia, fbrina,s
to& farinhas de asilos. featillita‘mtos tosa ceifados para anos. cbarrsiaa pára egetpara doces, jrpps pa a eztra.daa
ElshilWON1403
fatos, torrnicidas, hanigantea, tungici cidutura, cultivadores, debulhadores.
ferro. frigideiras; ganchos, ,gre;has. par-,
INDBILTABIOS
das, glicose para fins veternários que- dearocadores, desentegradores, easeragatoa ganchos para quadros, gonzos para,
'MTDA
ao. herbIcialas. hiset.cidos, iat, etttugos, or.es para a agricultura, tscarrificadocarruagens; , ta,Sign.ias. Urna& lánn"sas.
larvicidas. miarobicidas, niadicarsentoiam,
Nome Civil
Coleareis . latas de jJ. Jarras "nachadi"11lt4c12 "ril.,14_,....,_
_Á
para animais, aves e pelica. Óleos de.
ohm. raalaSpara Aortas. Zelai .Para
""r"'''eul;s'
g."'"'"'"•
„.
Têrmo -n.° 622.791. de 27-12-1963
sinfetantes e veteiinártoS. actrõleos
veoraiaoas: JaallelOS waJreta,,
Sotas para amuo, graaes as &ocos
Incrisa S.A. Indústrias de Cristais altários - e desinfetantes. papel fumega pa deltas, máquinas batedeiras pata
ses. navalbas Puas 4,4 Ora2oa, para
Orlo,
pós
inseticidas.
paritaiticialas.
fun.São
Paulo
-fusai.pgãe,
purfa4Ass. ownSraS
aua/tu
p
ra, m áquinas ineetdpgss,
glcidas e desinfetantes, preparaçães e guiam vaporizadoras. suaguicas
Pão Porta.-J4,43 Palaaral, Nuar,JAS: ,t01;
produtos Inseticidas. tertnictdas. desta,
(tatua. ;atos paaa pias. aeOtaga aagaedi.
a 1,1 t O
'coagir, máquinas niveladorat de terra, fetantes e veterinários. raticidas, 4equéxes sermiços .d.c .ca r .serras, ser.
per4uradoras para a agrtcti.
t nd, lirandlotro
, vete- "1""
'sabões
fins
veteeinârtois.
dios
para
sotes. subas sa,carrothas, sesour5s..14lhern, talhadetras torg
rinarios e desinfetante. sais para LIO 4ra• 41aquin" 4c plantar, olOtOChar " •
Classe 14
s- 104~e •
reO de ira
aVicolas. borticulas,. sanitários e vete. 4.11".•
travadetras,
Jgraale,, :torPetral,
eiceãr. para stillatae,, dis
.'4Vidro comum, laininadia•oabalh do rinárias. sulfatos, superfosia to*.vin
.acua tOçaf,
OitUrar, de esfarelar 14ai,
em tddas as torirns e preparcia, vidro para aves e animais. mancam. contr. 499quira
'Urino n.° 622 .785, de 27-12 4963
cristal para todos os fins, vidro ilidias,
'Lanches Connys Ltda.
insetoe.- animais e ilr-rva daninhas para erl9n40. para matar brangaa
outro* insetos. para bunda; e pulveri,trial cora telas de 'metal vu cotupost
São Paalo
Classe 3
'geles espeoials: ampolas, aquários, as Para distinguir produtos farmacêuticos Mar desinfetantes. Para adobar, para
Agitar • atoalhar palha, para colhe!,
aadeiras, almolariaes, bandeias, cubeem geral (Remédios)
CONNYS
algodão, para colher cereais,. máquinas
aas, cadinhos. cântaros. cálices, centre
Classe
5
•
Ind. orasihnra
de mesa, G i osulas copos, espelhos. as. Aço em bruto, • aço pieparaao. aço amassadora, para fins agrlcolas de
' .
aarradoiras! frasco, .formas .para doces doar, aça para tipos. aço fundido aço •cortar Arvores. para esgalhar, Para cafôrma opara laraom, fios de vidro, aar. paraialmente trabalhado. aço pálio, aço picar. maquinas .comhinadas para asratas, gaaraities, graus, aloboa. haste, refinado, bronze. bronze em -toado ou mear colmar, de deabanar, para ta.
Classe 41.
•Pratos rápidos .variados, faipa çin geral ¡anua 4amdiuerus. licoreiran, atainadei. parcialmente trabalhado, bronze da Saar, macitiinas e mobilies para . torra..
ras. inantegueiras, pratos; pires, porta. manganês, bronze cru pó. 'bronze em Peat, maquinas toscadoras. ordemad,)" lanches sanciaichas e Patiagualras
res afirabiCO3, raladores meetuticos, tojóias . pciliteiros. potes, pendentes, Pe. barra,- em fia, chumbo em holt
Têrmo n. 9 '622.786, de 27-424963
destaig, saludeuus, serviços para re- parcialmente preparado. cimento Me- ias compressores , para a agricultora,Dr. 'Jorge Zalszupin
trescos saleiros. tubos. tigelas, traves- talica cobalto, brido ou parcialmente saci:tildaras . sevradeiras segadeira),
São Paulo
aas.. vasos, vasilhames, vidro data vi. trabalhado, couraças. estanho bruto ou socadores de terra, tosadores de gradraças„ vid'ro para ' relógios, varetas parcialmente trabalhado, ferro em bruto ma, tratores agricolas.`vahadas para
máquinas agricolas
...Vidros para "couta-gotas, vidro " paro bruto pu parcialmeate trabalhado. tarro
. automóveis e para para -brisas e
Classe a
em barra, ferro manganês. farra velho.
JÁNNETTB
tiraras
gusa em bruto ou p taltnente traba- Para distinguir: Artigob e aparelhos
lhado, gusa temperado gusa male.ável, eletriws e eletrônicos em .garal apare.
Têrnao n. 9 622.792. de 27-12-196,3
l aa, latão lhos e artigos para, instalações elétricas
Classes: 33 e 50
'Corimbo" Companhia B- • asileira — lâminas -de metal. Ima cio fo
em
bilha,
latão
em
chapas.
latão
em e hidráulicas, conjuntos de peças óticas,
Insign a Comercial
irniga‘çao e Colonização
formando diversos aparelhos de ótica.
vergalhões.
liga
metálica,
amalhas
•
SM PPalo
magnésio. manganês., metais não traba- isstalatLlea elétricas e artigos detricos r
Trmo n. 9 622.787. de 27-12-1963
. bados ou pencialmente trabalhado. me- eleti‘Micps para automóveis, aparelhos
Iolanda Lhullier dos Santos
; tais em anatsa, metais es•ampados. e iscessorips de radios. aparelhos e loaSão Paulo
A
metais para solda, niquel, ouro zinco trumantos didáticos. instrumentos dc Preeis4o, instrumentos cientifico., acende, clas
aa
a
corrugada e zinvo
IMIGRA Oa
dor ef. acendedores elétricos. acumuladoClasse 6
OODONIW40
Para distinguir. Máquinas e partes. de res elétricos apitos. aspiradores de pó.
taclores de microscápios, agulhas tiara
EDITORA ::,ATESE
/ máquinas para todos os fins industriais:
Ti:anos, tis. 672 .793 a 622 840, de 1,4,4áqu',Inas de rosquear, serras inecâui- antenas. amplificadores, anemometroa.
Já ,.
' cas. motores elétricos, alternadores,
fer a amperõmetros. assadeiras elétricas. 'aduo•
27-12-63
aarnentas e placas para tornos. gera- Aquecedores. abat-jours, alto-talantes.
1"!•!.reck-,"
Ltda.
Classes: 32, 33. 38 e ao
dores, plainas, máquinas de furar e cen- tonografos. aquecedoras de ambiente.
Titulo
trar, tornos mecânicos, prensas mecâni- aparelhos de controle e medida, apareaí
ças, máquinas amassadeiras, misturador lhos de expurgo utilizado na limpeza e
S -X 0 MARCOS
n.9 622.788 ',:te 27;12-1963
da barro, máquina compressora máquia desin fecção de _sestinas, inictorios e
.."` NUMI S.A .
,AllIniniSt ação de Bela:
nas addtadas na copnstrução e conser- Put"os locais, aparelhos- de ligações paINMSTRIA
BnAsiLn/ni
e Nauócios
• v“çZo de estradas, mineração. aorta de ra banaeiros. aparelhos de ar refrigeSão Paulo.
(_„VZ ".0
1 madeira, movimento de terra, carretos rado aparelhos de ar c ondtrionadeN 31.
Azul
aiao .outros fins industriais. elevadora, inâaunio em pó para pintura, ácido nítrico. ciaialaz, •deaernpalhadoras, descascadoras, ap :relhos de alta Casão aparelhosapapara
descarga
de
água.
tomáticos
NUMI
raz. ál- ,04acada„, bru „ki.or„, claudicada".
aliariam água oxigenada.
relhos de ar refrigerado
coo) para- 1 7 113 industriais, alvaiade. ventiladoras, moinhos para cereais,
Industria Brasiliwa
Classe 9
anti-çorrosivos. ácido' arsênico. brilhan- Mágidua3 soçadoras, trituradoras, pul.
tes a óleo. bromorato de ',andino, bicro- verizadoras, frema politrizes. tranchas Para distinguir; Instrumentos de latina)
matos. cloreto de sév.lio, cloreto de tew,,,, tupiaa, maquinas de musical e suas partes integrantes: acorCLi sse 16
amônia. cloreto de patássio. carbonato
deão, arcos bandolas, bandolinas, boniMateriais para construção, a saberi nau- de sódio, corantes para uso na indústria Abrir chavçtaa, marteletes, ventiladores, PO, hongii, banjos,, baterias, contrabalexausto:T;'
para.
forjas,
_bombas
emititalos adornos para teu., cal. cimento. mineral creosoto cara lrid4 Rtri a• Caiu"
/unas, rotativas, de deslocamento e a xos. cordas para instrumentos rausicala.
„ ,colanas, escadas, esquadrias, eattiquaS, nato de magnésia, cloreto da zinon.—, pisoo
para todos os fins, atletas, cal- calcas. caixa de rufo, clarinetes, wa.. ladrilhos, lajes, mosaicos, sacadas,
cloreto de cálcio, ermaltea, 9ciana-bca de'iras e turbinas, injetores para
quinhoa, castanholas cravelhas parã instelhas, t jolos e vigas
preparada. glicerina Pa ra .050
ir4" &iras, válvulas e transportadores au- I trumentos, eordais. cosnetaa., clarins, esdustria. hiposoltito tle
s
i5clio.
lodureto tomátkos de alta e baixa 'pressão. tolos para instrumento* musicais. estanTérnio n.° 622.79 da 27-12-1963
de amônia. idrosolfito. faca. **assa ,P
praneaa hitiráidicas, martelos mecânicos darte, fagote, flautas, gaitas guitatiaa.
Fiação e Tecelagem Peloaini Ltda,
base de 61ro para correção de °int ira's, a 01W:dna" arnadoras, maciidnaa opero- gonzos. harpas, harmonicas, mactra maSá. Pauta
nitrato. 61eo.s. potássio de *Adio ,p3 leiras, rotativas eu cortadoras para usiracas, ocarina, orgãos, pitano, pandeitásslo para uso na iadúst-la. secantes .ima ferro,
aço e bronze, máqubstis 'para ros: palheta. planos, pianolas. , pratos.
Para tintas, Sais de arsênico usados indústrias ,de tecidos,
teáres, ur(Kiriras. pistão, rabecão, realejos si4dOs, surdiPELOSINI
ba indústria. sulfatos, tintas, tintas n eóra qat4rias. '
eripuladeiraz, torcedeiraa, nas. saxofones, .timbarea, tamborins.
álcool.
vernizes
a
álc.,o01
Indtistria Brasueira
•siteadeiraa -tolos e Toletes" brunlitores Vim/sanes de . varas, trombones, torra'
Classe 2
para,
Substâncias f. preparações oul lnicas nsa, papel ecerceia. iirtóinlans Para fabricar chas, tambores triangulos. violas, viaankaiirma de 'aflores-4o. dínamos
- , 4, ião, violino e alcinoncelp
das na agrieultura, na hortiataasaa,
Classe '23"
e receptáculos
vPterinária e para fins arinitáram,
••
.
CIAese s ld
Teaidoa. de algo, de tkiran3Q, de a.a. saber adubos. ázicha sani^trioa looro
Classe 7
,
Para distinguir; Allaixa-lapoaa, abreriA de luta. }/e l6; de linho, de pJcs desinfetantes e para fins sanitários Máquity'd a .44tens,Itos ' para sereis usa. bocas. adetaótonsos, afastadoreitaagrafoa,
,de seda, Inclusive anantia-mosca e Insetos fia goma e doe es, lusivntoente na •agricultura e, atl ratoa 12..W'21 9450S. agulhas., para in,..de .
.eafetraras •era , peças
°anel ou papelão); álcalis. bacteck'i4las,; tor'Ictiltura a tabus sirÀos, abridores 1:00, olgodão hidrófila alicates,;, ainalgar
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Na-feira 5
Zaaa,
\aaaa.- mas. aparadores, aparadores para fins
aaaa médico-cirúrgicos, aparelhos para mas:
*agem., aparelhos de pressão arterial,
"."--1 aparelhos de diatermia, aparelhos de
talos ultra-violeta, aparelhos de raio X,
"
aparelhos
de infra-vermelho, aparelhos
asie, surdez, assentos para. enfermos, ataduras:. bisturis, cadeiras para clinica
**."--- médica, cambraia hidró cila, canulas, ca'
nulas. cataplasmas de feltro, catgut.
Ta laminada, cara para incrustações e
articulações, cera colante, cintas para
fins clínicos, cintas umbellcais, colhea_ rei cortantes, compressas de tecidos,
eostótomos, caretas; dentes artificiais
• ,a-• dentaduras, depressores, dilatadores, duchas, drenos, duchas vaginais; elevadores, espartilhos, espéculos vaginais, esponjas clinicas, estufas, espátulas, escoados, escopros, extratores, escavadoaes: fios de linho para feridas, facas:
- ganchos para músculos celafómetroa,
gazes, godlvas, goivas, gesso, grampos
para soturaa, guta-percha; histerame.
- troa; irrigadores, instrumentos chalro:- cos para operações; ligaduras de cá. chamo. llquidos e pós para limpeza e
polimento ara fins odontológicos, lixa,
luvas e dedeiras de borracha, limas para ossos, lancetas; massas plásticas para
. fins odontológicos, mascaras para artes
tesia, mesas de operações, mesas para
curativos, martelos artificiais; perfura. .dores, pés e braços artificiais; placas
para obturações de canais, porcelanas.
protetores para seios, pincéis para garganta, pinças anatómicas, protetores:
rolos drúrgicos de lã de pau, ruge e
r.odt.a para desgaste dentário. retorciapio bugia, ruginas; saladeiras, • salada=
teca, seda e crina para souturas. sacos
para gelo e bolsas para água quente.
*ondas, seringas para lavagens e lajeções. serras, serras para raquiotomis:
tampões higiênicos preservativos, tira.
leite, termômetros, tesouras, trepanas.
toalhas higiênicas"; ventosas, verniz isolante para fins odontológIcos
Classe 11

Ferragens e terramentas de Cicia espe,
de, cutelaria em geral e outros artigos
• de metal não incluidos em nutras ' cias- bises. argolas, armações de metal, abrases: _Alicates, aldravas, arruelas, arredores de latas. arrames lisos ou farpa.
dos, aparelhos de chá e ca1é, • assadeiras, açucareiros, brocas, bigornas, bai
zelas, bandejas, bacias, baldes. bombo,
aferes bules, colheres para pedreiros.
camisas para cilindros e trilhos, cadeados, correntes, cabides, caixas de metal
para calões, colunas, chaves, cremones
chaves de araaisos, conexões 'para encanamentos, canos de metal, chaves de
fenda, chaves inglezas, cabeções. canecas, copos, cachepots, centro de mesa
coqueteleiras, caixas para acondiciona,
mento . de alimentos, caldeirões. caçara
/as, cralelras, cafeteiras, dobradiças,
enxadas esferas, engates, enfeites para
arreios, de metal para automóveis, et',tribos. formões, esprimadelras, foices,
17"Èros para cortar capim, ferrolhos, facas. facões, frigideiras, cilindros para
laminação, ganchos, guarnições de . unetal, gastos, ganchos para quadros,
gramas para emendas de correias, limas,
lâminas, licoreiros, latas de lixo, jarras.
machadinhas, molas para portas de correr, martelos. marretas, 'matrizes, marmitas, navalhas, puas pás, picaretas,
pregos,. picões, • Ponteiras. 'parafusos.
porcas, pratos, storta-gêlo, porta-pão,
porta-Jólas. paliteiros. Panelas, rastelos
roldanas, ralos para pias, regadores.
serras, serrotes, sachos, •.sacarrolhas. tesouras, talhadeirlas, torquezas, trilhos
trilhos' para elevadores, tenazes, trava..
•dores, telas de arame, tubos para anca*naratactos, 'trincai, ' trilhos ;para , poetas'
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de correr, taças, molaipara portas,
vasos, vasilhames e verrumas

,
Classe 12
Artigos de metal comum: alfinetes, agulhas, argolas, botões, colchetes, aiedais,
fivelas e fechos corrediços. garras. grifas de metal para enfeites de .vestidos,
lnlasarnaa, lantejoulas, ilhosei- epresilhas
Classe. 13
Abotoaduras para puhhos, águas marinhas lapidadas, aitinet* para aciona'
-imas 'osoiaascl leiam . rap lojaynisan
precioso ou suas unitaçõea anéis de
adorno, balangandans, abe-rogues, brita
coa, broches, colares, contas da mentis
ou pedras reciosas ou semareciosas e
suas imitações, usadas como adornos
ot. na confaecao z bijouterias. correntes de uso Individual ara adorno, diamantes lapidados esmeraldas iapidaaas,
medalhas com. santo, pulseiras. safiras
apiadas, topazius lapidados. turmalinas
lapidadas_ e turquezas lapidadas,
Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhado
em tbdas as formas e preparos, vidro
cristal para todos os fins, vidro industrial com telas de metal ou composições especiais: ampolas, aquários, assadeiras, almofadam bandejas, cubetas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
de mesa, cápsulas. copos, espelhos, ascarradeiras, frascos, formas para doces.
fôrma para íamos, fios de vidro, garrafas, garrafões, graus. globos, haste.
jarras, jardineiras, licoreirós, • mainadei
ras, mantegueiras, pratos, pires. porta.
jóias. paliteiros, potes, pendentes, pedestais, saladeiras, serviços para refrescos, saleiros. tubos, tigelas, travessas, vasos, vaailhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, varetas.
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis 3 para para-brisas e
xicaras
Classe 15
,
Para distingir,. Artefatos de porcelana.
faiança. barro e terracota louças vidra..
das para uso caseiro, adornos, fias ar..
tisticos e instalações sanitárias; artefatos
de ceramica para uso caseiro, adornos e
fins artisticos. alguidares. almotarizes,
assadeiras, barris, bules, bidês, bacias,
bebedouros. biscolte gas, bombonieres.
andelas, anheiras. copos, consolos, caldeirões, cântaros, cadinhos. cofres,
cubas compoteiras comedores para aves.
caçarolas, canecas, centro de mesa, descansa-talheres. escarra deiras.. farinas. filtros. graus, globos, jarras, jardineiras,
licoreiros, leiteiras, lavatórios. mantaguelras. moringas, malharas, nichos pi,
res, pratos, pilões. pratas para ornato,
pias, pinos, porta aoias, potes, portatoalhas. porta-papéis higiênicos sopeiras, saladeiras. saleiros, serviços para
refrescos. seryiços para frios, cha e
jantar, travessas talhas. taças, tojelas,
vasilhames, vasos sanitários, almas
Classe 16
Para distinguir: Materiais para :Anateisçbes e decorações: . Argamassas, argila.
areia. azulejos. batentes. halaastres. b:ocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento. cai, are. chapas
isolantes. caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas, caixas d'água.
caixas de descarga pra lixos, edificaCies preinoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas.esquadrias. estrua
turas metálicas para c.csnstruçães. lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas. Material isolantes contra frio e calor. Manilhas. massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções. mosaicos, produtos , de bise asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as tirgainassits . :de chtiento e tal. hidriTulica oa(liss.

galho, produtos betuminosos, impermeabiazantes. líquidos ou sob •utras torrada
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas.. placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes. papel
para forra: casas, massas autaruiaos
para uso nas construções, parqueres,
portas, portões. pisos, soleirs.s para -tas, tijolos, tubas de concreto. telhas,' tacos, varas e venezianas
Classe 17
Para distinguir maquinas e instalações
para escritórios e .desenhos em. geral:
Arquivos para correspondancia, alma'
tadas para carimbos e para tintas. avindores de cartas, arquivos. apontadores.
beraos. para mata-borrão borrachas
brochas, canetas para &sermos. cortaores de papel, colchetes, caarabadores,
cestos para papéis e cormspondéncia.

classiticadores. dips, caiadores caneta^
compassos, cotres, canetas tinteiros, canetas esterogfá ficas desenhad.ires. data
dores com ,minas. descansos para lap.s
e carretas, esquadros., espatalas furadores, fusins, fichários. fitas para máqui.
nas de escrever, fichas para arquivosmáquinas para escrever, calcumr. e somar. fitas 'gomadas, maquinas seira
grampear. goma arábica gurnadores,
grampeadores, grampos e ganchos para
escritórios. gis godets. instrumentos de
escrever e de desenhos. lápis. lapiseiras
malhadores, mata-borrão, tvánu.nas
apetrechos para apontar lápis.. mapatecas. metros para es'crir6rios e para
desenhos, pape) carbono, pe,turadores,
pastas para escritórios, caiu leniras de
metal, pastas para escritários_ com fechos de metal. porta-tinteiros. porta.
lápis, , porta-canetas. 'aciona -carimbos,
porta-cartas, porta-blocos penas, prensas. pincéis. prendedores de papéis. percevejos. réguas. .stencis. separadores
para arquivos, sinetes, tintas para escrever, - tiralinha, tintas p ára carimbos,
tintas para duplicadores, tintas para impressão. tintas para desenhos aparelhos
para tirar cópias. pastéis 'de tintas para
escrever e desenhos, máquinas de endereçar, máquinas registradoras
. ' --Classe 18 , _
Para distinguir:" Armas e munições de
guerra_e caça: Carabinas, espingardas,
pistolaa- revolver, chumbo para caça,
cartuchos, balas espoletas; pólvora, explosivos, canhões: Focos de artificias
Classe 19
Para distinguir: Aves e ovos em geral,
inclu-sive do bicho da seda, animaát
vivos, bovInos,--caprinos, galináceos e
sumos
Classe 20
Ancoras, anéis para 'cordas de navios,
bolas, salva-vidas, bolas ,para cai:alar
nautIcas e cadeiras de eiavios. cintos
de natação,' cintas salva-vidas e bridas,
citurao de natação e salva-vidas, craques para barcos, fateixas hidráulicas
ara uso a bordo, ganchos para botes e
dispositivos para arriá-los, jaquetas oara
natação, salva-vidaa, pinos para sapa
rar as pernas de corda dos navios, pos
tes de madeira' para navios e "oupas
salva-vidas vara uso na água
Classe 21
Para distinguir: • Veiculas e suas artes
integrantes, a saber; Aeronaves,' aerostatos, aeroplanos. alavancas de freios.
amortecedores, ambulâncias. 'a adora
a h a s, assentos de veicules, aviões, automóveis: , balões, barcos, bicicletas,
barres de freios, barras de tração, bra-

çadeiras de caixas. braçadt*ras de eixo,
braçadeiras de molas. fracos de -- vet.
calos: aharretes, carros ari bagaaenra
carretas, • carretas ade artilna ia.. carrinhos de , mão, carrinhos .para perkeiroa,
carros para carga, carros para estrada'
de ferro carros, caminhões, carrocerlas,
carroças, carrua gens. carros tanques, cai-

mionetes, chassis. carburadores, chapas
de cabecalho de veiculos, chapas claaconexões de tope de veiculas, cubos paa
rd propulsores, cubos; desligadores;
xos de hélices, eixos de locomotivas.* eie
xos de veiculas, embarcações, .elevados
rei engates de borracha, engates de feriro, estribos para carruagens, estribos de
veiculas: freios autománzas. freios pneumáticos, freios para estraJa de ferro,
ferro de paralania; galeras; hastes de
veiculas, hélices; iates. injetores de ' locomotivas;* jogos de engrenagens. io.
gos de rodas, jogos de rodas para canaporte de ts.fas; lanchas. tanchões. liteiras, locomotivas; molas de borracha ' para carros. molas de .velculos. motocicletas, motociclos, monociclos; navios:
ónibus; painéis de armação de vercul.si.
para-choques. para-lamas. pontões rébaque; ess boque para transporte. rebracadores. rodas para veiculas; saveiros,
tambores de freios tenaers, tilbures, tirantes de carros, tratores trotes trenós,
tricicros, trucks de locomotivas; vagões,
2
, iseeloc2ipedes
.vaporfe.:isam
Para distinguir: Fios d ealgodão canhamo. juta. lã nylon, tios-plásticos. tios
de sitia natural e rayorn para tecelagem e para crochê; lios e linhas de toda
especie, fios e linhas para pesca, linhadas de aço para pesca
Classe . 23
Tecidos em gerai. tecidos-para con‘ecções em geral, para tapeçarias e para
artigos de cama e mesa: AlgodãO. ala
paca. cãnhamo cetim, caroá casimiras,
tazendas e tecidos de lã em peças, luta.
jersey, linho nylon, paco-paco, percatina. rami, rama. seda 'nutral. tecidos
plásticos. tecidos Impermeáveis e tecidos
de pano couro e tecidos
Classe 24 •
Alamares, atacadores para espartilhas
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fess mediu.
riais. 'bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, capas para inaveis e
pianos, carapuças para cavalos, cordões, debruns, lã, fitas, forros, franjas.,
festão, feltro para órgão, fõfos, galardates, lamparinas, mochilas, mosqueteiros, nesgas, ombreiras e • enchimentos
para roupar de homens e senhoras.
-panos para en feites de móveis, não
fazendo parte dos Mesmos, palmilhas,
passamares, pavios, rédeas, rendas,/redes, sacas, sinhaninhas para vestidos,
telas, tampos para almofadas, não fazendo parte de móveis, artigos ates
feitos de algodão, cânhamo, linho, luta,
seda, ralon, lã, pelo. e libras não .
induldos em outras damas
Classe 25
Para distinguir:- Arvores de natal, I*
be loas, bolas para enfeites de arvores
de natal, cartas geograllcas, cartões
postais, cartazes, displays, estatuetas,
estampas, gravuras, frutas de vidro, figura sde ornatos. festões, fotogra4iaa,
frutas de louça, figuras para enfeitar
bolos de aniversarias, batizados, casamentos e outral quaisquer comemora.
çags, gravuras. Imagen.aletreiros. manequins, maquetas, obras artísticas. obrai
de pintura, paineis e.- cartazes para de.
corações e par aexposiçao, projetos,
mostruários de mercadorias diversas
para propagandas, suportes artistica*
para vitrines, estatuetas para, adorno*
'e para' fina artisticos, taboletas
Classe 26
ikratfatoi de madeira em geral: Argolas, algudares, armações para balcões
e •paia vitrinas, artefatos de 'Madeira
para caixas, tapume, banderad, barris,
baldes, batedores de canse, caixas, 'cala
abes, caixobas cavaletes, cunhas, cru-
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setas, cubas. caçamba, colberea, cesta cortasses, para marclaciros, para turnsa ta/talara. shorts e-Ui:1011S, ektínAs Dell, ! de borracha. um-Jogas. GUIA:Jata& Pr&il
J1 parapàeS. cepos para cosiaha,` cabos tesos para vidros- pasta adesiva siara tiena, slacks. tala. toucas. turbantes.' setores para paca-lamas. o.wet stes doi
'aracu, uniformes e vestidos para-choques. pedal do acelerados. peol
,,.. para ferramentas, cantoneiras, engra. correias, pasta e pecisaa Para afim
Classe 31 ' dai de partida. pecas Para btiaiaa
Case 29
a.adados, estrados, amarinhas. estojos. cai
!.-premederas. embalagens de sadeira. Para distinguir: Vapanadares, eseavat Roupas brancas. para 'cama e mesa: P ratinhos Paeasnatiam Poazaa de bar
l) .
comuns, lasubazes e vassouras
Acolchoados para camas. colchas, co. racha Para bengalas e aut elas. roda-1
• escada. 'formas, gaiatas. .guarawaties,
Classa 30
bertores, esfregões fronhas, atitardana musicas. roctrzios, revest..centos de
para porta-biocosa,guarnições para coe.
e. tinas, guarniçaes 'de madeiras para' Para distinguir: Artuaçaes da , attassla- pua. logos bordados, jogos de toalhas, borracna. rodas de borracha para mód.
.utensalos domésticos. grfos, matas. dei chuvas, armações de spiard-sões, bar- lençóis, mantas para canjas, panos paro veta, sanfonas de vácuo. suportes dê
se"
madeira, palitos. pratos pip‘s. pinos, btartas. para .auartlaschuvas, cabos de cosinha e panos de pratos. toalhas de motor, sapatas do pedal le e'rNue,
'
puxadores. prendedores de roupas. pe.. chapéus de sol, capas de algodão paca rosto e bailo, toalhas de mesa, toa- sessbal° e Isdad'w• suPu.i es* semi'
pasinha cbapéua de sol, capa de seda para aba- lhas para j4ntar. toalhas para dia e Psetusátic°s• "P°rlea de `ánal'kk sall*
s., destais monogramas.s.
k`aas de Partida' sai". "as e mdad°1
s.• garfinhos e colheres para sorvetes. pa.. pão ale sol. castõss de saadrepesola pa- cale. toalhas para banquetas, gamai. de
'borracha. sur(kmas de ',orracha para
. fitos para- dentes. tábuas de passar sou- ra beagalas, castões de marfins para ções para cama e mesa; tvalhiuhas aplicação aos 4ios, telegráWos e saldas
ca.saaas
guardaschuvas,
cartões
de
asso,
-ícobre
pilo)
pas. taboas de tarne, tonta tonieras,
amos, travadores de {MN. tigelas,
Classe 38
tarnbores. tampas.suaortes de madeira. de metal, csentun, cartões de taatinag-i,
sprfos para guarda chuvas, guarda- Aros para guardanapos de papei tubos. tampas de borracha Dam conta.
rodinha, rolos, real-ias e vasos
gotas, tinas de borracha para ebboraçád
chuvas. guarda-saca, ponteira. para agiteanados. álbuns I em trantal.'áiburas
st•
de substancias quitai:na
Classe 27
beogalas e guarda-ibuvas de metal ao- para retratos e autógrafos, balões (exUasse 40 I
sa Para distinguir: Artefatos de pala ou muna ponteiras para bengalas e guarda- cato para brinquedos), kaocos para Para distinguir: Móveis em geral. de
safibra, nao incluidos em outras classes: chuvas de chifre, sombrinhas, arareas correspondéocia. 'blocos' pata calculas, metal vidro, de aço ai madeira, esto.
a-Cestas, cestos, cabos para utensílios. para lauda chuvas e viroiati de ggeard-a- blocos para anotações. boomas. ',coche fados ou aZ.o, inclusive móveis para astas não suipeasaas, caderstos cie escre
chuvas
a cestos para, costuras, cestos para pães.
ver. capas para docusstemas, carteiras. crit.ório. Armários, aramados para lia'
.
Classe 31
Caix-as de acondicionamentos. caixas
.
nheiros e para roupas usadas, alausfas
-' para enfeites, esteiras. (subornai& estos 'lonas de freio, gacheta. ais s de ve papel ou papelão.' capsulas de papei das. acolchoados para móvel& bancos,
e jos, guarnições ' para utensílios, ma/as. dação. bujões, carburador. balões de cattias de papeiho. cadernetas. cader- balcões. banquetas. bandeias. domicilia.
".peneiras, rédea. rédsas, suportes para cabeçote, bujões de cárter, bujões de aos. canas ele cartão, caixas para pa- res. peno& biombos. cadeiras. carrinhos
-. filtros, sacolas. sacos, tela: para assei- diterancial. canaletas, correias de trans pelaria. cartões de visitas. cartões co
cartões incliaes. coateti. cap. para chi e cate coa:untos para dora_
atos de 'cadeiras
missão man aseras, tampões, tubula. nitercuas.
toaria, cadernos de papel aseameeradc ruitórios. .conjuntos para sala de 'ali- ceies para vedação, vedadores, arruelas
Classe 7.8
branco para acavalo. cajerow lar e sala de visitas. ' conjuntos para
•
buchas, canaletas, correias de filtro e eia
cartões na braaso. cartuchos terraços, tardais e praia. coalastaa de
escaleres,
Para d.stinguir: Artefatos de material cordões de porta-uiala e das partes das de cartofina. chapei planograticas. ca armários e gabinetes para copa e coautomóveis.
correias
de
ventilados,
tet
plástico e de natais: Recipieates tabris
da tembranças. earra saa de pa• ziiiiia, camas cabides, cadeiras gira•
cados de material, plástico, revestimen- tro dos vidros das portas. das rodas e pela° envelopes. eiva/luras para cisa hirtas, cadeiras de balanço, caixa de
tos confeccicnados de substituta* rani- dos cuboa, feltro dos visos das portas, raios de papei, encaderna:ao de papel radio, colchões, colchões de mola. 'dia, mais e • vegetais: Argolas. açucaravas feltro para retentores. lonas dso patimj ou , papealak etiquetas. fal.has índices pensas. divisões divans. discotecas de
andações para óculos, bules. temidas dos freios mangueiras. saartgaatras alhos de cAu!ose. guardaaapoz. livros madeira. espreguiçadeiras' guarda-rota
bases para telefones. balde& bacias, asa- dos talos, do etau traseixo, do aartar, i não impressos, livros fiscais. livros de
pas, estantes, mesas, mesinhas meais
do radiador e . do filtro de ar_
ias, caixas. carteiras. chapas eatiat
contabilidade: Md a - ruo. ornamentas nhas para rádio e televisa°, *mesinha
Clae,se 32
para ferramentas • e utensit ass cruzetas
Pratos Papa- para máquinas de escrever, matavas pacaixas para acondieMaanientc de ala Ainiana,que& acuarias. álbuns ~as- de Papel 'eraLsParente:
*hos.' papéis de estanho e de aluo 1 uso. !avisara molduras para quads) porta„mentos. caixas de material a ..astiZo para sas., cartazes.. catálogos. jornais aarep papess
patas), eia branco , retratos , poltronas. poltronas-camas,
baterias, coadores, copos,- ranecas. eu- reais e estrangeiros, pultlicações amares- para sem respressilo
paptis falsava& aaeSSOIS
prateleiras porta-chapeus. sotas,
a iberas, conchas. cearas para pio casa sais cevi.stas. Psopagancla em salto, para impressa°.
forrar paredes. ape emaço cota
sotas-camas. travesseiros e
_anisas, capas para álbuns e para sapa televisa°, ornais. programas l'adifafha.i . .
ou sem pauta, papel espoa papei de1
vitrines
,çálices, cestos. castiçais para velas. aos. Peças teatra is e clatematogsafkas
^seda, papel anpenriteável. pape . era ta>
Classe 42
.caixas para guarda de able-tos. (.1e U.
e revistas impressas
Siaa pbra impressao. - papel amarado I Aguardente, na Z. aperitivos. bagaccipara
copiar. pape: para jeseatas. pa.
:chos, codores para chá. deszanso, para
Classe 34
• : pratos copos e copinhos te plásoça Para distinguia: Tapetes, 'cortinas. pas- pel para' embrulho unparineabilizado ra, batidas, brandi, bitter, cachaça, cer, de p'astac sadeiras. capachos, linóleos, oleados,
ce, veras, cidra, conhaque, extrato de mal.
•..sanar sorvetes. ca,xinhas
. para sorvetes, colherinhas. imanam encerados e panos para soalhos ei papel para aucadernar pape . para pa bteP
:genebra,
tie.
khch
rfim igengiliw,
natad09er.
gui . ternets
irr,
aerme
ai.
cravar. papel para imprunis papel
' garfinhos de plástico para •mtvetes, tospatadas
celofane.
rafina
embrulhos.
pa.pel
para
atinhas de plástico para sorvetes discos
• Classe 35
de anho. papel "st mara.squinhos, facetar, p permenf
a' embalagens • de material plást io emba- Coarcta e peles rapa:atlas ou sido. ma- pape) celulose, papel
ponches, rum. sucos de trutas com
absorvente
papel para mitra/lhas
lagens de material plástico nata sorve- astaças. cromos. vaquetas. petleas e ar-' .baco. pape Mo. recipientes de papel. to-i
akaols vinhos, vodka • whisky
tes,
estojos
para
objetos,
espumas
de
,
Classe 43
tetatos dois mesmos: Alum iadas de cotai setas de papei. rótulos de papel.. rolai'
-mama.' esteiras, enfeites rara autanió ros, arre'os, bolsas, carteiras, caixas.; de papel transparente. sacos de papei Para distinguir: água mitieral . artificial,
veia, massas anti-ruidos. sscoadoras de chicotes de couro, tarneiraz, tapas para serpentinas: tubos post a is de cartan• água tônica, guaraná. gasosa e refrescos
pratos furas, formas para doces, fitas álbuns e para livros,- ein.balagena
cm geral
tubeters de papel
Isolantes. filmes, Hos de ceai ...ase. fachos
. Classe 41
•para bolsas, tacas. guarnições: °narra- couro, estojos. guarnições de couro para
Classe 39
Para distinguir: Bolsas, caixas.-cartelautomóveis,
guarnieaes
para
porta-bloções para chupetas e mamadeiras, gula
Para distinguir: Artefatos de borracha ras e estólos para a•conilicionananto de_
rações para porta-blocos, auarniaões cos, malas, maletas, porta-notas, porta- borracha. artetaton de borracha -para cachimbos, charutos, cigarros e cigarris
chaves,
porteaniquels,
pastas,
pulseiras
para liquidthcadores e para batedeiras
veicules, artefatos de borracha nao in- lhas, fósforos ou funio, charuseiras ci•de frutas e legumes. gaartaçõess de ma- de touro. rédeas, selins, sacos para via- citados em ataras ciasses: Arruelas, ar- garreiras,
tosasteira se tabeanteiras, caterial plástico para ate:alhos e objetos gem, sacolas, • saltos, solas e solados, golas. amortecedores. assentos para cachimbos piteiras, boquilhas e ponteiras,
trautee i para arreios e valises
guartaçõea para bolsas. gastos aliai-rias
deiras. borrachas para aros. açafates de filtros, isqueiros e suas partes integranpara cortinas. ferros. laminado* pias
cofre, buchas de estabilizados buchas. tes (Inclusive aceiras), instrumentos paCissse.36
atantrwieras.
ecos, lancheiras,
Para distinguir: Artigos de vestuários buchas para ' ,semeio. bateesse de porta. ra cortar charutos e limpadores para
Orladas. prendedores de mama . matado. e roupas tetas ent gerais Agasalhos batente de chassis, bicas para insaluidea
cachimbo, charuSos, cigaralhos. cigarros.
Tez para móveis, pires. pra •asaventais. alpercatas. anáguas. isfassis rati, braçadeiras_ bocais. bases para te
roa. pás de cosaaha. pedras punas arta- botas, batinas, blusões. boinas baba. teto:tes. borrachas para carrinhos indus- rapé. turno em fardos, em Rilhas, eles- •
fiada em cord a
ficialaasporta-paca pulseiras para .rei., doaste'. bonés, capacetes, cartolas. cara. triam, borracha para ainortecedoses.
• Classe 45 op.
elos, protetores para dom:mentos pu.
bainhas
de
borracha
para
seleis
mecham
maças. casaca°. coletes,. capas, chales
Para distinguir: Plantas, sementas e muzadores de água para aso doméstica cachecols,
calcados, chaéups. cintes. de alota,. cáenarae de ar. chupetas, cor- das para a'agricultura, a horiculura,
aorta-copos. porta-níqueis. perta .nntas cintas, combinações
dões
niassiços
de
borracha.
cabos
para
corpinhos, calças
e a floriculura. Flores nauralt
porta-documentos placas. rebites ataditerramentas, chuveiro"; calços de bornhas recipientes. suportes. murar" para de senhoras e de crianças, calções. ca) racha. chapas e centros de mesa. corClasse 46 •
guardana pos. saleiros, taba*. tigelas Ca& camisas, camadas, camisetas das de borracha, cápsulas de borracha
tubos para ampolas, tubos para seria• cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros para centro de mesa. salsos de borra Para distinguir: Adidos e pieparaçõas
gas. travessas tipos de materia l piás. saias; casacos: chinelos dominós, achar. chi') Para -máquinas, copos de borracha para conservar. polir e limpeza em geesmeril em pedra. em- pó. em dia o pes. fantasias fardas para militares. co para freios. dedeiras. deaentupideiras. ral, a saber: a/goda° preparado para
etn pasta para afiar. moas e desgastar legisla. fraldas. galochas, gravatas; ger. discos de mesa. descanso anta pratos. limpar metais e rnavels, anil, amido,
rebolos, adesivos para tacos, adesivo§ roa, jogos de angarie. jaquetas, regues., encostos. embolas. esguichos estrados. azul da Prussia e Ultramar para lavanpara ladrilhos e adesivos pare azulelos luvas. ligas, lenços. mantris meias.' rsponba de borracha era auebraiacto deria alvaiade., abrasivos .quando para,
anéis. carretéis para tecelagem e °uma amibs, mantas. mandrião manràbaS. pa. para torneiras, tios de -borracha lisos. conservar e polir, bastilha. -buchas . para
nições .de material, plástico para ;Masa let6s. penhoar. 'Subam pelerinas. ',armas de boriacha. guaentaões para !taipas; cera" para ,assoalhos, compositico. sacolas, Sacos aaquinh is vasilha- peugas, pé:buchas, pedainas, pijamas. pu- móveis, guarnições de borracha sara aaes para rampas maquinismos:: carbomês para 'acondicianamenta casos, .xla .nhos.. , perneiras, esta:monos. , retinias. automóveis, guarnições para vfieulos, nato de .otassa, -ara.: para- lavanderia;
caras; colas a ',rio e Colas pão inçltildps. sobe de chambre. roupão sobretudos. lamberas para -escolares. anastsdetergentes:- 'extrato de anilr 'flanelas t
outras ' ciasses.' par4 ,borracha para •auspeasóriosa saidiss de banho, saadallas borracha pata degraus, listas ,de borra- preparadas para impai metais a.návels,

.1

s. Terça-feira 5

Dl RIO OFICIAL (ber2o tu)

féculas para tecidos. Vis cosos; goma pa•
ra lavasderia e lavadeira, graxas para
calçados, líquidos para tirar manchas e
-_
• branquear roupas: óleo para limpeza de
• carros; 4aomadas para calçados, pasta
polir, preparados quimicos pai ra tinturaria e lavanderia próprios para tirar
' manchas de roupas, prepaados para lavar, pós de brunir metais: soda para la
vanderia. sabão em pó sabão comum,
saponáceos, sulfato de soda, silicato de
'ódio, soda cáustica; tijolos de polir:
4
•
velas
Classe 47
Óleos de qualquer espécie para iluminação, tionecimento e lubrificação. Petióleo refinado, semi-refinado • nãorefinado. com ou ãem a mistura de
óleos minerais,, animais ou veaetais.
para a iluminação, aquecimento, lubrificação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustiveis pravenica.tes de petróleo
•
Clasie 49

- Tèrcno n.' 622.841, de 27-12-63
Farmácia Farrnauno Ltda . •
São Paulo,
•
e

PARMAM
'Ind. BrabIlei r m .
Clas-¥ 3

Tèreno n. 9 622.845. * de 27-12-63
Cinepã - S. A. — Comércio, IndziaSsia
Extmtação de Produtos Agricolas
-São Paulo

CINEPI
Ind. Brasiloira
LicISU ii

ma:c. eÁ 1_1953 1381 .
guarnições para porta-blocos, guar
cães para liquidificadoree e para ba
de material piástico para ittensllios
objetos. guarnições para lxsisas, gasta;
galerias para cortinas, jarros, laminad4
plásticos, lancheiras, mantsgueiras. test"
las. orinó,m prendedores de roupas, ps
sadores para móveis, pires. pratos. pai
!tiros, pás de cosinha, pedfaa pomes ak
deiras de trutas e legumes, guarniçõia
ficiais, porta-pão, pulseiras para reli
gios. protetores .. para documentos. • pa
xadores de água para uso doméstica
porta-copos, porta-n,quels, porta •nota
porta -docusie n tos. pia ca s. rebites, rodi
sahas. recipientes, suportes, aupur •es Part
ladrilhos e adesivos para azulejo*
peças, carretéis . para tecelajena e guar
nições de material plástico para indús
tria testi', colas usadas nas Indústrias,
guardanapos.. saleiros. tabus. tigelas
tubos par; ampolas, tubos rara atriz..
gas, travessas, tipos de material, piástico, sacolas, sacos. saquinnos. vasilfmales para acondicionamento, vasos. ai.
caras, colas a trio e colas alie tqcluidas
em outras classes. para bo r racha; para
curtumes, para marcineiros, oara carpiateirom ‘rara vidros, pasta adesiva para
correia, pasta e pedras pana afiar,
esmeril em pedra, em pó. em disco,
em pasta para afiar, moer e desgastar,
reboloa, adesivos para tazos. adesivo,
. de calçados

Alcachofras, aletria, alho. asparyos
Para distinguir: :aubstancias e produ- açúcar, edirnentos para animais, amido
tos quimicos para serem usados exclu- amênclios, arneixas_s amendoim, araruta
sivamente na medicina e na farmácia arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas
Tértno n.° 622.842, de 27-12-.63
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:
ConfeCçes Belém Ltda.
café em pó e em grão, camarão canela
- SZo Paulo
j em pau e em pó. cacau, carnes, chá,
• caramelos. , chocolates, confeitos, cravo.
BELEM
, • cereais, cominho- crena ede leite. cremes
Ind. Brasileira
Ii
; alimenticlos, croquetes. compotas, can• Classe 36
gica coalhadas castanha, cebola,. condi.
Artigos de vestuários, roupos, feita; ,i mentos , para' alimentos, .colorantes,
semiaçonfeccionadas sob medida, chouriços. dendê, doces, doces de frupara homens, senhoras -e crianças, a tas. , espinaire, essências alimentares, em.
saber: Agasalhos feitos de peles natu- i padas, ervilhas, enxovas. extrato de torais ou artificiais, anáguas, aventai; 1 mate, çarinhas alimenticias, favas, fénas, bogs„Jaoleros. cominações, casa- culas, flocos, farelo, termentos, feijão,
abes. capotes, calças, calca-saias, chute Figos, frios, trutas sacas, naturais a crisloa. cintos, cintam' camisas, camisetas talizadas; glicose. goma -de" mascar, gorcalções, cartolas, coletes, corpinhos, ce duras, granuleis, gfão de. bico. gelatina,
roulas, cuecas, colarinhos. -cueiros, cha- -goiabada. gçléias, herva doce. herva
péus; dolmans; echarpes, estolas; farda- mate, hortaliças, lagostas, !anuas, leite,
mentos: gorros. galochas, gravatas condensado, leite em 'pó, legumes em
guarda-p6; impermeáveis; jaquetas; len conserva, lentilhas, linguiça, louro. masços. leques, lançaria, ligas, libres, lia sas alimentícias, mariscos, • manteiga,
gerias; mantas: meias; palas. paletós margarina, marmelada. macarrão,' masTèrmo n.° 622.847, de 27-12-63
pantufas, pijamas. peignoirs, punhos sa. de tomate, mel e melado, mate, mas- Indústria de Bijouterias "Afrodite" Ltda.
peitos e peitilhos para camisas. peleri sas para_ mingaus, molhos, moluscos.
S'ço
nes, polainas, pa p oilas, pulloverm qui mostarda. mortadela, 'nós moscadas-nomonos, quepis: regalos, robe de citam
DITE
zes: . óleos comestiveis. _aras. ovas:
•
bre. roupas de brim para o trakalho, pães, paios, pralinés. pimenta. pós- para
• Inenramileira
roupas feitas para crianças, roupões de pudins,- pickles, . peixes, presuntos. pa•Classe 13
banho; salas, sapatos, sandálias,tês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins; Abotoaduras para punhos, aguas ma.
déos. shorts, sungas, slacks, Su ciem,. queijos. rações balanceadas para anirinhas lapidadas, alfinetes para adonfar
suspen.45rios. soutiens. sobretudos; ira_mais, requeijões, sal, sagu, urdi
stuários, de metal piedoso, senda
,
les, ternos, toucas, tailleurs. turbantes; sanduiches. salsichas, salames, sopas enprecioso ou suas Imitações,- anéis da
unifcirsnes, uniformes para" empregadas;
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de ai3.orno, balangandans, berloqaes: brinvestidos; xales
trutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha- cos, broche s , colares, contas de ; metais
rim, tremoços,- tortas, tortas para ali- ou pedras. recinsas ou semi-reclosas e
Termo n.° 622.843, de 27-12-63
mento de animais e aves, torrões,
suas imitações usadas como adornos
Consórcio Editorial Brasileiro Lida
---.-toucinho e vinagre.
São Paulo
ou, na confecção de bijouterlas, correntes de uso individual ara adotava. dia-Termo n.° 622.846, de 27-12•63
mantes lapidados esmeraldas !apidadas,
ZONSOBCIO
Ryserna Indústria de Plásticos Ltda. medalhas com santo, pulseiras safiras
EDIT0RIAL
• São Paulo
'apiadas. topázios :apidadca turmalinas
,BRASILEIRO LTD*
lapidadas e turguezas lanIdadas
Nome comercial
ind.nYSEU
Têrtno n. o 622.848, de 27-12-63
agiielra
Tê seno n.° 622 . 84-1, cc 27-12.-63
Bolsas Biela Ltda
Roupas Ltda.
Ferrara
'
São Paulo
São Paulo
.lasse 21I
--- Para distinguir: Artefatos de, materlab

jogos, brinquedos, artigos desportivos t
passatempos, a saber: álbuns para recortar e armar aviões, automóveis.
aros, argolas, bercinhos, bonecas, bonecos, baralhos le cartas, bolas para
todos os esportes, brinquedos em forma
de animais, balões de brinquedo, bilhares, brinquedos mecânicos, brinquedos
em forma de instrumentos musicais,
brinquedos em forma de armar, brinquedos de borracha com ou sem assovio, carrinhos, carrocinhas. caminhões,
cartas de Jogar: chocalhos, caneleiras
para esporte cartões para Mio, casinhas de brinquedo, casinhas de armar,
cadeiras de ,brinquedo, carteiras e envelopes com Idlhas para recortar e
armar, calçados para bonecas, cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo.
copos de dados, caixinhas de música,
dados, dardos, discos, dominós, espingardas de brpinquedo. espingardas de
vento, estaquinhas para jogar, enigmas
engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais,
figuras para fógo de xadrez. fogões e
fogãozinros de brinquedos, jogos de
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
ganchos para pesca. guiseis para crianças, -halteres. • anzóis, iscas artificiais
para pesca, , jogos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para box, para esgrima.
ILICIA
para togados de soco, máscaras carnaplásticos e de nylon: Recipintites
valescas; mesas de bilhar, de campista
• Ind4r. Brao 1olra
cadoz de material plástico. revestianeaClaSbor lj
de roleta, de xadrez, mobilias de brintoa confeccionados de substincias ani- Para distinguir: Couros e peles orepts
quedo, miniaturas de utensilids domésmais e vegetais: Argolas. arucareiroa, nadas ou não e seus artefatos,: camurças
Classe 36
sicos, patins, patinetes piões. peSecas,
arataçõea para óculos, bules. oandejaa. vaquetas, crodios, pelicas e seus arte.
v
de
vestuários
Para
distinguir:
Artigos
plarquetas para ginástica, peças de
bases para telefones.. bailes bau'a.s. fatos: ah/soladas de couro, revnatimen;
jogos de damas, dominó e xadrez, pelo- e roupas feitas em geral: Agasalhos, bolsas. caixas. carteiras. a.hapas. csboa
tas, pipos e outros instrumentos musi- aventais. alpercatas, anáguas, blusas. paro larramentaa e uteasillas. cruartaa, tos de- couro e peies, arreios, bolsas,
carteiras, caixas, chicotes de couro. cai"
cais de brinquedo, pistolas de atirar botas, botinas, blusões. boinas. baba- caixas para acondicionaimeaa. ele ali'neiras. capas, estojos, malas, maletas
douras,
bonés..capacetes,
cartolas,
caraflexas, papagaios de papel, panelinhas.
mentos, caixas de mateeal plaattca
guarnições de couro para veiculas, caquebra-cabeças em forma de armar, puças, casacão, coletes, capas, abales. para baterias, coadores. copos. canecas.
pas para livros e álbuns, porta-notas,
raquetes, redes de pesca, redes para cachecols, calçados, chatups..-cintas. colheres.- coacham cestas para elo
porta-cha-m' porta-piqueis. rédeas, pasjogos, rodas de_ roletas, revólver de cintas, combinações. corpinhos, calças tinites. capas para álbuns e para ,livrge,
tas, selins, sacos para viagens, sacolas,
de
senhoras
e
de
crianças,
calções,
calbrinquedo. soldadinhos . de chumbo, tacálices, cestos, castiçais paia velas, solas e solados de couro, tirantes de
bleiros para jogos, tacos de bilhar, ças. camisas, camisolas. camisetas. caixas'para guarda de oblek,s cartuchos,
arreios e valises
tambores para crianças, tamburéus, cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros coadores para chá, descanso para prasaias,
casacos,
chinelos,
dominós,
achar.
tamboretes, ténis de mesa, trens e viastos. copos e cortelhos de plástico para
Termo n. o 622.849, de 27,12-l63
férreas para brinquedos, varas para., pes. fantasias, fardas para militares, co- sorvetes, caixinhas de plástico para PorOlga Martfaho de Couto Pita
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- vetem colherinhas. pasinhas garfiase,
pesca, s-agonetes e zepelins
5 5,1 Poull
ros. jogos de brigaria. jaquetas, legues. de plásticos para sorvetes. fornir:haat
Classe 50
15`,12IAIIL
luvas, ligas. lenços, mantôs meias. de plástico para sorvetes. discos de
• Ind. 13ra811eira',
Para distinguir: O timbre da reque- maiôs. mantas, mandrião mantilhas, pa- mesa, estojos, estojos Para óculos. emrente usado em papéis de carta, papéis letós. palas..penhoar. pulover, palatinas. balageas de Material plástico pára Sorde oficio, cartões ccaercials e . de 'tatu.' peugas,rpouches, polainas., pijamas. pu- vetes. estploi para objetos. espumas do\
Ebsse 36
'
tas, ,cavelopes de qualquer tipo; • ahos. 'perneiras, guimonos. regalo.. nyloq. 'eeiras. enfeites para autorais
ris, duplicatas, letras de cambio. che. robe de chambre. • roupão , sobretudos. veis. 'escoadóres de pratos. 'maasai antl- -Pata 'enensi'guir: Artigos de' vestuarlos
ques, notas , promissórias, debêntures; 'suspensórios., saldas . de banho, sandálias rufiam 'formas- para" doces,' fitas' isolara . • e roupas feitas em géral:
apólices, .ações. i folhinhas -; passagerut sweatesits sharts 'sungas, atolas, • ou- tes, Minei . 'vlsgens;' fios' 4 Celulose, awkstali, alpercatas, 'anáguas, blusas;"
aéreas, ferroviárias, rbsioviár.aa. ' i mas!, Itens, slatics, taieria 'toucas. turbantes, fechos -pari bolSaM. ' ficai: 'Ca:ai:SIO:se q . bettás.' botinas, blusões,' boinas; baba.'
auarnicões Peta Chairttaa e seamtaahelras, 'Ostros, bonés:e:km/eito; cartollits;''Caras terti'ossantformas.• ‘estitica
tinias, bem romo 11113sztes de sorteios .1

1382 Tirça-leira 5
ftlÇAII. casacão, coletes.. capas, abales.
ao> cachecols. 'calçados, chaéups, cintos.
tintas,combinações. corisiaboa - calças
aase•
. d9 'de senhoras e de criançag, 'calções calsaa, ças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros.
aor
as salas. casacos, chinelos, dominós,Secharsmf pes, tantasias fardas para milito-as, cca
laglais, fraldas, galochas. gravatas, gor.
, w iós. jogos de !ingeria jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços. mantós, meias.
, inalõs, mantas. mandrio mantilhas. pa .
aaajetõs. palas. peahoar, pulover, pelerinas,
aasayeugas, pouches, polainas. pijamas, puabasishos, perneiras, quimonos. regalos,
aa i srolse de chambre. roupão sobretudos.
sraiuspensórias. saldas de banho, sandálias
alcaasseaters. shorts sungas. notas. liouasastiens slacks, raies.. toucas. turbantes,
ternos. uniformes e vestidos

J„. Urino 'o.° 622.850, de 27-12-1963
•aa;Transline Lidara-ia c Comarca Ltda.
Paula
r
avenj

• InãrtSCOIT,
rasil eira
• Classe 5
Rádios
Teimo n.° 622.851, de 27-12-1963
,Fábrica de Máquinas 'Hansa" S.A.

ri' r

()Fc,beti.

Termo a.° 622..856, de 27-12-1963
Indústria de Gravatas Balo Ltda.

57a Paulo
HALO

ind. Bras:1110in1,
. Cl.ase ai/
Gravatas

Termo- tt,° 622.857, de 27-12-1963
Bar e Café l'erd:zes Ltda.

Saa Pu!a

Il.' , RDI=S •
Ind. Brasileira
JJ
Imo re:SSUS
Te:mos as. 622.2:8 e 622.859, de
7-12-1933
Engcbrás Constam:2a, Engenh.arla
Cci.mei• cia Ltda.

SSo Pau:a

EMENAS

Ind.Braãleira
"
Classe -15

(Secão111)

IV:pjG ele 1964

objetos. ‘ tuarniçõas para bolsais. geados.
galerias para cortinai. jarros laminados
plásticos. lancheilas. Maistepariras. maIsj, s ondas. prendedores /de "impas. pis.
SAfices para. móveis. pires. p szaus. Palitem pós (4e casinha. peai:as pomes /trilei?.-s, porta-pão, pulseira; •pa-a re1ó
glosa protetores para documentos, puxadores de água para uso casméstico.
porta-copos. portaaan.quea porta-natas
porta-documentos. placas. re ;ates ascii
abas, recipientes. suportes, i,tPs para
ladrilhos e adesivos para azulejos,
melado, mate massas para mingaus.
molhos, moluscos, mostarda, mortadeIa. nós moscara. nozes, óleos conv-sti.
veis. ostras, 'ovas. pães, paios. Praiines. pimenta, pós para pudim pickles.
peixes; pres.untoss patès e petit-pois
pastilhas. pizzas, pudins, queijos. requeijão. sal. saga. sardinha, sandruches
salsichas salames, sopas erdatadas. sorvetes. sucos de tomate e de frutas, torradas, tapioca, tâmaras,. n'harim.. tremoços. tortas para alimento de animais
e ves, torrões, toucinho, vinagre
Têrrno n.° 622.860, de 27-12-1963
Eine:aras Construção, Engenharia e
Comércio Ltda.
São Paulo
-

travadeiras. telas de a.-atue. torneiras,.
trincos, tubos.paiwencariaa.cii
or. trilhos •
pai aportas de 'correr, taças tavessas,
turibulos: vasos vasilhames, verrumas
Classe 25
Para distingudi Arvores de natal bi,
belots. bolas paar enfeites ar arvores
de natal, carta geograticass calões pos.
tais, cartazes. displays daientsas artísticos. desenhos, decalcotn_aua para tecidos. estatuas, estatuetas, estampas,
gravuras, trutas de vidro hguras de
ornatos. festões, hatograilas trutas de
louças figuras para enfeires. bolos de
aniversários, batizados. -sasa,neatos e
outras quaisquer comemora snes. gravuras. Imagens, letreiros inaiieuums. maacates, obras artisticas' atuas de pia..
tara., painéis e cartazes para decurações
e para exposição, projetos„,aostruarios
de mercadorias diversas e para propa.
ganda. suportes artisticos tiara vi•anes.
estatuetas para adornos - para fins
Cincos, taboletas
Classe 10
Para distinguir: Moveis ena geral, de
metal. vidro, de aço ou madeira, tua,
tados ou não, inclusive moveis para escritório. Armários. aramarias para banheiros e para roupas usadas, almofadas, acolchoados para moveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, domiciliares. berços, biombos.-tadeiras, carrinhos
para chá- e cate, .:onuiritos para' dõrmitórios, conjuntos para sala de jantar e sala de visitas, conjuntos para
terraços. jardim e praia, aunjustos de
armários' e gabinetes para copa e eounha, camas cabides, cadeiras atracarias, Cadeiras de balanço. caixa de
radio, colchões, colchões de mula. dispensas, dia:saca, divans. discotecas de
madeira.' espreguiçadeirasi guarda roupas, estantes. mesas, ~sulista ales'.
unas para rádio e televisão, mesinha
para" maquinas de escrever. aniseis pa'avisa°, molduras para guachos pc.-taretratos, poltronas. poltronaa.aa=a4
prateleiras porta-chapeus. sotas,
solas-cansas. travesseiros e
vitrines

Artefatos de • porcelana. faiança, barro c
terracota, louças vi)radas para uso ca.
C--tarina
• +
"EIVORRRÁn nseiro'adôrnos, fins artistica& e Instala,UAgs.A.
'
ções sanitárias: artstatos de .•erain.ca
IslinelaassaT.A C011419".0 .raT,D13..
e
t
para uso caieira, adornos e iins artisti
cos" Alouldares. alinafarizes. assadeira.
Classe 6
Nom! Comercial
barris, bales, bidés, bacias,- nebedouros
Máquina& de moer canse
biscoiteiras. bombouie:es, bandeai.- brtos. 622.861 a.622.8,63, de
Térmo n.° 622.852, de 27-12-1963
nheiras, copos consolos. caidairões. Térnios
27-12-1963
Confecçaas Walteak Ltda.
cantaras, cadinhos, cis'acs, cubos. com .
Ornei Comercial e Importadora de
as,
a'sa is•aas
ao:eiras,. comedores para aves, caçaaolas,
Material Eléialco Ltda.
canecas, centro de mesa. dascansa-salheSão Paulo
rea 'escarradeiras, formas, filtros graus
globos, jarras, jardineiras,. lic-yeiros,
C.lasse lo
leiteiras, lavatórios. \mantegu&r as. ruo' ).: Para distinguir: Artigos de vestuarios ringas, Molheiras, nichos. pisca pratos
roupas teitas em geral: Agasalhos. pilões, pratos para ornatos, pias, pinos.
Ind.Braslleira
" •"3*aventais, alpercatas. anaguas, blusas porta-jóias,. potes, Rarta-to. has, porta.
botas,
botinas.
blusões.
boinas,
baba.
. st
papeis 'rilgicalcos, zoeiras, sale..leiras.
Classe 11
sss,""doures. bonés. capacetes, cartolas, cara- saleiros. serviços ara refreacca, serviço
puças. casacão. colates. capas. • chales ara frios, chá e janiar, travessus talhas Ferragens, ferramentas de tiScla espécie.
Termo n.° 622.865, de 2742:1963
s'sr -cachecols. calçados. chapeus. dritos, da- taças, tigelas, vasilaarnes. va,os. vaso; Cutelaria em geral e outros artigos de Cardinal Irnóve $ e Administração Ltda.
metal,
a
saber:
alicates.
a.avaacas,
ar•4-"tas, combinações. corpinhos. calaaa de
sanitários e xicaras
São Paulo
mações para óculos, arrueias. argolas,
'' , 'n;'senhoras e de crianças calções. calas
Classe
23
aldravas, armações de metal. abridores
,osà camisolas. Camisetas cuecas, carmins
• "....g...A.AJLLLA_L
y
Para distinguir: Artetatos de mataria,
• ;.eolarinhos. cueiros, casacos, chinelos. plásticos e de nyloa: decip.eutes taori- de latas, arame liso ou taipado assaaúna
j...,Qu
inaturao
deiras.
açucareiros:
broca,
bigornas..
bal.
as 'dominas, echarraps, tantasias. fardas pa cados de material plástico. revestimen.
selas. bandejas. bacias. baldas, bombocolegiais. fraldas. gato.
. 1"sara militares =
tos conteccamades • de subatanuas uni alares, bules: cadinhos„ cadeados. cas,
Classe 33
• s. chas. gravatas, gorros. logos 'de,
mais e vegetais: Argolas aaçucareaos,
Titulo
ele, jaquetas legues. luvas. tgas. len. situações para óculos, bulas, bandeias. tiçais, colheres-para pedreiros. correnços."mantõs. meias. malós, mantas.' man- bases para telefones. baidea. bac.aa tes, cabides, chaves. 9ernonea. chaves
Tênno n. o 622.866, de 27-12-1963
de parafusos. conexões para encana•' 6 dritio. mantilhas. paletas. patas. pinho. bolsas: caixas. carteiras. cnapaa cienos
mento, colunas caixas de metal para
Geraldo lbelli, josé Garcia e Iva
'-'4* ktr peugas. pulover, palatinas. ison-lies. para ferramentas e utensihos. cruzetas. portões, canas de-metal. chaves de fenApolinário Duarte
polainas
pijamas,
punhos,
pesneiras.
•
'caixas para acandicionamanto de ali- da, chave inglêsa. cabeadas, canecas.
São Paulo
s ` :•quimonos. regalos.. robe de cbasabre. mentos, caixas de mate, ill piastico copos, c achepots. centros de mesa e.
ra
" roupão. sobretudos. salsa. suspansorlos., para baterias. coadores. COp:04. canesaa queteleiras. caixas para crordlcionaas imida de banho. andalias. seveater Chor- colheres. conshas. cestas para pão ces- mento de ahrnentos, caldeirões caçara, ''tes. sungas, stolas, soutiens. slacks tinhas. capas para álbuns e para livros, las. chaleiras, cateteiras, condias. coaORGANIUCZO CONVBIL.faier. toucas, turbantes. ternos, altOnnes cálices. cestas, Uarais Pa ra- 4c'ea
ores, distintivos. d ra
bIças.
d ad
enx as,
e vestidos •
'as • s
caixas para guar ia dr objetos cartucho* maadões esferas,
s.
esq nicho e ncoadores para ahã. descanse 'para pra same para. arreios, estribos esferas
Classe 33
Têrtno n.° 622,854, de 27-12..963
tos. copos e ci plalscS d e PlasTico Para vara arreios. espumadeiras; formões,
Titulo
Pailaia e Corar-Maria Pacheco Chaves sorvetes, caisirlir,3 h plástico para sOr" foices.
ferro para cortar capiM. ferrona:tada
vetes. colhem:bat. PaslahNs• 9arrint)02` lhos, facas. tacões, fechaanras. ferro coTêrmo n.° 622..867, de 27-12-1963
-São Paula
de plásticos par sorvetes, torminhas tnum a carvão. fruteiras. Funis, fôrmas Plásticos e Metalúrgica Lirem Ltda.
de plástico dara sorvetes, discos de para doces. • fetos para estradas de
São Paulo
mesa, estalos esto,os para óculos. ens- ferro. frigideiras; ganchos, a s elhas. garhalagens de aaatei.al plástico para sor- tos, gancha, para quadros, ounzos para
Classe 4i
vetes.- estoica pare objetas, es p umas c?e carruagens: 1:imantas lkmas. lâminas. IIfil LIR E UI
avlon. estalas. rinfeites para atitomi5- careiros. latas de lixo. birras machadiPR; e bolos
INDbSTRIA 13RASIL74111*
pr,atos. ma,ssas and- abas. molas para portas. molas para
a•is, escoas.,wesi
*Wall. formas - Para doses. f:tas
veneztanaa martelos, caurretaa emir
Termo n.o 622.855. de 27-12-1963
Classe 28 .
-ftwes virgens, fios da: celulose. zes, navalhas; puas pás. Pregos: para.
. Padaria Estrela Ltda.
Me., *' para bolsas. facas. ga
aratçbes. iasaa. plebes. portaaajelo, nari piraa porta- Produtos de -Snateria" plástica: ' Acautela
São PaiOn
anarreaões paia chupetas e mamadeiras. pão. porta-461a, paliteiraa, panelas: rol- para cortinas, brinquedos em geral, or•
•
isl. * JUS Para isorla- blocos.. C1321'113' danos, ralos para pias, rebites regado.. natos, placas em ., Oeral para diversos
abri para liquidifiaadores e para bate- res, serviços de chá s e café; serras. ser: f ns, recipientes .. enT' geral ara . liquide*
detras de frutas e legumes. 91,13.1131{0e3 volta. sachas. sacarrolhat, tesoura.s..ta: e' outros tapetes e.-capactvass .e utensl/tes
Classe 50
atenelnot • theree, tallaadeiras, --tonasses, tsaaze4 i `_-_•1_:" . hem geral xlensatérla. plástica ..
de osaterial—plibtico
Impressas
.4- • di, t
' '- '
Iam
-4 ek,,,i-ÁZt44.4
1.v•
Sai-ris:as
I,
•

&ma. bra ilet,. -

coNsrrargo,

WA,I12ECIC
Brasileiri

CIMEL

"REGÃNCIA-n

PAC1EC3 QIIÂVES
Ind.Isratailearc.

•
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Termo n.° 622.868, de 27-12-1963
Dimoncar
Autopeças Ltda.
São Paulo

Termo n. o 622.873, de 27-12496)
Externato São Rafael Ltda.
São Paulo

Termos os. 622.878 a 612.880,
27-12-6?
.krtetatos de Metal beca S. A.
São Nulo

Ias, chaleiras, cafeteiras. coachai,

C041-

',dores, distintivos, • dobradt;as vaiadas,

enxadões, esferas, engates. saguicho"s
feites para arreios, estribu, esferas
para arreios, espumadeuds: tombes,
foices. ferro para cortar crpItn, 'errolhos, lacas, facões, techadur.,s terro
4M1(11 a carvào. fruteiras,
tõrinas
CL:55es: 33 e 32
IND. BRASILEIRA
'para doces, freos para estradas de
Titulo de Estabelecimento
•
ferro, frigideiras; ganchos. get..thas..gar
tos, ganchos para quadros. ,'..,nzos para
Termo n.° 622.874, de 27-12-1963
carruagens. ; insignias. 11811d 4. làtninas, lia
Golden Bardados IraltIstria e Comércio
(..f.v.se 21
coretros latas de lixo. la sraa machaellPara distinguir: Veiculus t suas artes
L mi-ada
nhas. molas para portal trotas para
Integrantes, a saber: Aeronaves, acrosS.r.o
v enezianas, ata i tetos. -na:retas, inatrla
tatos, aeroplano*, alavancas de freios.
zes. navalhas; puas pás, pregos para.
amortecedoras, ambulanclas, and or
fusos. picões, porta-galo', aose iras porta.
n h a s. assentos de veiculo', aviões. au
pito. porta-jóias pal,teir s ,orjas; roltan.óacis: balões, barcos. bicicletas.
IND. BRASILEIRA
danas, ralos para pias, re'atet regados.
barras de freios, barras de tra0o, brares. serviços' de chá e cate: Áerras, ser.
çadeiras ale caixas, braçadeiras de eixo.
roles, suchas. micarrolhaa, tc souras, taClasse 37
bracadeiras de molas. braços de veíCrlsse 5
culos: charretes, carros ae bagagens, Roupas brancas, para cama e 'negai Aço em bruto, aço preparado, aço date. lheres, talhaderas torquezea. tenazes.
carretas. carretas de artinria, carri- Acolchoados para camas. colchas, co• At,o para tipos, aço fundido, aço par- travadeiras, 'telas de ara,ne, torneiras,
nhos de mao, carrinhos para pedreiros, bertorea, ealreqtks fronhas, guardaaa- cialmente trabalhado aço polido, stçe trincos tubos para encanaumatos. trilho,
pai aportas de correr, taaas tavessai.
corroa para carga. carros para estrada pos, jogos bordados, jogos de tomada retinado, bronze, bronze ter bruto are
—
Ir tarro carros, caminhões. carrocerias. !caçoar mantas para camas, panos para Nes lises e tarpados. bronze de man
Termo ri." 622.381, cie 27-12-63
carroças. 'carruagens curral tanques. ca• cosinIsa e panos de pratos. toalhas de amais, bronze em p ó. e RO barra. (Malha Artefatos de Ce.aros Andorinha Ltd?
ai:oneres , chassis., carburadores, chapas rosto, e banho. toalhas de mesa •oa- em bruto parcialmente -preparado
São Paulo
de cabeçalho de veteulos, chapas cir- lhas para jantar, toalhas para chá e cobalto em bruto ou parcialmente ir.culares de veicules. charneiras. apatias café, toalhas para banquetas. guarita. brilhado cimento metálico. cobre
çóes para cama e mesa to.Plhinhas brutis ou parcialmente trabalhado, coo
conexaes cie tope de vau:idos, cubos pa•
II
(cobre páo)
raças. et:tanho em bruto ou parclalmeray
ta propulsores. cubos; desligadares; eu
4
craisathado, ferro bruto ou pai-altifalante
tos de hélices. eixos de locomotivas, ei- —
Indarasileirf
trabalhado terra em ',arra. cal chapa
to' de veiculos, embarcações, elevadciTétano n.° 622.875. de 27-12-1%3
:es engates de borracha. engates de ler. Indústria e Comércio de Melas Lar.)-1 tundthdo, esa!eit5, e1. mangais, 9 Utit V t
lho. gusa. temperado, ma .meável. Meu
Limitada
ro. estribos para carruagens, estribos de
remoa para teehaduras. tutu *. furadores
São Paulo
veiculota treios automáticos, freios pneulatão em vergalhem elucainio alpaca
Cls3sa
mattcoa. treios para emenda de ferro
catalisados, para soldas, para lisos.
(erro de paralarna; galeras; hastes de
1 Para anninpsir: 11...icp.i,nis j'a'tes cie
ligas - mataltças, 'metais e ta 121818.11a, ore.
veiculo. halices; iates. injetores de loinàquinas paréi Lu t as os rir', i nt II:StrIals:
lhas. magnésio. metais não trabalhadas
comotivas; jogos de engrenagens. fo
Máquinas
de rosquear: sea'as mecâniou parcilaiente uai:abado& mouca. oura
aos de rodas, jogos de rodas para transIND. BRASILEIRA
cas. motores elétricos. alteraadoras. ter.
()atilo,
papel
estanho,
platina
poete*
porte de toras; lanchas. tanchões, liteilamentas e placas para ternos, gerazitsco prata.' salda, tungsténio,
ras: locomotivas; molas de borracha pa
dores plainas, máquinas de tuéar e cenzinco coartiqadu. zinco liso
ra carros, molas de veiculos. moto:iClasse 36
trar, torricsi mecanicos, prensas atacam• ema !afita
cicas, motociclos, monociclos; navios;
cas, máquinas amasindeirás, mistura. ioClasac á
Onibua: painéis de armação de veículos. Para aistaiguir: Artigos de veatuaaoe
rui adaptados na construçao e C 04 9er a
roupa*
feiras
•
atrai:
/gasalhos
lamaa,
pontebea
repara - choquea, para .
Para cilininguic: Artigos e aparelhos vaçA9 de estradas, inineração. corte de
isoque: reboque para transporte, rebo- avantaja. alpercata., anáguas, blusas elétricos. a saber: aparelhos de contrõ' madeira, movimento de terra. carretos
botas,
botinas.
bluaSes,
boinas,
baba.
triciclos, trucks de locomotivas; vagões,
doures. bonés, capaoetea. cartolas. cara. te de som aparelhos de intercomunica- e outros fins industriais. elevadora, mácadores, rodas para veiculos; ikerveiros$
puças, Casaco coletes. capaa chalra do. aparelhos toaagráficos e cinema, quinas dasempalhadoras, deséascadores,
estlIburea,
de
freios
rendem
tainbczea
eacheeols. calcados, zhapeut, -latos tograticos. aparelhos de teleloaia. alto- ventiladoras, moira) JS para cereais,
tantes -de carros, tratores troles trenós. cintas, coesibinações corpinhos, tals;7n4 falantes, antenas de- TV. aspiradores de máquinas secadoras, trituradoras . pulvapores, velocipedes
de senhoras e de crianças, calções. cai. pó, balanças, batesbeiras. husinas. ba- verizadoras. fresas, polarizes . trançhas,
—
pis, ~liai, caiai:alas. tamisem* carr- terias elétricas, chuveh os. bobinas, bi• tesouras mei:Ai-ficas, tuplas, maquinas de
Térmo n.* 622.869, de 27-12-1953
eia. ceroulas, colarinhos, cueiros'. sit'es. nóculos, campainras, condensadora& isbrle chavetas. marteletes, ventiladores.
E. Guastella
casacos, chinelos, donsiném eckarpen chaves automáticas ou uso, comutado- exaustores para forjas, bombas c•entra,
• São Pauta
teve-sias, • fardas para nulitarese cols. res. chicotes, cabos e condtoores elétri- fugas. rotativas, de deslocamento e a
415ta fraldm galochas, iirayatas, gor. cos. calibradores, discos gravados. eis ¡umbu para todos os fins, arietes, cel.
rs.s, j,/e• cw liagerie. laqueara; taatues: ceradeiras. extintor de suaos. extintores detrat e turbinas in;etuses para cal‘ ii Vis t, 11$15,
5, Itoços. itaceu. asekaa de incendi°. toaões. fornos e fogarei- deiras. -ails tilas e tranauartadores ata.
.,;u:ba, mantas, mandriá°, ettent•at: pa. ros ferros de engomar, çusivels,
torsaacos de alta e I- atai ja'essão.
. Let4e palas, pestaoar, pulover, pelerinae. revelados. grattiofoima. gela,aeiras, ins prensas hidráulicas . martelos mecaniços
neulas. poucaes polainas. alternas: pu- trumentos da medição. liquidificaoresa e maquinas lanacloras. maquilais ;sarro?Nos. parceira. quanonos. regalos, lampadae. lunetas. lustres, microfones, trizes, rotativas ou cortadoras para uai.
robe de chambre nalgo, sobretudos, pickups, pilhas %CUL refletores, ralo- nar ferro, aço e bronze,
niaquin.:s para
i ereepe-aabrioa. 'sardas cle baeho. seeckhee. pios refrigeradores, sinaleiros, sereats indústrias de tecidos
-:
.; teares, urdideiras,
Classes: 25, 32
e 3.
¡ Wile • Mi' ti. •holas suages, abolas. ao* àe alarme, &ensacam secadoras de cabeeacanatórias, expuladeirt4i. lorcedeiras,
Titu'o..
.ketét padas. penhoar, pulover, pelarias' los, telearopios. tele-metros t válvulas meadetras,
— _ -- rolos e rolates, brunidas.,
de radio e TV
Tarai° nal 622.870. de 27-12-1963 . ! --- _--- vestidos
para cereais, máquinas para tabacar
_......- .............._
ri. Cuastella
pape/ e maquinas ,ara adiriam' pipal
i
Termo na 622.876, de 27-12-63
Classe 11
Sn Pauli
Bond Street - Novidades Estrangeiras . Ferragens ferramentas de tiada espacie, máquinas de hapre.saão claiamos e
receptacidos
Ltda.
cutelaria em geral e outros artigos de
S.-..,o Paulo
•—
metal. a-saber: -Slicates, alavemeas, arTermo n '
da 27-12-63
mações para óculos, arruelas argolas, Ettaesol
_BOND gr
Engenharia de Fundações
aldravas. armações de metal abridores
ind. braNreira
Solos d
-de latas, .aratne liso ou Farpado assatab ia
.
Grasse 56
deiras, açucareiros: brocs, bigorna.s. bi ,
zelas. bandejas, bacias, baldes, bomboArttgos • de vestuário .
.
alares, bules; cadinhos cadeados, cai.
IND. BRASILEIRA
Térmo n." 622.877: de 27 - 12 - 63.
tiçais»eolherea para pedreiros. corteis,:
. - Sevitee S. A. - Serviços Técnicos tez, doidas, chaves, crernones. chaves
.•
de Administração"
de paralustos, conexões para encanaSio Pastas
••n
mento, ' colunas, caixas de metal pare'
r
Cflasse 25.
pcirtõrs, :canos de metal, chaves de fez- I SERVITRO
Obras .del esculnira, pintura,. quadroi,
chave anglesaa.- cabeções,. canecas,
eleitas panoráusicas, imagens,.: ,gravuraN
copft cacilepdts,. ce,ntros de mesa, .eo.:
ClaSae 50
4satuesj!• filorapff,,P a inl,
Oídetetttras, ‘cabceis' pota •:twondiciona
.tT
pitsgát coniereiai
AMA° tét alionsosos, ael4a4r4ts, eAs.o.re..1
000814-444Lafssaila ,tase e passe
4
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nonos as. 622.383 e 622.884, de
27.12-63
Dormis Decorações Ltda.
Bahia

D Oit S ,"
Ind. Brasileira

OFICIAL ' (Seção III)
tricidade, aparelhos de 1:ratificação;
Térrno no 622.893, de 27-12-63
bambu de ar; campainhas, buzinas,
Carlos Alberto Cirino da Silva
Pará .
refletores, ,borabas de graxa, macacoa,
carburadores ,aparelhos eletromagneSAYOURA..
ticos, aparelhos. instrumentas e dispoInd. Bras/1(0.1raanosos dessalvação e de extinção cie
togo, medidores de inclinaaaa, media>
. L.iasse )1
res de trenamento; medidores de mos- Alsamiques, anuncio& ameixas boletina
sãs- de ar, aparelhos para por enormes Impressos. crônica. jornais. revistas
em movimento (starters), apar4lh is e Peças cinernatogiaticas, peças teatral.,
dispositivos físicos, quina:cot ótiami c programas radiofónicos e programa
ele tro-técnicos, aparelhos e disposoiaiss
de retesas:ia
de medição, de naveuaçâo. de passavas de ainalamento. ae tu:dição e de
Térmo na 622.S94, da 27-12-63
Bar e Ca çé "i'aasoanire" Lota.
fisca.Oiação, aparelhos e dispositivos se
gcinematografia. de filmagata e de rádios; .altofalantes, máquinas ta an'es.
EXPOENTB
caixas registradoras de dinhe.ro e
Ind. Brasileira
aparelhos de suspenso Classe 41
Termo n.o 622.888, dê 27-12-63°
Para distinguir: Baias. bombons. bom
Exportadora Praiale Ltda.
bocados biscoitos. bolachas, bolos bo.
São .Paulo
los gelados, balas de mascar. carme
los crocolates, cacau. confeitos. aro
cantes, clrops. doces de leite. simpie.s e
WPORTA TORA
compostos. doces de frutas em eonser
vas, preparadas em Massas. em calda
FRALALC LTDA.
-em compotas e em geleias, doces ,gela
dos, doces cleaainendoas de amendoim
de nozes.
castanha e de frutas,se
N'Orne coxa:raiai cas cobertos com chocolates, frutas se
cas. passadas e cristalizadas geleis
'rèrmo n.° 622.89a de 27;12-63
goma de mascar, praiines, pastilhas. pu
Cera:mica Regina Ltda.
Xa-puma, pirulitos. pudins. • panetones
•
São Paulo
'pipocas, sorvetes torrões. torradas

Classe 34
Partirias, capachos, encerados. Inala.
Ave para instalações hospitalares. linóleos. tapetes em geral, para sssoallaos
aradas e artigos dès peie para os
mesmos fins pssadeiras
Classe 40
Para distinguir: Móveis . em geral, cit
peta' vidro, de aço ou madeira. 'atolados ou não. inclusive móveis para catritório. Armários. armaarios para ba.,
abeiras e para roupas usadas, almota.
ama acolchoados para móveis. banco&
balcões. banquetas. bandejas. domicilia.
tes. beiços, biombos, cadeiras; carrinhos
"pra ' chá e caf&. conjuntos para dor.
adtórios. conjuntos para sala de jantar e sala de visitas. conjuroos para
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para 'copa e codilha. camas cabides. cadeiras 'giratórias. cadeiras da balanço, caixa de
rádio. colchões, cokhõea de mola dispensas. divisões divans. discotecas de
madeira. espregulçadeirasi guarda-roupas, estantes, mesas. casinhas. mesiREGINA: '
nhas para rádio e televisão, mesinisa
Ind. Brasileira
para máquinas de escrever, móveis palesdsão. molduras para • quadros portaa
retratos poltronas. poltronaz-caraas,
prateleiras porta-chapéus, sofás,
\ Claase
sofás-camas. travesselaos
Para distinguir: artefatos de porcelana.
vitrines • -__
barro e terra cota. louças vidradas para
uso caseiro, adornos:ar artísticos e
Térrno na 622.885, de 27-12-63
ofatos de cc.
Instalações sanitárias:
Dormis Decorações. Ltda.
ramica. para uso caseiro, adornos e fins
Bahia
artisticos: Alguidares, almofarizes, asabeiras, copos, caldeirões, cántaros, casadeiras, bornbonicres, bules, barris. ba" D O M- S "
dInhos. cofres cubas, compoteiras, descansa-talheres. escarreocleiras, filtros, forBEcoRACTD
mas. graus, globos, jarras heoreiros, lavatórios mantegueiras, moringas, nicho.
pires, pratos, piles, pratos para ornamentos pias. porta-joios, sopeiras, salaNume comercial
deitas. serviços para frios', cliá e jantar.
travessas, talhas, bjelas. vasos, vasos
Termo n.° 622.886. de 27-12-63
sanitários c xicaras
Indústria e Comércio
Quatro Ases
de Produtos A
iimen tic ios Ltda
Termo n." 622 .,891, de 27-12-63
São Paulo
Arthur Carlos 1Voryer Ltda. .
Santa Catarina

ir+ otiSnItA

BRASll.Elftlt

Classe 41
Para disinguir: Arroz beneficiado
---.._

Termo n.° 622 .887, de 7.7 -12-63
Exportadora Pralale Ltda. São Paulo

PRALALC,
Classe 8
Apatõlhos e dispositivos 4e Iluminaçao. de aquecanento, de cocaão. de ie.
Irigeraçâo de secagem e de arejamenfle.
to. principalmente- -os movida, •

Termo n.° 622.895, de 27-12-63
Hosiaral S5o Cristovão S. A.
Sao Paulo

Mak, de 1964
Termo na' 622.899, e/e 27-12-63
Marcia Estamparia de Tecidos Ltda.
São Paulo

MARCIA
Ind.. brasileira
Tec:dos em gerai, teciaos paaa confecções em geral, para tap...çarias e para
artigos de cama e mesa. Algodão, alpa
ca, canharno, ;etim. •arca 4:asenurar.,
fazendas e tecidos de ia cm peças.
jersey, nylon, bm.:o-Nau, peraelina, rama taloa, sac.. aataaal. tecida%
plásticos, tec.dos trosarareava., e tecidos
de pano ca. e a ac.aoua
Termo n.° 622.900. de 27-12-63
Indústria' e &mit.-raiai Etii Ltda.
São Paulo
•

ETIL
In d. Brasileira
Casse lb
'as, cimento,
Argila, areia. batentes. cel
cal, caibras, cre, colunas. eatuque, estacas, forros, grades. gesso lacs, talcotas, manilhas, mosaicos, produtos de
base asfáltica, pedregulhos, placas de
pavimentação, peças, ornamentais de
cimento ou gesso para tetos e paredes.
os de concreto, telhas. .costa. trootit.is
tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos,
vitrais
Termo no 622.901. de 27-12-63
Jean Georges Rozakis
São Paul. '
GRANJA ARCO IRIS

SÃO ORISTOVX0,_

Ind. Brasileira'
Classe 50
Impressos
Têrrno n.° 622.896, de 27-12-63
Petiana Modas Infantis Ltda.
São Paulo

MUNA
Xnd. Brasileira

•

•

Cas.e. 19
Titulo

Termo n.9 622.902, de 27-12-63.
Lanches 108 Ltda.
São r"
loa

Ind. Brasileira

Casse -13
Aguas gasosas e minerais, anaticiais ou
não, águas tánrcas, bebidas eterveicen.
tes sem álcool, caldo de cana, gufranas,
Classe 36
laranjadas. limonadas, refrescos, sodas.
Para distinguir: Aventais, blusas Um- - limonadas, xaropes para refrescos
sões. boinas, botas, babadouros. casa
.Térmo n.• 622,903, de 27.12-63
cos. coletes, capas. chales, cachecols
Empreend'esentos Imobiliário.
calçados, chapéus, cintas. combinações, Helarn
corpinhos, calças, calções, cacaus. ca.
Sar.ntdPria.ula
misems, camisolas. cuelas, ceroulas, calças de senhoras e de crianças, colarinhos,
ESLAM
cueiro&. casacão, dominós, echarpes,
Ind. Brasileira
fraldas, galochas, gravatas. gorros, laDo In
Classe 50
guetaa, luvas, ligas, lenços, legues.
Ind. Brasileira •
todos os
mant6s meias. nailiots, mantas. mau. Para distinguir: O tienbre
impressos comerciais da firma
drião. malhas; paletós, palas, penhoar.
peugas, puloverea, ponches. pelerinas,
Cursse 46
Têrmo n.° 622.9114, de 27-12;63
Amido, alvejantes, anil, ituua de lava polainas, pijamas, punhos. robe de
Panific a :laca Urnuara •ma Ltda,
chambre.
sobretudos,
suspensórios,
sou.
deira água sanitásia'. casa para assoaSã., Palito
Bens,
tailleurs.
toucas
eaivesti4os
lhos, detergentes. esponjas de aço. fós1.11,17
foros. lixivoa, lixas, ia dé aço. poma.
Tênn ora° 1522.897, de 2742-63
Ind. Bffleira
* das para calçados, palha de aço, pio.
%apitai
São
Cristovão
S.
A.
paractos para polir e limpar madeiras,
São Paulo
vidros, metais e objetos panos para
Classe
polir e para limpeza. panos de asmeril
Balas,
bombons,
bombocadua biscoie material abrasivo empregado n‘a lim_1105PITAL
tos. bolachas, bolos, bolos gelados.
são pRISTo-ao
peza de metais e olsaetoa, sabões era
balas de mascar. caramelos. chocolageral, sabões em pó. cm flocos, sapona.
sião
cacau, confeitos, crocantes. drops.
tes,
ecos, velas e velas
base de
doces de leite simples • -compostos.
. estearina
ome coinéaial
doces de N
frutas cm conservas pra
Termo n.° 622.892, da 27-12-63
Termo n.° 622.898, de :7-12-tá
éians.
ern compotas- cealdarm áTigela2
eli
Carlos Alberto C1raso da Si/va.
Ffibrica de Ladrilhos C.a • rut Ltda. Psear:Elt:'s
doso. de anièridoces,
doces
gelados.
Pa rá
.• São Paulo
doas. de amendoim. de nozes. de cas•
tanha. e de frutas secas coad s como
cagarmo 1.113131CAL
Cianiata
chocolates. frutas secas. .passadai e
SAYONARA
2:nélo Brasilei ra
cristalizadas. geléias, gotas, de atascar.
Pralinés. ,pastilhas. puxa-puxa pirulitos
:Claaae
pudins, panetones- sorvetes torrães
Classe 16.:
Titulo,
láalsilhos
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Têrça-feira 5
Teimo

llidrotec

a.% 422.905, da 27-12-63

Engenharia, lalástria

Cornéraio Ltda.
çár. Rad..

DROTW
Ind. trasiacir g Th

Para diatingina Matcriala ara aonstria
cões e dirtoraiakai Argamassas arada.
ateia. a.zoiletos. baseares balaustrea. haa.
Coe Ô amaino bliaami para pavimentação calham, cimento. cal cre. criaras
iaolantes. caibros. caiailhos. colunas
abaram para çoberturas. ranceis d ama,
caizna ele descarya para lixos.. 'Atila%
geies premoldlacios. caiaque easulsào de
base a-114de°. estacas. esquadrias Corroa. frisos gesso gaades, ¡ameias, esta
tura, metálicas para conatracbes, imole
las, dc matai ladrilhos, lambris. hsvas
de iunçaia lagea. laorota& material km
mates contra frio e calar. manilhas. mas
tas para. re.aauttiareatas de paredes, ma.
deitas para construções mosaicos, produtos • de base astaittea produass: para
tornar imperineabilizantes as argamassas d aclarada) e cal, hidraulica, pedre.
bilizantes. liquidas ma sola outras formas
pulha, produto& betuminoso& tmermea.
paro, reuastimentaa: e outzo& IMOS ias
construções, persianas. placas para pa
vinientacão. peçaa ornamentas de cimento. ou, gaza°, para Natas* parirdes, papei
para, torrar casas. massas anta-raidos
para. uso, nas , construcaea. parqueies
portas. portões. piso& soleiras para por-st amiga; *mancara ap-socan amola me;
coa. tubo& de vantibção, tanques de cimentas viga& vigamentos vitrós
Tr• rmo n.' 622-906-; de 2742-63
Universal: — Indústria, de Caixas Ltda.
São Piado

il1à1VER.di

Ind.. Brasileira

'

r

aventais. alpercata& anáguas. bluaas,

cachecol& calçado& chapa-as, cintoè, cm
tas. combinaaões corpinhos, calas& de
senhoras e de crianças, calções, 'calças,
camisolas, camisetas, cuecas, cerou!as,
colarinhos, cueiros. casacos chinelos,
dominas, echarpes. tara-as:às. fardas para militares e colegiais. trai:lar. galca
Chait gravatas, gorri i iNut !aaaerie. Jaquetas leques, luvas.. 11,as, lenaos, inantõs. meias, maiôs, manara, mandrião, mantilhas, palatos, palas, penha.
ar, peugas, pulover, pelerinas. ponches.
Polainas Mansas, punhos, perneiras.
quanonos, regatos, robe de chambre.
roupão, sobretudos; salsa. susarnsorios.
salda de banho, andallas, sweatea chora
tes. sungas, stolas. soutiens, slacks,
talar. toucas, turbantes ternos, altarmes
•
e „vestidos

canamentos, canos de metal. chaves
farda chaves inglesa& cabeções. caie.
amues bonés, capacetes, cartolas. erraeas, copos, cachepots, centro de mestik
coqueteleiras. caixas para acondiciona-.
PK ac- casacão colete& capas cisaia.•
eackeeol& cadeados. chapéus. cimos.
mento . de alimentos, caldeirões, caçaratas. canana. camisetas cCanuetaz coelas, craleiras,, cafeteiras, dobradiça!,
de- senhoras e de crianças- calções ca ienxadas, esferas, engates, antenas parti
cintas, comiam:atlas corpinhos caaas
arreios, de metal para automóveis, es.
cas ceroulas. colar,nhos. cueiros, swas
tribos, formões, espumadeiras, foiceis
casacos. &inclua lominós echarpesi
ferros para cortar capim, ferrolhos, Iatuig asias. tardas para ri lita?es. cote.
cas. facões, frigideiras, cilindros para
toare. jralcia aaienas, gravatas, gorlaminação. ganchos. guarnições, de meros. wigoa de lingerit. lagir-eas. leques:
tal, garfos, ganchos para qoadros,l
luvas ligas.. lanças.. caantô•meias
gramas para emendas de correias. limas,'•
szaiõra-aiantaa. iaaudrio. mantilhas; pai Laminas licoreiros. Latas de lixar farras,'
letó* 'Salas.
pulrover, perenais
machadinhas. malas para portas de cor-.
peuga.s. pouches polainas. pijamas; pia
ter, martelos, marretas, matrizes, mata
&tos persetras.. qa nonos, regalos.
gaitas, navalhas.. puas pás. picaretas,
robe de chambre roupão. sobretudos
pregos, picões, ponteiras, parafusos, t
suspensõriko. saldas de banho, sandálias,
porcas, pratos, porta-pêlo, porta-pgo,',
savraters, shorts aziagas atolas, sou• • Tê-mo n." 622.911, de 27-12-1963
porta-jóias, paliteiros, panelas, rasteloitai
dans
marra toucas. turbante& Brasnel S.A. Indústria e Comércio roldanas, ralos para pias. regadorass
ternos: imito-roas e vestidoa
serras, serrotes, sachos, sacarrelhas, tat
São Paulo
souras, talhadelnis, torquezas. trilhorn,a
Tênue. ta° 622.908. d
I e 2742-63
trilhos para. elevadores, tenazes, travam
rvIalharia &Iva Pinto Ltda. dores, telas de arame tuboa pega caca*
São Paulo
=autos, trinam trilhos para podia:
•
de correr; taças, molas para portas,
vasos, vasilhames e verrumas
botas, botinaa blusões. boinas. bana.

E3RASNEL

SILVA PINTO

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas bluabe& boinas, notas. babadouros, casa
cos. coletes. capas. chatim. cachecols,
calçados, chapéus. cintas: combinações
o:apinhoes, calças, calções, caaraisas. ca.
miarias camisolas. caias ceroulas, calças de senhoras e de crianças, :clarinhos.
cueiros, casacõe dominó& echarpes.
fraldas, galochaa, gravatas, gorros. jaquetas, luvas, ligas. lenços, leques,
mantór. metas. trainots, mantas. mana
driào, atbaliwis, pcdetée,

palas,

peai/1par,

Ind.Brasileira

Classe 2
Substancias e reparações químicas
usadas na agricultura, na horticultura,
na veterinária e para fins saultários
a saber: adubos, ácidos sanitário
águas desinfetantes e para fins 5301,
tários, apanha-moscas e insetos .(de
goma e ptapet ou papelão), álcali&
bactericidas. baraticidas, carrapaticidas.
cresol. creosotalina, .creosoto, desuda
rante, desinlefantes, defumadores, exterminadores de pragas e hervas daninhas. esterilizantes. embrocações para
animais, enxertos, farinhas de ossos
Fertilizantes, fostatos, ;oriniciclas, funngantes, fungricides, glicose para fins
veterinãrlos guaro, herbicidatt.
das, insetifugos, larvicidas, microhich•
das, medicamentos para animais, aves
e peixes óleos desinfetantes e veterinários, -petróleos sanitários e desinfetantes, papel fumegatório, pós inseticidas. paraticicras, tungicidas e desinfetantes, preparações e produtos inseticidas. germicidas, desinfetanres e veterinário,, raticidas. remédios para fins
veterinários. sabões ,veterinàrios e desinfetantes, sais para fins agricolas
horaculas, sanitárioa e vete-inário.s,
sulfatos, superfoslatos, vacinar para
aves e animais venenos contra inserias,
animais e- hervas Cadinhas

peugas, pidoverea ponches, pelerinas,
Classe 40
polainas. pijamas, punhos. robe de
Para distinguir.. Mtiveis em geral. de chambre, sobretudos. suspensórios, sou.
terraços. tardim e praia, eenjuatos
nen& indicar& toucas e vestidos
tis, e sala de visitas. conjuntos Pala
Dermes a. 5 622'.909, ' de 27-12-63
metal vidra dr aça ens. madeira, ratoEaportadiara Cafezal Ltda.
fades ou não. inclusive móveis para as
São- Paulo
critório. Armários. arniaários para •)a
das, acolchoados. para móveis, bancos
nheiros e para roupas usadas. almula•
baleões. banquetas. bandeias domicilia.
res. berços. biombos. cadeiras, carrinhos
para chá e cafe conjuntos para dor.
mitõrios. conjuntos. para saia de jan.
IND. BRASILEIRA
armários e gabinetes 'para copa e co.
tinha. cantas cabides, cadeiras atra
Termo, n..° 622.912. de 27-12-1963
tõrias. cadeiras de balanço, caixa de
Claase
Vexa Comercial e Importadora dia
rádio. colehaes. coichties de mola, dia
Ferramentas Ltda.
pensas. divisõea: divans. discotecas de Para distinguir café em sraa, cru , torSão, -Paulo
madeira. espreguicadeirasi guarda-rourado. ou. moído
pa& estantes, mesas, mesinhas meg!,
Tema n.° 6Z2'9IO de 2712-63'n
abas. para rádio e televiso. mesinha
Indstala
e Ca/néscia, Soutiens Zinnia
escrever,
móveis
pa•
de
máquinas,
para.
Ltda.
Malsão, molduras para quadro' portatmoustitA BRASILIEJRA.
St-: Paulo
retratos. poltronas.. palitara-14,0,11as,
prateleiras portaacha pé us Sviat,
sofás-camas. travesseiros, e
vitrines
CaSse TI
Ferragens e ferramentas
tèclu espén." 622.907. cie 2742-63
cie, cutelaria em gerar e outros. artigos
Indústria e Comércio Nvlex Ltda.
de- metal não incluidos em outras ciasSao Pa II la
bites, argolas, armações, de metal, abribites, argolas, armações d'e metal. abridores de latas, arrames liso* ou farpados, aparelhos de- chá- e café, assadeiaaasc 36
ra& açucareiros, brocas, bigornas. baiPara distinguir: Artiaos de vestuarios xelas, bandeja& bacias, baldes, boir.haIND.
BRASILEIRA
r
e roupas fritas em gerar. Agasalhos alaras bules, colheres para pedreiros,
aventais, alpercatas, anagues, blusas camisas para cilindros e trilhos. cadea•
•1 botas. botinas. ,blustiest. boinas, baba. dos, correntes. cabides. caixas de metal
Clames .3is
doures.. Unta. capacete& cartolas cara, para ortões. colunas,. chaves, ,cresnonea,
oti
Para. diatitigufm AinSgoz ‘ de acara+.
• reospas feitas tit cefeb ÁlaiNi3OPON paVss, assaeão,a Gaiata& capas, chalea, chaves de ara(usos, conexões para ai-

CAFEZÃL

VERA

SUPERSTYL

Maio de 1964 1385

Tora o.° 622.914, de 27.12 ,1963 1,‘.
Lucil S.A. de Iluminação e Control/.
para Estradas tk Ferro
S an Paulo
t.
ti

L U I,
Ind. Branieira

•

Classe
c6lasse
Termo ia.0 622.915. de 22-12-19:53 •
'tires Ambróaio Gil
São Paulo .
BARIZ PRATA
Ind. Brasileira

Classe 8
Aparelho para absorver maus ocrorts
ambulantes fechados
Termo n.°- 622.916, de 27-12'4963
Organização Contáb I e Despachos eas
Geral Candesp S.C.
São Paulo

ORGAIIIZAÇIO
GONTABIL E
DESPACHOS EM
GERAL
COINDESP SGC
Nome Civil
Termo n.' 622.917, de 2742-1963
Casa Chaião Ltda.
São Paulo

Cli ÁRX O

Indústria BraeilelaW
Classe 8
Máquinas fotográficas e filmes
revelados
WH,

Termo- n.° 622.918, de 27-12-195;
Churrascaria Pirfie I IA,.
São Paulo

PIRPIR
IND. BRASILEIRIt
Classe 411
, Artigos da classe

C f.

-Jérça .: teira 5
Tèrmo n. o 622.919. de 27-12-1963
Expresso King Ltda.
São Paulo
"

KING
Classe 50
Comissões e. consignações. corretores
investimentos, administração de bens.
titulos, apólices, impressos comerc.ais,
castas e papéis de correspondência t
contabilidade, .4olhetos e folhetins informativos sôbre assuntos imobilsários
Termo ri.° 622.920. de 27-12-1963
Inst.:to. ° Paul.sta de Psiquiatria Dr. joy
Arruda Ltda
Sito Pauló
Classe ' 10
Instrumentos, máquinas e aparei:los
para a cirurgia e medicina
---Tênno n.° 622.921, de 27-12-1963

. "Sair" Administração Indústria
Comércio S.A.
•
São Paulo

kI C
Ind. Drasileira

'Dl, RIO
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fermo n.° 622.925, de 27-12-1963
Judúszr a de Plásticos t'iloto Ltda.

de roleta, de xadrez. mobilias de brinTermo n.° 622.941, de 27-12-1963
quedo; miniaturas de utensilios domésHerminuio P.res da Luz
bão
Paul.
Distrito Federal
tkos,
patins,
patinetes
piões,
petecas,
•
Classe 23
plarquetas para ginástica, peças de
jogos.de damas, dominó e xadrez, peloTitulo
tas, pianos e outros instrumentos musi- -termo ri.° 622.9-12. de 27-12-19o3
cais de brinquedo, pistolas de atira:
Domingos Lopes
Ilesas, papagaios de papel, panelinhas.
Distiato Pederal
quebra-cabeças. em torna de armar,
Classes: 8 e 11
•
raquetes, redes de pesca, redes para
Titulo de Estabelechm.nta
jogos, rodas de roletas, revólver de
—
Têinjo 11. 9 622.943, de 27-114963
brinquedo, soldadinhos de chamiço, tableiros para jogos, tacos de bilhar,
Aymar Luciano Manso Marinho
tambores para crianças. turuburéus,
Distrito Federal
tamboretes. tênia de mesa, trens é viasférreas para brinquedos, varas Para
IND. BRAS
pesca. vasjonetes e zepelins
Tétano
n. 9 62'2.928, de 27-12-1963-Classe 28
Ferragens 'laguatinga Ltda.
Copos. cálices, bandejas. garrafas, ja Distrito Pederal
ras, pires, pratos e xicaras
Classe 11
-.4'êrmo n.° 622.926, de 27-12-1963
Venda de ferragens
Indústria de Plásticos Piloto Lila.
Termo n. o 622.929, de 27-12-1963
São Paulo
Mobcl — Móveis e Decorações Ltda
D sirito Federal
INDUSTRI1 1/3
Classe 10
PLISTICOS
Móveis e Decora'ções
piyar0
Termo n.° 622.930, de 27-12-1§C3--•
Nome Comercial
• Nossa Dental Ltda.
Distrito Pederal
Nome Comercial
Termo na' 622.944, de 27-12-63
Classe 10
Tecidos e Confecções Primavera Ltda.
'nano a.' 622.927, de 27-12-196-i
Apio alhos de precisão e moldes pára a
Beasilia
Irkiústria de Plásticos Piloto Ltria
Classe 23
• ai te dentária
São Paulo
Venda de tecidos em geral
Térmo n.° 622.931 ., de 27-12-1963—
Têrmo n.° 622.915, de 27-12-63 Lojas Ricóco Ltda.
Mudo Fabio Moreira cias Santos
Distrito Federal
Brasília
Classe 36
Frase de ;propaganda
622.932, de 2Z-12-1963
Termo
Herbet Seltz e Giosue Di Sabbato
Distrito Federal
Nome Comere.al

'LOTO

Classe 36
distingUir: .tventais. bh.sas bluataca; boinas. botas, babadouros, casacoe, coletes. capas. chada'. cachecois,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças. calções, camisas, ca, alsetaa, camisolas, cuelas, ceroulas, calvia de tanhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, 'asado. dominós, echarpea
iraItIve, galochas, gramatas, gorros, jaquetas. luvas, ligas. lenços, leques,
Térino n. 9 622.933, de 27:12---1963-mantos. meias, malllots, mantas. man.
João Dias Pereira e Alecio Ferracioli
drito, malhas, paletós, palas, penhor.
Distrito Federal
peugas. ?Moverei, ponches,
Nome Comercial
polainaa, pijamas, punhos, robe deTermo n. o 622.934. de 27-12-1963
chambre. sobretudos, suspensórios, sou.
Jorge Rodrigues dos Santos
tens, tailleurs, toucas e vestidos
Classe 19
Distrito Federal
,\ --- Tèrrno n." 622.9227 de 27-12-1963
Jo aos, brinquedc" artigos desportivos e
Classes: 16 e 33
Admin_stração Indústria a
passatempos, a saber: álbuns para reTitulo de E.stabelecinicuto
Comércio S.A.
cortar e armar aviões, automóve;s.
Têm(' u." 622.935, de -27-12-1963
São Paulo
aros, argolas, bercinhos, bonecas, boneJosé Ruber da Stive.ra Sardinha
cos, baralhos de cartas, bolas para
SAN
Distrito Federal
lodos os esportes, brinquedos em forma
£.151INI3TRAÇ
Classes: 8 e 33
dr
animais,
balões
de
brinquedo,
bilhaIIIDIU_STRIA E
Título de Estabelecimento
res. brinquedos mecanicos, brinquedos
cw.mCIO S.A.
Tértno n.° 622.936, de 27-12-1963
em forma de instrumentos musicais.
Khalil Georges El Craet
brinquedos em forma de armar, britaDistrito Federal
quedas de borracha com ou sem assoNome Comercial
Classes: 12, 22, 36 e
vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
Tinira, de Estabelecimento
- Termo n.° 622.923, de 27-12-19g- castas de jogar, chocalhos, caneleiras
paaa esporte, cartões para loto, casiHeme's Produto:: Químicos Ltda.
1 énuo a.' 622.937, de 27-12-1963
nhas de brinquedo, casinhas de armar.
São Paulo
Florèncio Vilarinho de Sousa
cadeiras de brinquedo, carteiras 'e enDistrito Federal
velopa, com folhas para recortar e
Classes:
8 e 33
Ind.,19112
.8.592..1.eiro.
armar, calçados para bonecas, cordas
Titulo de Estabelecimento
- -pata pular, clavinas para tiro ao alvo,
Termo n. 9 622.938, de 27-11-196.3
copos de dados, caixinhas de música,
•
Agenor Spirandelli .
dados, dardos, discos, dominam, espinDistrito Federal
gardas de brpinquedo, espingardas de
Classe 3
Classes: 7, 8 e 21
vento. estaquinhas para jogar, enigmas,
Produtos farmacêuticos
Titulo de Estabelecimento
engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar, ferramentas para
Térmo . n.o. 622.924. de 27.12 - 103
Tèraio n. 0 622.939, de 27-12-1963
crzanças, figuras de aves e animais,
Gnnércio de Pedras para Isqu.siro
Maria Madalena da Silva
•
figuras para gigo de xadrez, fogões e
Colibri Ltd a.
Distrito Federal
fogãozinros
de
brinquedos,
jogos
de
SãO Pat!'•)
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
Casses: 33 e 36
COLIBRI
ganchos para pesca, guisos para crianTitulo de EstabeleciluenL
Ind. Bra al 1 eira
ças. halteres. anzóis, iscas artificiais
TèrmO n.° 622 .910, de • 27-12-1963
iI p.,ra pesca, jogos de damas, jogos de
• AotoniO Norrelo de Balsas
daminó, jogos de raquete, linhaa. para
' Óistrito Pedera
,
pesca, luvas para box, para , esgrima,
,
•1
• • - Classe 44
para jogador de soco, mascaras, carna.
•J Classe: 411. 42 e 43 i
•
zpara isqueiro
.
valeseas, meai% , de hilhar, de jcampilmt.
r-a Titula de 'Estabelreinianto. a"
Para
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CE R AM ICA

MAR ÍNI-i (.)
da

LUSOINI
LETREIRos
LUMINOSOS
L 7D

Classe 33
Nome comercial
Tétano a." 622.916. de 27-12-63
Edson Teixeira
Brasília
Classes: 8 e 50
Titulo de estabelecienentó
Tèrrno n. 9 622.947, de 27-12-63 Sérgio Tavares Gouveia
• Brasilia
alt p
zza az aimauaas
4L.° 30 LTDA.

Classes: 25 e 50

Titulo de estabelecimento
Teimo n." 622.948, - da— 27-12-63 Ivani Valença da Silva

Brasilia
Ir.suim..ewesww.wmpprs
v ALENCiA

3.

015TRi EitAbORÂ.
13 R A 5 EiR
il
A\

DE: PETROLE0i
.5
Classes: 47, C 21
• 'Titula; '4 e "tebêkcl:too

•
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Têrça-feira 5
lrirrino a.° 622.949, de 27-12-63
Auto Posta "fabajaza Limitada
São Paulo

AMAJAPL
Ind. Brasileira
Casse 47
Cambustiveis gás, querosene. óleos lubriacautes. Urra para '11.1EO Ina ç ã0 e
para geração de força, graxas para
Ituarilicação. óleos combustiveis, álcool.
para motoras de explosao. gasclina. carvão mineral, vegetal e de turta, pertõ_
lei fluida para amortecedores fins lua
latifacarxes). fluido. para freio (fins lubrificantesh graxa para veLculos
Tênno n.° 622.950. de 27-12-63
Creações em Linho "La Liniere" Ltda.
Sa0
rlo

LITUERt
Brasi1e3-r21

ra cortar capita, ferredhos. facas, facões, fechaduras, ferro comum a carvão, fruteiras, funis. fôrmas para Mais, frigideiras, ganchos e guarnições
de metal. grelhas, garfos, ganchos para emendas de acareias, timas . laminas
laminas para barbear, licoreirns, latas
de lixo, jarras, machadinhas. molas para
portas, martelos, marretas, mar; izes.
marmitas, navalhas, navaihas para barbear, piras, picões._ pregos, picaretas,
porcas, parafasoa pratos, perta qdo.
poseiras, porta pão, porta jóias, porta
frios. palitein.s. panelas, rastelos, rol
danas, ralas para pias rebites, e regadores, raladores, searas, serrotea'sacar.
rólhas, tesouras, talhadeiraa toaquesais.
tenazes, travadeiras, telas de arame, toa
miras, trincos, tubos para encanamentos trilhos para aorras de' cc;rer taças, travessas, vasos, vasilhames e
verrumas
•

:Rano n.° 622.954, de 27-12-63
Reina/do Heitor Souza
Guanabara

Classe 37
Reajam lowancas. para cama e r.fieSa:
Acolchoados, pala camas colchas cobertores. esfregões trombas. guardana•
Poa. logos bordados Mios "de toalhas.
Classe 8
11'1205i3. manem para camas, panos para
Aparelhos fotográ.fiCos
casinha e panda—de pratos, toalhas de
Têrmo n.9 622.955, de 27-12-63
rosto e banho, toalhas de mesa. toalhas para iantar, toalhas para Lha e Finacional Companhia Nacional de CaéCafé, toalhas para banquetas, guarna dito, Financiamento e Investimentos
São Paulo
{Oes para cama e" mesa, tnaiinn..Nas
ecobre pão)

Maio de 1964 13.81

motor de partida. peças da meald que
protege e envolve o motor de partida.
Peças-para moias dianteiras e trazeirasi
grampos, tolhas de metal que protege
ç envolve as molas contra o pó e terna
gem. , Pinos excentricos pinos de' MO,
ias, calotas, peças para' ponta de eixo
dianteira, luvas de metas rosqueada
para unir as partes laterais dó ardo.
Retentores de metal, suportes para vidros, alicates, alavancas. piruetas. arrebltes, correntes, chaves de • parafusos.
chaves de tenda, chave ingaisa, dobraatiças, chaves cabias, grs.-te& supercalotas frisos, catadas de metal, engates, esguichos, fechadura* molas para
pontas. martelos, paratusos porCaS, travadeiraa arisco, matrizes, ficando expressamente exclualos .qua1squer artigos que /sejam partes integrantes de
veicutos ou cáqui:ais
• Tertno n.°622.957, de 27-12-63
Lanificio Santa Branca S. A.
São Pauto

PRORROGAÇÃO.

TRIMESCOPIO

Termo a! 622.951, de 27-12-63
George's Sport Camisaria Ltda,

GEORGE , S
C/asse 36
Camisas, cuecas, ateias, gravatas, Seua•cis,_blusões,a calças, paletós e 1:almas
lb= a.° 622.952, de 17-12-63
Darci João Pieroril
Sai) Paulo
SERMO LAMBES
,DRIVE—IN
Classes:. 41 e /2
"fituro'
Termo n..* 622.953. de 2742-63
barlOta, Artistica de Metais Meta Loa.
• São Paulo
•
'META
'Incl. Brasile%

°asse 11
Para distinguir: Ferragens e terramentas de tõda a espécie. cutelaria tm geral e outros agalana de metal, não incluidos em outras dazsea: alicates. alfanges, alavancas., arruelas. argolas. D1-1
dravas, armações de metal anridores,
de lata, mimara Ilsoa ot$ farpados, apa•
reiros, brocas, bigornas batnelas, bandeias, bacias, baldes, hombonleres, bules. colheres para pedreiros, cadeados
correntes. catadas craves, creniones
davas de asatuaos., conexões1 para en.
caliamentata caixaa de meta' para portões, colunas. canos de ietL chaves
de landa.. abava inglesa, cabeia:31es. estribos e attePl. s: rbpos. ¡caelactOss. sen.
trai
mesa anuctiefra.s, 2,-Disas de
acondicice:amerrto aliraent4s.. caldeirões. cagam/as, chaltiraa conchas eusersaeicosi. coadores.. distiativitt&' dobrai/km, leasiaaeaas, talaras en(iatitaa esguia
cboa enfeitara de meta) para enséoraóvela
aw$anécistralaNrSfa, ,olces, ferro gat,

FINACIONAL_
Classe 33
Para distinguir: Crédito, financiamento
e investimentos
Urino ia° 622.956, de 27-12-63
Móveis de Aço Fiel S. A.
São Paulo

quetua, luva", .ligas, lentos, lequt
manto& meias, mauluts, manias, ma,
anuo, malhas, gaiatos. patas. Penbco
peugas, puloveres, ponanes, peierisa
polainas, pijamas, punnus robe
cnambre, sobretudos, suspensórios. so
• tens tadleurs, toucas e vestickm
'Termo a.' 622.960, de 27-12-63
• Sonksen Chocolates 5. A.
São l'aulo

Classe 41
Para distinguir: Ba.as, caramelos, cor
feitos, chocolates, banbons e eoet
Termo n.° 622.961, de 27-12-63
Sonksen Choco/ates S. A.
São Paulo

- INDUSTRIA.

zustami

Classe 23
recidos era geral, tecidos para . coatec.
ções em geral para tapeçanaa para artigos de cama e mesa: Algodáca alpaca
cânhamo, cetim, cama. casimiras. fazendas e tecidos de lã em peças, luta
¡craca, linho. nylon, paco-paco, perca
raion, seda natural. Modos,
plasticos. tecidos impermeáveis e tecidos
de pano pouro e veludos •
Termo rtai 622.959. de 27-12-63
Classe 4 t
Untos S. A. 1adstria e Comércio
São Paulo
Para distinguir: .Balas, caramelos. toa
feitos, chocolates, bamboas e doces
lu.. 627.962 e 622.963, -de
—Termos
PRORROGAÇÃO
27-12-63
Sortis-len Choco:ates S. A.
i!' ritartAtiC
São Paure

p cie
01~
•n••nn

;a: i'a" 'a t

II

NON

PGOUTOS DA EATIMCJI
11•
11ilr
recuos 5/A11104STAM E COME RC

VeR49'a Ho 4 si.1 ICC4 e)
Classe 17
Para distinguir: Fitas para máquinas de
escrever, ele contabilidade e outras, da
indústria e camércio da depositante
,Classe 41
Termo n.0 622.958, de 27-12 63
Para dist: t‘riii? Balas, careinelar, conRoupas AB S. A. — Injústria de
feitos, choco/ates, hcr-lrons r doces
Roupas Profissionais
Classe 11
rWICI;r5T RIA eikastal Tm ji
Sr.a Paa'a
Para distinguir: Balas, caramelos, con•
PROARMAÇÃO
feitos. chocolates, bcenhoris e doces
•
'Casse 11
de Produtos Alimerticios
Para clIstInguIr: Artefatos .de metais:
Arruelas. catracas. curvas de :eforço.
Termo
n.0 627.964, de 77-12-63
if•url4II .is.+1M140
encangeneptos,,:. ,ferragena,, para a capuz
Pirdenghi S. A. — Indústria Brasileira
si
de automóVals, ferragans Irma tetes.de
' São Paulo
cabana, de cuida/16u., levantados para
Claasé 36 --'
vidros de caminhes. automóveis ,* para
`distitiguir: Aventais, blusas, bhr
veiculo.,: em . final,. luvas para: bombas stles: 4 boinas botas, babadouros. cav.,
dágua, man C
: aia para broraa, porca& cos. , coletes,' capas . abales. cachecoa UM QUEIJINHO PARA CADA)
ciemos, peias para arD9rtecederes
calçados n chapaus.- dntas, combinações,
GO2n
aèques. para/naná especiani s: Pecas corpinhosí calças. calções. •carnisas
áara.. barra 'de teiVsái5. tem'sM3 t j Po falsetes. catalsotaa ?emalas:lacrou/aia cal
ças para 'freios:. Peças para Mecanismo ças de heaboras e de crianças colarinho'
. Clame 41
de ermida, botaet de cactati ,(startjt endros.. tanaclio. ), dominó', echeoper.
8~9 de PrOPagaalas
iraldaivgalocku, nuga" oomen.
perdoam Vosadot reta edim a..
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1388' Têrça-feira 5
Têrrao n.o 622.965, de 27-12-1963
Polenal) S.A. Indústria Brasiled.ra de
Produtos. Alimentícios
São Paulo

622.970 e 622.971, da
27-124963 •
Companhia F ação e Tecidos
Cntaratingueta
São Paulo

Termos

na.

PRORROGAÇÃO
GUARATINGUETI

O QURIJINHO QUE VALE
Pnn umÁ REFEIGIO

IndUatria Brasileira

Maio

rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para ahá e
café. toalhas para banquetas,. sarau-lições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Tênno n. o 622.974, de 27-12-63

Alcântara Machadr Comércio e Em-

.' preendimentos Ltda.
SM, Paulo

Ciasse 41
Expressão de propaganda.,
Têrmo n.° 622.966, de 27:12-1963
P.o/enghi S.A. Indústria Brasileira de
R odutos Alimentícios
São Paulo

Classe 23
a,
Para dit nguir: Tecidos de aigodao
z,lpaca, brocardos, cretone, cambaia, de
cânhamo, casemira,_ crepe de seda, estofos. fazendas flanelas, franja, gazes,
gorgorão, jedsey, de juta, de lã, de 1i.
nho, opala, organdi; percales, raion. sarja setim e seda
Classe 37
Roupas brancas para cama e mesa: Cobertores, acolchoados, colchas, lençóis.
fronhas, toalha de rosto e banho; toalhas de mesa, guardanapos, panos para
cosinha e panos de pratos
•

Tèrmo n.° 622.91,2, de 27-12-63
Tomaz Aguai° Filho
São Paulo

Classe 41
Expressão de propaganda
'M.me) n.° 622.967, de 27-12-1963 -'
Polenahi S.A. Indústria Brasileira de
P 'odatos Alimentícios
São Paulo

PRORRCUAÇAO
T

'A'

r-

Ind:SLtria Brasileira

salão
de ciências
e aplicações
médicas
Classes: 2, á: 1, 32 e 33
Para distinguir: Substâncias e preparações quicnicas usadas na agricultura,
hprticultura e' na veterinária- e para
fins sanitários; substancias quimicas„
prodtitos e .preparados para serem usados na medicina ou na farmácia; instrumentos, aparelhos, máquinas para a
cirurgia, farmácia e arte dentária, ferramentas para esses . fins, gases, esparadrapos. algodão, hidrófilo, jornais, revistas. publicações em geral, programas
radiofónicos, consultas, ambulatórios,
pronto socorro, assistência médica hospitalar, farmacêutica e deatária, convênio médico e farmacêutico

Timmos os. 622.975 e 622.976, de
27-12-63
Classe 8
Alcântara Machado Cornércio e EmPOL_WRI-0 MÁXIMO EM aarv relhos eletrónicos dr computar, e
preendiment Ltda,
QUIUJOS
São Paulo
componentes dos mesmaa, amplificadmres, convim:tentadores, registradores
aritméticos, registradores de eixo de
entrada e de salda, 'diodos de com.
Classe 41
porta, saída de chave nanónica. conExpressa.° dg propaganda
troles de influenciarnento, entradas de
chave mnemônica, dix.....4o.s de proteção
Têm° n. 9 622.968. de 27-12-1953
Polenghi S.A. Indústria Brasileira de de carga, painéis de circuitos impressos, moduladores e desmoduladores, cirP. odatos Alimenticioaa
cuitos de comport, circuitos flip-flop.
São Paulo
.
•
dispositivos codificadores e descodificadores, tabuladores, impressores • de alta
velocidade, tambores magnéticos de arQUANDO SR .:TRATA DOS
mazenamento, computadores, discos
PRODUTOS POLENGHI
magnéticos, servo-sisternas te transporte
TODOS SIO AXIOOS
de Fita, conversores de análogos em digitais, transformadores, transistores, caClasse 10
pacitores, elementos semicondutores,
Para
distinguir:
Abaixa ‘linguas, abre
Classe 41
triodos, ralés, solenóides. retificadores,
recraladores de voltagcaa, resistores, nú- bicas, adenótomos. agastadores, agra.
Expressão de, propaganda
•
cleos de - ferrita, osciladoras, dispositi- foz, agrafos para ossos, agulhas para
Tèrmo n.9 622.969, de 27-12-1963
vos eletrônicos de descarga e oscilos- injeção, algodão hidrófilo, alicates,
amalgamas, aparadores, aparadores paComercial e Construtora Primavera
cópios
ra kns. médicos e cirurgicoa apnelho
Limitada
Têrtmo . n.9 622.973. de 26-12-63
para massagens aparelhos de pressão
'rio Paula,
Morungaba Industrial S. A.
arterial, aparelhos de diatermia, apareSaa Paulo
lhos de ralos ultra-violeta, aparelhos de
PRIMAVERA
raios X. aparelhos de infra- vermelho,
1
aparelhos de surdos, assentos para enfermos, ataduras, balanças para clíniPara distingira ma rerans para constru.
ca infantil, bisturis, cadeiras para cliOes e decorações: Argila, areia, hanica médica, calçadores, cambraia hi' tentes. 'balaustres. Calhas, cimento. cal.
drófila, canulas, catout cera laminada,
cai, chapas isolantes, caibros.
cêra para incrustação e articulação. ciacolunas caibros, caixilhos, colunas, cha.
tas' para fins clínicos, cera colante, cinpas paa coberturas, edificações premoltras umbelicais, colheres cortantes, com- dadas. estuque. estacas, esquadrias, for-.
pressas de tecidas, contagotas, costótoros. gesso frisos, grades, janelas. lamemos, curativos cirúrgicos, enraias. denlas de metal ladrilhos. lambris. luvas de,
tes artificiais, dentaduras, depressores
Junção laje.' [almas, madeiras para
dilatadáres, dinâmetros, drenoà, duchas
construções material contra frio e calor,
vaginais; ,elevadores, estojos higiênicos
mosaicos, produtos de base astálttco.
INDUSTRIA BRASUIR4
e espartilhos. especulos vaginais,, esponprodutos para tornar impermeabilizantes
jas clínicas, estojos de , bolso; Para -insargamassas de cimento e cal hidráutrumentos cirúrgicos, estufas, espatulas,
Classe 37
lica. pedregulho. placas para pavimen-tação peças ornamentais de cimento ou Roupas, brancas, para cama e mesa: escalpelos, escalpelos cirúrgicos, cacal.
gemo para tetos e paredes, parqueies. Acolchoados para camas, colchas, co. pelos, escopros, esteroicóplos, extrato-1
portas portões, pisos papel para forrar bertores esfregões fronhas. guardana• res, escavadores, feltros para estaplascasas _speiras para Portas, tilolos..tubos pos. logos bordados, logos de toalhas. ma, fios de linho,..para feridas, facas,
de 'nciariereto .telhas, tacos, tubos
lençóis. mantas para camas, panos Para ganchos para Músculos, celahametros,
'tilação„vepeziansa
cosinha e panos de pratos, toalhas de gases, godovlaaa goivas gesso, gram-

de 1964

pos para suturas. guta-parcha. histerèsmetro, ideal base. irrigadorcs. :u.struatentos cirurçpcos para operações, ligaduras de cânhamo, líquidos e pós-' para
limpeza e pimento, lixa, luvas e dedeiras de borracha para hospita1i amas
para, osso, lancetas, massas plásticas
para fins odontológicos, máscaras ,para
anestesia, mesas de operações, meias
contra varizes, mesas para curativos,
ossos. ponta de guta-percha para obturações de canais, porcelana, protetores
para seios, pincéis para garganta, pinças
anatõmicas tdruão de aço, protetores,
porta amalgamas, rolos cirúrgicos de
lã de pau. ruge para desgaste dentário
e rodas, retoscópio, gugia, saraadeiras,
sanciaraca. sêda e crina para sortiras,
sacos para gêlo e bólsas para água
quente, sondas, seringas para lavagens
e injeções, serras, serras para raquittauna, tampões higiênicos, preservativos,
termômetros, tira-leite, tesouras; trépanos,
toalhas higiênicas, ventosas e ver.
• niz isolante
Classe 8
Para distinguir: Artigos fotográficos
artigos óticos: Máquinas fotográficas e
ainematográficas, filmes revelados, amara fotográficas, aparelhos de projeção, película anti-refletora para ótica,
lentes, lentes oftahnicas; instrumentos
óticos de observação e medida, binóculos, colimadores, telescópios, microacópios, teodolitos, sextantes, aparelhos
de copiar fotografias, bobinas, diafragmas paar fotografias, prismas fotográficas, puxadores de filmes, projetores •
impressos fotográficos._ instrumentos unitários para projeção, ampliação e Impressão de filmes, equipamentos para
ligar chapas de projeção deslisantes, filtros de lentes, lentes, auxiliares, adaptadores de m:croscópios, tripés, aparelhos de aproxiniação, óculos e pince-nes

Têrtno n.° 622,977, de 27-12-63
Felippe F. Capo
São Paulo
•
PRORROGAÇÃO

Fábrica de Adesivo.

Casse 50
Para distinguir: Pa-péis de correspondência, contabilidade'. impressos. bem
como de veicuros, edifícios, taboletas.
letreiros e outros locais .
' Têrcno n? 622.978, de 27-12-63
Kibon S. A. (Indústrias Alimentícias)
São Paulo

USIRIA BRASILiIRA

Classe 11
sp;irgos.
Alcachofras, aletria. atile
Sçucar, alimentos para anima s
msendoisn anieixas. • ameadoas. araruta.'
arroz, atum. áveista avelas azeite. azeitonas: banha, bacalhau batatas.
biscoitos bombons, bolachas, batotam.;
café. em 'pó, p aia grao. lamarão, canela:
sia -Pau
em 'pó. cacau' earnZs.
caramelos.' ch64,olates. conteitás.
Carettia.' dOininho,'Cráne. de 'leite 'trejura'
alniii fitfclos
Corktotas: cari
iaa'êdlhadas; éiatanha, cebola 'tome
nitroY .' tíirk' Nit1iiinen6ó.0 êoldrãste,jra'-'

oho deude, ducea. doces de Ira.

espinalre. tssericia,s ahlueutarez, to.
ju,das, ervilhas, encovas. extrato de to.
am ate, tar i nnas aluuenticlas, lavas, k- cuias. buço.% tareio, tementes- seijâo
figos, trios trutas secas. natura.3 e cru.
talizadaa, OilCUSe, COMa it amou], gõf•
dlird14. Ural; faC Dt.. çelanna,
guiaoinla, geiem.% herva dixe. herva
Watt, hortaliças, la9OSta3, ImUU'db, iene.
condensado, leite, em po, 'egunies
conserva. matilhas, linguiça, (RJ% mas.
saa aiimenticias. mariscos, manteiga.
IlLaidedr1114, Mi,k ululada, nu/turrai.), alas4.1 de totaate, mei e melado, mate, mas.
eas para mingaus: molhoa, aanuscos,
mostrda, int3rtaaelai Clas unistaoa,
atai . óleos comestiveis, ostra% ovas,
Pães, Paios, Praline% pimenta pós para
-podam. paltle3„pente3. presuLtos. patea. e petn.o.s pastilhas. pizza:, piiduss;
queijos, rações Valanceacias para ai..
ou% requellocas, sal, gsduu. safolohao)
earictuiches. sa1.1,434,a. S.Z.MLOvS sopas crilatanaa. sorvete& au.e0S de maate e de
trutas. torradas tapioca. Caiaras, talha.
trenhis,os. Mus. tortas Para ai'.
mento cie ai:4M dl% e aves. IV , * ÔCS,
cinto; vinagre

Miras, culips de porcelana, faiança para
uso caseiro, frigideiras de louça c' de
varro, funis de barro, taiani.a e louça
garratas de taiança, louca e porcelana
globos de porcelana, iardmeiras de ce.
rãuuca para jardins, lava dedos de me
sa, loiaa de barro, de ceramica, talam
ça, porcelana. comum. mantegueras, mo.
iheiras. potes de - barro. de cerâmica
raiano e de porcelana. puxadores, receptacu.os. retratos em terra cota, sala.
deiras, saleiros, sanitários, sertans. tabo.
tetas, terrinas, tubos, timos de cama,
vidraça de louça, varetas, vasilhas e
' vasos

ORAS

. s_

it.

""t

Indústria Brasileiru

Edvaizio R. Paira. ' • .
Bahia

• Classe 36
Arttgos ria classe

Termo n.° 622.984, de 27-12-63
Farmácia • "Copacabana" Ltda.
São Paulo

Termo n.0 622.997, de 27-12-19"
Edvaláo R. Paim

COACABANA
Nome ceeaereial

Terzilo- n.* 622.985, c.). 27-12-63
Norte.end a.- importadora e Exportadora Ltda.
tsão Paulo

622,99. de 27-12 63
Termo
Abacté Rerriesentações Ltda.
Bahia

aki.uler,~7,:r.x°46 elo.
.tP5!(.*

nome

v. •

Termo n.° 622.992. de 27-12-63
Milton Oliveira
Bahia

G

•

• Classe 36
Frase de p.•opaganda

Te:mo n.°. 622.998, de 27-12-1963
Hoeganaes Sponce Iron Co:lio:anon
Estilos Unidos da Arnáric p-• '

0,ó° ‘Znt%

o<4?'

X 1; 1Z
Inea:latria Braelloi.ra
-

•skte'

0,sep so

Nome comercial
---- -Termo a.° 622.986: de 27-12-63
.Averem Chusyd
SMo Paulo

•

.
Classe 33
. 'Titulo de estabelecimento
2ermo n.° 622.993. de 27-12-1963
\
Milton-Oliveira
Bahia

1NC IR.
.Classe 5
PO de ferro e terro-csponja

-

Termo n.° 622 . 999, ed 27-12-1963
Hoeganaes Sponcc Iron Cm-po.iktIon
Estdos Unidos da América

rri p lcio MAM LAR
.3ANTOS. Eet. de
S.Paulo

kR iDU LAR
Inchiatria Bragileiro

Classe 33
Titulo

..,•••nn

Termo h.° 622.987, de 27-12-63
Indústria e Comércio de Meias •
"Fa-ctor" Ltda.
Sáo Paulo

FACTOR
•
nsdrietria Brasilelra

:kITCHERS
inetletria Breeiloiro

fl.isse IS
Abaixa hizes de IamPata
abalorei de poredana, adObes.
idotaos. apanha' moscas de .-vidro.-apii.
tenios de adita Para .s?hremesa ,artaip•
tk louça para imo caseiro: bacias de
tatgLha,, 131,Inu,sjte s de, ceramlea; bolhas
bulee. caçai/as para rtadlho, Criárfleiros
compoteira4 de faina, cotiNk 1,

Têm," n.' C12.996. de 27-12-196,3

Classe 1E.
Artigos da classe

Sao Paulo

Classe 46
l art. btinguir Sabões, ceras, detergentes e itomovedores
_
Termo n,° 622.982, de 27-12-63
tnebens — Engenharia • Decoraçâee
Ltda.
São Pg.tdo
,e

Classe 36
- Artigos da c.asse

tndústria Brasileira

l'ermo n.a 622.980, de 27.12-63
Companhia Comercial e Industrial
"Kutrei" •

de visitas, envelope.% papéis de carta
liebas, apostilas. folhetos. memoran.
lana, duplicatas, cheques, promissórias,
faturas, ingressos e convites
------- —
Termo e.' 622 . 981, oe. 27..12-63
Une — Indústria e Comércio Ltda.
5"•••...)

o

Indústria Brasileira

Para distinguir: Cobertores

ktraa de câmbio., cartões comece:ais

/bp •
,
(01060

e

Classe 32
Para 'diãtiaguir: Revista

Classe 37

a timbre da. sociedade, Carimbos, rem-

Termo a.° 622 .995, de 27-124963
Souza Silva
13abia

eALçAIOS VA- REVI

Classe 3
Para distinguir: Sabstânclas químicas,
produtos e preparaddár para senta usados na medicina ou na larinácia
áeSge.PiNd

•
Termo a.° 622.989. de 27-12-63
imobiliarla Gorcovaao Lida
1341a

Termo n.• 622.990, de 27-12-63
Coenranhia Valença Industrial
Bahia

n,° 622.983. de '27-12-63
Permeio Narduzzo Filho
- Sâo Paulo

UNIS°.

Termo a°. 622.979, de 27-12-63
IVIcirungaha Industrial S, A.
são Pall.:0

*avo lia&
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Têrça-foira 5

Classe 33

Classe 36
Meias
Termo n.° 622.988, dc 27-12-63
Corcovado Ltda.
•
Bahla` j.

.

,-;

Insígnia Comercial

Classe 5
Pó de ferro e ferro-esponja

Termo n.° 622.994. de 27. 12 .190
Albertoni de Lemos Bloisi IndKstria e
Comércio Ltda.
Bahia

Termo n.° 623.000, de 27-12.1963
Chesebrouch-Poncrs ne.'
Estados nicles da América

,SPRAY 'N STAY

Corcovado Um.'
• ,- . »toitie t'onièrcial

•

4 r

Classe 48
•
.
Perfumaria, csométicot e prepartMl.di
de toilete,.,hichiMe» PriParaçóci 'Para
cabelo'

Termo n.9 623.001. de 27-12-1963
( Prorrogação)
; . Union Carbide Corporation
-

,

1,,
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Termo ai 623.008, de 27-12-1963
Construtora Luizángclo Ltda.
Guanabara

1

Temo n.° 623.019, de 27-12-1963
Henrique Alves dr Brito
Guanabar

uno_

114220NAL

tnt.,

ara tecelagem pe uso comum; fio da
lã ou êlo em meada ou novêlo, torcidi
ou não; fio de lã ou pêlo, em meada
ou novelo, para bordado, costura, cro.
1 ché e trico; linhas para bordado, cos.
tura, croché e tricô
Têrmo n.° 623.025, de . 27-12-1963
Cia. Sisal do Brasil-Coimbra
•
• Paraíba

.lasse P.
Baterias secas

'
¡UI

,achr:Térm n,o 623.002, de 27-12-1963

(Prorrogação)
C3rbicle Corporation

•

ca;•!(

8
Clasge
•• Pilks elétricas secas e baterias

krt',•

Termo
0. 9 '623.003, de 27-12-1963
•
Casas do Charque S.A.
Guanabara

,o

ção e addrno de préd os, estradas
como cimento, azulejos, ladrilhos, telhas, portas, janelas etc, não, incluídos em outras classes. Papel para
forrar casa .

'nem° n.° 623.020, de 27-12-1963
Henrique Alves de Brito
•
Guanabar

Termos ns . 623.009. de 27-12-1963
• 2712-1963
Termas Santo Anjo da Guarda Ltda.
Guanabara

do

,

lã. • •
nsa.14.

'

!Hl!

tOg.

Charque S. A.

. •
..-4
Termo a.° 623.004, de 27-12-1963
Alperstedt & Cia. Ltda.
-Santa Catarina

,,r. , n ,

:•,: ,

Classe 41
Pão enriquecido

o

°14f C856 5
0.1

Classe-16 Material exclusivamente para con.:tai-

Nome Comercia/

I)A €'111ARDA
D1.0.1,D,ArAtigt,
111%4AS SADIO MO DA MIADA Le
t'r:‘ oma

• -

-,-- .

GTa 4sica Catarinense

A

Classes: 33 e 50
.„
Titulo de Estabelec.mento
—
"Termo n.° 623.005, de 27-121963
Indústria e Comércio de Madeiras
Uruperna Ltda.
Santa Catari- •
„

Classe '41
-,• Pão enriquecido —
Ulmo n.9 623.021, de 27-12-1963
Perfumar a Cascotte Ltda.
Guanabar

RORROGAÇÃO
MASCOTTE •

-.
Classe 43
Agua minzral
Classe 43
-•
Agua mineral
Termos ns. 623.011 a 623.014, de
27-12-1963
.General Plastic Ltda.
São Paulo

Os p rodutos mats cotados doerasti
Classe 48
Perfumaria
Termo n.o 623:022, de 27-12-1963
Calfr, Indústria e Comércio de Calçados
Limitada
Guanabara

CALFR
Ginratai, PusTic

Indústria Brasileira
Classe, 35
Calçados-

aiDUstRLA

Nome amercial
. 1•
Termo n.9 623.006, de 27-12-1963
Eletro IVIecMca -Ltd? .
Santa Catarina

Classe 31.
Tampas e rolhas plásticas
Classe 45
Monis artificiais de plástico
Classe 48
F.rcove • para —dentes, cabelos, unhas e
pentes de plástico
Classe '49

,
Nt10,;^.!
‘Asipp.

(
Nome Comercial
Termo n.o 623.007 de 27-12-19533
A Preferida Ltda.
Santa Catarina

Prefedda Ltda.
Nome Comercial
1-.

Termo a.' 623.023, de 27-12-1963
Cia. Sisal do Brasil-Coimbra

CO dl' DIAMOND'.
INDUSTRIA BRASILEIRA

Chekerboara.
indústria Brasileira'"
Classe 22
Para distinguir: Fios eus geral para
tecelagem e para uso comum. Linhas
para costura. bordados e trtcotagem.
Fios de algodão, tios de anho. Unha.
mo e luta, fios de seda natural. ratona
e Elos de Ia para tecelagem, para bordar. para costura, tricotagem e para
crochet, fios plásticos e fios de celulose,. Linhas para pesca
Têrmo n..9 623 .026, de 27-12-1963
Bicicletas Monark S.A.
São—Paulo

Transbrasiliatia
Classe 49
Comperções esportivas
Termo n.o 623.027. de 27-12-1963
Laboratórios Farmacêuticos •Vicenta
Amato Usafarma S.A.
São Paul'

•
•
Epsdamin
Indústria

Brasileira-

Classe 3
Produto farmacêutico —• Indicação:
Anti-hemorrágico
Termos as. 623.028 à 623.030, de
27-12-1963
Valvotécnica IndKstria de Válvulas
• Limitada

VETE

s
Indústria Brasileira:
Classe 6" —

Armeredores de éçua de alimentação
p.1 m.. máquinas .1( cortar-frios, notadás de ar para pneumáe ros, bombas
para gazollna, de incêndio e elétricas,
betoneiras, brocas elétricas burrinhos e
insuPtdores de ar bu ! as "quanch parte de máquinas, caldeiras a vapor. car- "PLASTICA
buradores. carimbo de tórno, ,carneiros
hidráulicos, cavadeiras p.i.m., conAMERICANA
traidores de tôrno p .1 m chumaceiras
Térmo n.° 623,024, de 27-12-1963
Cia. Sisal do Brasil-Coimbra
ou mancais de ane-fr1cçao. coletores
de dinamos 'e motores, compressores,
Paraíba
Classe 31
condensadores, eixos quando parte 'de
Tampas e rolhas plásticas
máquinas êmbolos quando parte' Ide
Classe 45
máquinas, engenho de serra, engenho
Flores artificiais de plástico
de cada. 'engrenagens • dqnin o parte "cle
Classe 48
rnaqüinaS.,' freios quando Psrte de MárNDUSTRIA BRASILEIRA
nstovas para dentes,. cabelos, unhas e
q,xijnás.. guinchos de fricçãO, guinchos
pentes de plástico
.,
Classe 2t
"
paraclaca'mbas' 'de" arresto. guinchorde
Classe 49
Para distiiguir: Mos em- geral. ¡:),t..a tranSorte aéreb, geradores . 0 rgazolina.
Blinquedos -plást.cos
bordado
e tricotaq emt • fios • em gera)
_)
;
Blinquedos plást:cos
Termos as .623 .015 a 623-018, de
27-12-1963
ialástu— A ,nericana Ltda.

Classe "22
Para distinguir: Pios de algodão, cãnhamo, luta, lã, nvion, fios plásticos.
fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para costura, tricotagem e para crochê. F os e linhas de toda espe.
cie; fios e linhas para pesca, linhadas
de aço para pesca

Mid West Supreme

r

1

,t

erçarialaa
_
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, gaçaies para
"aságairias de lairitolpa . luballIcadores patroa ocale, , aparatos de
quando arte de airacpaleas a ;vapor. Jigaçõea para banheiros, aparelhos de
.aráguipas de lavar .roupaa máquinas de ar refrigerado, .aparebos ale ar condi4
. asáriainais ,de Jurar radial e. cionado. aparehas de ata tensão, apare4 .dantarn
até/ricos, estufas. eatereillzadores esquahoriawital. ináquirsas para o fabrico e
dros de acta esquadros de arrimenaor
acabanseato ,de ;atas e outros aecipienextintores de Incendia& aparelhos para
lei metálicos. máquina& borracheirms
expretner frutas e legume ,aparelhoe
máquinas . 0atels maquilam; de tirar sertereoscóplos. escalas, Indicadores &
cortiça, -,msdaulras mie limpar' e afiar ht- maré, .eletrômetros de .quadrantes. es•
cai. molas .aara máquinas. máquinas pectroscópios. aparelhos de contrôle .e
frigorificas. máquinas de rotular. mar. medida. exaustores. astoioa para filtros
telasvapor. moinhos e zniSs n4ia com torneiras. aparelhos eletrônicos .ern
agricolas. znotarrea de combusttio inter- geral. equipamentos életrõssicas e didio.
na. elétricos e a gás. motores para bi- técakos. logbes. 40rAQ5 e .togareiros
cicletas --e motocicletas: pentes quando Idem, fardas. faroletea, fias para aleparte de máquinas, penteadores de tea tzlcidaU. fios .terra, ;aparelhos fotográreé, rolos para estradas, serras mecluda ficos, terras elétricos de *gamar e pas.
cas. aerraz hidráulkas; serras de fita. sor. ferroa con2uns a carváao. ferras dl.Ornas tnectnicos lôrnos de revólver tricas para andar. lervedores. tusivels
(Ornas automáticos, trenos . vertical*, filaias te•veladoaa fôrmas alturas, filtos
velas de igniçioo
' para motores, arálvaa de Mas* Para .snotorea aparelhos de
traglieacia modulada. atáquirias fologra•
ias e velailadores quando ,parte de
turbinas. tubulações para . caldeirase, dicas. filmes rigidos. tonógratos. fitas
mateis**. isistrusaentos barcos. •localiza
máquinas
dosas pare cantaras lotográticae gela-Classe 21
Ferragens „e Araramentas de 'Lerda espt. deira'. taradas térmica* geradores 'aume. cutelaria aia .geral e outro. eitgos tomáticos. geradores estáticos e mano.
de metal 4140 mcluidos em outras das- arcos de alta ,fregilistOa. que funcionam
seta. Alicatcs aldeavas, arttielas, arre- com válvulas para aquecimento pot
ses: Aladas aldravas, arruelas arre dielétrico .4 indução. tiras magnéticas,
dores de latim, arrames lisos ou farpa- aparelhos para gás engarrataar e toa •
doa, aparelhos de chá e cate, 'assadel- relhos de inversa°, heliografias, haat
raa. açucareiros, brocas., bigornas, bat. metros. holcstotes 'para automóveis ia•
aélas, bandeias. bacias, baldes, bombo. terruptcrees, isoladores. impressores. apa.
relhos da atiterconiunicaçao. indicadores
&acres bules, colheres para -,pedreiros
de &Sais *dans peananentes para tá
camisas para cilindros e trilhai., cadea
dias.. aparelhos de gás .neon gravaoo
dos, correntes. cabides, calxas"drit-ntetai cos e didáticos: instrumentos tiSicos.
para ortões. sotanas, chaves, cremones 'adores de corrente . instrumentos de
chaves de ara'-usos.ra
usos, conexões para e
calcular.. instrumentos náuticos Mitru.
cananientos, canos de metal, chaves de mentos para medida e controw Para
fenda, chaves molezas, .cabeções cane• zurcanicos, intermediário par s filmes
cal, copos, cachepots, centro de mesa ihraPada s , lunetas tiquiditicactores .lu
coquateleiras, caixas para acondiciona pas, lampeões. iustres, lentes. apirelhot
mente de alimento.,.aalcleirões, caçaro luminosos aparelhos de luz fluaresceate
Ias. mateiras,' • cafeteiras, dobradiças limpadores . de para-brisas, lanternas
enxadas arderas, engates. euteites para ooratr eis e lantmoss de mão, ;uses traarreios. de metal para automóveis, es. retrai j,s ra vela aicrosc5pias ia.
tribos, formões. espumadeiras,. foices. reatores para luz fluorescente reostatos
ferros para cortar ca pim. ierrolhos. is. registros para vapcir, registros paa bidé
Las, tacões, frigideiras, rifincli'os para para .banhetros, aparelhos bebedouro*
laminai:O, ganchos, guarnições de me Para lavatórios e para pias, secadores
tal •gartos, ganchos para quadras para cabelos potenciennetros sorveteigrasnei para enseadas 'de correias, limas ras. sincronizadores, sextantes . Medo
latianaa, licoreirms, latas de lixo. Jarras nadwes. sifões, sereias de alarme a'pa
machadinhas, molas para portas de cou relhos para Soldara loquetes. ainaleiros
rer martelos, marretad ..\ Matrizes, mar hos automáticos para descarga de água
miras, navalhas, puas pás, picaretas. aparehot de mame. alparehos de aquepregos, 'picões, ponteiras, para lusos cimento central , aparelhos de aproxiporcas. pra tas, porta -gél o, porta-pás mação, aparelhos • para arqueação • de
porta- iótab pai telros, par,elas, rasteio. volumes, balanças. batede.raia batedei
creanetro, manómetro& ctionó,:alos mosroldanas. ralos para pias, regadores
'radares de rádio. microfones medida
serras, serrotes, sachos, ror:arrolhas, te.
res de róseas, Medidotes de kitarvalos,
soaras. talbadeirai. larguezas, trilhos
aparelhos para incdiçao auras de qual.
trilhos para elevadores, tenazes, trava quer gradnaçáa massaricos, normógradores teto de arame tubos para toca foz, uiveis de Ferro nivela d'água para
namentos. trincos. trilhos Para Porias caldeiras óculos maramentos timos de
molar
olar para portas,
,
dé Cr
bser;radlo e nied:da aparelhas de on
Classe 8
dulacão pemianente, obleirva para ais
Para distiaauir. Artigos e ap,iteltio ele- alindares. austtiradores para banheiros
tricos e eletrônicas era geral. aparelhos painéis da cerras, parara-os. alues, paóticas formando diversas aparelhos de
e artigos para instalações elétricas e nelas eletricss panelas de pressão. piá
hidráulicas conjuntos de Jpeças óticas tolas de pintara. pickaips pilhas- sicas
artigos ela eletr,cas prumo& pantóg ralos parenteótica; instala k ocs sacaram
tricos e • eietrântecis para automóveis troa. pantômetros pirómetros lastre
aparelhos e a.easários riallos. apis mentos de precisão periscópios . projerelhos e instrunientos dinticost instru- cores cinematográficos, pince-nez. aos
mentos de pree Mo; instrumentos dera relhos de refrigeração, refrigeradores
. Micos: acendedores, acendedores tiê réguas de aço. rádios: refletores. reatotricoa acumuladores elétricos. apitos, res, relaVs. receptores regadores auto
, aspiradores de pó, aquecedores , abai- de viga. rechireres. resistências elétricas
loura altotrjante,s, antenas, acumulado- regatros para . água. regiltros para ca
res amplificadores. anemómetros muge. riais e compor5as; aecrptores • son.s
; raptora& "aas'adeiras elétricas adaptado ras para refrescos batedeiras para lites de nti roúó Ptoa agulhas para tont!) quido e massas bitaScplos. ! bales eleva
gratos. aquecedores de: ambiente.' ripa. triátkos. ratógiós-, relógios 'de 'ponto e
'ralhos de entstróle'e medida _ apiaelhas 'oz. buzinas, baterias,: baterias elétricas
'de espUrga
contriSla e :Ued Ida. apore harômetros.. 1)ússolas. bobinas ,heirla
mias., „balcões ..fç'içorttlços. .aparelhos
lhos de espo°
o utIL4aQ na
desinfecção 'de 'Sentinas, mictório:1 O Para liordar. aparelhOs para banho, dn

Maio
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Classe '11
Para distinguir: 'Ferragens Juram*,
tas de atida a espade. cutelaria e ra
tal e outroaartigos de metal .não
dos em outras dlasses: -alentes. alhos.
ges, alavantaa, arruelas, argolas,
de lata, arames lisos ou farpados. apa•
relhos de chá e Café. aarradevas actiCet.
'rie !TOE, brocas. .bigornas. baraelat, bana
delas. ^bacias. 'baldes. bombohle..iet.
les, colheres para Pedreiros ixadeadiod,
correntes, cabides, craves, crtassallai
Chaves ale ara'usos, causexboa par* e..
cananicatos. caixas de metal aara Por.
Mies. colunas, canas de anatar -chaves
de tenda, chave inglesa,acauecrliesaastri'boa, canecas--:é copos. cachepose. 4201.
tro de mesa • cociueteiraa, ramas de
acondicionamento de allmearas, eaddel.
tbes. caçarolas, chaleiras armorias, aiscuzeilas, coadores. distintivas. dobra.
dicas, enxadas, esferas, engates, emol.
chos. enfades de metal para autonarSveis,
es.pumadriras formões uices, $erro pa.
ra cortar capim, tern:abula lacas, fa.
cões, fechaduras, leso comuta
cata
vão, 'auteiras, funis, tórmats para dó..
ces. frigideiras, ganchos e quarniçõeS
de metal, grelhas. garfos, gatechaa par
Termos ns. 631.03' a 623.033, de
ra emendas de corretas, haura ,itiminaa
27-12-1963
laminas para barbeai'. lieraciros.
Valvotécnica indI(stria de Válvulas
de lixd.'larras, machadinhas. malas para
Limitada
portas. martt los marretas matrizes,
marmitas. navilhas, navalhar; para corbear, pilas. partes pregos, oicaretaa
porcas, parafusos. pratas, .porta gelo.
poseaas. porta pão, aorta nana aorta
trios, paliteiros. panelas. .rarteios. roldanas, ralos para pias, Mica é rega.
dores, raladores, serra., serrotes. sacar.
1ndúztria Brasileira,
-titilas, tesouras talbadeiras, torquesns,
tenazes, travadeicas, teia' de arame, tor4
ladras, trincos, tubas para ea,anamen.
Clowe ts •
tos talhos .para portas de rorteir,'
Aquecedores de • e iam de alirarntaçãr ças, travessas. vasos vasilhaiLies
p.i.m.. má quinas ee )1 tar-le,os. bomverrumas
bas . de ar para pirem ricos. bombas
Classe
e
eléricas
.
i
c
.
para gasolina, de irif:éni
Para distinguir: Abaixa 'Lises de Iam.
burrtnbas
betoneiras. a-ocas elétricas
paia, abaiours, acumaladurea itetinealle
irout :teores de ar burla s quan. li par- ti-OS, amperõtnetros amor:acoimas dl
te de máquinas, caldeiras a va por car uunacao. iactusive os -considerados azee.
buradores, carimbo de Orno. carneiros rilhas de televisão. npareilics . :era ths
cors. sórios de veiculo ,.
hidráulicas, cavadeiras p .1'. m
aparêlhos para annn,
traidores de tôrn? p.1 chunaaciras rádio e tre.quência.- anemametros, dam'
ou mancais de and-fricção, coictorer dps merucort,
cffi
aparelhos astaccednrel
de datamos e motores, compresskres.
medidares, aoarallios eram:arrancos,
:a
aparê.
condensadores, eixos quando parte de asar élhos de barbear eiaros
máquinas. êmbolos quando parte de lios registradores 'e medidores de Oto
máquinas, -engenho de serra. engenho „Pretas aparèlhas aara auri W ar- água,
de cana. engrenagens quando parte de apa-tihos de sinalização aunocinates,
máquinas. freios quando parte de má- aparêlhos ...guiadores de gás, airreltos
quinas, guinchos de fricção, guinchos de galvanoplastia aparelhos didáticos,
para caçambas de arresto, guinchos de aparelhos cinema toar:Meca, aparelhos
transorte aéreo, geradores a gasolina. automáticos para acender • regular abs.
guindastes, limadores de cano .1.m. ex p erimentar drênas. ama-é:loa Para
máquinas de inirimipr, lubrificadores destruir insétos. aparélhos nauta-rei ci.
quando arte de má quinas a vapor mitificas. aparelhos de ótica, iparéSbos
máquinas de lavar roupa, máquinas de puiveníadores, aparelhos aa .a rsarecir
costura, máqiiinas de furar rad:al e mento de água. aparêlhos gerador, ele.
. máquinas -para o fabrico e n.produçao de som e aônirlas ap.reiloa
hortzonial
acabamento de- latas e outros reciplen para aquecer eiailaios.. aparélhoa 'para
tes metálicos, máquinas borracheiras c automáticos elétri% de nass al. apara.
máquinas têxteis. 111ÃQ uinas, de tirar lhos para espremer trutas e :enrimes,
cortiça., maquinas de limpar e afiar fa- aparêlhos de alta tensão, aparRium de
cas, Molas para máquinas, máquinas proteção contra acidente de Ore:diria*,
frigorificas máquinas de rotular, mar starrélhos afiadores de ferramentas apa.
telasa vapor, moinhos e mós não rêlhos distrito:MO-las de sabão e de de.
agricolas, motores de combustno inter- shitetantes para instalações sanitárias,,
na, elétricos e a gás. motores para bi• aparalhoa esterilizadores. * parares e
cicletas e motoeicletaa_ pentes quando instrumentos usados ia engenharia. agri.
parte alei máquinas, penteadores de tea- mentora e geodesia., aparelhos gazeifires, rolosapara estradas, serras mecanl. caCores. aparêlhos de análises, apare.
cas, serras hidráulicas. serras • de fita mos ozonizadores, aparelhos pastturta
tõrnos mecaniaos tônios de 'revólver ziai'ores. aparêlhos reguladores é sta.
ternos, autornaticoa aranos verticais bilizadores de ressão e de fluxo de
turbinas, tubulações « para çaldeiras gases e liquidas. aparelhos para salvavelas de ignição para naptores valva mento e para sinalizaçko, aparafusa pa.
las • ventiladores quando parte de
ra sinais aparelhos para 'escatand:istaa
• máquinas
aparelhos para limpar vidros, aparelhos
ar ;quente chuveiros tétricos. cagara.ris' de titas gravadores .de discai zik.
quinas impressoras. totográficas
- ta
mates elétricos. instrumentos materna
eiras. campanhas ettricas. davas
antenas, ae tios lema. bobinas para
tricas. ,chaves automáticas, chaves pare
rádio e lelevisores. chaves de alavancas
chaves de tomadas, comutadores, cara.
turas elétricas. compassos. calmaras tia
gorificas, caixas de descarga para 'usos ~Unos, aparelhou" para coP•as
paes, caleteiras automat,cas, ?Amaras
fotográficas e cinematográficas. chassis
zondensadores. castiçais, corrlensaderes
para vaporacolimadores, *pate gos cor
tadores de trios cabos e condatores mepara revelaçao de papéis anoltowatacca
quinas cinerhatograticas. imarianentor
Se calcular, chicotes para aiarenóvás
rronõrnetro& carrilhões.. impa:aia-a ne
:optar, totogratan aparelhos et" ai..o
as aparelhos cinematográficos apareFoi de con-rôle amen:atoará cos acra:ehas de contrôle de tona. apar ei:ars di
romunicaçaa interna. àiscos g.avados
riais. diafragmas Para fotogra fias. d.s
serrar:ores, enceradeiras expreenecores
ventiladores
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para combater ,formigaa e outras pragar deitas, telégrafos, tripés para fotogra- amendoim, ameixas, amêndoas: araruta. minerai, creosoto para industrio, carta.
aparêlhos automáticos acionados ela in. fia, válvulas para rádios. valvulas de arroz, atuas, aveia, avelas, tette, azei. nato de magnesia. cloreto de zinco.
troduçâo de modas, aparêlhoa para pi- descarga, válvulas de redução, vacuô- tonas: ba Lha. bacalhau batatas,. balas. cloreto de calmo, esmaltes, goma - laca
prepackala,'• glicerina para aso na uicar, cortar ou reduzir comestíveis. apa- metros, selas elétricas, válvulas elétra. biscoitos, bambou, bolachas. bauniihm dústria,
hiposoltito ne stadis, tOdureto
grão.'
camarão,
canela
e
em
café
to
pó
,cas de vácuo e venuiatioreas
rélbos espargidores; aparelhos e instrn.
em pau e ''On pá, cacau. carnes. chá. de amónia, atrasando, lac.4. massa
magoa de cálculo. aparelhos para- ob•
caramelos chocolates. - conteitos. • cravo, base de oleai para correção ie ;matutas,
servaçbfas SISmICaa, aparêlhos tertnosta. • Têrmo n.° 623.034, de 27-12-63
cereais. cominho, creme de cite. cremes nitrato, óleos, potassas de aódio, pra.
Guaiba
—
Obras
Públicas
S
A.
tos, aparelhos para natação, aritonó.
alimenticios. croquetes. coinoutas. cata tassio para uso na industrio. secaides
Rio Grande do Sul
metros aspiraaorea ae po aerornetros
gica. coalhadas, castanha. ceula, condi para tintas, sais de aram:Oco usados
ra, • acendedores elétricos, - alto-falantes am
mentos para alimentos. colorantes. na industria, suliatos, fintas. - tintas a
plifIcadores elétricos, amassadeiras, an
álcool, vernizes a 'alcool
chouriços, dendê, d6ces, drices de . tru.
terias hm:ff:iras, balanças comum e
tas, espinafre, essências alimentares em
Termo n.° 623.038, de 27-12-63
elétrica, barómetros, baterias de acuram
padas, -ervilhas, enxovas, extrato cie to
Antonio Christofanr
/adores binóculos, bitolas, bobinas, aia
mate, farinhas alimenticias. 'lavas te
São Pau.o
cuias. flocos, tareio, fermentos feijão
binas elétricas de indução, (exceto pa
tigos, trios, trutas secas. naturais e cria
alias entoem, bombas medidoras, buzi
talizadas. glicose, goma de ' mascar, ciakf
na bússa'as, baterias elétricas, bules
durá. grânulos, grão dê hico gelatina
elétricos, caixas de 'descarga amaras
e
gaiatada. ageiéias, herva loca. berra
frigorificas e totográtiCas, campainhas
mate, hortaliças, lagostas línguas uai!.?
elétricas. chassis de 'rádios, chaves elé•
aom'ansado. leite ep pó. 'açames ate
tricas, cinamatógrafos, cronógrafos. ero
Nome ccanercial
ceaserva. lentilhai, linguiça. amo, mas
nógrafos, (-ronómetros, combusteiffi de
saa/ alimenticias.. mariscos, mantel:ia.
gás cidamatros, crisaais de iádici, coa
Tèrrno ri.' 623.035, de 27-12-63
margarina. marmelada mai rào, mas
detaiadcres,•cortadeiras para fotografias. -Ernesto Neugebauer S.- A. .-- Indús- sa de tomate, mel e melado. mate, mastrias Reunidas
chaves . de alavancas; chaves automári."
IR!. para mingaus. molhos molussaa
Classe 33 .
Rio Grande do Sul
eu. capacitares de bloqueio, capacitares
moatarna. mortadela: nós alasoada no
Titulo 'de estabelecimento
•detraia:cos. calibradores, discos aara
••nn•11.
zes, óleos comestiVeisa sstras ovas
- telefones. discos 'gravados, diais, des. Saudaçõès NeuRebáuer: Pãe s patos. pralines pimenta- pós Ja e
Termo n.° 623.040, de 27-12-63
pertadoi-ea. enceradeiras elétricas, elé.
pi,dins, packles. peixes, prasuntos:
S. A. Brasileira de Tabacos Industriam
tes., petit-pois pastilhas. macas pulins
tricas eng?nho de asrar carne. espelhos
Azados Sabrati
11%3USTRIA
BRASILEIRA
()ticos, esta adores de 'luvas. espelhos de
quei j os, raçbes balanceadas Jara
São aio
mais. requeilbes. sal, saia sardinhas.
plásticos para eletricidade, esterilizado
Classe 'II
sandutches. salsichas. %almas. sopas enres, extmzores de incêndio. ferros 'elétri.
cos de paasar e engomar, ferro de swidar Alcachofras, aletria, alho aspargos. latadas, sorvetes. sucos de ~ate e ca
elétrico. tilt os e aparelhos filtrantes til. aaticat, alimentas para irmanais. amido.. trutas: torra". tapioca, tâmaras talha
amendoim. ameixas, amenooas araruta rim, tremoços. tortas- tortas para ah
troa Para r.)120. filmes 'alados. togões arroz,. atum, aveia. avelãs acne, azei- mento de animais e aves, turrões, touci
fogareiros elétricos, tusiveis; faróis co tonas, banha, bacalhau. ta.as , balas
•
cinho: vinagre
acessorios de veiculas para smali biscoitos. taxnbons, bolachas baunilha.
zação e ara dominação em geral. tilmes cate - em pó e em grão. camarão. canela
Termo n.° 623.037, de 27-12-63
• revelados. fôrmas elétricas.- tervet:ares em pau e em po. cacau -.aarnes. chá.
Reimaldo Behs.
frigori ticos. fotómetros, fios,elétricos. fi: caramelos chocolates: confeitos. cravo. Rio Grande do Sul
troa de onterferencia.• lonógralas, gar cerram. cominho. creme de cite, cremes
rafas termicas gazómetros., geladeirá arirnentaios. croquetes. compotas. canglobos oara lâmpadas, globos para ian roça. coalhadas. castanha -cola. condi.
ternas. ambos terrestres- para cuim mentos para alimentos. colorantés
INDÚSTRIA BRASILEIRA
chouriços, dendê. Ocas doco de Ira.
•gravador, a holo iÓtes, hidnarnetroa.
•
culaadorca indicadores de vácuo, lustra tas. espinafre, essências aliaLmares em
;$?.>
mentos ae alarme. interruptores, iso'a padas, ervilhas, taxavas e ittrat, de tu.
C
• dores iamPadas de cristal, lâmpadas In mate. farinhas alimenticsaa. favas ta
C
Classe 44
cand.es...a iras. lâmpadas comuns. impa cuias. flocos. _farelo. fermentos talião
Cigarros, charutos, fumo, tabaco em
e
cats
s
figos.
trios,
trutas
secas.
naturai
das lamparinas, lactometros ien.
massa, rapé, pneiras, cigarreiras, cigar.C
falizidas. glicose gama ; de nácar g a.
tes. hqu.. ticadores, lanternas mágicas duras
rilhas
grânulos. grão de aicu gelatila
Ilmpadorca de parabrisas: luzes tiazel. goiabada, geléias, herva loca hena
,v•
Té:nio n.°._623.043, de 27-12-63
ras para veiculas; lunetas maçaricos done. hortaliças, lagostas liagaas eirr
Pereira-S Wilson Cid. Ltda.
para, soldar, :aldear e cortar máquinas condensado leite -em pó .egurues cai e;uanabara
para 'atcar cale, marcadores de pasta. ,:amserva. lentilhas, linguiça,- ouro: mas
.8
gens, m d ores, Microscópios, mistura sar alimentícias. mariscos mantei ga
.
deiras diaquinas talantes. mostra:lana _margarida. 'marmelada macai ráo mas Maquinas elétricas para cortar gramas
para raça as. máquinas- para passas rou sa de tomate, mel e melada mate. masTermo n.° 623.039, de 27-12-63
fanes. 'a:caras contra gases, moinhos sas para -mingatis. molho molusco, Potassa e Adubos Químicos do Brasil
mostarda.
mortadela:
nós
moçada
node cale. sal, pimenta e caitros temperos
S.A.
micrdynar os ;. nivela, óculos,' ablativa: ses- óleos comestiveis. ostras ov
. San Palito
knogra tiras, pilhas ' elétricas, pediame oães. patos. pralinés. p:men fa pós oara
troa, phividmetros, birairrietros, birome. pudins, pickles, peixes. presuntos. os
PRORROGAÇXO
troa. polas de ditar. lOgs. Mos ,ale to.. tes. petit-pois. pastilhas pizzas tildais:
int.
balanceadas
Liara
guanos,
raçbef
atadas. aa?las, de ressão. ickaups pararaios.
'pulsares, painéis de carros - mais. requeijões. sal. sagu sardinhas,
salsichas. saltites sopas
quad,
distribuidores de eletricidade sandutches,
'atadas. sorvetes. sucos de -mate è
. queimlLs.es de óleo, quadrantes e asea.
frutay: torradas. tapioca tâmaras, talhatantas para observação aatrológicas. re- rim. tremoços. tortas tortas para ali•
.
ODUSTRIA ;IRARIAM
frigcra-aaas. radias, fletores. reostatog mento de animais e aves fortes, tonelrelógros de ponto. de .pulso; de bolse
cinho: vinagre
e de parede. desertadores contadores e
Industrie. B/dsileira
Tèriato
n,
623.036. de 27-12-63
; medida-as de quantidade e valiam" raClasses: 8 'e 11
Piambreria dlite Ltda.
diadores, retentores de graxa e ólao reArtigos das classes
Rio Grande do Sul
atores, regadores automáticos, raladoClasse 1
res de comestiveis, registros Para va.
623.044, de 27-12-63
.Terano
Azul
da
prérsia,
azul ultramar. alumiplata eas agua e outros 'Igual-m.4.mnd°
(Prorrogação)
pó
para
pintura.
!tr,dc
nio
em
Laboratório Cl inico S llva Araújo S A.
não considerados partes de máquinas,
alumen, água oxigenada. %mia raz ál' Guanabara •
reato-es para luz fluorescente. registra.
cool para fins industriais alvaiade.
•
•
dores. r-s stências elétricas. relavs sor-.
anti-corrosivos. ácido arsênico brilhanvetei elétricas caseiras, soquetrs .siIndástri ,, "---ileira
tes a óleo. boa:mareta de anOnio. birro.
nateiras sereias de alarme, soldadores
matos. cloreto de • slrlio cloreto de
Classe 41
elétraes. toca-discos, tomadas r • inter. Alcachofras. aletria, alho, aspargos amónia. cloreto de potássio carhimato
Indústria Brasileira
es
elétricos,
tubos
acistiaos,
tor:
rupto
açúcar. alimentos para animais. amido. da sódio, corantes para uso na indústria
neiraa. termômetros para observação
Classe 3
meteoro át3 ica. telescópios, tleõmerros
Ilin
produto
farcnaceutico
indicado
teXimet os. -torradores de cereais. trePREÇO
DO
NÚMERO
DE
HOJE:
CR$
5,00
da tuberculose
tratamento da
tostaome, transformadores, telefones,
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