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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N.° 152.235 - Karl Baader EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
Notificação:
Cumpra a exigancia.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
N.° 152.239 - Adelino dos SanUma vez decorrido o prazo de
De 21 de agõsto de 1964
tos - cumpra a exigência.
recurso previsto pelo art. 14
N.° 152.445 - Cluelt Peabody
Exigências:
Lei n.0 4.048 de 29-12-61 o mais
& Co. Inc. - Cumpra a exigên10 dias para eventuais juntadas do
N.° 73.044 - Pfizer Corporation cia.
recursos, e do mesmo não se tendo - Cumpra a exigência.
NP 15 9 .259 - Serralheria Movalido nenhum interessado, ficam
NP 115.980 - American Cyanotificados os requerentes abaixo namil Company - Cumpra a exi- vilar Ltda. - . Cumpra a exigência.
mencionados a comparecer a áste gancia,
Departamento a fim, do efetuarem
N.° 116.616 - The Goodyear
N.° 152.460 - The Goodyear
o pagamento da taxa finai concer- Tire & Rubber Company - Cum- Tire & Rubor Company - Cumpra
a exigência.
nentes a expedição dos respectivos pra a exigência.
certificados dentro do prazo de 60
N.o 152.461 - Companhia BraN.° 118.227 - Imperial Chemidias na forma do parágrafo único cal Industries Limited - Cumpra sileira de Cartuchos - Cumpra a
do art. 34 e.o Código da Proprie- a exigancia.
exigancia.
dade Industriai.
N.o 152.462 _ Moses David TenN. o 118.537 - Shell Internationate Research Maatschappit N. V. dler - Cumpra a exigência.
Restauração de títulos do es- - Cumpra a exigência.
N.o 152.267 - Serio PromoçOes
tabelecimentos:
N.° 118.697 - Montecatini So- Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 152.270 - Union Carbide
N.o 401.043 - California - Dis- ejeta Generale Per L'Industria Mitrito Federal - Clasees 33, 41, 42, neraria e Chimiaa Cumpra a Corporation - Cumpra a exigência.
e 43 - Requerente - Cia. Cali- exigência.
Ns. 120.116 e 120.117 - Paulo
•ornia de Investimentos - ConceN.° 152.272 - Ethyl CorporaMendes Alvarenga - Cumpra a
do a restauração.
tion - Cumpra a exigência.
exigência.
N o 152.489 - Eastmán Kodak
NP 404.045 - California - CaN.° 124.233 - Itornulo Garrar() Company - Cumpra a exigência. xambú - Classes 33, 41, 42 o 43
- Requerente - Cia. California - Cumpra a exigência.
Ns. 152.516 e 152.518 - InN.o 124.703 - Alfredo Roberto
de Investimentos - Concedo a resdústria
e Comércio de Aparelhos
Zaccai - Cumpra a exigência.
tauração.
Precisão Marvie Ltda. - CumN.0 125:833 - Gebruder Giulinl de
N.° 404 .047 - California Cabo O. M. B. 11. - Cumpra a exigên- pra as exigências.
Frio - Classes 33, 41, 42, 43 o 44 cia.
N.P 152.521 - Cannon Mins
ara Railuerente - Cia. California
N.° 125.836 - Yamata Iron & Comnany - Cumpra a exigência.
de linastimentos Concedo a res- Steel Co. Ltd. - Cumpra a exiN.° 152.556 - José António de
tauração.
gência.
Souza ,Tunior - Cumpra a exigênN.° 128- .086 - afiles Laborato- cia.
N.0 404.018 - California Teveuspolis - Classes 33, 41. 42 o 43 ries Inc. - Cumpra a exigência.
N. o 151.137 - Emprésa Brasi- EXPEDIENTE DAS DIVISÕES e
- loa:nereide - Cia. Canfornia
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
do investimentos. - Concedo a leira de Solda Elétrica S. A. Cumpra a exigência.
restauração.'
E SEÇÕES
N.o• 151.636 - Atsushi Suzuri
N.° 404.019 - Califernai Petró- - Cumpra a exigência.
Rep ublicados por ter saído com
pcais - Classes 33, 41, 42, 43 e 44
N.o 151.818 - Joaquim Pires incorreções.
n a a tt ere nt e - Cia. California
- Cumpra a exigência.
de Investimentos - Concedo a res- Soares
De 21 dê agósto de 1964
• N.o 131.853 - Fernando Fernantauração.
do s Carvalliinhos - cumpra a exiNotificação
N.o 106. 115 - Panificadora Cas- gência.
Unia vez decorrido o prazo de
calhai - Classes 41, 42 e • 43 N.° 151.855 - Rene Lindar -- recurso previsto pelo art. 14 da
Remo-rente - Obvio Luiz Fiori -• Cumpra
a exigência.
Lei n.° 4.048 de 29-12-61 e mais
confiado a restanração.
NO 151.887 - Indústrias Romi 10 dias p ara eventuais j untadas de
r ecursos, e lo mesmo não se tendo
S. A. - Cumpra a exigência.
Nat ificaaão
N.° 151.888 - Indústrias Romi valido nenhum i nteressado, ficam
notificados os requerentes abaixo
ei,nvalato A. L. l, Acusa- S. A. - Cumpra a exncia.
N.° 151.893 - Rorm & Ilaas mencionados 'a com p arecer a éste
rios para Linhas Elétricas Sociedado Anônima a comparacer a aste Ciompa.ny - Cumpra a exigência. Departamento a fim, de efetuarem
N.o 152.224 - Bento Pinto de o pagamento da taxa final concerDepartameni o, a fim do efetuar
o pagamento da taxa finai dn tar- Barros Filho - Cumpra a exi- nentes a expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de 60
ganein
mo n.o 455.180 marca A. L.

dias na forma do parágrafo único
do art. 34 do Código da Propriedade Industrial.
Práilégio do invenção deferidos:
NP 111.331 - Processo de preparação de esteres do ácido fosfórico - American Cyanamid Co.
N.° 111.496 - Turbina kaplan
de dois estaglos - J. /51,,, Voith
G..111. B. 11.
N.o 113.133 - Aperfeiçoamena•
Los em arranjo de lançadeira em
teares circulares para tecer mangueiras ou tecidos similares Mandais Reberbane Christiansan &
Co. A. S.
N.o 114.004 - (ariginal disposição em sofá cama - Fontes S. A.
Ind. de Móveis Artisticos.
N.o 115.902 - Original dispositivo para costura em zigue zague
- Blacchind Indústria e Comércio
Ltda.
•N.. 118.379 - Um aparelho Para
medir o potencial redutor de oxidação p roduzido nas reações que
envolvem o cloro - Diamond Alkali Co.
Modela de utilidade deferidos:
NP 110.588 - Ap erfeiçoamentos em cofres - Eduardo Riskalla.
Transferência e alteração de
nome de titular de procossoe:
Elek trokemisk A. S. - Pede
para ser anotada na p atente número 66.792 a transferência e a
alteração de nome - Anotem-se
as tr ansferéncias e a a
lteração de
nome.
Monsanto Company - Pede para
ser anotada na patente de p rivilágiod nvenção térrno 114.344 a
alteração de nome - Anote-se a
alteração.
Fábrica de Ence radeiras
Lustreno S. A. - Tr ansferência
para
o seu nome da p atente de p
riviMglo da invenção térmo 150.228
- Anote-se a transferénaia.
Exigências:
Cunali Indústria e Comércio Lia
mitada - Junto a p atente privilég io de invenção n. o 69.152 a prasan te procuração.
N. o 109.311 - Indústria e Comércio Madag Ltda, - Satisfaça
exigência
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- As Repartições. Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos jornais. diáriamente. até às 15 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões, deverão
ser formuladas por escrito, á
-Seção de Redação, das 9 às 17,30
horas, no máximo até 72 horas
após a saída dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito,
rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ão tomar.
em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem aviso
prévio.
Para facilitar aos assinante
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
parte superior do enderêço vão
impressos o número do talão de
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EXPEDIENTE
VZPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
saolo oa neonoio

emitem ao ~viço oa PULMJCAÇÕES

CHEFE DA

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARAES

DIÁRIO 0-ICIAL
•açÃo
goçao da pubRaldada do autiNadlonlia do Dapariannant•
Nacional da ProprIodada InduatrIal do Ministarto
do Indantrla S Edonolioaro

Impresso

nas oficinas do Departamento de Irr.pronsa Nacional
ASSINATURAS
FUNCIONÁRIOS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Capitai e Interior:'
Capita/ e Interior:
Cr$ 450,00
Semestre • •... Cr$ • 600,00 Semestre .
Cr$ 1.200,00 Ano .
Cr$ 900,00
Ano • .
Exterior:
xterior:
Ano
.
Cr$
1.300,00
Cr$ 1.000,00
Ano .

registro, o mês e o sno em que
findara.
A fim de evitar solução de
continuidade no recebimento dos

Tetegrg eh Corp - Com exclusão
Diversos:
Johnson & Johnson - No pedido de envelopes.
N.o 458.450 - Monoim5.- Clasdetronsferência na patente privitégio de invenção tèrmo 203.333 se 5 - Monoimã Ind. eCona. Ltda.
N.° 461.044 - Sareo - Mais
- Aguarde-se.
Vapor - Classe 6 - Sano Inte-enationat Corporation
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
NP 462.432 - Halle y - Classe
n.° 10- J. P. A:.,•sis & Cia. Ltda.
De 21 de agõsto do 1964
NP 463.443 - Musica/na - ClasNotificação:
se 3 - Sandoz S. A.
N.0 463.585 - Bracobrasi Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo art. 14 de, Clame 50 - Bracobrasi Comércio
Lei n.o 4.048 de 29-12-61 e mais e Repraa,mtações Brasil e Brasília
10 dias para eventuais juntadas de- Ltda. - Com exclusão de cartas,
recursos, e lo mesmo não se tendo envelopes, cartões comerciais e de
valido nenhum interessado, ficam visita
notificados os requerentes abaixo
N.° 463.587 - Epatil - Classe
mencionados a comparecer a êste
Departamento a fim, de efetuarem DP 50 - Epatit Emp. de Promoo pagamento da taxa final concer- çõe s para Aceites de Títulos Ltda.
Classe
N.° 464.081 - Oncor
nentes a expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de 60 n.° 1 - National Lead Company.
N.o 465.308 - T,itogres - Clasdias na forma do parágrafo único
do art. 34 do Código da Proprie- se 14 - . Porcelana e Steatita S. A.
N.o 465.310 - Colina - Classe
dade Industrial.
n.o 34 - Celina Decorações Ltda.
NO 465.312- Alvinaâo - ClasMarcas deferidas:
se 48 - Rica Flora S. A. IndúsNP 318.245 - Locomotiva - tria e Comércio - Cem exclusão
Classe 46 - Indústria de Sabone- de cabeleiras postiças e tesouras
tes e Perfumarias Mennphis Ltda. para cabelos e unhas.
- Com exclusão de oleina.
46k. .15 - Sutilex - Classe
N.° 385.651 - Hacel - Classe 8 n.oN.
3
- Smith Kline & French
Amaral
&
Campos
Ltda.
Labaratories.
N.° 424.615 - Denver - ClasN.° 465.530 - Pernamfos
se 41 - Promovendas Universal Classe 2 - Comp. de Tecidos PauS. A. Exportação e Importação. lista.
N.° 425.586 - Eufral - Classe
N.0 46.z47 - Ilydrokit - Clasn.o -41 - Eufral S. A. Agro In- se 1 Esso Standard
Oit Comdustrial.
pany.
N.° 465.552 - Lenelu - Classe
N.° 436.114 - Berry Brothers
Marietta do Brasil n.° 36 -- Confecções Leinetu Ltda.
- Classe 1
- Com 'exclusão de bolas.
Indústria e Comércio Ltda.,
l'4.4 465.556 - Gammar - ClasUnistat - Classe
N.° 438.527
n. 3 - Dr. Salbury's Laboratories se 3 - Química Farmacêutica NikN.° 439.477 - Facil - Classe uho lo BrasitILtda.
• ?& 0 ,466.f 01 -H, Stern - Clasn.o 47 - Favaron & Cia. Ltda.
• N.o 439.680
ITT - Classe 50 se /3: H. Stern Comércio e In- Internacional Telaprone And fiel:jia 8...A.

jornais, devem os assinantes providmciar a respectiva renovação
com antecedência mínima de
trinta (30) dias.
N.0 466.103 - H. Stern - Classe 4 - H. Stern Comércio e Indústria S. A.
N.° 466.150 - Visorette - Classe 50 - Metalúrgica Wallig A.
_ Com exclusão de clichés.
N.° 466.157 - Rangetto - Classe 50 - Metalúrgica Wallig S. A.
- Com exclusão de clichés.
N.o 466.161- Minuano - Classe 43 - Aguas Minerais Vontobel
Ltda.
NP 466.170 - Sumacs) - Classe
n o 16 - Sumaco Supridora de
Materiais de Construção Ltda.
N.o 425.677 - Ceratti - Classe
no 41 - Frigorífico Ceratti Ltda.
N.0 466.436 - rraCOs - Classe
n.o 49 - Dacos Indústria de Material Plástico Ltda.
N.o 466.522 - RT - Classe II
- Metalúrgica' Il. F. Ltda.

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em qual,
quer época, pelos órgãos compe,
tentes.
A fim de possibilitar a remessa de vali:ires acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os
teressados preferencialmente che-I
que ou vale -postal, emitidos ci
favor do Tesoureiro do Departamento de imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os
tarem no ato da assinatura.
- O funcionário púdico fs..
deral, para fazer jus ao des.
conto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assi..
natura.
- O custo de cada exemplar
atrasado ' dos órgãos oficiais
ser& na venda avulsa, acresci..
do de Cr$ 0,50, se do mesmo
.ano, e de 'Cr$ 1,.00, por ano
decorrido
•

-

•

NP 467.082 - York - Classe 48
lndstrias York S. A. ProdutoÁ
•Cirúrgicos.
N.o 467.083 - Cremo Intantià
York - Classe 48 - Indústrias
York S. A. Produtos Cirúrg:cos.
N.o 467.116 - Rornardix.os de
Cuba - Classe 8 Santos
Pinto.
NP 467.117- Os Sete Velhinho*
-Classe 8 - Nilo Santos Pinto.
N.° 467.118 - Vio:inos Magicoe
-Classe 8 - Nilo Santos Pinto.
N.° 467.149 - Ficai P.egua Lee
mae - Classe 8 - Indústria Heliográfica Leopollo Machado S. A.
N.° 467.184 - Periquito Classe 1 - Henrique Sommer.

• -

N.° 467.194 - LIIP - Classe
r.0 16 - Escritório Imobiliário
Lauro II. Pinheiro.
N.° 467.264 - Villas Mas InN.° 466.555 - Biasoll - Classe dústrias de Papel - Gat2 se 38 n.o 42 - Primo Biasoli.
Villas 136as Estabelecimentos GráN.° 466.575 - 3.001 - Classe ficos S. A. - Com exclusão de
n.o 8 - Eietro Montagem 3.001 papel
absorvente.
Ltda.
N. o 466.519 Braspan - Classe
N.° 467.379 - Plangg Gla.sse
n.o 41 - Comercial Braspan Ltda. n.o 6 - Indústria do 'Medro Aços
N.o 466.580 - Moldaeo - Classe Plangg S. A.
n.° /1 - Moldaço S. A. IndustriaN,0 467.380 - Plangg - Classe
lização de Ferro e AÇO.
n 21 - Indústria de IS:cctre Aços
N.o 466.723 - Luiz - Classe 35 Plaugg S. A'.
- Criações Bolsas Luiz Ltda.
NP 467.382 - Plangg - Classe
N.° 466.750 - Krafit - Classe n.o 7 - Indústria de Electro Aços
n.° 16 - Refratados e Isolantes Plangg S. A. - Cum ~fusão de
S. A.
N.o 466.753 - Mandaqui - caldeiras a vapor.
N.o 467.383 - Ptaneg Chese
Classe 3 - Farmácia Mandaqui Lin.o 5 - Indústria de Electro Aços
mitada.
N.° 466.754 - Tremembe - Plangg 8. A.
N.o 467.422 - Pen:nsular -Classe 3 - Farmácia Tremembe
Ltda.
Classe 41 - Panifiradera PeninN.° 466.794 - Compar - Classe sular Ltda.
n.° 50 - Campar S. A. Adm. e
467.537 - fpena - Classe
Em p reendimentos - Na classe 50 noN.o
6 - Indústria de Peças e Enexcluindo documentos.
Lula.
N.o 467.013 - Imoca/ - Classe grenagens
N
o
467.587
- Cerarnica ()luan.o 16- Imobiliária Construtora juvire»se - Classe
ld -.Valentia
\Imoral Ltda.

•
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N. 0 425.116 - Controle e Despe.
NP 470.908 - Garibaldi N.° 468.088 - Estampei -N.o 468.968 lurai - Classe
Classe 11 - Metalúrgica Estampox n. o 41 - Iorque Comércio e In- Classe 5 - Metalúrgica e Bepre- chos de Mercadorias Condes Ltda -e
sentações Garibaldi Ltda.'-- Com .F.•ossiga-se com os exemplares de fls.
dústria de Bebidas Ltda.
Ltda..
N. 469.078 - Sueste - Classe exclu.são de couraças. lâminas la 11.
N. o 468.191 - Caramori Cla3•
ae 21 Caramori Ind. o Com. Li- n.o 21 - Auto' Viaçâ'o e Turismo metal e papel de estanho.
N.o 427.464 - Companhia BrasiSuleste Ltda.
mitada.
N. o 470.922 - Eclimar Cias- leira de Educação - Prossiga-se co.
N. o 469.079 - Esta - ClasSe 36 se 6 - Ind. Mecânica &limar Li-. mo
N.° 468.194 - Riazor - Classe
indicado pela Seção.
n.o 40 - Rrazor Ind. do Moveis - Ind. de Malhas Tinas Esia Li- mitada.
N.° 431.684 - Ferreira Lima Edimitada.
Ltda.
N. o 470.953 - Neusa - Classe tei-a Ltda.
Aguarde-se termo anteN. o 469.095 - Conspauli
N 0 408.206 - Lemfcr - Classe
n. o 16 - Lemfer S. A,. Adminis- Classe '6 - Conspauli Sociedade n.o 44 - Fábrica do Cigarros Su- rior.
•
Tecnica Paulista de Construções dan S. A.
tração e Com.
N.° 464.849 - Empresa Mineira
NP 468.226 - Espuma de Ny- Ltda.
N. o 470.979 - Aldebaran - Automobilista Ltda. - Aguarde-se sia.
lon Anaconda - Classe 48 - Casa
469.152 - Blindex - Clas- Classe 38 - Giuseppina Ca/1 Fer- lução de termo anterior.
Adelino Produtos Anac,enda Ltda. se N.°
42 - Santa Lucia Cristais 'Ltda. raro.
NP 466.799 - Auto Aluguel Holt.
N.° 468.229 -J. Judith - ClasN. o 469.276 - Comemorações
day Ltda. - Aguarde-se termo antese 23 - Textil Judith S. A.
Insignia
comercial
deferida:
- Classe 41 - InN. o 468.238 - Emblemática - Henriquinas
rior.
de Panificações HenriquiClasses 11, 15, 16 e 33 - Samie dústria
NP 466.097 - Renaux - Classe
nas Ltda.
Ns. 468.281 - 468.282
8. A. Madureira Indústria o CoNP 469.289 - Rio ZN - Classe n. o 23 - Fábrica de Tecidos Car- 468.283 -- 468.264
468.286 -.
mércio.
los Renaux S. A. - Art. - 414.
n.° 32 - René Wanderley,
468.286
-468.287
-468.288
N.° 468.480 - Caniço - Cla,sào
N.° 469.290 - GTR - Guana4U8.289 - 468.290 - Manoel Cos.
n.° 32 - Club Mineiro de Pesca- bara Revista - Classe 32 Frase de propaganda deferida: sio Pereira dos Santos - Aguarde•se
dores.
soo Pereira dos Santos.
teimo anterior.
NP 469.269 - Peito Perfeito
N.° 168.497 - Codismor - ClasNP
469.342
Azos
Plang
:N.° 470.516 - Indústria York S
para
Servir
fiem
Classes
1
a
50
se 50 - - Codismor S. A. Admi- Classe 32 - indústria de Deixo
- Orlando José Silva - Art. 121. Produtos Cirúrgicos - Aguarçie-se ter.
nistração e Participações.
Açcs Plangg S. A.
mo anterior.
N.° 468.605 - Casa Tarobá
N.0 477.044 - Companhia Inclua.
Sinal depropaganda dekerida:
N. o ' 469.364 - No Mundo do
Classe 28 - Stier & Stier.
trial
de Conservas Alimentícias "Cica"
Sucesso
Classe
32
Rálio
S.
A.
N.° 468.607 - Casa Taroba
N. o 469.475 -- Fig. do Homem - Prossiga-se nas classes 25 - 50.
ayri nk Veiga.
Classe 36 - Stier & &ler.
N. o 469.519 - O Informador Le- Fumando Sentado Dentro de uma"
N.° 468.608 - Casa Taroba
Exigências
gal
- Classe 32 - Jorge António Casa - Classes 16 e 33 - ComClasse 39 - Stier & Stier,
de Alvarenga.
panhia Imobiliária Clipper - ArN.° 468.609 ,•-• Casa Taroba tigo 121.
N. 0 466.501 - Elevadores Sr Ltda.
Classe 49 - Stier &'Stier,
N. o 469.528 - Ésse Rio Aflito
- Cumpra a exigência.
N.° 468.622 -499F - Classe - Classe 32 - Editóra Vilma
N.° 471.827 - Indústria de Para.
Frase de Propaganda Deferida
n. o 23 - York Street Max. Spin- Hora S. A.
fusos Alabama Ltda. Cumpra a
ning. Company Limite&
N o 469.509 - Almac - Classe
N.o 466.031 - Antisardina o se- exigência. Prossiga-se como •indicado
N. o 468.638 - Faiçal - Classe n. o 7 - Companhia Nacional de gredo da beleza feminina - classe pela Seção.
Artefatos Metálicos Almac.
número 48 - Indústrias Antisardina
11.0 41 - Abralião Faiçal
N.0 . 471.828 - Indústria da Pa..
NP 469.586 - Bel - Classe . 32 Ltda. - Art. 121.
N.° 468.649 - Ilsinauto - Clasrafusos Alabama Ltda. - Cumpre a
Distribuidora
de
Publicações
se 21 - João Batista Ataide de
.
exigência. Prossiga-se como indicado
Ltda. DPL.
Titulo de Estabelecimento Deferido
Aquino - Com exclusão de grapela Seção.
NP
469.590
Ordo
Classe
des e garras de para-choques.
n. o 32 7.- ConferAncia Nacional dos
N.°
466.171
Paraíso
da
Sorte
NP 468.658 ICapagi - Clas- Bispos do Brasit.
DIVISÃO JURÍDICA
- dane 53 - Comercial PhiladelEXPEDIENTE
DO DIRETOR
se 19 r- Kapagi Agro Pecuária In• N. 0 469.594 - Pellegrino - phia Ltda. - Art. 117 n. o 1.
dústria o Comércio S. A.
ClasDiversos
N.° 468.600 - Kapagi N.° 466.419 - Oficina Soim Classe 39 - Importadora PellegriIçapagi Agro Pecuária In: no S; A. - Corn exclusão de la- classe 33 - José Serra - Artigo
se 42
Dia 21 de Agesto de 1964
117 n.° 1.
minas para degraus.
clústria e Comércio S. A. •
N. 0 469.595 - Pellegrino N.° •168.681 - Donclack Aktiebolage
Elektrolux - no p...
N.° 468.167 - Edifício Paineira
Classe 16 - Condoroil Tintas S. A. Classe 47 - Importadora Pelle- - classe 33 - Arthur Eugenio ar.jo de prorrogação da patente do
N. o 468.685 - Surfex - Classe grinn S. A:
1.666 - Prorrogue-se de acera
N o 409.569 - Pellegrino - Schnefer e João Ataliba Wolf - Ar- mero
n.° 16 - Condoreil Tintas S. A.
do com o art. 42 do Código.
tigo 117 n.° 4.
Classe
N.° 468.723 - Plutão - Clase
7 - Importadora PelleD. F. Vasconcelloa S. A. (Mica
u.° 8 - Casa Plutão Ltda. - Ltda. trino S. A.
N.o 468.358 - Via-Bani' Viagens
Mecânica de Alta Precisão - No
a
- Com exclusão de máquinas de
Bonificadas
classe:
33-50
DaN.° 469.598 - Pellegrino - niel
pedido
de prorrogação da patente nild
cortar e moer legumes o carne.
Gonçalves das Neves Jr. - ArN.P 468.724 - Wavia - Classe Classe 46 - Importadora Pelle- tigo 117 n.o 1 - Sem direito ao uso *novo 1.694 - Prorrogue-se de acera
grifo S. A.
11. 0 ,11 - Ind. de Artefatos. •
excluevo da expressão ,"viagens bo- do com o art. 42 do Código.
•
N. o 468.725 - Ulisses - Classe
N. o 469.602 Pellegrino - nificadas".
Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson
n. o 49 - Ulisses Henrique.
Classe O - Importadora PelleNo pedido de prorrogação da pita
N.° 469.060 - Requinte - cl. 1
Classe 16 grino 5. A. - Com exclusão de
NP 468.728 - [cisa
n.° 1.697 - Prorrogue-se de
- loisa Incoroorações Come-reiais fornos para fundiai forjas, mi- - Mias Kalmus - Art. 117 n.° 1. tente
acerdo com o art. 42 do Código,
e Industriais S. A.
neração e pontos gigantes. •
N.° 469.077 - London Studio Telefonaktibbolaget L. M. Ericsson
N.° 468.748 - Tem-Tem classe
33
Cil
José
Salme
ArN. o 468.014 - Lamosa - Clas- tigo 117 nP 1.
- No pedido de prorrogação da pata
Classe 36 - Feiad Dib &
tente n.o 1.669 - Prorrogues. de
N. o 468.759 - Xylophene - se 41 Lamosa Representações,
NP 469.343 - Indústria de Elec- acerdo com o art. 42 do Código.
Classe 2 - Pecliiney Comnagnie do Ltda.
N.° 469.645 - Luongo - Classe tro Aços Plangg - classes 21 - ,32
Prod.uits Chimiques et Elefro MeEletro Indústria Walita S. A. -•
- 50 - 25 - Indústria de Electron. o 50 - José Luon g o &
talurgiques.
N.
o 468.747 - Couraça - Clas- Aços Plangg S. A. - Nas classes 21 No pedido de prorrogação da patena
N. o 468.800 - 'Peleunião -- se 11 - Alumínio Couraça S. A. - 25 - 32 - 50 - art. 117 nP 1 ta n.° 1.587 - Prorrogue-se de adir./
Classe 8 - Teleunião S. A. Indo com o art. 42 do Código.
NP 469 989 - Classe 41 - FranNP 469.344 - Indústria de Elecdústria de Rádios o Televisão.
cisco Ciriaco Filho.
Fábrica de Enceradeira Comercial
tro Aços Plangg
classes 5 - 6 N.° 4(38:870 - Poktugal
Bandoirante Ltda.
No ped'do de
Mundo - e ln sse 32 - Victor dos
N. o 470.415 - Voltamp - Classe 7 - Art. 117 n.° 1.
prorrogação da . patente n.° 1.592
Santos Mendes.
n.o 24 - Voltamp Consórcio InProrrogue-se de acerdo com o art. 42
Diverdo&
N.O •68.89i; -, Moinho Matanzzo dustrial de Produtos E l étricos Li'
• - Classe 41 - S. A. Indt rias mitada.
do Código.
N.° 415.461 - S. A. Empresa de
Reunidas F, . Malarazzo,
NP 470.844 - Sarnello - ClasEternit do Brasil Cimento Amianto
Viacão Aérea Rio Granclense Varig
N° 468.957 - 'Pavores - Clas- se 35 - Calçados Samello S. A.
S. A. - No pedido de prorrogarão
se . 41 - G. C. Tavares F.; Cia.
N.° 470.815 - S^mello - Classe - Prossiga-se na classe 33.
da patente n.° 1.827 - Prorrogue-se
Ltda.
n 0 ,40 - Calçados g ainello 8, A
N.° 415.462 - E. A. Empresa de
NP 408.903 - Copeira N o 470.816 - Same% - Classlc, Viação Aérea Rio, tUfandense Verig de eardo com o art. 42 do Urtiga.
n.o 1.1
sociedade AfroIa e Co- n. o - Calçados Samello S. A - Pross'ga-se
ideal Standard S. A. Indústria •
:classe 33,
tf- roi/adora Rnm Jardim 1,tda,
- Com exclusão dc lâminas de
Comércio - No pelido de prorroga.
N 0 468.073 - Mudara -. Classe ho~racha para deeraus'
N°415.463 - S. A. Empresa de çê'o da patente n.° 2.517 - Prorro.
n. o 23 -. Fábrica de Tec i dos San- 1 • N:0470.847
'Viaçt'O" Aérea 'Rio, ()Tandens,' Varig gue-'se- de Board° ,com o
art. 42 do
- Prossiga-se na clas1o33.
ta Isabel S. A. •
1 - Calcados Samelld S.. A,

C6áfgo,
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Nils Erik Strinning • String De- Sal de Uvas Picot - n.° 93 957 sign Ab. - No pedido de prorroga- 1 Anote-se a transferência.
ção da patente n.° 2.815 - PrÓrrol Fábrica de Isolamentos 42 Cortiça
gue-se de acôrdo com o art. 2.815 S. A. - pede para ser anotada na
do Código.
marca: Corkisol número 167.055
Nils Erik Strinning as String De- -_ a alteração do nome da titulai sign Ab. - No pedido de prorroga- Anot&oe a alteração de nome.
ção da patente n.° 2.816 - "ProrroMonsanto Chem'cal Compaoy - na
gue-se de acôrdo com o art. 42 do
alteração de nome do reg:stro 168.144
Código,
-Anote-se a al- marca: Aorilan
•
Indústria de Móveis "João Pessoa" teração de nome.
Ltda. - No pedido de prorrogação
Gunther Wagner - transferência
da patente n.0 3.047 - Prorrogue-se
de acôrdo com o art. 42 do Código. para seu nome da marca - Pinguim
Pucci 8s Cia. - No pedido de pror- - número 285.015 - Anote-se a
rogação da patente n. 0 3.108 - Pror- transferência. rogue-se de acôrdo com o art. 42 do
Cornerso/ S. A. Indir trio e Co.
Código.
metei° - pede para ser anotada na
O Espólio de João Batista Cezar marca: "C" - termo n.° 259.092 dos Santos - No pedido de prorro- a alteração do nome da titular gação da patente n. 0 3.496 - Pror- Anote-se e alteração.
rogue-se de ocôrdo com o art. 42 do
Monsanto Chemical Company Código.
na alteração de nome do registro Sergio Augusto Penne Kehl - No têrrno: 357.786 - Cumpra a exigên
pedido de pagamento da anuidade cia.
da patente n.° 3.529- Concedo a
Gunther Wagner - pede para ser
prorrogação de acôrdo com o art. 41 anotada na marca: Decalco - númedo Código.
ro 440.800 - a alteração e a transWaldemar Clemente - No pedido ferência Anotem-se a alteração e
de prorrogação do patente n.° 3.601 a transferência.
- Prorrogue-se de acôrdo com o arThe Falk Corporation - transfetigo 41 do Código.
rência para seu nome- das marcas Falk - termo 447 440
Opoterápica Nespa S. A. - No
Falk - termo 447.4'41
pedido de prorrogação da patente núFalk - termo 447.442
mero 3.664 - Prorrogue-se de acôrFtslk - termo 447.443
do com O art. 41 do Código.
- Anotem-se as transferOncias.
Dr. Heryaldo Nunes Maneia -, No
pedido de restauração da patente núExigéncias
mero 3.698 - Concedo a restauração de acôrdo com o art. 126 do CóPirelli S. A. - Cia. Industrial Bradigo.
sileira - no processo de número
Cumpra e exigência.
Johanm Glockshuber - No pedi-' 196.490
do de prorrogooio da patente númeOfel Organização Farmacêutica Esro 3.929 - Prorrogue-se de acôrdo pecializada Ltda. - na transferência
•
com o art. 41 do Código.
para seu nome do registro 150.597
Fernando Garcia Gnocchi - No - Cumpra a exigência.
pedido de prorrogação da patente núPiratininga Auto Peças Ltda. - na
mero 5.396 - Prorrogue-se de acôr- transferência do registro do titulo núdo com o art. itri do Código.
mero 174.103 - Cumpra a exigência.
Miguel Angel Campomar - No
o S. A. Moinho Inglês - na alterapedido de restauração da patente nú- .çao
de nome do registro 174.894 mero 52.705 -- Concedo a restaura- Cumpra a exigência,
ção de acôrdo com o art. 206 do CóSherwin Williams do Brasil S. A.
digo.
Tintas e Vernizes - no registro núPaulo C. Oliveira 8s Cia. - No pe- mero 203.127 - Cumpra a exigência.
S. A. Moinho Inglês - no alteradido de restauração da patente número 53.405 - Concedo a restaura- ção de nome dos registros de númeção de acôrdo com o art. 206 do Có- ros 236.787 e 237.404 -- Cumpra
a _exigência.
digo.
Walter Balsirnelli ta Filhos Ltda.
Royal William 'Sions - No pedido de restauração da patente nú- - na alteração de nome do termo
mero 55.834 - Concedo a restaura- n.° 383.190 - Cumpra a exigência.
ção de adir-do ,com o art. 206 do CóBeecharn Research Laboratories digo.
na transferencio do termo 462.983 Arthur Eberhardt 5. A. Indústrias Cumpra a exigência e quanto ao ter'Reunidas - N o pedido de restaura- mo 461.261 - Aguarde-se.
ção da patente no 42.864 - ConceDiversos
do a restauração de acôrdo com o artigo 206 do Código.
Fábrica de Molas Victory Ltda. Udo Altenburg - No pedido de
restauração da patente n.0 42.689 - na...transferência do registro númeConcedo a restauração de acôrdo com ro 154.734 - Arquivao se por ' falta
de comprimento da exigência,
o art. 206 do tato:ligo.
Manuel Alves do Rego - na tramo
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE ferência do registro de titulo númeTRANSFERÊNCIA E LICENÇA ro 162.231 °,-• Arquive-se por falta
•
OO cumprimento t da exigência.'
Trans'fere:acta • Alteração de Nona
'
'
.
na
alteraS. A.Moinho og os
de Titules. de.Processos
ção e 'oroinp tIojegiotro .oa° 17/.456
Arquive-se p9r, falta .Øe cumpriRio, 21 do . 4d:isto de 1964 .
. • .
mento d :OgeoomS
i • •
tatins- `Odemai 'Afikéo ; Con *Celç'ão •-o-•
Richardson
Merrell : Inc.
.
iirárislerência de registro 173:1132 ferência pare seu nome da marca

Arquive se por falta de cumprimento'
da exioencla.
Laboratório Dueto S. A. IndasoriaI
Farmoceutca - na transferencia do1
registro 179.195 - Arouive-se:. por'
falta de cumprimento da exigência.'
Filex• S. A. União Sul Americ.soa
de Produtos Elásticos - na transfe-1
ra ncia do reoistro 1&5.825 Arquive-se por falta de cumprimento da'
exigência.

tp

1re4

Retifscac.30
Ternio:
N» 477.362 - -r;orca: p013 %:41111
- classe 1 - de: Th o Gener 1 Tire
Es Rubber Comporia - Clichê pablicodo em 24-3-61, •
EXPEDIENTE DAS DIVIOES E
SEÇÕES REPUBLICADO POR TEREM SAIDO COM INCORREÇÕES

Laboratório Dueto S. A. Indústria
Farmacéut:ca - na transferência do
Eig4ncia,±
registro 186.112 - Arquive-se, por
feita de cumprimente da exigência:
D.a • 21 de Aoôuto de ao64
Champion Papers. Inc. - no pediN.o 442 473 - Exoresso
do de apostila clo registro rt.° 277.016
- Retifique-se, mediante apostila, o Ltda. - Cumpra I exigência
nome da titular-, de acórdo com a
Arquivt:rxerno de PrOGeSSO4 de Mania/
anotação fe:ta no registro anterior de,
número 148.154.
N.° 456 260 - Irmãos Saosioná.
N.° 511.037 - Comercial e ImEXPEDI ENTE DA SEÇÃO DE
EXAME FORMAL DE MARCAS portadora Macalci Ltda,
N. 609.330 -- 6f19.331 -669.332 -- 609.333 -- b09 a34
Exigéncass
609.335 - 609.336 - 609.337 633.699 - Etablisremeut
IViaryint
.
Dia 21 de Agasto de 1964
- Arquircm-se os processos.
N.° 424.345 - Revista do Rádio
EditOra Ltda. - Cumpra a exigência.
NP 425.407 - Construtora Hiron
LOTtC141310
Ltda. - Cumpra a exigência.
N.0 427.244 - Drogavista Ltda. Oposiçis,"o
Cumpra a exigência.
Sindicato da Inciliotria de Vidros e
• NP 427.403 - Monlac Instalações Industriais Ltda. -,- Cumpra a Cristais Pianos e (5039 no Estado de
São Paulo - oposição à patente de
exigência.
N.° 428.183 - Empresa de Pro- modelo industrial - termo 146.827
paganda Publitec Ltda. - Cumpra - de: Atina Paulista 5. A. Indústria
e Comércio.
o erogancia.
Emanuel Altberg - oposição ao
N.0 428.207 - Empresa de Pro- termo 146.846 - de modelo induspaganda Publitec Ltda. - Cumpra a trial de: Aços /3rooklin S. A.
exigencia.
' Indústria e Comércio Sobral Ltda.
N.° 429.120 - Costa Penna es Cia. - oposição ao termo 114.190
pri- Cumpra a exigência.
vilégio de invenção de: Lok-Sea/ Inc.
Sindicato da Indústria de Vidros e
N.° 440.039 - Publicidade _Schoo
Cristais Planos e 8csas no Estado de
arte Ltda. - Cumpra a exigência
N.° 443.931)
Coreco Represen- São Paulo - oposição en termo nútações Ltda. - Cumpra a exigência. mero 122.259 - privilegio de invenção de: Pilkington Brothers LimiDiversos
ted.
Sindicato da Indústria de Vidros e
a
N.° 428.945 - O Condomínio das Cristais Planos e Õcos no Estodo de
Águas da Prata - Prossiga-se com São Paulo - oposição ao termo núos novos exemplares.
mero 122.381 - privilégio de invenção de: Werner Hugo Schuller.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
Schorch S., A. Indiutr'as- Elétricas
DAS SEÇÕES REPUBLICADO POR oposição ao termo n.° 124.691
TEREM SAIDO COM INCORRE.. - modelo de utilidade de: José Moa-.
ÇOES
ta Palma e Augusta Mana Ritmo.
Aramificio Vida/ S. A. - oposição
Notificação
ao termo 123.031 - privilégio de
invenção de: Eth,vard E. Johnson
Rio. 21 de AgOoto:de 1964
Inc.
Sindicato da indestrio de Vidros e'
Urna drorriclo ó prazo de te'
curso previsto pelo artigo 14 da Lei Cristais Planos e ôces no Estado de
:o° 4.048 de 29-12 ; 61 e mais dez São Paulo - °porção soo termo núdias - para eventuais juntadas de re- mero 123.086 - privi légio de incursos, e do mesmo não se tendo va- venção de: Compagnie de Saint Colido nenhum interessado, ficam sorti- baio.
Burndy do Brasil Conetores Ltda.
ficados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este -Departa- - oposição ao termo 123.617 - primento a fim de efetuarem o paga vilégio de invenção de: Minnesota
-mentodaxfilcrentà- Islining And Manufacturino Compony.
Formetel S. A. Indústria- e Co-,
pedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias - mércio - aposição ao termo nist-ena forma do parágrafo único 40 ar- ro 145.363 - modelo irottrotri-1 de:
tigo 134 do Código da Propriedade Alurnao Indfittria e Com&cio Ltda.
Indústria e Comércio de • Ca'-edns
Industrial. '
Arco-Flex S. A. - oro:mie-ao ao termo: 147.005 - modelo - inapto:O:O
Insígnia Comercial Deterid,
,
de: Torga Tteoo-a Toma
Indeotriao Trussardi 5 A. - opoN.° 410.257 - Cima - classes 16
33 - Companhia Industrial Mer- sição ao termo 152..24, - modelo tia
cantil e Administrativa
Art. 114 utilidade de: Et-elidis. de Preitos Vir.
gulino.
- nas classes 16 e 33.
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('DEPOSITA

MARCAS
PublICaçãa feita de . aebrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante &se prazo poderão apresentar suas oposicaas ao Departamento
Nacional da Propriedade Industriai aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido• Tersa° n° 639.756,.de 4-5-1964 • parcialmente :trabalhadO; ,ferro em bruto
12 e faladora de oleos• Brasil S. A,
bruto ou parcialmente a'abainado, letra
São Paidg ta.•
.
em barra, ferro thengartak terra velho,
áusa em bruto ou parctalmedte
Usado, gusa temperado, gusa maleável.
¡Ululas de matai, lata cal mala latão
em tólha, la t ão em chapas, latão em
vergathões, liga metálica, Umbus
magnesio, manganês, metais não trana.
(fiados ou parcialmente trabainacio, ie.
tais em massa, metais estampados
metais para solda, níquel, ouro, zinco
corrugacio e zinco liso em Vaias
INDÚSTRIA IIRS811.Enu.

Classe 41
•
Para distinguir: Gordura composta
bovina
Têrmo no 639.758, de 4-5-1969
Bardan — Metais Limitada
a
São Paulo

AGUARA
INDUSTRIA BRASIpLEIRA
'

Nome Comercial

Tênao n° 639.757, de 4-5-1964
Auto Posto Jaguara Limitada
São Paulo
•

• Termo n° 639.760, de 4-5-1964
Claudio Pires Castanho Doneux
São Paulo
-

CONDOMINIO.
EDIFÍCIO
EXCELSIOR
—

Classe 33
Titulo

Termo na 639.761, de 4-5-1961
Coring Glass Works
Estados Usados da América

COREX
Clusse

Para distinguir: Instrumentos de ' precisão; instrumentos científicos, aparelhos
de uso comum: instrumentos e aparelhos didáticos; moldes de toda espécie,
LTDA.,
acessórios de apare.hos elétricas (incluMETAIS
siVe válvulas, lâmpadas, tomadas, Sos,
soquetes, etc.); aparelhos fotográficos,
Classe 47
Offas de qualquer espécie para 0unit- radiofónicos, cinematog áficos; máqui:sadio, aquecimento e lubrificação. Fe nas falantes, etc.. diszos gravados e
filmes revelados
tróleo refinado. semi-refinado e nãorefinado, com ou sem a mistura de
Termo no 639.762, de 4-5-1964
óleos minerais.. animais ou vegetais
Coring Glass 'Works
para a iluminação aquecimento. lubri• Estados Unidos da América
ficação ou combustão. e graxas. Pro•
Classe
dutos e óleos "combustivets provenicristal e seus
Para distinguir: Vidro;
entes de petróleo
artefatos não incluídos em outras classes
Tèrmo a° 639.759, de 4-5-1964
Termo a° 639.763, de 4-5-1961
Bardan — Metais Limitada
Ogide — Organização Guanabara de
São Paulo
Importação, Distribuição e Exportação
Limitada
Estado da Guanabara

INDUSTRIA .RRASILEIRA -

Classe 6
AÇO em bruto, aço pie pa rado, aço
doce. aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze. bronze em bruto cd
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês. bronze em pó, bronze em
barra, em flo, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado couraças, estanho bruto ou

Indústria Brasileira
Classe 8
Para distinguir: Discos gravados
Tèrmo ri° 639.764, de. 4-5-1969
José Segai
Estado do Rio de Janeiro

Loja dos Noivoís
Classes: 33 — 36 —.17
Titulo

;Termo n° 639.765, d 4-5-1964
Nagib Assa f
FilhO' •
Estado da' Guaaabara

Indústria Brasileira
Class 41
Art:gos da class
Têrmo n° 639.766, de 4-5-1964
'João Monteggiak
Rio Grande do Sul

Laboratorio
São Geraldo
Classes: 2 — 3 — 10 —
Titulo
Termo no 639.767, de 4-5-1964
José Pacheco Flendler
Rio Grande do Sul

JOPAHEN »
Indústria Brasileira
".:lasse 41

Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos para animais. amido
amendlos, ameixas amendoim, araruta
arroz, atum. avela. avelãs, azeite. azei
Fonas. banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas baunilha,
cate em pó e em grão. camarão canela
em pau t em pó. cacau. carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
cereais, cominho creta ede leite, creme:
alimenticios croquetes. compotas. can
gica coalhadas castanha, cebola, condi.
mentos para alimentos. coluraniez
chouriços. dendê. doces, doces de fru
taa. eSpinatre, essências alimentares, em
padas, ervilhas. duravas, extrato de tomate, 'avinhas aliMentli ias. favas. férolas flocos, tarefo, tertuentos, talião
figos, frios, frutas sacas, naturais e cris talizadas: glicose, goma de mascai gor
duras, grânulos, grão de bica. gelatina
goiabada geléias. herva doce. rierva
mate; hortaliças, lagostas, línguas. leite
condensado, leite em pó. legumes eir
conserva, lentilhas. linguiça. (ouro mas.
sas alimenticias mariscos manteiga
margarina, marmelada, macarrão. mas.
sa de tomàte, mel e melado, mate mas.sai para mingaus. molhos. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada. no.
zes: óleos cOmestiveis. ostras. ovas
pães paios pralinés. pimenta. pós para
Pudins. pickles. peixes, presuntos. pa,ês petit-pois, pastilhas. pizzas. pudins:
queijos. rações balanceadas para animais, requeijões.. sal, sagu, sardinhas.
saneuiches. salsichas salames sopas era
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas: torradas.' tapioca. tâmaras; talha
ceámos, tortas, tortas para,
lauto de animais e aves, tombes.
. .
_cinho t . vinagre
• tou
.a a •

• Zertno ri° 639.768; de '4-5-1964
3osé Pacheco Hendler
, Rio Grande alo Sul
Classe 42
Aguardente, agUardente composta, anta
aperit vo, bagaceiras, biter, brandi,
cerveja, conhaque, essências para bebidas alcoólicas, ternas, gín, genebra,
kirsch; &urna licores, pipermint, pun•
rho rum, vinhos, vermouth, vodva e
tasque
Termo n° 639.769, de 4-54969
José Pacheco Hendler
Rio Grande do Sul
Classe 43
Aguas art 'leiais, naturans e - minerais,
bebidas espumantes sem álcool, essén.
das para retrigerantea, água tônica,
sacia limonada, guaraná laranjadas,
munadre sucos de trutas gazeiticadas.
Rematadas, sucos de 'Tinas gazeia.
cadas e xaropes
Termo a° 639.770, de 4-5-1964
Coõperat:ef Melkproductenbedrilf
D.O.M.O. G.A.
Holanda
PRORROGACÁO

DOMO
Classe 41
Para distinguir: Leite, leite em pó

e

outros produto.9 de leni: e de lacticinlos:
manteiga e queijo

Termo no 639.771, de 4 -D... 9(4
Irmãos Espindola Lin-atada
Rio Grande do Sul

Classe 11
Para distinguir: Alavancas, allenta, aimotollas, bigornas. Instrumentos para
soldar, j--aos de chaves de parafuzos,
limas. snaceta, malhos de forjar, martelos, raspadeiras, raspadores, serras, serrotes, talhadeira tesouras, torquezas,
maçaricos, braçadeiras, arrebites, arrue.
las, brocas, buris, chantradores, cunhas,
cortantes. catracas. correntes, esferas,
de aep, caaves inglezas, çhaves de bó't de fenda e chaves de cruz
Termo n° 639.772, de 4-5-1969
Irmãos Espindola Limitada
Rio Grande do Sul
Classe 6
Para _distinguir: Arruelas, bombas d'a.
gua, alimentadores de carbdadores, '
amartecedores, anéis de segmento, autoltibrificadores, bielas, bombas de alimentação, braçadeiras de embreagens,
burrinhos, cilinchas de motor, eixos, engreaagens, .certea iltroa • de, carburador,
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carburadores, dinarnos, eixos, eixos de peugas, pouchea, polainas, pijamas, pu. 4timmidantes, esmaltes, éter, fiuldas pa- caribet tertrassplásheoe de identidade,/
manivelas, motores, cruzetas, diferencial,
perne.ras, quimonos, regalos, ra freios, impermeabilizantes, lacas. rea etiquetas impressas, faturas, fullmniAag
embreagens, dispositivo& de ignição, robe de chambre, roupão, sobretudos, movei/oras, resinas sintéticas, solventes; irapt-essts, notas promissórias, reeihos C
rótulos
tintas, tintas para, calçados, thinner
juntas, molas, pistões e virabrcquins suspensórios, saídas de banho. sandálias
suetcres, shorts, sungas, tolas, ou slacks,
Terrao n° 639.787, de 4-5-1964
Termo n0 639.782, de 4-5-1964
Tê ano n' 639 .773, de '1-5-196 1
:aier. toucas, turbantes, ternos, uniformes
Cia. de Representações e Negocias
Egon F. Becker 6 Cia. Limitada
Indústria Praisport S. A.
e vestidos
Prouiocionais
'
Rio Grande do Sul
Estado. do Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Termo n° 639.776, de 4-5-)9&4'
Classes: 32 — 36 — 37 — 50
Casa Boreggio Limitada
Insígnia
São Paulo
"Tarmo .11 0 639.788, de 4-5-I9G4
CASA BOREGGIO LTDA.
Cia.Representações e Neta-a:ida
*Premeio:anis
INDUSTRIA BRASILEIRA
Rio Grande do Sul
Classes: . 32 — 36 — 37 — 50
Classe 36 'NoMse Comercial
Sinal de Propaganda .
Para distinguir: Artigos de destuários
Classes:
5
—
11
-32
—
39
—
53
Termo no 639.777, de 4-5-1964
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
Sinal re Propaganda
Termo n' 639.789, de 1-5-1961
Casa Boreggio Limitada
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Cia. de Representações e Negocias
São Paulo
botas, botinas, blusões boinas babaTermo n5 639.783, de 4-51964
Promocionaia
Cia. Limitada
Egon E. Becker
douros. bonés, capacetes, cartolas. caraRio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
puças, casacão, coletes, capas, abales,
Classes: 5 — 11 — 32 — 39 50
cacrecols, calçados, chapéus, c.ntos,
Insignia
cintal combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, calMamo n° 639.784, de 4-5-1964
indústria Brasileira s.
ças. camisas, camisolas, camisetas,
Cia. de Representações e Negados
cuecas. ceroulas, colarinhos cueiros
Promocionais
Classe 48
saias, casacos, chinelos, dominós, acharsadasttnitt
Rio Grande do Sul
pes. 'antas as, fardas para militares ca- Para distinguir: Sachetes térmicos pas
Casse
36
ra
ondulações
de
cabelos
lca:aia, :saldas. galochas, eravatas. gorPara distinguir; Artigos de vestuários
ros, jogos de Bi:geria jaquetas, anuas,
Termo a' 639.778, de 4-5-1964
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
lusas, ligas, lenços, mantõs, meias
Fábrica de Cigarros Caruso S. A.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
etsseesarer~s~l~ennanelln~1
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paSão Paulo
bota& botinas, bIusõea boinas babas
letós, palas, penhoar, pulover. peletinaa
douras, bonés, capacetes, cartolas, carapeugas, pouches, polainas, pijamas. pupuças, casacão, coletes, tapas, thales,
REAL CAROS° - Cigarro
nhos. perneias, quimo:loa regalos
1:111.1i4~~~~22~~
cacreco/s„ calçados, chapéus, eartos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
INDÚSTRIA BRASILEIRO
cintas, combinações, corpinhos calças:
suspensórios, saldas de banho. sandálias — Suave Que Satisfaii
de senhoras e de crianças, calções, calaustera- shorts, sungas, tolas, ou slacks,
ças, camisas, camisolas, camisetas,
Classe 36
tales. toucas, turbantes, ternos, uniformes
Classe 44
Para distinguir: Artigos de vestuários cuecas, ceroulas, colarinhos tnelrots
e vestidos
Para distinguir: Cigarros
e roupas feitas em geral: Agasalhos. salas, casacos, chinelos, dominas, acharTermo n° 639.774, de 4-5-1964
aventais, alparcatas, anáguas, blusas. pe.% dantas.ss, fardas para militares coTênaaa n° 639.779, de {3-1964
Keyser IVIanufacturing Gomp.iny
Fábrica de Cigarros Caruso
botas, botinas. blusões boinas baba- legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor:
Inglaterra
douros, bonés, capacetes, cartolas, :cara roa, jogos de Bngerie, jaquetas, laquês,
São Paulo
ouças, casacão, coletes, capas, abales, Luvas, ligas, lenços, mantéis, mela()
cacrecols, calçados, chapéus, cintos, maiôs, mantas, mapdrião, mantilhas, pra,
cintas, combinações, corpinhos calças :atoe, palas, penhoar, pulover. pelara:as:
de senhoras e de crianças, calçõee, cal- peugaa, pouchea, polainas, pijamas, puças, camisas, camisolas, camisetas :lhos. perneiras, qui:mono& regalos,
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros robe de chambre, roupão, sobretudos,
Classe 44
saias, casacos, chinelos, dominós, achar- suspensórios, saldas de banhca sandálias
Para distinguir: Cigarros
pes, faintas.a.s, fardas para militares co- sueterea, aborta sungas, tolas, ou alacka,
Expressão
legiais, fraldas, galochas, gravatas. gor- taier, toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
ros, jogos de 'ingeria, jaquetas, laquês.
Vamo
n°
639.781,
de
4-5-1964
Classe 44
luvas, ligas, lenços, manhas, meias
Para distinguir: Cachimbos e isqueiros Imperial Diesel S. A., Velados Peças maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paTermo n° 639.790, da 4-5-1964
e Acessórios
pirofóricos e partes integrantes dos
letós, palas, penhoar, pu/over, pelerinas Cia. de Representações c Negocio&
mesmos
Pernambuco'
Promoctona s
peugas, pouches, polainas. pijamas, puRio Grande do Sul
nhos, perneiras. quimonos, regalos,
Termo n° 639.775, de 4-5-1964
robe de chambre, roupão, sobFetudos,
Clame 37
Tecidos Dallas Limitada
suspensórios, saldas de banho, sandálias Para dl:a:agua: Roupa de cama e meSão Paulo
sueteres, shorts, asungas, tolas, ou slacks, sa, inclusive soberto:es; toalhas de usa
talar, toucas, turbantes, ternos, uniformes pessoal, panos dep ratos e análogos
e vestidos
DALLAS
Térreo a" 639 .791, de 4-5-1964
Cm. de Representações e Nego,:,os
Ténias ns 639.785, de 4-5-1964
tinddstria Braoileira
Promocionais
Cia. de Representações e Negocios
.Nome Comercial
Rio Grande do Sul
Promocionais
Rio Grande do Sul
Classe .36 n
rernao n9 639.780, de 4-5-1964
Para distinguir: Roupa de cama e mePara distinguir: Artigos de eestuanas
Viggiani
Vasconcellos Limitada
sa, Inclusive cobertores; toalhas de uso
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
São Paulo
pessoal, panos de rato e . análogos
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusbes boinas babaTermo nã 639.786, de 4-5-1964
douros, bonés, capacetes, cartolas, carasdin"P^
Cia. de Representações e Negados
07 IN4:MD
4 SOR
à
C.i das t 50
puças. casado, coletes, capas, abales,
Promocionais
Para disonguir: Cartazes impressos, lieacrecols„ calçados, chapéus. cintos,
r
Rio Grande do Sul
terais de propaganda, cheqces, clichés,
cintaa combinações, corpinhos calças
cartões termospiaticos de identidade,
de senhoras e de crianças. caiçaca, caletiquetas .iraprcssas, faturas, lal-nubas
ças, camisas, camisolas, camisetas.
Classe 1
impessas, nota promissórias teci) os e
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros Para distinguir: Tintas para automórótulas
saias casacos, chinelos, dominós, achar- veis, tintas para capotas de automóveis,
pes. 'tintas as, fardas para militares co- vernizes, zarcão,- abrasivos sintéticos,
Terrno n° 639.792, 4k 4-5 Pleas
/aspais, fraldas, galochas, gravatas gor- carnnas, água ráz, alcoal, alvaiade abCia.
de Representações e /*godos
SeNniMeta7~~§~
Pronrocionats
ros. jogos de }ingeria jaquetas, Ingiras. sorventes alcatrão, benzina, corantes,
F ••••-•
kg
Rio Grande do Sul
maiôs. mantas, mandrião–mantilha& pe- cara sintética, cola :sintética, composiC/asse 50
luvas ligas. lenços. mantel& • ioda ções çi1m1csie usados nas industries téz- Para distinguir: Cartazes anon ssos, /iCiasses: 32 — 36 — 37 – 50
Terna, raia,
r”rtr)ver pelerbsae
,desen.gadurantess, dem:toma:ates, terais de propaganda, cheques, clichês.
Insigula
• f

Peixe Dourado

prorrogaçãc
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Termo a° 639.810, de 4-5-1961
Térino n° 639.802, de 4-5-1964'
Terme no 639.793, de 4-5-1964
Companhia Riograadense le
Cia. de Representações e Negocias
Companhia Riogranalanse de
Negados S. A.
a'romocioneis
Negocias 5. A.
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Classes; S2. — 36 — 37 —
" Classe 17
Classe 8
Sinal de Propaganda
Para distinguir: Instrumentos dcp reci- Para distinguir: Artigos, máquinas e
são; instrumentos científicos, aparelhos inetalações para escritórios e desenho
Termo a' 639.791, de 4-5-1964
de uso comum; instrumentos e aparelhos
Companhia Riograndense de
Termo n9 639 .811, de 4-5.1964
didáticos; moldes de tóda aspécie; acesNegocias S. A.
Companhia Riograndense de
só:io
de
aparelhos
elétricos
(inclusive
Rio Grande do Sul
Negocias S. A.
válvulas, lâmpadas, tomadas, fios, so•
Rio Grande do Sal
quears, etc.); aparelhos fotográficas,
emematográficos, máquinas falantes, disClasse 18
cos "gravados e filmes revelados
Para distinguir: Armas', muniaõea de
guerra e caça, explosivos, fogos de arClasse '33
Termo no 639.803, de 4-5-1964
tifícios
Companhia
Riograndense
de
Titulo
Negocias S. A.
Termo n° 639.812, de 1-5-1964
Termo n° 639.795, de 4-5-1964
Rio Grande do Sul .
Companhia Riograndense de
Campala/na Riograadense de
Negocias S. A.
Classe
9
Negocias S. A e
Rio Grande do Sul
Para
distinguir:
instrumentos
musicais
Rio Grande do Sul
e Suas partes integrantes, exceto má•
Classe 18
quinas falantes
Para distineuir; Animais vivos inclua:ve aves, ovos em geral, inclusive do
Teimo n° 639.804, de 4-5-1964
bicho da seda
Comisanhia Riograucl ense de
/Indústria Brasileirs
Negocias S. A.
Termo no 639.813, de 4-5-1964
Rio Grande do Sul
Companhia Riograndense de
Ciawe
Negocias S. A.
Classe 10
Para distinguir: Substâncias e prepaRio Grande do Sul
rações químicas usadas nas industrias. Para diatiuguir: Instrumentos, máquina fotografia e nas análises qu'unisas; nas, aparelhos e petrechos para a meClasse 20
, substâncias e preparações quimicas an- dicina, a arte dentária, á cirurgia e a Para distinguir: Petrechos navais e aehigiene, exceto o:, incluídos aa classe ronáuticos .(salva vidas, âncoras, cinti-corrosivas e anti-oxidantes
34; máquinas, apare.hos e instalaçes
to de natação, bolas, para-quedas,
Terno a9 639.796, de 4-5-1969
hospitalares, de expurgo e fins análoCompanhia Riograndanse da
Termo n' 639.814, de 4-5-1964
gos, exceto móveis da classe 40
Negocias S. A.
Companhia Riograndense
Termo no 639,505, de 4-5-1964
Rio Grande do Sal
Negocias S. A.
Companhia Riograndense de
Classe 2
Rio Grande do Sul
Negocias S. A.
Para distinguir: Substâncias e prepa
Classe 21
Rio Grande do Sul
rações quimicas usadas na agricultura,
Para distinguir: Veículos e suas parna horticultura, na veterinária e para
Classe 12
tes integrantes, exceto máquinas e mofins sanitários
Para distinguir: Botões, alfinetes cotores
muns, fechos corrediços e demais miuTermo a° 639.797, de 4-5-1964
Termo .n° 639.815, de 4-51964
dezas de armarinho não incluídas nas
Companhia Riograndense de
Companhia Riograndense de
ciasses
13
—
22
—
21
—
48
•
Negocias S. A.
Negocias S. A.
Rio Grande do Sul
Têrmo n° 639_806, de 1-5-1964
Rio Grande do Sul
Clame 3
Companhia Riograndense de
Para distinguir: Substâncias químicas,
Classe 22
Negocias S. A.
poadutos e preparados para serem usaPara distinnguir: Fios em geral para
Rio Grande do Sul
dos na medicina e na farmácia
tecelagem e para uso comum; linhas de
Classe 13
costura, para bordar, para tricotagem,
Termo 11° 639.798, de 4-5-1964
Para distinguir: Joalheria e artigos de
exceto barbante
Companhia Riograndense de
metais preciesos, semi-preciosos e suas
Negocias S. A.
Imitações, usados como adeirno e não
Termo ne 639.816, de 4-5-1964
Rio Grande do Sul
incluídas em outras classes; aiedras preCompanhia Riograndense de
Classe 4
ciosas trabalhadas e suas imitações
Negocias S. A.
Para distinguir: Substâncias de origem
Rio Grande do Sul
.
Termo n° 639.807, de 4-5-1964
animal, vegetal ou mineral. em bruto
Companhia Riograndense de
ou parcialmentep reparadas e cão InClasse 23
Negocias S. A.
cluidas em outras classes
Para distinguir; Tecidos em geral
Rio Grande do Sul
Termo n° 639.799, de 4-5-1961
Termo n° 639.817, de 4-5-1964
Clasze 14
Companhia Riograndense dm
Companhia Riograndease de '
seus
Para distinguir: Vidro, cristal
Negocias S. A.
Negocias S. A.
artefatos não Incluídos em outras clasRio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
ses
Classe 5
Classe 24
Para distinguir; Metais não trabalham
Para distinguir; Artefatos de algodão,
Termo no 639.808, de 4-5-1961
ou parcialmente trabalhados, usado nas
cânhamo, linho, juta, seda, lã e outras
Companhia Riograndense de
industrias
fibras, não incluídos nas demais clasNegocias S. A.
ses
Rio Grande do Sul
Termo n" .639.800, de 4-5-1969
Companhia Riograndense de
Termo no 639.818, de 4-5-1964
Classe 15
Negocias S. A.
Companhia Riograndense
Pani distinguir: Artefatos de cerâmica
Rio Grande do Sul
Negocias S. A.
(Porcelana, faiança, louça vidrada e
Rio Grande do Sul
outros), para uso caseiro, adôrno, fins
Classe 6
Classe 25
Para distinguir: Máquinas e suas par- artísticos e Industriais, Instalações sa- Para distinguir: Imagens, gravuras, esnitárias
não
incluídos
em
outras
classes
to Integrantes não incluídas nas clastátuas, estatuetas, etsampas, manequins
ses: 7 — 10 — 17
e análogos; quaisquer obras de pintura
Termo n9 639.809, de 4-5-1964
e escultura não incluídas em outras clasCompanhia
Riograndense
de
Termo n9 639.801, de 4-5-1961:
ses
Negocias S. A.
Companhia Riograndense de
Rio Grande do Sul
Negocias S. A.
Termo n9 639.819, de 4-5-1964
Classe 16
Companhia Rlograndense de
Rio Grande do Sul
Para distinguir: Material exclusivatnen.
Negocias S. A.
Classe 7
te para construção e" adôrno de préRio Grande do Sul
Para distinguir: Máquinas de -agriculta- dios, estradas; etc: 'como cimento. ataClasse 26
va e horticultura e suas partes integranladriesos, teiraie Partas, Janelas. Para distinguir; Artefatos de madeira,
eaaa grandes instrumentos orladas.'
más 'ffichildoa 'em outras talasses; papel osso ou marfim, zelo Incluldas em oncluAve tratores
•
pata forrar mese
trate )853e6
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Termo n° 639.820, de 5-1964
Càmpanbia Riograndense
Negados S. A.
Rio Grande do Sul
Classe 27
Para distingui : Artefatos de palha ou
fibra, não incluidos em outras classes
Termo n9 639.821, dei .5-1964
Companhia Magras-adense de
Negocias 5. A.
Rio Grande alo Sul
Ciasie 28
Para distinguir; Artefatos dep roduto&
acabados de origem animal, vegetal ou
mineral, re)o incluidoz era outras classes; artefatos de substânciaa quenicaa
não incluídas em outrasc iasses
111,

Termo no 639.822, de 4-5.1961
Companhia Riograrrtense de
Negados S. A.
Rio Grande do Sul
Classe 29
Para distinguir: Esceivas (amuas( não
incluídas nas classes ó. II, 17 e 48),
espanadores c vasaousas
Termo n9 639.823; da 4-5-1964
Companhia Riog saa i'r1SC
- Negocias S. A.
Rio Grande do Sul
Classe 30
Para distoinguir: Guarda-chuvas, bengalas e suas partes tistegeantes
Termo n° 639.824, de 4-5-1964
Companhia Riograndanse
Negocias 5. A.
Rio Grande da Sul
Classe 31
Para distinguir: Tendias, lonas, correia,
de transmissão de Vala espécie, coreoaa
lha, e barbante; material de vedação
e mangueira
Termo n9 639.825, de 4-5-1964
Companhia Riogran.tense
Negocias 5. A.
Rio Grande do Sul
Classe 35
Para distinguir; Couros e peles oradas.
radas ou não; artefatos de couros C
peles não incluídos em outras classes
Termo n° 639 .826, de 4-5•1964
Companhia Riograadense de
Negocioa S. A.
Rio Grande do Sul
Classe 34
Para distinguir: Tapete; cortinas e pia.
nos para assoalhas e paredes; lineleos,
oleados e enceradas, inclusive para illta
talaçõea hospitalasae
•
Ternr ; no 639.827, de 4-5-1561
Companhia Riograudense de
Negocio., S. A.
Rio Grande do Sul
Classe 36
Para distinguir; Artigos de vestuarim
da tôda sorte, inclusive de esporte e
para crianças
Termo n' 639.828, de 4-5-1964
Companhia Riogratalanse de
Negocloa 5, A.
Rio Grande do Sul
Classe 37
Para distinguir: Roupa de cama e mesa, inclusive cobertores; toalhas de uso
pessoal, panos de prato e análogos
Termo n° 639.829, de 4-5-1964
Companhia Rlogralidense de
Negocio., S. A.
Rio Grande do Sul
Classe 38
Para distinguir: Papei e seus artefatos,
livros não impressos etc.. não incluídos nas classes: 26, 14, e 49
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Term o n9 639 .530; de 4-5-1964
Companhia Riograndense de
Negocias S. A.
Rio Grande do Sul
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha
de guta percha, não incluídos em
outras classes
Termo n° 639.831, de 4-5-1964
Companhia Riograndense de
Negados S. A.
Rio Grande do Sul
Classe 41
Para distinguir: Substancias alimentiaias e seus preparados; ingteuientes de
alimentos; essências al.menticias
T...rmo n o 639.832, de 4-5-1964
Companhia R.og.andsnse (4.e
Negocios 5. A.
Rio Grande do Sul
Classe 42
Para distinguir: DC.4).4.3 alcoólicas e
fermentadas, nãoainciumas na classe 3
Termo n° 639.8.).$, de 4-5.1961
Companhia faioualaumse de
Negocias a: .
Q.,10 lÁranue uo Sul
Classe .1.3

Para distinguir: laeadaus e .aguas naturais e artificiaa, usaaas como bebidas, não inciuidas na ciasse 3
Termo no 639.8a4, de 1-a-1961
••
Companhia la.og.andense de
Negocias à. A.
Rio Grande do Sul
Classe 'h
Para distinguir: aaaaa manufaturado
nao não; artigos pata tumantes, exceto
papel (classe aa)
Termo n9 639.6aa, tia 4-5-1964
Companhia ia.o9..a.aiense
Negados S. A.
Rio Granue tio Sul
Classe 45
Para distinguir: oeiaau.as e mudas pata a agricultura, horticuitua e floricultura; Ilõres naturaid

Termo n° 639.840, de 4-5-1964
B. G. Engenharia de Estradas S. A.
Paraná

nheiros e para roupas usadas. almofadas, acolchoados para moveis; bancos
oalcões, banquetas. bandejas, doinieáliares. berços, biomb as . cadeiras, carrinhas
para chã e caf& conjuntos para loa
rratorios. conjuntos para saía de jan
tai e sala de visitas„ conjuntos para
trrraços. jardim e praia, conj ./ritos Jf
armamos e gabinetes para copa e tounha. camas cabides. cadeiras (pra Classes: 6 — 7 — 11 — 16 — 33.— 21 tonas, cadeiras de balanço, caixa de
radio, colchões, colchões de moa, disTítulo
.
pensas. divisões, divans. discotecas de
Termó n° 639.841, de 4-5-1964
madeira, esprgebiCadetras, .guarda rbu:
B. G. Engenharia de Estradas S. A. pas. estantes„ mesaS, mesinhas mesaParaná
nhas para radio e televisão. mesma
para máquinas de escravas, móveis pa
ra tonografos, para rádios e para te
levisâo. molduras para quadros [sanaretratos. poltronas, poltronas-camas. prateleiras. piota-chapeus, sotas, sotas-aa.
Indústria Brasileira
ma; travesseiros vitruaes
Classe 50
Para distinguir: Cartazes impressos, liTêrno n° 639.845, de 4-5-1964
terais de propaganda, cheques , clichês,
Miranda & Costa
cartões termosplásticos de identidade,
São Paulo
etiquetas impressas, faturas, folhinhas
imaressas, notas promissórias, papeis de
correspondência, recibos e rótulos

BA ENGENHARIA DE
ESTRADAS

SEGESA

MACUCO

Termo no 639.842, de 4-5-1964
Fabriek Van Chemische Producten
Vondelingenplaat N. V.
Holanda

TRIMANGOL
Classe 2
Para distinguir: Fungicidas
Termo n9 639.843, de 4-5-1964
Rebras — Representações, Comércio,
Exportação e Importação Limitada
Estado da Guanabara

DOSTRIA BRASILEIRA
Classe 42
Para distinguir: Aguardente de cana
composta ou não
Termo n 9 639.848, de 4-5-1964
Laboratório Torres
São Paulo

PRORROGACÃO

AM
taborstOrio Torres
São Paulo
Inchistria Brasileira

Tèrrno n°
tie 4-4961
Indústria Brasileira
Companhia ti..0g.anuenze de
Prorrogação
Classe 11
Negocias 5. A.
Para distinguir: Um produto farmacêuPara distinguir: Aarelhos de chá, e tico para ser usado no tratamento das
Rio Grande do Sul
café, açucareiros, canecas, chaleiras, faClasse la
anemias
queiros, facas, baixelas, travessas
Para distinguir: Vias, •Nisloros, sabão
Termo n° 639.849, de 4-5-1964
comum e detergentes, amido anil e
Termo n° 639.844, de 4-5-1964
Laboratório Torres
preparações para lavandaria; fungos e
Rebrás
—
Reresentações,
Comércio.
• São Paulo
preparações para conservar e polir
Exportação e Importação Limitada
Prorrogação
Estado da Guanabara
Termo no 639.831, de 4-5-1964
Companhia Rfog.anu aira- de
PRORROGAÇÃO
Negocias S. A.
Rio Grande do Sul
REMAS • Representações,
Classe 4/
Para distinguir: Lomaustiveis lubrifiComércio, Exportação -$
cantes e substâncias' e proc.utos destinados a iluminação e ao aquecimento

Termo n° 639.838, de 4-5-1964
Companhia Riograndense de .
Negocias S. A.
qio Grande do Sul
Classe 48
Para distinguir: Pertiunaria, cosméticos,
dentifrícios, -sabonetes e preparados pata o cabelo. Artigos de toucador e
escaivaf: para os dentes, unhas, cabelo
e roupa
Termo n° 639.839, de 4-5-1961
Companhia Riograndense
Negocios S. A.
Rio' Grande do Sul
Classe 49
Para distinguir: lagos de toda espécie.
brinquedos e passatempos; petrecros e
artigos para fins exclusivamente desportivos, exceto vestuário

g:ns 11'

rrimt

Agôsto de 1964
•agua - de colónia, arminho* água de
quina. agua de rosas. agua de adues
nas., amónia pertumada liquida em pó,
em pedras, para banho. ordhantinas.'
oandolinas. batons, cosméticos para' O
cabem, pestanas. cujos e bigodes,
crayons, cremes para a pele, carmins, cheiros- em pastilhas, em moletes. em
cheiros'
lentilhas. em trociscos e em
cremes para barbear. cremes dental
depilatórios.• desodorantes. dissolventes,
se.nrias. extratos, estojos de perfumes, .
creme para limpeza da pele, e para Das*
de pó de arroz.. esmaltes Para unhas.
escovas para dentes,- cabelo. -roupa/. cibos e unhas. fixadores para- o cabelo,
pestanas, cílios bigodes. fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabeio,
para maquilagem. lança-pai-banes. to.
ções. liquidos denutricaos. em pasta: fon
geléia de petróleo perfumada, lápis,
sabão em creme, em elixir e em pó.
líquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas. taque. alem para O
cabelo, pasta e pós para lentes. pertumes, petróleo para uso de . toucador.
pastas e pó para as unhas, poli-polia
para po de arroz, papeis perfumadas,
carminados. e com pó de arroz penteai
pomadas perfumadas para 3 embelezamento da cutis. pois-pra& pó de
arroz
Termo no 639.847, de 4-5-196/
Laboratório Torres
São Paulo
Prorrogação

'PflORROGACÃO

VIVERAT,
Laboratório Torres 8-4,7
ao Paulo
\Indústria Bras/letra
Classe 3
Para distinguir: Um preparado farmacêutico indicado no tratamento das moléstias cardíacas
Termo n° 639.851, de 4-5-1964
Destilaria Medelin S. A.
Estado da Guanabara

(ndústria Braside.irs
Classe 42
Para distinguir: Aguardente
Termo n° 639.852, de 4-5-1964
Destilaria Medelin S.A
Estado da Guanabara

Importação Ltda
Nome Comercial
••n••nn••••n•n

Termo n° 639.846, de 4-5.1964
Armações de Aço Probel
São Paulo

g

TORRES
Classe 2
Para distinguir: Preparado e substâncias
químicas para serem usados na medicina veterinária, na agricultura, na horticultura e para fins sanitários

Indústria Brasileira
Classe 42
Para distinguir: Aguardente
Termo n• 639.853, de 4-5-1964
Carlos Gomes
Estado do Rio de laneira

Termo n• 639.850, de 4-5-1964
Laboratório Torres
São Paulo
' Classe 40
Prorrogação
Pata distinguir: ' Moveis em geral, de
Classe 48
Classe 46
metal, vidro, de aço ou madeira, esto- Para distinguir artigos de toucador e Para distinguir: Velas em geral, espefados ou não, 111th:sive moveis para et- perfumarias em geral: Almistar, água cialmente velas de fantasia pia anIveraárío
crltorlo. Aunarias, armados para
de betes*, água fadai, Impa 4e lavanda.

indústria Brasileira

.

• •
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Tèraso a° 639.854. de 4-5-1964
. Beatriz dos Rei& Carvalho
Estado da Guanabara

Minha
Cidade
Eterna

.0tmR10 OFICIAL (S2Ção

bronzinas blocos de motoras cabeçotes
gens
12 e fertarriantas:
de combustiveis para motoata. móveis, -Para distinguir ferragens
cabeçotes do cilindro cilindros com• 'Alicates, alavancas, arruelas, arrebitei
presSores carburadores, cãmb.os, aarter argolas. aldraves, armações de metal
de embreagem, caries do malta, "ZOialkl.. abridores de lataWaarame, aparelhos
AUTO POSTO
tadores, cubos de placas de embreagem, chá e cala, assadeiras, açucareíros.' apaCERRO COR1 LTDA
culatras de cilindros, camisas para cilin- relhos para lavatórios, arandelas, aresdros, camisas para cilindros e trilhos. tas, aros, aleudaparises amoladores,
Narre Comercial
caixas de lubrificação, diferencial, dis- amoladores de ferramentaa, alças para
tribuidores de gasoliaa, diatraartua dia-. ancinhos, brocas, bigornas. baixelas.
Termo na 639.862, de • 5-5-1964
bandejas. bacias, bonihorderes, baldes,
Distribuidora de Babidas Itapecerica da positivos de artanque, dinamos. dispo- borboletas, taterias, bases de metaL brasitivos de igniçao elétrica para motores,
Sarra Ltda.
embreagens, eubreagens, engrenagens çadeiras. bules, bisagra. buchas, bainha
Sio Paulo
•
para mancais, engrenagens de cremalhei- para facas. baterias de cosinha, colhecaras, eixos de comando, clire0o e transITA2ECERICA
enxteases
c rorne
pdaera hi
doss'os..co
dniverdeca
missão, elevadores hidráulicas engrena- d es.Pedreár
DA SERRA
gens multiplicadores, erigreuagens de encanamentos, caixas de metal para
parahrsos sem fim, engrenagens de dia.. portões, colunas. canos. -chaves de fenClasse .12
tribuição, filtros de óleo, gaseificado- da. chaves inalam, cabeções. canecas,
Bebidas alcoólicas.
res de líquidos combustíveis, engrena- copos, cachepots. centro 4e mesa, cogens para eixos de comando das vál. queteleiras, caixas para condimento de
Tèrnao rs o 639.863, de 5-5-1964
vidas e para eLaos de manivelas, gera- alimentos, cadeados, ealdeirõe& caçara.
Indústria e Comércio, de Papéis,
dores de eletricidade, juntas universais las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coaPapelão e Celulose "Mo-urna"
para condutos dágua. de máquinas e dores. cuscuselros. cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cruzetas. curvas,
Limitada
motores, injetores para carburadores. cantoneiras, chaveiros, canivetes, chaveSão Paulo
hibrificadores centrífugos, 'mecanismos venas, cremones, cadinhos crives, chanImpulsionador do diferenciar, motores fradores, cassinetes, cabos, chaves, chade combustão, multiplicadores, molas de ves para porcas circulares, chaves torválvulas, motores, mancais de roleta. quirnétrica, correntes para chaves, colClasse 38
molas, macacos de roscas, de parafusos chetes, chaves para porcas, distintivos,
Papéis, pape 1 eoã •... • •
•
Papéis, papelão ea seus artefatos, não e hidráulicos, magnetos de ignição, mag- dobradiças, descanso para talheres, pranetos 'para motores, motores a expio- tos e copos, enxadas. esferas, engates,
incluidos em outras classes
são, a combustão interna e elétrica, pi- enfeites de metal. estribos, espátula*.
nhões, platinados para velcuioa, pedais estolos de metal para carimbos. eixos,
Tarmo n.° 639.864, de 5-5-1964
de alavancas de enbre_agenra planeta- expandidor para tubos estruturas metáIndústria e Comércio de Móveis
rias de parafusos sem fim e de rodas, lica& escarradciras, espremedores, espu"Fatia- - Ltda.
pistões de motor, aparelhos de consumo madeiras, tombes. faice.s, kerro para
Saa Paulo
.n•
de gasolina, ressaltos reptasionadorea cortar capam ferrolhos, facaa facões,
PSIU
de rolamentos de rolos, rolatneutora re- techaduas, fruteiras, furas, fórmas para
dutores satélites, silenciosos, segmentos doces, bolos, embadas e o ndula, flanaes,
de pistão, engrenagens e parafusos sem fivela, furadores, ferramentas cortantes
Classe 40
perfurantes para marceneiros, fechos
Para distlaguir: Móveis em geral, de f.m, aparadores de graxas, óleos e cl
-lindro.bchseválua,tboscma. de metal, ferraduras, lora:unhas, fitas
metal vidro, de aço ou madeira, esto
fados ou não.' inclusive móveis para es distares flexíveis de gasolina, válvulas de aço. ganchos. ,guanições de metal,
critório. Armários. armários para ba paar motores, virabrequins, velas de garfos, ganchos para quadros. grampos
ribeiros e para roupas usadas, 81mo/a ignição para motores, ventoinhas, vál- para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas. galheteiros,
vaias, válvulas de aspiração
das. acolchoados para móveis, bancos
gonzos, grossas, garrafas, ilhoses, loca
balcões, banquetas, bandeias, domicilia
Classe 7
lhos. jarros, • limas. lâminas licoreiro*.
res. berços, biombos, cadeiras, carrirsh
Máquinas e utensílios para Gerem usaJatas lvas. %aguaras. 'fiteiras anchapara chã e café conjuntos para dor dos exclusivamente na agricultura e
(linhas. molas paar aortas, martelos,
mitórioà. confuntos para sala de lan horticultura a saber: Arados, abridorea marretas, matrizes, marmitas, maçanetas,
tar e, saia de visi tas, conjuntos para de sulcos, acinbadeirar,„ ancinhos mecã- m
neova
rsantasma tichjiteess: cn
puaans.rego
ueisra
. m.3ar,ihtos
as.,
terraços. jardim e praia, conjustos ch nicos , e errpilaadares combinados
armários e galain ates para copa e co arsancadores macánicos par agriculta pregos, ponteiros, parafusos porcas,
zinha. camas cabides, cadeiras gira. ra, batedeiras para cereais, bombas p ratos, porta-gelo, passaras, porta-pão,
ririas. cadeiras ae balanço. caixa de para adubar, celfacieiras, carpideiras aorta-loias, paliteiros, panelas, puxadorádio, colchões, colchões de mola, dis- ceifados para afloz, charruas para agri. res. placas, pre g adores, porra esponjas,
pensas, divisões divans, discotecas de cultura, cultivadores, debulhadores p eneiras, pinos. plainas, perluradeiras,
madeira. espregulçadeiraci guarda-nau: destocadores, desentegradores, esmaga, oires. pinças, paneiões. porta-copos e
;ma; estantes, mesas, mesinhas mesi- dores para a agricultura, esearrifieada garrafas, passadores de .4atipa, presa.
nhas para rádio e televisão. mesinha res, etchovadeiras, facas para !PUIU' aias, rasteias, roldanas, ralos. regadóres,
para máquinas de escrever, móveis pa• nas agrícolas, ferrarleiras, gadanhos. rabites, reduções, recipientes de metal.
!avisa°, molduras para quadros porta- garras para arado. grades de &aços rodízios roscas de aço inoxidável, reretratos poltronas. poltronas-camas, indentes, máquinas, batedeiras para g istros de aço Inoxidável, registros,
serras, serrotes, sifões. saleiaos, sacarraprateleiras porta-chapéus, sotas,
agricultura, máquinas insetifugas, má. lhas, torquezes, trilhas, tubos tubu/asofás-camas. travesseiros e
quinas vaporizadoras, máquinas de ;acs. tampões. travadeiras, telas
de
vitt-Mem
mungir, máquinas dveladoraa de terra arame, trincos, taças, travessas
tesouras,
Termos na, 639.865 a 639.869, de máquinas perfuradoras para. a agricul- trancas, tramelas, talheres, taihaikiras,
tura. mq uinas de plantar, motochar tampas para pane/as e
5-5-1964
caldeirões, ter/?olizotto S.A. Serralheria Artística e ruas, máquinas regadeiras, maquinas de rinas, tachos, trens de cosiaba, torraIndustrial
roçar, de semear para sailfatar de deiras. orinóis, vasos. vasilhames, vertosquir de triturar, de esfarelar terra. asas, mandril de ex pansão, freza
São Paulo.
para Irrigação, para matar formigas e chanfrar, guia de freza de chanfíar,
outros Insetos para burrifar e puiveri. ventosas medeias, baus para sacos de
ias desinfetantes, para adubar, para alagam, para pastas, balenaaes. cantos
agitar e espalhar palha, para couber Para estojos, colchetes para malas, craenfeites. fecho para Pasta: e para
algodão para solhar cereais, máquinas vos,
malas, p
amassadoras par tias aOrl talha de -as. p assadores de correias. ponte!.
rendedores de p apel, suportes,
cortar árvores, para espalhar, para ca.
torniquetes e tubos de estendo
pinar,
máquinas
combinadas
para
seClasse 6
Casse 16
Para dissndiiir: Aceleradores alterndioa mear e cutturar, de desbanar. para ma Para d . stinguir: Materiais
Para construres, anéis de pistão, anéis de esferas suar máquinas e moinhos pant forra- ;bes e decorações: Ar g
amassas, argila,
gens,
máquinas
toacadora
&
otdenadopara rolamentos, anéis de - 61eoa para faareia, azulejos batentes. balaustres. blocilitar o arranque doe Motores. autolu- reg mecânicos, raladores iriecanicos, ro- cos de cimento, 'blocos ara
los
compressores
para
, a, agricultura, do, calhas cimento, cal, pavimentaLarificadores. _aparelhos Para aperfeiçoar
cré, chapar
a mistura ale dombustiVals''de Motores sachadeirai sen.eaderas .segaderas s4:s- isolantes, caibres. caiai l
hos, colunas,
tOsd-loiei
de
grama,
a explosão, anéis 'LIS segmento.'" bielai, mdores de tetra,
,
chapas para coberturas, Caixas
, r
- tratores a glicolas, válvulas Para
bambas de a comiPrhido, bonibasinbri.
caixas para cobri-tuas, caixa* ardasor;
•
maganas agrícolas
ficantes, bombas de circulação bombas
caixas de descarga para calos; edificaTermo n.° 639.861, de 5-5-1964
Auto Pasto Cerro Cora Ltda.
São Paulo

1

CLasse 32
Para distinguir: Livro de versos
Termo e 639.855. de 4-5-1964
Paulo Celso da Silva Campos
Estada da Guanabara

Auto Peças
Leão do Volks
rIvate 33
Titulo
Termo n.• 639.857, de 5-5-1964
Bar e Lanches Gaiisha Ltda.

CAUCHO

Ind. Brasileira
Clasas 91
Café liquido, coquetes, empadas e
•
tortas
Termos na. 639.858 e 639.59, de
5-5-1964
Empriaa Transportadora Andrade Ltda.
São Paulo

»RADE
Ind. Braeileira
Sraase
Impreasoa em geral
Classe Si
Para distinguir: Veiai:os e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas. 'automóveis. auto-caminhões, aviões P•
tecedores. alavancas de cambio. barcos
bregaes braços ara veiculeis, biciele
tas. caronhos de. mão --a—earretaa. caml
nbonerea, carros ambulantes, caminhões
carros tratores carros -berços. carrostanques. carros-irrsqadores carros carroças. -arrocerias. chassis. chaas cir.
cularea para veículos. cubos de veículos
arrinhos sara máquinas de escrever
corrediços. para veiculos. direçáo. deli
padeiras. estribos, escadas rolantes. ele
vadotes para aassageiros e para carao
engatas para carros. eixos de direção
4 reios. fronteiras para veiculos guidão
locomotivas , lanchas. motodclos. moiat
morcaricletas. sinotocargas. moto furgóes
manivelas, navios. ónibus. para-abones
pára-lamas. para-brisas. pedais. çantaes
rodas para bicicletas raios para bicicie
ras. rebsaa ss radiadores para veiculos
rodas para veiculos . selins. tricicles ti
ranres para veículos. vagões. velocipe
des. varetas de controle da afogador e
acelarador.• tróleis rro!eibos. aaraes de
carros. tolews para carme

Ag,5sto de,1264 , 3141."

morou

POLIZOTTO,

Industria Brasileira

3:1,82 Quinta-fira 27
ções remoldadas, estuga*, emulsão de
base asfáltico estacas. esquadrias estruturas metálicas para construções, (ametas de metal, ladrilhos. lambris. luvas
ie junção. lages, lageotas, material isolante contra trio e calor, manilhas, mas•
aas par revestimentos de paredes. ma.
deu'as pára construções; mosaicos, pro.
dutos de base dfált co produtos para
tornar impermeatalizames as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes, liquidos ou sob outras tormas
para revestimentos e outros como nas
construções, pers.anas. placas pa:t pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes.
papel para forrar casas, massas antaruidos . para uso nas construções. parquetas. portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, - tacos, tubos de ventilação. forques de cimento v aas. vigamentos e
Classe 50
Para disanguir: - impressós para uso err
craques, duplicatas. envelópes. faturas,
nótas promissórias, papel de coirespon•
dência e recibos, impresaos em carta.
zes, placas, tabuletas e veiculas, bilhetes
imprcssos
Têrmo n.9 639.870, de 5-5-1964
Polizottto S.A. Serra:haja Artística e
Industrial
lião Paulo

“IlIZOTTO
SERRALHERIA ARTIS
UCA E INDUSTRIAL.
Classe 33
Titulo
Termo n.° 639.871, de 5-5-1964
Polizotto S.A. Serralheria Artística e
Industrial
São Paulo

OL"IZOTTO
S/A:-SERRALHERD.
ARTISTICA E INDUSTRIx.o.
Nome Comercial
Termo n.9 639.872, de 5-5-1964
COMA? — Comércio e Distribuição
. de Petróleo S.A.
Silo Paulo

C OMAP
Indústria Brasileira
Classe 47
õleos de çamiquer espécie para iluminação. , aquecimento e lubr.ticaçâo. Petróleo refinado. semi-reinado e nãorefinado, com ou sem a mistura sle
óleos minerais., animais ou vegetais
para a iluminação aquecimento. lubrificação ou combustão, e graxas Produtos e óleos combustivets pra-ant.
entes de petróleo
Termos ns. 639.873 a 639.878, de
5-5-1964
Rodar
Indústaa e Comércio de
Rodas Ltda,
São Paulo

Industrio 'Brasileira
Classe IJ
Para -distinguir: Máquians e partei 'de
-máquinas para todos os tias Industriais:

DI: RIÚ OFMAL ebeçao
Máquinas de rosquear: se rras inecâni,cas. motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tomos, geradores, plainas, máquinas de tu, ar e centrar, tornos mecânicos, prensas mecaracas, máquinas amassadesras, misturadoras adaptados na construção e conservação de estradai, mineração, corte de
snadelaa, movimento de terra, carretos
e outros fins industriais, elevadora, máquinas desempalhadoras, descascadoras,
ventiladoras, moinlios para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras. pulverizadoras, fresas, politrizes, tranchas,
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
earamtores para forjas, bombas centrl
fugas, rotativas, de desiocameato e a
pistão para todos os _fins, arretes, caldeiras e turbinas injetoras para caldeiras,. válvulas e transportadora automáticos de alta e ir-lixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e maquinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos; teares. urdideiras,
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras
meadeiras, rolos e roletas, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para fabricar papel e
máquinas de impressão, dínamos e
receptáculos
Classe 22
Cânhamo em fio ou em linha, estambre
de seda ou de lã, fios de algodão.
celulose, lutá, lã, linho, plástico ramt;
rayon, seda natural para tecelagem
cu uso comum juta em fio ou em linIia,
lã torcida, linhas em meada ou nove14,s, linhas brilhantes, linhas para bur.
dat, para costura, crochet ou trico-a
gern, linhas em meadas ou novel"
meadas, retrozes
Classe 23
Tecidos efil geral, teciaos para confecções em geral, para tapeçarias e para
artigos de cama e mesa: Algodão, alpaca. cánhamo cetim, carná, casimiras. fazendas e tecidos de lã em peças
juta, jersey,. aylon, paco-paco, perca.
tina, rami, raion. seda natural.' tecidos
plássticos, tecidos impermealizpeis e
tecidos de pano - couro e veludo.
Classe 24
Mamares, atacador e.' para eaaartilbos
e calcados. ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medicinais. bandeiras, bordados, braçadeiras
borlas, cadeados, capas para móveis e
pianos, carapuças para cavalok, cor
iões. debruns, lã, fitas, forros. franjas
festão, feltro para órgão feitos. galar.
detes, lamparinas, mochilas, mosqueterros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e - senhoras.
panos para ,en 4e1tes de móveis. na::
fazendo parte dos mesmos, palmilhas
passamares, pavios. rédeas, rendas, e•
des, sacas, sinhaninhas, para vestidos
telas, tampos- para almofadas, não ta
tendo parte de móveis, artigos êstes
feitos de algodão. cânhamo. linho luta
seda.. mim, lã. pêlo e ,fibras não
incluidos em outras classes
Classe 36
Para ck:oinguir: Artigos de aa.....árloa
keitas em geral: Agasalhos.
e ror
aventa.s 3parcatas, anáguas, blusas.
bota& botinas, blusões boinas babadotiros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças; casacão, coletes, capas,"chales.
cacreeddi." calçados, chapéus, ' c ntos.
cintas, '' conibinações, corpinhos calças
'de senhoras e de crianças, calções, cais
çaS, - Camisas, camisolas, camisetas,
cuacas; ceroulas, colarinhos cueiros
`safai; 'Crisáéos, chinelos'. dominós. echarj.pes, çantas:as, fardas para militares co-
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legials, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas
peugas, ponches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, 'saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts, stusgas, tolas, ou slacks,
tala, toucas, turbantes, ternos, uniforme
e vestidos
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardanapos, fogos bordados, logos de toalhas,
lançais, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos. toalhas de
rosto, e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chã e
café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa toalhinhas
(cobre pão)
Termo n.o 639.879, de 5-5-64
Primus Rádio e 'Televisão Ltda.--'
São Paulo

PRIMOS
'Ind. Brasileira

Termo n.° 639.885 de 5-5-64
David & Dangot Ltda,
São Paulo
Nalk LINE!. DE
CONFORTO E SWDE,
Classe 40
Móveis
Termo a.° 639.886 de 5-541
Sociedade Solo Trator Ltda.
São Paulo
Classe 7
Tratores
Termo n.° 639.887 de 5-5-64
Piam Representações Ltda.,
São Paulo
-- FLAMA
( Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
T6rmo n.° 639.888 de 5-5 - 64
Cine Bonanza Ltda.
São Paulo
II

IONANZI
Ind. Brasileira,

-

4

Classe 50
Impressos

Classe 5C.
-Impressos
Termo n.° 639.880, de 5-5-64
Santa Pé Materiais Para Construção
Ltda.
São Paulo

SANTA FÈ
Ind. Brasileiri

Urano n.° 639.889 de 5-5-64
Materiais Para Construções
"Vila Meta" Ltda
São Paulo
.

VILA REAL
Ind. Brasiletri

Classe 16
Para d.stinguir: Materiais para construa
Classe 50
ções e decorações: Argamassas, argila.,
a Impressos
areia. azulejos batentes, balaustres, blo.
Termo- sa° 639.881, de 5-5-64 • cos de ciMento, blocos ara pavimenta.
ção, calhas, cimento, cal, cré. chapas
Lanches Marabá Ltda,
Isolantes, caibras, caixilhos, colunas,
São Paulo
chapas para coberturas. caixas agua,
caixas para cobertuas, caixas dágua.
moIRL
ca .xas de descarga para eixos. edifica.
Ind. bradleirf
çaies remoldadas. estugam emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias estru.
Classe 50
turas metálicas para ccinstruções, lama.
Impressos ,
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. !ages. lageotas. material is°.
Terrno n.o 639.882, de 5-5-64
Comercial e Importadora "Noamil" , de tante contra frio e calor, manilhas. mas.
:as par revestimentos de paredes, ma..
, Rolamentos Ltda.
deiras para construções, mosaicos, proa
São Paulo
dutos de base asfált co produtos para
140AMIL
tornar impermeabilizantes as argamasa
Brit ai /eira
ias de cimento e cal, hidráulica, pedra.
galho. produtos betuminosos. impariam'.
'silizantes, líquidos ou sob outras formaa
Classe 6
,ara revestimentos e outros como nas
Rolamentos
-onstruções,--pers anas. placas para pa.
vimentação, peças ornamentais de ci.
Tertno n.9 639.883, de 5-5-64'
Soll-Ban Tratamento de Vidros Contra mento ou gesso para tetos, e paredes,
aapel para forrar casas, massas anti.
Raios Solares Ltda.
ruidos para uso nas construções. par.
São Paulo
quetas portas, portões, pisos, soleira,
para portas, tijolos, tubos de concreto
SOLI-BAN
telha, tacos, tubos de ventilação, tanInd. Brasileira
ques de cimento v gas, vigamentos e
vares
Classe 1
Termos as. 639.890 e 639 . 891, de
Tinta plástica
5-5-64
Termo n.° 639.884 de 5-5-64
Tadústria de Produtos • Químicos
Rincon & Scandiuzzi
Deso-Sani Ltda.
São Paulo
São Paulo
-

SUFERPICIE

• METÁLYCA-'
'Ind.' Brasileiro
•
Classe 32
Revistas

•

DESO-SOI
Ind.- Braalleira
Classe 2
Substancias e preparações qtamicas asadas na agricultura, na horticu 'ura as
4ettrinária e para fins sanitárias. a
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• . ,iabera adubof. ácidos sanitários.

- - rermo sa° 639.896, 1e . 5-5$4
desintetantes e para fins sanitários Importaçao e Exportação Deor Ltda.
apanha-mosca e Insetos Ide goma r
São Paulo
papel ou papelão,. álcalis. Silatericalas.
MOR
baraticidas, carrapaticidas. treta,. ano.
Ind.. BraciloirG
talina, creosoto. desodorantes desmie.
tante,. &fumadores. exterminadora de
pragas e atavas daninhas- esterilizais.
Classe 6
tes. embrocações para animas entra
Máquinas e suas partes integrantes
toa. Manhas de ossos, tertilizaatca, tos.
Termo na 639.897, de 5-5-64
latos. formicidas. tanigantes !ungi*.
. das. glicose para fins veterinários, ama. B. R. R. 64 — Indústria e Comércio
de 'fintas Ltda.
c.bertacidas. Inseticidas. msetifugus
São Paulo
para animais, aves e pautes. óleos desintetantes e veterinários. petróleos ta
nitarioa e desintetantes. papei fumega.
B.P.R. 64
lano. pôs-Inseticidas. parasiticidas. tua
Ind. Brasileira
ajladas e desinfetantes. preparaaares e
produtos inseticidas, terinandas. desta
Classe 1
Jatantes e aetennanos, raticidas, reme•
Pernaltas, tintas e vernizes
doas part fina veterinários. sabões vetefinanos e desinfetantes, sais para tina
Termo n.° 639.898, de 5-5-64
agricoias. horticulas. sanitarius e veteFábrica de Calçados Marisa Ltda.
rinários. sulfatos. supertostatos vacinai
São Paulo
para aves e animais, venenos contra
MARISÂ
insetos, animais e herva da:minhas
In d., Brardled.ri
Classe 46
•
Alvejantes, amidos, anil; água de alva.
Classe 36
dera. agua sanitária, cera para soalhos.
Sapatos para homens, senhoras e
detergentes, esponja de aço, %muros.
crianças
lá de aço, miadas para cal•
Termo n.° 639.899, de 5-5-64
padas, palha de aço, preparados para
Taiti! Lukatex Ltda,
polir e limpar madeiraa vidros, metais
São Paulo
e objetos, panos para polir e para
pesa, panos de esmeril e material ama.
1.1V0 empregado na limpeza de -natais e
MUTILEI
objetos. aabeca em geral e sapaciaceos.
Ind. Brasileira
velas e velas a base • de estearias.
Classe 23
sabões em p6. ai flocos,. espasqas de'
Artigos da classe
de limpem
Tarmo n.0 639.900. de 5-5-64
Termo n.° 639.892, de 5-5-64
Primo Grilli
Comercial Dentelles Ltda.
São Paulo
São Paulo

ISNTELLBS

Ind.. Brasileira.
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em gerai, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodao, alpaca. cânhamo. rotim,
carol, casemira& fazendas e tec dos de
ia em peças, juta, jersey, linho aviou
paco-paco, percallne, rafai, rayon, sela
natural, tecidos plásticos, tecidos impertneabilizantes e tecidos de pano couro
Termo 11. 639.893, de 5-5-64
Manoel Gonçalves de Oliveira
São Paulo.

MOO •••

amamos
imoBI Uni os

IMPREEN

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 639.894, de 5-5-64
Oficina Mecânica Marilex Ltda,
São Paulo

ind. Brasileira
Classe 33
Insígnia comercial
Tarrno n.° 639.895, de 5-5-64
B. P. R. 64 — Indústria e G-inikasio I
de Tintas Ltda.
São Paulo

..B.P.R• 64-'
INDUSTRIA E
COMERCIO

TINTO In DA.,
Nome comercial

BEITLZS—SECOZ

Brasileira

Classe 36
Artigos da- classe
Termo a' 639. 901, de 5-5-61
Magazine Ana Mariana X aia
Impressos
INA, liklaTaeak

J3rard.1eira
Classe 36
Artigos da classe
Terra° n.• 639.902, de 5.5-64
Armand Antoine . Araud
Classe Si)

BOI=
Indo Brasileira
Classe 32
Alampaques, anuários, álbuns Impressos, cartazes, catálogos, jornais nacionais e estrangeiros, publicações impressas. revista. Propaganda em rádio.
televisão. jornais, programas radioaina
cos. peças teatrais e cnematográficas
e revistas impressas
Termo n.° 639.903, de 5-5-61
"Austema" Auto Estamparia Martins
Ltda.
São Paulo

• i.U2rsml

Ind. BraEdleire

•

Classe 11
Ferragens terrameatas de rede acataia
cutelaria em gerai e outros artigos de
metal, a saber: alicates. alavancas, ar.
mações pare óculos. arruelas. argolas
aldravas, armações de metal, abridores
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•
selas, bandejas, baaias. taudra 'bambo- talares -para . instalaçaes Com
nada colheres para ~retais. acarta Nalensadores, 'condutos, aorta-caca-asa
tes. cabides, chaves. Cret11013e8. chaves dispositivos e tubos acústica% fios; :Sua
de parafusos. conexões para encana. padas de arco; lâmpadas pick-ups; re-iP.3 xopeapaa voquiFea
sauna
siatandaa: tomadas, válvulas para
deras. açucareiros; broca ritpurtles. balrádios
de tetas, arame Uso ou raaaaelo assaClasse 9
mento, colunas caixas de metal para Para distinguir: lutartuncatos dc ritimo
portões, canos ee mead. :amam de ten- musical e suas partes integrantes: acorda. chave tugia:3a. cabeaõea -canecas deão, arcos bandolas, bandolinas, bom:opas, eachapots. centros de mesa co.' bo, bongô. banjos, faltarias, contrabai.
aueteleiras, caixas para acuad.ciona . soa, cordas para Instrumentos musicais,
mento de atmentos. caideirbe o ...IKArt). calcas, caixa de rufo, ai:manetas, cavalaa, chaietras. cafeteiras. concha& coa- quinhos, c.astaisholas .cravelhas para Insdores, distintivos. dobradiças amacias, trumentos, cardais,. corretas, clarins, as.
fflazadees, esferas, engates. esguichos ca.. tojos para instrumentos musicais, catana
leites para arreios. ~moa esferas
tosam ferro para cortar aapxn. terra darte, fagote, flautas, gaitas guitarras.
Ihoa tacaa, bicões. fechaduras Cerro co. gonzos. harpas, harmonkas, aiactta asaMIAM a carvão, fruteiras. noas. fôrma rasas, ocarina, ergam. palanca pandeipara doces. Imos para estradas de ros, palheta. piano& pianolas, pratos,
danas, ralos para pias. revista regado.. pistão, rabecão, realejos surdos, surdires. SerilNOS cha e cata; serras, ser- nas, saxofones, tirai:caca. tamborins*
there& tathadeiras torquezes tenazes trombones de varas, trombones, Urra.
rotas, luchas. sacarrolhas (catatau. ta chas, tambores, trimagulos, violas, violão. violino e vionoricelo
pau, porta-jóias. palitei-as. panelas; rol.
terso, frigideiras: ganchos, a . elhas, gar.
Classe 11
tos, ganchos para quadros. g01320$ para Para distinguiz ferragens e ferramentas:
carruagens: 'nalguma amas Meninas, ia Alicates, alavancas. arruelas, arrebites,
coreiros latas de lixo. tareio linchada argolas, aldrava& anulações de metal,
abas, molas para portas. mo las Para abridares de latas, arame aparelhos de
traaaderas. teias de arame. torneiras chá e -café. assadeiras. "mearemos, apatrincos. tubos para encanainertaa. trilhas relhos para lavatórios, arandems. arespar aportas de correr. :aças tavessas tas, aros. akno'atiarlses, amoladores,
venezianas, martelos marretas. mate. amoladores de letra/nen:as. alças para
sei. navalhas: puas pás. 0,t903. para- ancinhos. 'brocas. bigornas. baixelas,
fusos. picões. porra-galo. panavas porta bandejas. bacias, bombonieres, baldes.
turibuios: vasos vasilhauet verrumas borboletas, baterias, bases de aaaai, braa
;adeiras. bisagra. buchas bainha
Termos as. 639904 a 639.918, de
Para facas. baterias -de -o:asinha, colhe.
5-5-64
de pedreiros cadeados. (desamas, cabiNicodemos Barreto Ferrai:mim S. A. des, chaves de paratuaoa. conexões para
Bahia
encanamentos. caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de lenda. chaves iugleaas. cabeçõea canecas,
copos. eachepota. Centro 0.r mesa, coouereletras, caixas para condimento di
alimentos, cadeados...caldrirbes. caçaro.
las. chaleiras, cafeteiras. conchas. Coa&MIL' cuseuseiros. cabides de metal,
cabos. caixas de ferro, cruzetas. curvas*
cantoneiras. chaveiros, tanivetes, chavevenas cremones, cadinhos crivos, abana
fradoresa cassineta& cabos. chaves, -ima
vez para porcas circulares, chaves tora
Ind.Br a slle i r a
atamétrica. correntes para abavas. :of..
chetes, chaves para pomas. distintivos,
dobradiças, descanse para talheres, praClasse 8
Para distinguir; Aerõmet:os, anemôme- tos e copos, enxadas. esferas. engates,
tros; aparelhos, fotcgráficos. geodasicos, enfeites de metal, estribos, espátulas,
micrométricos; aparelhos 1 p-ojeçao. carolos de metal para carimbas, eixos,
aparelhos para revelação de papéis sen- expancVám para tubos. estruturas meti»
svveis, apertômetros, cinematilqra‘os licas. escarradeiras. espremedores. espucromatoscOpios, câmaras lotagralicas, madeiras, formões foice& terso para
barómetros. b nOculos, búsailiaa diafrag- cortar capim. ferrolhos lacas. facões,
mas, fotográficos, estereo-comparadares tethaduas. fruteiras, funis. fôrmas para
bolos. embadas e Pudins. flangea,
estereoscópios, fotómetros, lentes, lentes ,ioces,
furadores, ferramentas cortantes
de contato, lucvmetrus, lunems, ;sinetas efivela,
perfurantes para marceneiros fechos
anti-deslubrantes, lupas, microscópios de metal, ferraduras. lornanhas, fitai
microspectoscópios, monóculos, níveis ne aço, ganchos, guankt5es de metal,
de mercúrio, objetivas fotográficas, ob- garfos, ganchos para quadros. grampos
jetivas oculares, óculos, óculos de al- para emendas de corretas grades para
cance, ocilógrafos, pés para câmaras fo. fogões e gelattras. grelhas. galheteiros,
tograficas, periscópio piai-Aia:atros, pia- gonzos. arossas, garrafas. alumes. Joe-,
m:metros, pluv ómetros, potenclaimetros lhos jarros, balas. tãmataS lkoreiroe,
pOlarinaerros, quadrantes astronômicos, latas Nas. Ilauguetas, aateiral machaa
quadrantes polares, quadrantes maríti- linhas, molas paar °ursas. martelos,
mos, quadrastes solares, quadrantes ver- marretas, matrizes. mannitaz. TH”ancout.
ticais, refractiametros, sextantes, teodo- morsas, machetes, enanteoueiras. medias,
litos, telescópios, te/esaapios de inver- navalhas. , tiples, puas, pás. Picaretas,
são, telemetros, termômetros, termosta- p regos, ponteiros. parafusos. porcas,
tos,' compassos. Alto-falantes; amorte- pratos, porta-galo. acataras, porta-Pão,
cedores de radio-frequência; amplifica- aorta-joias. paliteiros. °anelas. puxadodores; antenas; aparelhos aktakos de res, placas. pregadores. porta-esponjas,
medição regulação de aomando e de in- Peneiras, pinos plainas, pertaradeiras,
terrupçào, inclua ve contactai; apare- pires, plana& paneZes, porta-copos e
lhos de rádio de tôda espécie
aarrafas. passadores de roupa. preside televisão; aparelhos de telefonia e lha& rastelos, roldanas. ralos. regadora&
telegrafaa; aparelros de rádio-televisão. rebites, reduções. recipientes de metal,
aparelhos de projeção; baterias:, bobi- riadizios, roscas de aço inoxidável, rad
nas elétricas: craves elétricas; cigarras gistros de aço Itxmidavai. registros,
elétricas; 'comutadores elétricos; comuta- serras: aerrotes, sifões, saleiros, aacarrda.
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lhas, torquezes, trilhos, tubos, tabula- ço para guies, ch:caraa para café. chá
goes, tampõea, travadeiras, telas dr e caldos. escarradeiras, floreiros, ••ratelarame, trincos, taças, travessas, tesouras, ras, frascos para especiarias, frascos
trancas, tramelas, talheres, talhadeiras, para confeitaria, galheiteiros, garrafas
tampas para panelas e caldeirões, ter- em geral, jarras para água, jogos para
rinas, tachos, trens de casinha, torra- salada, jrdineiras, licoreiros, leiteras,
&iras, orinóis, vasos, vasilhames, ver- botijões, jogos para bolos jogos de caaias, mandril de expansão, freza de necas, chicaras e pratos para crianças.
chanfrar. guia de freta de chanfrar, pratos, travessas, manteigueiras, paliteiventosas, maletas, baus para sacos de ros, pótes, formas para doces e bolos
viagem, para pastas. balmazes, cantos em geral, pratinhos para copos, portapara estojos, colchetes para malas, cra- copos, queijeiras, saladeiras, saleiros.
vos. enfeites. fecho para pastas e para serviços para refrescos aparelhos para
malas. passadores - de correias. pontel. chã e ca.çé, talreres, pás para paios e
tas, prendedores de papel, suportes. doces, cobertas para alimentos, sopeiras,
torniquetes e tubos de extensão
molreiras, rabaneteiras, tijelas, saboneteiras, porta escovas, esponjeiras, baClasse 16
Para distinguir: Materiais para constru- cias potiches, salvas (porta cartões),
ções e decorações: Argamassas, argila, castiçais, pratos para parede, frascos,
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blo- bases para relog.o, jogos para sanduicos de cimento, bloros para pavimenta- ches, captas para diversos, fervedores
Oca calhas, cimento, cal, cré, chapas para leite, camainha manual para eraIsolantes, caibros, caixilhos; calunas; mar creadas, isoladores para piano. blochapas para coberturas, caixas dágua, cos para flórea bases diversas, caixas
caixas para coberturas, caixas dágua, para manteiga, para geladeira,
caixas de descarga para etixos, edifica- ias, garrafas para água, .espremedores
ções premoldadas, estuque, emulsoo de de .frutas e queijos, farinheiras, bases
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- para castiçais, cupulas, caçarolas e assadeiras
turas metálicas para construções, lameClasse 21
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material iso- Para distinguir: Veículos e suas partes
lante contra frio e calor, manilhas, mas- integrantes: Aros para bibicletas, autosas para revestimentos de paredes, ma- móveis, auto-caminhões, aviões, amordeiras para construções, mosaicos, pro- tecedores, alavancas de cambio, braços,
dutos de base asWtico, produtos para breques, braços para veículos, bicicletornar impermeabilizantes as argamas- tas, carrinhos de mão e carretas, camisas de cimento e cal, hidráulica, pedre- nhonetes„ carros ambúlantes, caminhões
gulho, produtos betuminosos, impermea- carros, tratores, carros-berços, carros-bilizantes líquidos ou sob outras tormas tanques, carros-irrigadores, carros, carpara revestimentos e outros como nas roças, carocerlas,' chassis, chapas circonstruções, persianas, placas para pa- culares para veículos, ccbos de veicu:os
vimentação, aças ornamentai., de ci- carrinhos para máquinas de escrever
mento ou gesso ara tetos e paredes, corrediços, para veículos, direção, deslipapel para forrar casas, massas anti- gadeiras, estribos, escadas rolantes, elercidos para uso *nas construções, par- vadores para passageiros e para carga,
queias, portas, portões, pisos, soleiras, engates para carros, eixos de direção,
para portas, tijolos tubos de concreto, freios, fronteiras para velados.. guidão
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan- locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
ques de cimento, vigas, vigamentos e motocicletas, motocargas, moto furgões.
manivelas, navios, ônibus, para-choques.
vitrós
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhada rodas para bicicletas, raios para bicicleem tadas as formas e preparos, vidre tas, reboques, radiadores para veículos.
Cristal para todos os fins, vidro indus- rea!as para veículos, selins, tricides, titrial com telas de metal ou composi- rantes para veículos vagões, velocípeções especiais: ampolas, aquários, as. des, varetas de controle do afogador e
aadeiras, almotarizes. bandeias, cube. acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
tas, cadinhos. cântaros, cálices. centre
Classe 29
de mesa, cápsulas copos. espelhos. Paearradeiras. frascos. tormas para docea Para distinguir: Espanadores, escovas
' comuns, lambazes e vassouras
fôrma para harnos. fios de vidro, gar.
Classe 31
ratas, garrafões, graus; globos, haste. Para distinguir: Os seguintes artigos:
jarros, jardineiras, licoreiros, mamada] Anéis de vedação para funções, anéis
ras, mantegueiras, pratos, pires, porta. obturadores, arruelas. bules, borbantes,
Jóias. paliteiros. potes. pendentes, pe- barracas de campanha, buchas, betume
destais, saladeiras, serviços para :e para vidrceita, bolas para válvulas,
frescos, saleiros, tubos, • tigelas, traves. bocal do tanque de gasãlina, diafragma
sas, vasos, vasilhames, 'vidro para vi para vedação, massas para adietar, cirdraças, vidro para relógios, vareta'. culos de barracha para potes. cordoa.
vidros para conta-gotas, Vidro para lha, cordas, correias de transmissão
automóveis e . para para-brisas e
canaletas, coberturas de lonas, fitilhos,
xícaras
gaxetas, lonas, lonas para freios, manqueiras, mangotes. molas para vedação.
Classe 18
Para distinguir armas e munições de pestanas, rolhas, tampas, tubos de
guerra e caça, • alfanges; balas, ca- lacto para vedação, tiras, tampões, tunaões, carabinas, chumbo para caça, bulações para vadações, tendas, válcartuchos, espoletas, explosivos, espin- vulas de vedação, tubos do radiador
Classe 38
agardas, fusis, fogos de artifícios, pis44.1,F15: para guardanapos de papel
tolas„ pólvoras e revolver
Classe 15
.
• agluti nados, álbuns (em branco), álbuns
Para distinguir: Os segu ates artigos para retratos e autógrafos, balões (exfabricados em porcelana, louça e cerâ- ceto para brinquedos) blocos para
mica: assucareiros, argolas para guar- correspondência, blocos para cálculos.
danapos, caixas para biscoitos, fundos blocos para anotações, bobinas brachulata bandeijas, biscoiteiras, bules para ras não ima-essas, .cadernos de escre•
chá, caçarolas para frios, canecas, com- ver, capas par adocumentos, carteiras,
poteiras, conchas ara sorvete, copos, caixa.. de papelão, cadernetas, cadercabaret (porta-frios), cachepots. cafe- nos, caixas de cartão, caixas para pateiras, cestas para pão, descanços para pelaria, cartões de visitas, cartões coLiberes, descasços para pratos. &scan- merciais, cartões índices. contata car-

tolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em-branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papalão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, fõlhas índices.
fôlhas de 'celulose; guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papelinhos; papéis de estanho e de alumínio.
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
par torrar, paredes, papel almaço com
ou sem &ida papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, pap el em bobina para impressão, papel encerado.
palel higiênico, papel impermeáxel,
para copiar. papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar,. papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel.
serpentinas: tubos postais, de cartão,
tubetes de oapel
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti.
vos anis, bitter, brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra, gin, kumel, licores, nectar, punch; pimpem:ant, rhum,
sacos de frutas em álcool, vinhos, vermuth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil,' água de lava.
deira. água sanitária, cera para soalhos.
detergentes. esponja de aço, fósforos,
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 liai
peza, panos de esmeril e material aarasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponãceos.
velas e velas a base de estearias.
sabões em pó, ia flocos, esponjas de
limpeza
Classe 48
•
Para distinguir artigos -de toucador e
perfumarias em geral: Almiscar. água
de beleza, água facial, água de lavanda.
água de colónia. arminhos, água de
quina, água de rosas, água de eltaze
mas. astonia perfumada liquida. em pó
no pedras.: para banho, brilhantinas
bandolinas, batons. cosméticos para o
cabeio, pestanas. cílios e bigodes.
cravam, cremes para a peie, carmins
cheiros cal pastarias, em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em tatuam
cremes para ' barbear, cremes dental
depilatórios, desodorantes. dissolventes,
essências, extratos. estojos de perfumes.
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas
escóvas para dentes. cabeio. roupas.
alhos e unhas, fixadorei para o cabelo
pestanas. ditos e bigodes. fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para e cabelo.
para maquilagem. lança-perfumes. loções. liquidas dentifrícios. em pasta. em
geléia de petróleo perfumada lápis.
sabão em creme. em .elixir e em pó
liquidas para ondulação. permanente,
lixas para unhas. [nue. óleos para o
cabelo, pasta e pOs para dentes. perfumes. petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados
carminados. e com pó de arroz. pentes.
pomadas parfusnadas para o embelezamento da cutiá. . pon-pons, pó de
arroz

.
. Classe 49
Jogos, brinquedos, artigos desportivos
passatempos. a saber: álbuns para recortar e armar aviões, autombveiss
aros, argolas, bercinhos, bonecas, bonecos, baralhos de cartas, bolas para
todos os esportes, brinquedos em forma
de animais, balões de brinquedo, bilha.
res, brinquedos mecânicos, brinquedos
em forma de instrumentos musicais.
brinquedos em forma de armar, brinquedos de borracha com ou sem asso.
via. carrinhos, carrocinhas, caminhões,
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
para esporte, cartões para %to, casinhas de brinquedo, casinhas de" armar,
cadeiras de brinquedo, carteiras e envelopes com fõlhas 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, ter.
rinhos de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais.
figuras para' ligo de xadrez, fogões e
fogáozinros de brinquedos, jogos de
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
ganchos para pesca, guisos para crianças.- halteres, anzóis, iscas artificiais
para pesca, jogos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para box, para esgrima,
para jogador de soco, máscaras cama.
valescas, mesas de bilhar, de campista,
de roleta, de xadrez, mobilias de brinquedo, miniaturas de utensílios domésticos, patins, patinetes piões, petecas,
plarquetas para ginástica, peças de
logos de damas, dominó e xadrez, pelotas, pianos e outros instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirar
flexas, papagaios de papel, panelinhas,
quebra-cabeças em forma de armar,
raquetes, redes de pesca, redes para
fogos, rodas de roletas, revólver de
brinquedo, soldadinhos de chumbo, ta.
bleiros para jogos, tacos . de bilhar,
tambores para crianças, tamburéaa,
tamboretes, tênis de mesa, trens e viasférreas para brinquedos, varas para
pesca, vagonetes e zepelins
Têrtno n. o 639.919, de 5-5-64
Sodesil S. - A. Indústria de Adesivna
Sã.° Paulo

fiCOLASIL"
Ind.Brasileira
Classe 1
Para distinguir. Absorventes aceçonn.
ácidos, acetamento e coloração de fibras, tecidos. c nuros e celulose: água

mas, alcool. albumina, anilinas, alumen,
alvaiade, alvejantes industriais, alumiaio em pia ainoniaco aitaincrastantes,
anti-oxidautes. anti-corrusivos, antl- detergentes, azotatos, agua acidulada para
acumuladones. água oxigenada ara fins
Industriais, aninha; banhos ara galvanização, benzina. benzol. betumes, bicarbonato de sódio de otássio: cal virgem,
carvões, carbonatos. catalizadores. canJose. chapas fotográficas. composições
estintoras de incêndios, cloro. corrosivos cromatos. corantes. creosotos: des.
corantes: desinc rusta ates dissolventes
emulsões fotográficas, enxofre. éter. esmaltes. estearatos: fenol, filmes sensibi.
lizados para fotografias, fixadores, flit.
das para freios, formol. fos 4atos industriais. fluoretos. fundentes para solda:
qalvanizadores gelatina para fotografias
e pintura, giz, glicerina; hldratos, hidro-
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sulfite': impermeablItr,antea, iodastes;
Iam; asmas para pintura, alagada°,
mercitriM nitrato', neutralizmdlore% aitroceluloae; óxido% oirldantes. óleos paia pintura. óleo de linhaça; produtos
quhnicoa para impressão &assa Industrial, papeis emulsionáveis, para a boto
grafia, papeU de moega papeis beba
gráficos e rellocopista, pelicular; senis!.
Vaia, papeis para fotografias e análises
de laboratórios, pigmentos. potassa. pós
metálicos para a composição de tintas,
preparações para, totogratiaa, produtos
para niquelar. pratear e cromar, produto" para diluir tintas, prussito; reativas
removedores, reveladores; sabão neutro
saia, aalicilatos, secantes. sensibilizantes,
alhada, soda caustica, soluções guiou
cai de uso industrial, solvertes eulfs
tos; tintas em pó. liquidas, solidas ou
pastosa para macieira, ferro, parado,
construções. decorações. couros, tecidos
libras, celulose, barcos e veiculo', tal.
GO industrial. thmer; vernizes; tareio
Termo n.' 639.920, de 5-5-64
Sociedade de Pedra jvcnar Ltda.
Sào Paulo

Alr
iNID. BRASILEIRA
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, gatentes, balausrea, 1 ,10cos de cimento, blocos para pav.mentação. calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos; colunas:
chapas para coberturas, caixas dágaa,
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas, estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias. estruturas metálicas para construções, lamela a de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as 4áltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizante, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, eças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, parquetas, portas, po tõea, p:sos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs
Termo n.° 639.921, de 5.5-64
Magazine 48 Ltda.
São Paulo

5'4
BRASILEIRA
Classe 36
a,. distinguir . Artigos de vesozário;
roupas feitas em geral: Agasalhos
.iventals. alpercatas anáguas, blusar
notas, botinas blusões boinas baba
-louros, bonés capacetes cartolas cara
ouças. casacão coletes canas chaler
'cachecol& calçados chaéims. cintos
cintas, combinações cor pinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, cal
ou
camisas, camisolas, camisetas,

DIARIO OFICIAL

(Seção 111)

• Àgôstode 1Ç;. 64 3185

cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
Termo ai 639.924, de 5-5-64
saias, casacos, chinelos, dominós, achar- Lojas Total — Utilidades Domésticaf
Ltda.
pes, fantaalaa fardas para militares. CO
São Paulo
legiaia fraldas. galochas, gravatas, loaroa, jogos de litigaria, jaquetas, leques
LOJAS TOTAL
luvas, ligas, kncas, mantéis, meias
maiô", mantas, mandrião mantilhas, pa
LIDADES DO/ÉSTICAS LTDA.
letós. palas, penhoar. pulover, pelerinaa
peugaa, potiches, polainas, pijamas. pu
Mos, perneiras, quunonos. regalo&
Nome comercial
robe' de chambre. roupão sobretudos
Termo n.° 639.925,- de 5-5-64
suspensórios, saldas de banho. ..sandálias
aweatera, aborta sungas, atolas, sou Lojas Total — Utilidades Domésticas
Ltda.
tiens, slacks, tater. toucas, turbantes
São Paulo
ternos, uniformes e vestido'
Termo n.° 639.922, 'de 5-5-64
Bar e Lanches Relvas Ltda.
São Paulo

-RELVAS°
IND. BRASILEIRA
Classe 11
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos para animais, - amido
arneadios, ameixas amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs. azeite, azei
tonas. banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas baunilha
café eia pó e em grão. camarão canela
em pau e em pó. cacau, carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
alimenticios, croquetes. compotas. can.
gica coalhadas castanha, cebola, condimentos para alimentos. colorantes
chouriços, dend& doces, doces de fru
tas. espinafre. essências alimentares, ei.
padas, ervilhas, erixovas. extrato de tomate, ',minhas alimentícias, favas tê
culaa flocos, farelo, fermentos, teilão
figos, frios, trutas secas. naturais e cria
talizadas; glicose, goma de mascar. gor
duras. grânulos, grão de bico. gelatina
goiabada 'geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças. lagostas, !insulas. leite
condensado. leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro .mas
ias alimentícias mariscos manteiga
margarina. marmelada. macarrão. mas
ia de tomate. mel e melado, mate . massas para mingaus, niolhos. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada. na
zea; , óleos comestíveis, ostras.' ovas:
pães, paios pralinés. pimenta. pos para
pudins. pickles peixes. presuntos. !mies petit-pois, pastilhas. pizzas. pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões. sal. sagu. :sardinhas
sanduiches. salsichas salames sopa: enlatadas. sorvetes, sucos de tomates e de
frutas: torradas, tapioca. tâmaras. ta lharim, tremoços, tortas, tortas para ali. mento de animais e aves, torrões.
vinagre

crltório. &marfo& armaáricu para banheiros a para roupas usadas, almoladas. acolchoados para móveis, bancoss,
balcões. banquetas, bandejas. domiciliares, berços, biombos, cadeiras, cardai) le
para chã e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de J a ntar e ala de visitas, conjuntos para
terraços. tardias e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e cozinha, camas, cabides, cadeiras
tória% cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, dispensas, divisões, divans. discotecas de
madeira, espreguiçadeirasi guarda roupas, estantes, mesas, mesinhas. meaiabas para radio e televisão, mesinha
1,0JAS TOTAL
para máquinas de escrever. móveis paievisão, molduras para quadros porta.
retratos, poltronas, poltronas camas,
Classes: 6, 8, 9, 11, 14, 28, 34, 36;
prateleiras porta-chapéus, sofás,
37; 40; 42 e 49
sofás-camas, travesseiros e
Máquinas de lavar roupa e pratos,
vitrines
máouinas de costura; aparelhos e nrtivs eletro domésticos, instrumentos muTeimo n.o 639,929, de 5-5-61
sitais e suas .partes integrantes, ferraMalharia Irka Ltda.
mentas de tôda espécie, ferragens e
São Paulo
et Maria era geral; vidro, cristal e seus
ars...fatos não incluidos em outras classes; artefatos e produtos acabados de
origem anMal, vegetal ou mineral:,
tapetes, cortinas e panos para assoai! os e paredes; artigos de vestuário,
de tôda sorte, inclusive de espute e
p.ira crianças; roupa de cama e nuga:
mó,-eis de metal, vidro ou madeira,
esto fados ou não; bebidas alcoólicas e
1".".ND. BRASILEIRA
fermentadas; jogos de tôda a espécie,
brinquedos e passatempo
-

I R KA .1I

Termos ns. 639.927 e 639.928, de
5-5-64
jamil Saade
São Nal°

LAZIZA
IND. BRASILEIRA
4111n•••••••••••

C:a;se 43
Para distinguir: águas minerais naturais ou artificiais, sifão, soda, água
tônica. refrescos gasosos ou não. est volantes ou não, naturais ou artificiais. xaropes sem álcool para refrza.
cas, de frutas, flores e raizes, semenhs, plantas, ou de essências, suco ou
extrair das mesmas naturais ou art4Idais, iefrescos de limão, laranja tamarindo, guaraná,' hortelã, abacaxi,
ananaz, groselha, caju e de outras
plantas ou frutas e guaraná espurnaa°e
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos anis, bitter, brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra, gin, kumel, licoTermo n.o 639.923, de 5-5-64
Indústria de Plásticos Patricia Ltda. res, nectar, punch, pimPermint, rhum.
sucos de frutas em álcool, vinhos, ver,
São Paulo
muth, vinhos espumantes, vinhos qui.
nados, whisky
•

"PATRICIA'
IND. BRASILEIRA
Classe 26
Chapas de matéria plástica para
pressão, colheres de rnrtéria plástica.
c-impostos impermeáveis, vegetais para
tec:dos, esponjas, gomas não incluirias em outras classes, películas cirgens
de celulóide, preparados à base de
cila para solas, resinas de asbestos ou
pinho preparada, solas, torneiras de
plástico

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário*
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas. botinas, blusões. boinas, baba.
douros, bonés. capacetes, cartolas, caraNicas. casacão. coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, cilatups. Cintos.
cintas, combinações corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, cal.
çast, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos, -dein*
saias, casacos, chinelos dominós. achar.
pes. 'anuam' fardas para militares. cat
iegiais, fraldas, galochas, gravatas. gota
roa. jogos de finaria, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços. ta antós, metas,
maiôs, mantas. mandrião mantilhas, pao
tetto. palas. penhoar. pulover, pelerinas,
acuam, pourhes. pola'nas. pijamas. pua
abo& perneloas, quimonos, regalos,
robe de chambre. roupão sobretudos,
suspensórios, saldas de banho. 'andina"
sweaters. shorts sunga& atolas, souticos. alacks, tater: toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos
Termo n.° 639.930. de 5-5-64
Santos, Eletroradiocroco Ltda,
São Pa,,'r)

ELETRORADIOCROCO
IND. BRASILEIRA

Termo n.° 639.926, de 5-5.64
Lojas Total — Utilidades Domésticas
Classe 8
Ltda.
Para d.stiuguk: Aerômetros, anerndmea
fàão Paulo
tros: a p arelhos para analisar alimentos;
aparelhos
'tro-técnicos, físicos, foto*
gráficos, geodésicos. Isotérmicos, micrométricos; aparelhos ozonizadores; apta.
de projeção: aparelhos retificado.
Induatria Braeile ira relros
rei de energia elétrica; aparelhos para
revelação, aparelhos de contrõle; apera
tômetros;. cinematógrafos: cromatose&
Classe 40
P os; câmaras fotográficas; cololinetrom
Para distinguir: Móveis em geral. de barômetros; binóculos; bússolas; dia.
metal vidro, de aço ou mackira, esto- fragmas fotográ r.icos; estéreo-compara.
fada, ou ná0, inclusive móveis para ea- dores; estereoscópplos; fotómetros, lea-
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tm
le,,ãies .í .dí contÃoil luiC imetros; lupas.
metrônomos; medidores quilométricos;
medidores totalizadores; medidast dágua; medidores de gasolina; medidores
de essências; medidores de eletr.aidade:
acidares de fator potência; medidores
de profundidade; medidores de rotação;
medicares de tempo; medidores de watts
horas microscópios; nalcrospectorsdipios;
monóculos; ilÁlkelS de mercUr
. .o;
objetivas fotográficas, objetivas oculares, óculos; óculos de alcance; ocalóisafos; oltahnoscópios; oftalnacanatros;
tômetros; pés para câmaras fotográficas; periscópios; piroscópios; planimetros; planametros; pluvetinetros. poteneiõmetros; polarimetros; quadrantes astronômicos; quadrantes polares; quadrantes marítimos; quadrantes aolarea;
quadrantes verticais; zefractômesaas; régias corretças; réguas graduadas; régcas métricas; réguas de c.álcula: sacarimetraa; sextantes; teodolitos; telescópios; telescópios de inversão; telêmetros; territostátost termômetros
Termo n.° 639.931, de 5-5-64
Officio Genco
São Paulo

CONFMÇÇUCS
EIBLICA.
Classe 36
Titulo de estabelecimento
Tênno is° 639.932, de 5-5-64
Antonio Rodrigues da Costa
Santa Catarina

UNII0
• CÁTÁRINENSIC
TEC1103
Classe 2.3
Título de estabelecimento
Térmo ma 639.933. de 5-5-64
'Metal — Indústria Mecânica Ltda.
São Paulo

E.T

O

L

alimentícios, croquetes, compotas. can.
gica, coalhadas, 'castanha, ceda, condi
mentos para alimentos colorantes.
chouriço& dendê, dõces, dinCeb de trutas.aespinatre. essências alinteatires, em
padas, ervilhas, mixovas, extrato de as
mate, farinhas alunentiCia& favas, te,
'cuia& flocos, farelo. tern:tentos. teilaa.
' figos, frios, trutas sacas, naturais e cria
talizadas, glicose. goma de 'mascar. g.r
duras, grânulos, grão de bico gelatina
autabaaa., geléias, herva doce, heras
mate, hortaliças, lagostas 'dnguas tette
condensado. leite em pó, tegumea
•tasserva. lentilhas. linguiça, 'ouro; ma::
jsas ahmenticas. mariscos. , manteiga
margarina. marmelada. macarrão ams
sa de tomate, mel e melado, mate, mas
IlLb para mingaus, molhos. mosilaos.
mostarda, mortadela; nós moscada na' zes: óleos comestíveis, ostras, ovas, pães patos, praliaés. pimenta pós para
pudins, pickles,. peixes, presuntos pa
Nome Comercial
tês. petit-pois. pastilhas. pizzaa, pudias;
queijos, rações balanceadas para aniTermos ns. 639.937 a 639.939, de mais requeijões, sal: sagu sardinaas
5-5-1964
sanduicnes, salsichas. saloias sopas el.
Marport — Material Maritimo e
latadas sorvetes. sucos de :anate e de
Portuário Ltda.
frutas: torradas, tapioca, támaras, talhaSão Paulo
rim. tremoços, tortas, torta:, para alimento de animais e aves, tanales, touc:3cinbo; vinagre
14 ARPOR
Tênsio na 639.942, de 5-5-1964
• "Promaaa — Promoções e Artes
Classe 50
Gráficas Ltda.
Para distinguir o timbre la requerente
Guanabara
a ser usado em papéis de carta e_ de
oficio. envelopes, cartões de visitas e'
comerciais. memoranda. faturas duplicatas. Dotas promissórias. letras de cambio apólices. ações.- debintures. avisos. cheques, bilhetes. passagens folhiIndústria Brasileira
nhas e demais artigos de classe
Classe 20
Classe 5G
Para distinguir: Ancoras, alvarengas,
Artigos da classe
bolas, botes, salva-vidas, barcos, ca
Têtulo na) 639.943, de 5-5-1964
trais, dmlupas, chatas, faluas, lanchas,
(Prorrogação)
navios, rebocadores, embarcações de toBernardo Guertzenstein
dos os tipos, dragas e flutuastes, cabrasSão Paulo
tantas, graus, guinchos, guindastes, molinetes, instalações industriais para estakiros e portos, cintos de' natação, vePRORROGAÇÃO
las para barcas, paraquedas, salva-viPIUM
das, ganchos para botes e dispositivos
para arriá-los
Classe 21
Barcos, lanchas, navios e suas partes
integrantes, exceto máquinas e motores
Termo. ra., 639:936, de 5-5-1964

Marport — Material Marítimo e
Portuário Ltda.
$.10 Paulo

outras classes

Interplan — Estudos de Mercados,
Planejamenad Industrial Ltda.
São Paulo
I

11 _T E R

TE BELGA.
Ind. Brasileira

Classe 41
Biscoitos. balas, doces e Pães
Tênno ma 639.941, de 5-5-1964
Arrozeira Uberlândia Ltda.
São Paulo

L A Fr

MULA PRETA
InOstria Brasileira
Classe 33
Sinal de Propaganda
Tanno a° 639.935. de 5-5-1964 'Paulo Marques Soares
São Paulo
O REPORMAPOR

Classe 32

Um jornal

combustíveis píira Motarea, 'cabeça te
anotarei de combustão, cabeçotes, cilindros, engrenagens para mana
cata, compressores, blocos de motores,
cabeçotes,, .sztacacos, válvulas de ancas.
res„ anéis de segmento. bronziataa, tubos
de válvulas, pinos de direção, magnatas
para motores, velas, snaawaes, Pistões*
cubos, dínamos, itabrilleacto.ca centrifua
gos, pinhões, cruzetas, blocos e eixos
de direção
Classe 8
Chaves elétricas, fios elétrioos, baterias,
ektraas. bobinas, transkormadores, aso.'
ladores, refletores, fusiveis chamara pia
ihas sacas elétricas, pinos para somadas,
turbinhos de passagens, comutadores,
acumuladores, soquetes, tomadas, radiadores, Interruptores, chaves de alavasi.
cas, businaa e Laxais de carros
Têrmo si.' 639.946. ,de 3-54964
(Prorrogação)
Distilaria Vetasedora Ltda.
São Paulo

Punirias

Tênno n.° 639.940, de 5;5-1964
(2:lasse 11
Panificadora e Confeitaria Bom Jesus
,érs disting &lir e proteger ferragens de
de Braga Ltda.
Ida a espécie (exceto quando sarte
São Paulo
de máquinas) ferramentas e cutelaria
em ‘feral, pequenos artigos de qualBOM JZSITS
me metal. quando não pertencentes a

Termo a.0 639.934, de 5-5-‘64

Agasto de 1964
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Ciamos 48
Vinhos de importação e comércto, da
requerente e aolareeradidos na <lasse 44
Termo n.° 639.917, ,de 5-5-1964
Empresa Clumnatogaáfica
Indústria e Comércio Lida
São Paulo

CabfLO.M.
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Classe 3
Um preparado medicinal a base vegetal, indicado na higiene do couro cabeludo, no tratamento da caspa e da
seborréa
Têrmos as. 639.944 e 639.945, de
5-5-1964
(Prorrogação)
Companhia Nacional de Equipamentos
Elétricos Equiel Industrial e
Importadora
São Paulo
- --

Classe
Lentes anamorslcas
Termo a.a 639.948, de 5-5-1964
(Prorrogação)
A. S. Corrêa e %CM, Ltda
São Paulo
.
PROPIROC.X.10

PRORROGAÇÃO

..:Lasse 4
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos para animais. amido,
$ • CORR.E4 4 Cu, gp44,,.
amendoim. ameixas. amêndoas. araruta.'
•
arroz, atum, aveia. avelãs, zeite, azeiDewam MUSUJUZI
BRASILEIR4
tonas, banha, bacalhau. gatas. balas,
, ao 84114'
biscoitos. bamboas, bolachas, baunilha:
café em pó e em grão. camarão. canela
^,iasse 6
C.i-sne 3'
em pau e em pó. cacau. carnes, chá
caramelos chocolates, confeitos. cravo. Motores elétricos, alternadores, gerado Uma prapaaação farmacêutica, antisada
cereais, cominho, creme de leite, cremes i-es, anéis de pistão, bielas; bombas de
no tratamento da teberculose

"FER11/X"

MYBACID

P

••.
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Termo n.° 639.959, de 5-5-I964
para fins sanitários, preparados para
Werner Haeber's
destruir pulga se piolhos, preservativos
Guanaoara
para. flóres naturais, sabão e preparada
.e
Ipara lavar cachorros. sais para fins agre
colas, horticulas, veterinários e sanita
rios. formicidas, carrapatecidas. salitre
-do Chile, cloretos de zinco, sulfato de
zinco, loções medicamentosas para usc
.INDOSTRIA BRASILEIRA
INDUSTRIA UR ASILEI R A veterinário, muncidas, vacinas, seiros es
pacíficos e reagentes para fins veterina
Classe 45
rios, embrocaçâo para animais, toçõe:
asse 47
medicamentosas, para uso veterinário Flores naturais. Sementes e muda,
para a agricultura, harticultura e
eixos ae qualquer espécie para num', preparatos para esterilizar instrumentos
floricultura
nação, aquecimentc e lubrificat;âo. Pecirurgicos
tróleo refinado. semi-refinado e não
Termo n.9 639.960, de 5-5-1961
refinado, com ou sem a mistura de
Termo n.° 639.954, de 5-5-1964
Calçados Aracás Ltda.
óleos minerais., animais ou te:vestis,
ANA — Agência Nogueira de
Guanabara
para a iluminação aquecimento, lubri
Nutomóveis Ltda.
ficaçáo ou combustáo. e graxas. ProGuanabara
dutos e óleos coixibustivels prostnientes de petróleo

Ternio ne 639.963, de 5-5-1964
Raffaele Antonio Tucce
São Paulo

Termo n.o 639.949, de 5-5-1964
• Auto nisto jaragial Ltila
São Paulo

Termo n.° 639.950, de 5-5-1964
Gabriel jalsntial
São Paulo

REDUZ-COME;
esest,sas
INDUSTRIA

Classe t.,
eparelho recuperaeor de combastivel
aplicável em veiculoa em geral
Têrmo ne 639.955, de 5-5-1964
Marriette Savola
Sào Pauto

ANA - Agência Nogueira
Indústria Brasileira,

de. Automoveis Ltda,.
Classes: 21 e 33
Titulo

Classe 35
Fábrica de calçados, couros e peles
preparados ou não. Artefatos de
•
couros e peles

Termo ne 639.955, de 5-5-1964
Oficina Zanini. S,A.
São Paulo

Termo n.o 639.961, de '5-5-1964
Darcy de Oliveira Duarte
Guanabara

ZANINFATLAS]
IND BRASILEIRA

MiRli14771?,
Classe 33
ereitulo de Estabelecimento
Termos ns. 639.952 e 639,953. de
5-5-1951
(Prorrogaçus;

W. R. Craca Co
Guanabara

,
Classe 1
Azul da prérsia. azul ultr Amar, alumi
aio em pó para pintura, ásaeo nitrico,
alumen, água oxigenada, aaua raz álcool para fins industriais alvaiade.
ene-corrosivos, ácido arsenito brilhantes a óleo. bromoreto de mento. bicro
matos. cloreto de sólio. :loreto de
arreado. cloreto de potássio carbonato
de sódio, corantes para uso ea indastria
mineral. creosoto para indestria, cachonato de magnésia, cloreto de sins°.
- cloreto de cálcio, esmaltes, goma-laca
preparada. glicerina para uso na In.
&estria, hiposolfito de cód.°, todureto
de • amónia. idrosoeito. Iara. massa à
base de óleo para correção :i.e ointunis
nitrato. óleos potássio de sódio po
tássio para use na indústria acataias
para tintas, sais de arsênico usadas
na iedústria, sulfatos, tintes tintas a
álcool, vernizes a Pcool
Classe 2
Para distinguir: Acido, tareco ara fins,
sanitários, adubos ara agricultura e hor
ticultura, água de cal. (dssinfetantei
água oxigenada. bactericidas. banhos
ara carneiros cloreto de cal para desin
fecçào, preparado de creosoto para de.
sisfecçâo, preparado delumador, preparados desinfetantes, pastilhas para des.
ruir insetos, "p6 para proteger os cais
'loiros contra mascas, pós inseticidas e
') tal destruir pragas, agita de potassa

PRORROGACÂO
'amo. coar • aias aa cola Na RI nowde

HOPIFLORA

JÁ RAGU A

Indústria Brasileira,

Classe 21
Para-distinguir: Veiculos e sues partes
Integrantes: Aros para bibicletas, autoClasse
Turbinas a vapor
móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, braços,
Termo n.o 639.956, de 5-5-1964
breques, braços para veículos, bicicleTresli S.A. Comércio e Represencaeões tas. carrinhos de mão e carretas, camiGuanabara
nhonetes„ carros ambulantes, caminhõea
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carroserrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, ccbos de veicu.os
carenhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção, deshgadeiras, estribos, escadas rolantes, ele, vadores para' passageiros e para carga,
Classes: 8, 9 e 40
engates para- carros, eixos de direção,
Insígnia Comercial
f elos, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
Termo n•° 639.957, de 5-5-1964
'motocicletas, motocargas, motc furgões.
Laboratório Farmaquion Leia.
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
São Paulo
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculos.
C4: .j.hatte "Sege
rodas para veículos, selins, tricicles, tirantes para veículos vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
INDUSTRIA BRASILEIRA
acelerador, tróleis, troleibus, varas de
carros, toletes para carros
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado na
Termo n.° 639.962, de 5-5-1961
medicação tônica, nos estadoa de desDarcy de Oliveira Dcarte
nutrição e nas hepativamonoses B e C.
Guanabara Medicação antitóxica e lipocopica

T

»

Termo ne 639.958, de 5-5-1964
Bailar S.A. — Laboratórios
Farmacêuticas
Se° Paulo

Indústritt ISrasileira
Classe 6

indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutica indica lai
notno analgésico e antitérmico

1Viauuinas de precisão, motores e suas
de pistão, máquinas .de" abrir chavetas.
máquinas a fiadora's para"' ferram,ntas.
ee 'corte, bambais de ' á comprimidce..
bemeas Lubrificantes, boiasse de óleo,
bombas G. água e gazolina 'para automóveis, cilindros, câmbios, corte do
motor, máquinas para escavação da,
terra, motores diesel

g

classes: 41, 42 e 42
Frase de propaganda
Termo n.° 639.964, de 5-5-1964
Artur Eberhardt S.A. Indústrias
Reunidas
,
São Paulo

Indústria Brasileira
„4
.
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas parte.*
integrantes: Aros para blbicletas, automóveis, auto-caminhões, .aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, carne
nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carroserrigadorea, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, ccbos de veículos
carrinhos para máquinas de escreva
corrediços, para veículos, direção deslia
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elos
vadores para passageiros e para crega,
1 engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, gaidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos, .
rodas para veículos, selins, tricicles, tia
rantes para veiculos vagócs, velocipedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis. troleibus, varaes de
carros, toletes para carros

1

Termo 11.9 639.965, de .5-5-1961
Artur Eberhardt' S.A. Indústrias
Reunidas
São Paule

Indústria Brasileira
—
Classe 21
t —a distinguir: Veículos e suas partias
integrantes: Aros para blbicletas, auto.
móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veículos, biciclea
tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carroserrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis.- chapas cie.
culares para veicalos, ccbos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veiculos, direção desfia
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e "ara ceie a,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidâo
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, patões,
rodas para bicicletas, raios para tecido@
tas, reboques, radiadores para veiculo!,
rodas para veículos. selins. triciclo, tia
cantes para veículos vagões, velocipea
Jes, varetas de controle do afogador a
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros. toletes sara carro*
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USIOCI . cued sovai
'sagSgarenti
nitres, bules; cadinhos. cadeados, ca'.
ioj; Sua8AA -saluo3 .1.21
tiçais, colheres para pedreiros. corren- 'solapo
tes, cabides, chaves, c.remones, chaves -unos; sem •snop aled madoj sovo.)
de parafusos, conexões para encana. -pua gessem -soleJd ap saiopoosa
mento, colunas, caixas de metal para ,9tno4na tua smapia 'MIAU 1301A0
frilM4 aacimq mauojaim eied saseq
portões, canos de metal. chaves de tenaasinso eiad sagáenue
da, chave inglesa. cabeçâes. canecas., leppueq
copos, cadiepots, centros de mesa, co. 1oaia.lean51 xeioõ.y :siciabas a siem
sepuwisqnsi ap sopeuotaaajuoa
quete/eiras. • caixas para acondicionamento de alanentos, caldeirões. caçara. 41atugsana.. 'coime manem ap soma
INDUSTRIA BRASILEIRA
1qeisasaasopan moia ap a SOnSind
• las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coa- 1921 70111 41,, somalis/ up:Burarip gJed
dores, distintivos, dobradi,mze. enxadas,
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de enxadões, esferas. engates. esguichos en.
Classe 39
máquinas para todos os fins industriais: feitas para arreios. estribais, esferas
Máquinas de rosquear. serras mediai- para arreios, espumaderas: formões. Para clIsanguir: Artefatos de borracha,
:as. motores elétricos, alternadores. fer- foices, ferro para cortar capka, ferro- borracha. artefatos de borracha para
ramentas e placas para tornos, gera- lhos, facas, tacões, fechaduras ferro co. veículos, artefatos de borracha não indores. plainas, máquinas de furar e cen- musa a carvão, fruteiras, curas. fôrmas cluídos em outas classes: Arruelas, artrar, tornos mecânicos, prensas mecáni- para doces, freios- para eséradas de golas, amortecedores, assentos para catas, máquinas amassadeiras. tnisturador ferro, frigideiras: ganchos, grelhas, ciar- deiras, borrachas para aros, batentes de
de barro, máquina compressora máqui-_ tos. ganchos para quadros. gonzos para cofre, buchas • de estabilizador, buchas,
nas adatadas na copntisução e conser- carruagens: insignias. Urda laminas, 11- buchas para jurado, batente de porta.
vação de estradas. mineração corte de coreiros. latas de lixo. farras machadi. batente de chassis, bicos para mamadeimadeira, movimento de terra, carretos abas. .molas para portas, molas para ras, braçadeiras, bocais, bases para tee outros fins industriais, elevadora. tnia venezianas, martelos, marretas, matri, lefones, borrachas para' carrinhos indusquinas desempalhadoras. descascadoras, zes, navalhas; puas pás, pregos, para- triais, borracha para amortecedores,
ensacadoras, brunidoras. classificadoras, fusos. picões. porta-gelo, poseires porta- bainhas de borracha para rédeas, cochim
ventiladoras, moinhos para cereais, pão, porta-jóias. paliteiros. carreias; rol. de motor, câmaras de ar, chupetas cormáquinas secadoras, trituradora k Pul- danas, raios para pias, rebites. regado. dões massiços de borracha, cabos para
verizadoras. fresas. politrizes. tranchas. res, serviços de chá e café: 'serras, ser- ferramentas, chuveiros, caiços de bortesouras mecânicas. tupias. máquinas de rotes, sachas. sacarrolhas, tesouras, ta- racha, chapas e centros de mesa, cor
abrir chavetas. marteletes, ventiladores. lheres, talhadeiras torquezes, tenazes, das de borracha, cápsulas de borracha
exaustores para forjas. bombas centri- travadeiras. telas de arame. torneiras. para centro de mesa. calços de borrafugas. rotativas. de deslocamento e a trincos, tubos para encanamentos. trilhos cha para máquinas, copos de borracha
pistão para todos os Sins, arietes, cal- oar aportas de correr, taças. tavessas. para freios, dedeiras, desentupideiras.
discos de mesa, descanso para pratos,
•
Classe 14
deiras e turbinas. injetores para caldeiras. válvulas e transportadores au- Vidro comum, „ laminado, trabalhada encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
tomátiços de alta e baixa pressão. em tõdas as • formas e preparos, vidre esponjas de borracha em quebrajacto
prensas hidráulicas, martelos mecânicos cristal para todos os fins. vidro Indus- para torneiras, fios de borracha lisos,
e máquinas dmadoras, máquinas opera. trial com telas de metal ou composi. fôrmas de borracha, guarnições para
trizes. rotativas ou cortadoras para lis!, ções especiais, ampolas. aquários, as- móveis, guarnições de borracha para
nar ferro, aço e bronz%. máquinas para sadeiras, ahnotarizes, bandejas, cuba- automóveis, guarnições para veiculos,
indústrias de tecidos, teares, urdideiras. ta& cadinhos.- cântaros, cálices.. centro lancheiras para escolares, lâminas de
encanatdrias, espuladeiras, torcedeiras, ae mesa, cápsulas copos, espelhos, es. borracha para degraus, listas de borrameadeiras. rolos e roletas, brunidores carradeiras. frascos. formas para doces. cha para janelas e para portas, lençóis
de borracha, manoplas, maçanetas, propara cereais, máquinas para fabricar fiS-rni
—a para fórnos, fios de vidro, gar tetores para para-lamas, protetores de
papel e máquinas de impressão. dínamos
rafas, garrafões, graus, globos, haste. para-choques, pedal de acelerador, pee receptáculos
¡arras. jardineiras, licoreiros, mamadei- dal de partida,' paras para businas,
Classe 8
Para distinguir: Aquecedores, aquece- ras, niantegueiras, pratos. pires, porta pratinhos, pneumáticos, pontas de bordores automáticos, aparelhos para moer jóias paliteiros, potes, pendentes, pe- racha para bengalas e muletas, rodas
carne, aspiradores de pó, aparelhos ele- destais, saladeiras, serviços para re- massiças, rodízios, revestimentos de
frescos. saleiros, tubos, tigelas, traves. borracha, rodas de borracha para mótricos para lavar, acendedores elétricos. ias,
vasos, vasilhames, vidro para Vi- veis, sanfonas" de vácuo., suportes de
aparelhos picadores de carne e legumes.
aparelhos fotográficos amplificadores draças. vidro para relógios, varetas. motor, sapatas do pedal de breque. seseri:baio e isoladores, suportes, semi.
de som, aparelhos acústicos, aparelhos Vidros para conta-gotas, vidro para pneumáticos,
suportes de câmbio, sanautomóveis
e
para
para-brisas
e
de rádio receptores, aparelhos de rádio
xícaras
fonas de partida, saltos solas e solados
receptores conjugados com fonógrafos
sopeses ap
de borracha, surdinas de borracha para
e receptores de televisão, aparelhos re- sotntãJpg _ swei eied
soe:nave 'solos:ia aplicação aos fios telegráficos e telefóceptores de televisão, antenas, acumula- zeue6sap a .1301D -auge eaed nsed rua
nicos, Cavadores de porta. tildas.
ores elétricos, aparelfi -r • de iluminação, anu, coa .c.)0 sua .eipad aiapaana tubos,
tampas de borracha para contabatedeiras elétricas, baterias, balanças. eiEd emsope elsed solppt eted .so.tiat gotas, tinas de borracha para elaboração
bules e cafeteiras elétricas, bobinas, cam- .01.1ea rima loJiamaietu eled 'saturnina
de substâncias químicas
painhas elétricas, acumuladores de ar. ema egaeaJog eied vassala se.uno
Classe 47
condicionadores de ar chuveiros, elétri- wp;npui Jeu selo, a . op; e seloo MiLle3 Okos de qualquer espécie para !turra
cos. diais. enxugadores elétricos, ence'sosen . oiliatuellOplp110.39 eied sato nação, aquecimento e lubrificação. Pe.
radeiras elétricas, estufas, evaporadores, etffileit soquinbes %coes amooas •oan rarilea refinado, semi-refinado e nãoexaustores elétricos, fogareiros elétricos saia reP•ilEW O P SedP 'sergaAen miat3 seta:adia com ou sem a mistura' de
e automáticos, ferros elétricos. de pasund soga; .smoduse alad soqiu óleos minerals„ animais ou vegetais,
sar e engomar, frigideiras elétricas, fo- aelaffil -sogra *formes -sedara:piano para a iluminação, aquecimento, luto
nógratos, geladeiras elétricas, intbrrup- sepluvpo; teu sepesn CRIOJ 'INX3 111.11 &ação ou combustão, e graxas. Protoras, lavadores e , liquidificadores elé- •SUptil etnd onuseid rapavam ap sagám dutos e óleos combustíveis provenitricos. leiteiras automáticas lustradal. -ten8 a IstaZelapai eied siala.ues sc5ad
entes de petróleo
súlainza eia! - sonisapti a soggipal
ras, lanternas êlétrIcas, latnpadas,
Cla-sse 50
turadores elétricos, automáticos, micro- emd rmiodris sapodns •samardpai amai
Impresso: em geral
aeoaid aomatanoop-miod
fones, mostradores, pilhas elétricas, refrigeradores, resistências elétricas, pa- eram-razoa manom-ariod modoD-opOd
Classes- I a 50
nelas automáticas de pressão, reatores. '03135?;aop oca ateei eney p saaoptax
ins, g nia
-nd
solmainnaop
eied
satomard
•soit3
sorveteiras elétricas, sirenes elétricas.
Teimo n.o 639.984, de 5-5-1964
torradeiras elétricas. :ransformadcaea, -913.1 ezed seJlasinct ori , epod Ilepq
tomadas elétricas, válvulas elétricas e -as samod seipad •aquisoo ap saci 'somai - Fábrica de Doces Cosme e Damião
Limitada
Gnabarã
.aed •soiard 'sand stangto cava saxopex
ventiladores
•sednew ap sampapuaid •s!gullo 'gel
Classe 11
Ferragens. ferramentas de tôda espécie. -LM le.qanliaprear .segaqDriej •soppsgid
Fábrica da Nus
cutelaria em geral e outros artigos de sopeamos, IOJJUI 'SELTI3102 eied seualet
exed sagSluienã 'sosa(qo
metal, a saber: alicates. alavancas, ar. 'sopeai
São Cosmo Damiào
mações Para óculos, arruelas argolas. a acurvam and ist.taieto 'ap
a smrui ap se,tiap
aldravas. armações de metal abridores sagSiaten8 .saton8ai
de latas. arame liso ou farpado. assa- -meei • esed . a sampeorlipinbg and pagã
Classe 4/
deitas, açucareiros: broca. bigornas, bal. ;atar& isoaolq-epod ezed' Sag5inienfl
Titulo de Estabek ábellf0
selas, bandejas, bacias. baldes, bombo- eexte:pes~ a seiadntp eaed sagSreuen8

réamos ao. 639.966 a 639.974, de
5-5-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S.A.
São Palie

'AgUto de 1964
Termos ns. 639.975 a 639:983, de

5-5-1964

Volkswagca do Brasil, indústria
Comércio de Automávelo S.A.

t

. São Paulo

aatodi Atard

Indústria Breeffeini
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e suas par,
tes Integrantes para fins industriais; mil.
quinas de precisão, máq uinas operatris
tez, motores e suas partes, peças para
automóveis não inaluidas em outra
classes, alavancas, alternadores, maquia
nas aniassadeiras máquinas amassadal.
rail de brro e concreto, máquinas da
abrir chavetas, máquinas afiadoras para ferramentas. máquinas para arqueação de embalagens, anéis de esferas pat.
facilitar o arranco dos motores, autolti.
ra rolamentos, anéis de afico& a néis Poli)
bas lubrificantes. bombas de circulação,
lhos 'para mistura de combustíveis de
briticadores, anéis obturadores, aparem
motores a explosão, anéis je segmentos,
bielas, bombas de ar comprimido, bomportas, receptores -de sons, reatores ' para tqz fluorescente, reostatos, registros
para vapor, registros para b idés. Para
banheiros. quebra-luzes, registros para
aparelhos bebedouros, para lavatórios e
para pias, secadores para cabelos, sorveteiras. aincronizadores, sextantes, selecionadores, sifões, sereias de alarme,
aparelhos para soldar, soquetes, sinaleiros, reguladores automáticos ou não,
aparelhos de televisão telelupas. te16metros. tomadas, telescópios, tomadas de
correntes, teodolitos. tecnigra ixis. ternió- •
metros, aparelhos de telégrafo sem fio,
transformadores, trenas, torradores de
cereais, torneiras de cuairessão. torneiras de alta •.essâo, torneiras com dispositivos para aquecimento de agua, telefones, telescópios. transmissores, tocadiscos automáticos ou afio, tubos condults, terminais para baterias, voltamtroa ventiladores, válvulas. válvulas
de redução, válvulas para rádios, válvulas de descarga e pressão, válvulas
de comportas, vela ara -filtro, aarelhos
tranasitores, aareihos de transmissão e
recepcão de rins, tripés
Classe 8
, Para distinguir: Aquecedores, aquecedores automáticos, aparelhos para . moer
carne, aspiradores de pó, aparelhos elétricos para lavar, acendedo.es elétricos.
aparelhos picadores de carne e legumes.
aparelhos fofográficos amplificadores
de som, aparelhos aciisticos, aparelhos
de rádio receptores, aparelhos de ...KL/1
receptores conjugados com fonógrafos
e receptores de televisão, aparelhos iacaptores de televisão, antenas, acama'adores elétricos, aparelhos de ilunanação, batedeiras elétricas, baterias, halanças, bules e cafeteiras elétricas. bo
binas, campaiallas elétricas. acumuladores de ar. tandiscionadores de ar chuveiros elétricos. dials, enxugadores elétricos. enceradeiras elétricas, est ti fa.s.
evaporadores, exaustores elétricos, 4o
-gareios'létcumá,feros
elétricos, de paç,..r e angora:ia frigideiras elétricas,' far lign.fos., geladeiras
tricas. intr.:Tupi-ores, lavadores e 1..a.:¡ctficadores ektrrecrs IJ. itriras atito!naocas. lustradnas' • :tillr -nas elétricas, tampadas., misteradorrs elétricos automaricos. microtoaeà..raostradoms. pilhas ek•
tricas, relrigeriaddres. , resistem: ias e.:
cas. panelas ratamáticas de p-assào rea.
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!mas-sorveteiras elétiicas, sirenea elétricas, sirenes elétricas, tarrade iras (atraias traztafcrmadores. tomadas elétricas.
válvulas elétricas e matadores

1,
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Termo n.°) 639.985, ie. 5:54-1"'í
ra óculos embalagens de material plas
rico, estojos para objetos, e.pumas ,de Fabrica de Doces São Come e Damião
Limitada
naylon. esteiras. enfeites para automó. Guanabara
veis, massas anti-ruidos, amadoras d,
pratos, 'amis. formas pare doces fitas
Classe II
solantes,
filmes, fios de celulose, téchoz
Farragens. ferramentas .de tôda.espécle.
São— Cosme e Damiãocutelaria em gerai e outras artigos de para bobas, Lacas. guarnições de mesa
guarnições
para
liquidificai:toras
e
pare
metal, a gabela' alicates. aiavancas. ar .
'INDUSTRIA B.RASILEIRA.
mações para, óculos. arruelaa. argolas batedeiras. guarnições de material plásaldravas, armações de -nua, abridores tico para utensilios e ob ia,,,is. galerias
Cla -sse 41
de latas. arame liso ou tarphda assa- Para cortinas, laminados p,ásticos lan- Artigos da classe
deiras, açucareiros: broca. bigornas. bat. cheiras, niantegueiras, malas.- piixadorei
xelas,abandejas bacias, aa.dea bambe:i- para móveis, pedras pomes artniiciais
Termo n.° 639 ..98ó, de 5-5-1961
nter-as: bules: cadinhos cadeados, na- pulseiras para relóglos..protetores para
Amparo ,Auto Peças S.A.
biçais, colheres' para :pedreiros, corren- ducuaMstos, placas, rebites. roainhaa, re
Guanabara
tes, cabides, chaves. cremontii chaves cipientes, suportes, saleiros , tubos, alicmento. colunas caixas -de metal para ias, tubos para seringas, trav-ssas. va•
portões, canos de metal. raiavas de ten- Mames, vasos, xicaras, colas a trio.
Amparo Auto Peças S. A;
da. chave Inglesa catseçaes canecas
para
borracha
ou
v:dros.
pasta
adesi
copos, cachepots. centros le mesa coNome Comercial
queteleiras, caixas para acondiciona. para correias, pasta e pedras para aliar
mento de alimentos. caldeirões, caçara. esmeril, rebolos.. adesivos 'para tacos
Termo n.° 639 987, de 5-5-1954
e colas 'usadas nas andas-,
las. chaleiras. cafeteiras COtidia3. coa- e ladrilhos,
Amparo Auto Peças S.A.
dores distintivos. dobradiças enxadas.
trias
enxadões, esferas. engates. e pgatchas enGuanabara
Classe 39
feites para arreios. estribos. esferas Para distinguir: Artefatos da borracha.
para arreios. espamadetrasi tombes
foices. ferro para cortar capina ferro- borracha, artefatos de borracha -para
artefatos de borracha não inaos. facas. facões. 'cabalaria. ferro co. veículos,
cluídos em outas classes: Arruelas, ar.ausea a carvão. fruteiras. funis tareou golas, amortecedores, asscntos para capara doces, freios para estradas de deiras, borrachas Para aros, batentes de
Indústria Brasileira
ferro. frigideiras: ganchos. atraias, gar- cofre, buchas de _estabilizador, buchas,
fos,. ganthos para quadra+, gonzos para buchas para jurado..batente. de porta,
Nome Comercial
carruagens; insignias amas. INutrias. ti. batente de chassis, bicos para mamadeicoreiros, latas de lixo farras machadi- ras. braçadeiras. bocais, basais para teTermo n.v. 639.988 de 5-5-1964
nhas. - tnolaspara portas. (bois* Para lefones, borrachas para carrinhos indusAclamas Diamantes Ltda.
venezianas.' martelos marretas, mei. triais, borracha para amortecedores,
Guanabara
sie& navalhas: puas pás. recos para. bainhai de borracha para *lus. cochim.
fusos. picões. porta-geio. ausairan portade motor. câmaras de ar, chupetas corAdamas Diamantes Ltda:
isão, porta-jóias paliteiros. P a nelas! role dões massiços de borracha, cabos para
danas, ralos para pias. rebites regado- ferramentas, chuveiros.acaiçoi de bois
res, serviços de chá e •!a•.é: serras, ser- racha, chapas e centros de mesa. corNome Ccinercial
rotes. suchas. sacarrolhss. tesouras ca- das de borracha. cápsulas de borracha
beres, talhadeiras torqIzs tenazes. para centro de mesa, calços de borraTermo n.o 639.989, de 5-5-1964
Cavadeiras, telas de arame, torneiras cha para máquinas, copos de' borracha
Adamas Diamantes Ltda
para freios, dedeiras, desentupideiras.
GuanaSara
Classe 14
discos de mesa. -descanso para pratos.
Vidro comum, án minado, trabalhadc encostos, êmbolos, esguichos. estrados.
em todas ai formas e preparos. vidro esponjas de borracha em auebrajacto
cristal para todos os fins. vidro inclua para torneiras, fios de borracha lisos.
ttial com telas de meta! ou composi férmas de borracha, guarnições para
Coes especiais: ampolas aguarias, as móveis, guarniçõea de borracha para
aadeiras, almofarizes. bandeias. cube automóvéls, • guarnições para veículos.
Indústria Brasileira
tas, cadinhos, cântaros cálices centrc lancheiras para escolares, fanarias de
de mesa, cápsulas copos. espelhos es borracha para degraus, listas de borraClasse 13
c.arradeiras, frascos, formas para doces cha para janelas e pata portas, lençóis
Artigos .1a classe
fôrma para resrnos fios de tadro. gar de borracha, manoplas. maçanetas. proTéarno a.' 639.990, de 5-5-1964
rafas. garrafões. graus. globos, haste tetores para para-lamas, protetores de
Ltda.
- Susap Auto
Jarros. jardineiras, exoro-os.' mamadei - para-choques. pedal de acelerador, peras. mantegueiras. pratos, pires. aorta dal de partida. paras parabusinas.
Guanabara
jóias, paliteiros, potes. pendentes, pe pratinhos, pneumáticos, pontaá . de borracha
para
bengalas
e
maletas,
rodas
dedais, saladeiras. serviços para re massiças, rodízios, revestimentos de
frescos, saleiros. tubos. tigetas. traves. borracha, rodas de borracha para móSusap Auto Peças Ltdã.
Ias, vasos. vasilhames, vidro para wi veis, sanfonas de vácuo. suportes de
dracas. vidro para te l fi niOti. vararas motor, sapatas do pedal de breque. seMane Comem-h..
Vidros para conta-gotas, vidro para sarilhai° e isoladores, suportes, semi_automóvel,' e para para-brisas e
Têrtno n.° 639.991 de 5.5-1964 pneumáticos, suportes de aanibio. sanSusap Auto Peaas Ltda,
.xlearas
fonas de partida, saltos. sola, e Solados
de borracha. surdinas de borracha para
Classe 28
Guanabara
- .Para distinguir: Artefatos de material aplicação aos fios telegráficos e telefôplástico e syloni recipientes fabricados nicos. travadores de porta. tijelas,
de material plástico, revestimentos coa tubos, tampas de borracha para contagotas, tinas de borracha para elaboração
leccionados de substancias anitnais.
de substâncias quimicas
nerais ou vegetais: armações para iScu
-,Classe 47
los. bules, bandejas. argolas, açucare:,
Industrie. Brasileirit
ros, bases para telefones falidas. ba- Óleos de qualquer espécie para Uuniicias, bolsos. carteiras. chaaas, cabos +sacão, aquecimento e lubrificação. Pe.
Clasi.e 21
para ferramentas, e utensitios. cruzetas trólea 'refinado, semi-refinado e não.
A.tigos da classe
caixas e saquinhos para acondiciona refinado, com ou sem a mistura de
mento de alimentos. caixas de material óleos minerais., animais ou ves,taaia
Termo n.° 639.992, de 5-5-1964
plástic6 para baterias, coaaores. copos para a iluminação, aquecimento. lubri•
Late Caramez
canecas, colheres conchas. cestos pa ficaçâo ou combustão, e graxas, ProGuanabara
ta pão cestinhas, canas para álbuns dutos e óleos combustíveis provenicálices, cestos, castiçais para vetas. caientes de petróleo
xas plásticas para guardar 'Afetos, des.
Auto Mecanica Laica!'
. Classe 50
uno para pratos, copos e zapinhos de
Impressos
em
geral
plástico, caixinhas 'de plasttco para torClasses: 1 a 50
Classes: '6, 8, 21, 39 e 47
Vete& colberinhasa garftancas, (arminhas
Titula
Irsignia
ik 'plástica discos de ale ga, es rojoa pa-

Agasto de 1964 31E19
c Térmo nY 639.993, de 5-5-164'
(Prorrogação)
Schilling
Hillier S.A. Industrial e
Comercial
Guanabara
PRORHOGACÃO

r

'

Classe 46
Amido, alvejantes anil. agua de lava.
eira água sanitásia. tesa para mil.oa.
lhos. detergentes. esponjas de aço. tos.
toros lixlvoa. lixas, lã de aço. poma.
nas para calçados, palha de aço pra
parados para polir e limpar madeiras,
vidros, metais e objetos panos para
polir e para limpeza, panos de esmeril
e material abrasivo empregado na limpeza de metais e objetos, sabões em
geral. sabões eia pá. em flocos. saponacaos. velas e velas a . base de
estearina
Termo n.o 639.994, de 5-5-1964
Schilling — Biller S.A. Industrial .11
Comerciai
Guanabara

.PRORROGAÇÃC)
a

(etir%
Classe 2
O arsénico, o sulfato de cobre e o
arseniato de chumbo
Termo n.° 639.995, de . 5-5-1964
(Prorrogação)
Robert Bosch GMBH.
Alemanha

PRORROGACW

RO

o

Classe 21
Para distinguir: Veiculos e sias partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automaveis. auto-caminhões, aviões, amortecedores. alavancas de câmbio, barcos
breques. braços ara veiculo!. bicicletas. carrinhos de mão e carretas. cama.
iihonetes. carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carrostanques. carros-irrigadores carros cata
roças, carrocerias. chassis. chaas
cubras para, veículos, cubos da veiculeis
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços. para veiculas. direção. dee%
(ladeiras. estribos, escadas rolantes, ele
vadores para passageiros e para carga
engates para carros. eixos de dIreçáo.
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idcomotivaa, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas, motocargas, moto furgbes,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantõet,
rodas para bicicletas, raios para !Maletas
tas, reboques, radiadores para veículo,.
rodas para veículos, selins, tricicles,
mates para veiculas. vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros. toletes para carros
,

o
o'k

Termo n, 639.996, de 55-1964
(Prorrogação)
Lapis Jorann Faber Lida
Sào Paulo

bom, porta-lapis, porta-canetas, porta.
cartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores
réguas, raspadeiras de borrões, stenails
para mimeógrafo, tintas e tinteiros
Térrao ui 639.997, de 5-5-1961
. (Prorrogação)
Lapis Johann faber Ltda.
São Paulo

fitoRRO G t03
- ABER
5

.10140"
_

F

Termo n.° 610.003, de 5-5-1964
Roalmat Indústria e Comércio de
Ferramentas Ltda.

Agasto de 1964
Termo n.° 640.007, de 5-5-1964
Héreules Imóveis 3 . A.
Guanabara,

-

ROAL.MAT
lasses 11 e 50 'Fabrica de ferramentas em geral

Termo na' 640.004. de 5-5-1964
Elisio Rollas

•

Classes: 17, 38 e 50
Indústria e com;rcio de: artigos, máquinas e instalações para escritórios, arPRORROGAÇÃO
quivos, prensas, prendedores de papel,
ganchos, atígos- pequenos para escrit6tif, e desenho, instrumentos de escrever,
cola, telas, painéis, tintas, pinais, Japis,
canetas; Indústria e comércio de papel,
Indústria Brasileira
•.
papel impermeável, papel para escrever,
papel para desenho, papel de encaderClasse 17
Para distinguir: Artigos para escritório nação; folhetos, folhinhas, reclames, taalmofadas para carimbos, almofadas pa- boletas, anúncios, imressos e catálogos
de propaganda
ra tintaa, abridores de cartas, arquivos,
borrachas, berços para mataborrões.
Termo n.a 639.999, de 5-5-1964
borrachas para colas, brochas para de(Prorrogação)
senhos, cofres, canetas, canetas-anteiro, Gabriel Sedlmayr Spaten — Franziskacanetas para desenho, cortadores de nebra u Aktiengesellscha ft Munchen
papel, carbonos, carimbos, carimbadoAlemanha
rés, cola para papel, caiadores, compas
aos. cestos para correspondência, desePRORROGAÇÃO
nhadores, datadora, estojos para desenho, estojos para canetas, estojos com
minas, esquadros, estojos para lapis, espetos. estiletes para papeis, furadores,
fitas para máquinas de escrever, grafites para la pi .seiras, goma arábica, grana
peadores, lapis em geral, lapiseiras, má
quinas para apontar lapis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, máquinas de somar, máqu nas de multiplicar,
mata-gotas, porta-tinteiro, avia- canal,4134,
has, porta-lapis, porta-canetas, porta
Cartas, prensas, prendedores de papéis
percevejos para papéis, perfuradores.
Classe 42
réguas, •raspadeiras de borrões, stencils
Produtos de cervejaria
para mimeógrhfo, tintas e tlateaeas
Termo n.° 640.000, de 5-5-1964
Termo n-° 639.998, de 5-5-1964
(Prorrogação)
(Prorrogação)
"Penaten" Pharmazeutische Fabrik Dr.
Lapis Johann Faber Ltda
. Mer. Riese ei Co. G.M.B.H.
São Paulo
Alemanha

Classe 50
Imóveis ens geras

olo

Termo a.* 640.008, de 5-5-1964
Organização "Fiscler S/C. Ude,
São Paulo

.-mf(Ãwriidef

FISCLEI
Classes; 36, 8, 23 e 10
Titulo
Tèrmos na, 640.005 e 640.006, de
5-5-1964
Colgate Palmolice Company
Estados Unidos da América

Indústria Brasileira

Classe -46
Para d.stinguir: Artigos e preparações
para conservas, polir e 1.mpeza em geral, a sabar: algodão preparado para
limpar metais 'e móveis, anil, amido.
azul da Prussia é Ultramar para a lavanderia, alvaiade, abrasivos quando
para conserva? e polir, barrilha, buchas
para limpar e polir; cera para assoalhos, composições para I mpar maquinismo, carbonato de potassa, cêra para
lavanderias- detergentes; extrato de
' preparadas para limpar
anil; flanelas
metais e •móveis, fécula para tecidos
fósforos; goma para lavanderia e lavadeira. graxas para calçados; líquidos
para tirar manchas e branquear roupas:
óleos para limpeza de carros pomadas
PRORROGAÇÃO
'RORROGACAO
para calçados, pasta para polir, preparações quimicas para Vaturaria e lavanderia próprios para tirar manaras de,
CIRá/l3 PEIIATEUR
,..A,COYheÁ k
roupa.s, preparados para lavar, pós de
brunir metais: soda para lavanderia, saIndústria Brasileira.
lão "em pó, sabão comum, saponáceos
Classe 48
sulfatos de soda, sillcato de sódio, soda
'
Cremes
ou
pomadas
para
a
pele
Classe 17
cáustica; tijolo de polir velas
Para distinguir: Artigos para escritório.
Classe 18
Termo n' 640.001, .de 5-5-1964
almofadas para carimbos, almofadas paPara distinguir: Perfumes e avó e liJ . R. Geigy S.A
ra tintas, abridores de cartas, arquivos,
quido, essências, sabões e sabonetes perSuíça
bopfachas, berços para mátaborrões,
fumados e não, em pó, liquido e bastão.
borrachas para colas, brochas para decremes, águas de colónia, águas para a
senhos, cofres. canetas, canetas-t:nteiro,
cútis, loção para cabelo, dentifricio licanetas para desenho, cortadores de
quido, em pó ou pasta, lamiscar, armipapel, carbonos, carimbos, carimbadonbos, amaina liquida, em pó e em pedra
res, cola para papel, coladores, compaspara banho, agua de quina, de rosas e
sos. cestos para correspondência, deseClasse I
de alfazema, oolerosas para toucador.
nhadores, datadore, estojos para dese- rndutoS químicos para a indústria do para maquilagem, antl-sudorifido, banho, estojos para canetas, estojos com
Couro
tons, brilhantinas, bandolinas, 'pomadas.
minas, esquadros, estojos para lapis. esliquidas, unguentas e pastas para a conTermo n.° 840.002, de 5-5-1964
petas, estiletes para papeis, furadores,
servação de peles e elimalaçáo de manSantos & Perdigão Ltda.
fitas • para máquinas de escrever,' gral:chas, carmim, "crayos.a", cosméticos.
.
Guanabara
tes para lap.seiras, goma arábica, gramdesodorantes, depilatórios, glicerinas perpeadores,' lapis em geral, lapiseiras, má,,
fumadas, gelatinas rosadas, insensoi, liquinas 'para apontar lapis, minas para
quido. para evitar a queda de cabelo.
grafites, minas para penas, máquinas de
lápis para maquilagem, “schampoos"
escrever, máquinas de calcular, máquisais para banhos, vinagre aromáticos
nas de somar, maquilas de multiplicar.
talco. perfumados ouagá,' pós de
Classes: 11, 25 e 40
matá-gotas, porta-tinteiro, oprtn- carim- Móveis, quadros e pratarias tal geral
arroz

bfflhe,

REVERSA

eviegs.

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Impressos em geral de uso extiusivo
requerente
Termo n.° 640.009, de 5-5-1961
Metalúrgica Brasilco Indústria e
Comércio Ltda.
São Paulo

BRAVIA°
INDÚSTRIA BRASILEIRA
\ Classe 17
Para distinguir: Artigos para ascritória.
almofadas para carimbos, almofadas pam
ra tintas, abridores de cartas, arquivos.
borrachas, berços para .mataborrões.
borrachas para colas, brochas para de.
senhos, cofres, canetas, canetas-anteim
canetas para desenho, cortadores dg
papel, carbonos, carimbos, carimbadoe
res, cola para papel, caiadores, rompassos, cestos para correspondência, desenhadores, datadora, estojos para desenho, estojos para canetas, estojos Coal
minas, esquadros, estojos para Japis, esi
patos. estiletes para papeis, furadores,
fitas para máquinas de escrever, grafites para lap.seiras, goma arábica, grampeadores, lapis em geral, lapiseiras, má.
quinas para apontar 1apis, mui-as pari
grafites, minas para penas, máquinas di
escrever, máquinas de calcular, maquia
nas de somar, máqu nas de multiplicar,
mata-gotas, porta-tinteiro, apela- carta.
bos, porta-lapis, porta-canetas, porta-.,,,
cartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, periuradorets,
réguas, raspadeiras de borr ões, Menet]s
para mimeógrafo, tiataa e linte.ros
Termo II.° 640.011, de 5-5-1964
Casa de Caridade "Oxosse" Caçador
Guanabara

4A 05

'0)t

J*0 II* P• • • ••

11%2 I) Cama.) w

Classe 33
'Atividadei não- comerelaia, caridade,'
reaniaes e -o-as:seiva

MARIO OFICIAL (Seção Ill)'

Quisataa-fera 27

n

Termo n.° 640.010, de 5-5-1961
refinação de Milho Nacional S.A.
• Minasa
São Pando

adota lanternas, mostradora, microfones, manímetros, panelas elétricas, apa.
relhos de rebionaçâo, rádios, retinto-res, sorveterias, aparelhos de telesisào,
válvulas, voltimetros e velas elétricas
nono a.° 640.015, de 5-5-1964
Indatria de Acessórios
TCC730rjr
para Autos Ltda.
São Paulo'

• Casaca.' 2, 1, 41,46 e ees
Sinai da otopaganda
-q
Tênno n.° 614.012, de 5-5-1964
Tecnite/ — Manutenção de Aparalbot
aletianxicos Ioda.
Gua-nabare

animal ia *assámos FARA aurrea,
aoses; 6, 8a 11, 21, 28 e 39
Insígnia Comercial
Termo n.o 640.016, de 5-5-1964
Indústria e Comércio de Brinquedos
Cia. Ltda.
Jorge Amara/
Rio de janeiro
4

:Aradüstrini i3rasilei1-aT

-"C

Casse t
Para distinguir: Alto fa/antes, ampliadores, anunciadores elétricos, antenas
aparelhos cinematográficas, cranaoirbticos, eletrizes de banhos, fotográfico&
çazeilicadores, refrigeradores, proteica
les contra o pó, retitcadores de energia elétrica. rega/adtares de gás, de
aquecimento, de rádio, de televisa°, de
' assar, de cabeleretros, protetores contra
o pó, de encerar assoalhos, de ela"
minar ovos, de grelhar e tonar, de
limpar vidros, de limpeza de tapetes,
de projeções. de purVicar a água, aspiradores de pó détricos, balanças, bi
nócolos, bicicletas, cacheadores de ca.
belos, cigarras cletricas, comutadores
logbes, filmes virgem, pick up& restj.
dracma elétricas, venti/adores
:namoras agricotas

'h

Têrmo n.• 640.013, de 5-5-1964
Tecnitel — Manutenção de Aparelhos
letrônicos Ltda.
Guanabara

TECNITEL Manutenção
de Aparelhos Eletrônicos Ltda.
Nome Comercial
Termo n.° 640.014, de 5-5-1964
Tecnitel — Manutenção de Aparelhos
Eletrônicos Ltda.
Guanabara

.TECNITEL Manutencãi.
°e Aparelhos Eletrônicos
Casse la
Para distinguir: Aparelhos de pó, ajam
relhos de ar refrigerado, aquecedores,
nbat-jonrs, alto-falantes, antenas, baterias. batedeiras, businas, barometros,
chuveiros elétricos, chaves, automátcas
comutadores, ch cotes para entona/ruis,
rabos e condutores elétricos, chavet de
tomada, colimadores, enceradeiras. expremeclores détricos, fogões, fusíveis,
máquinas fotogra cicas, faróis. interruptores geladeiras. aparelhos de interco
mim cações, liquidificadores, limpadoras
; de parabriaas, luzee traseiras para 'el.

BRINQUEDOS

;

/1 (
/INSIRO PROWBA

'ermo

33.3 640.017, de 5-5-1964

(Prorrogação)
S.A. — Frigorifico Anglo
São Paulo

PRORROGACÂO

• CANAPÉ
Indústria Brasileira
.
Classe 41
'Sal, açúcar, earinbas alimentícias, carnes verdes, secas e em conservas, peixes e crustáceos em conservas ou não,
linguiças; presuntos, salsichas, paio,
Mames, Mortadelas, leite condensado,
natural e em pó, cremes de leite, coalhadas, arroz, feijão, milho alfafa,
aveia, cevada, lentilha, balas bombons
caramelos, doces pastilhas, chocolates,
vinage, extratos de carnes, manteiga,
queijo, banha, gelatina geléias, mel,
margarina piai/as, mate, massas alimenticias, frutas verdes, secas e em caldas,
araruta, massas para sopa, glicose, essências para alimentos, cravo, canela,
baunilha, cacau, fermentos, pimenta,
temperos, amendoim, amêndoas, avelãs,
azeitona, castanhas, cacos, ervilhas,
amaras e, melados
• Têrmo S.° 640.018, de 5-5-64
(Prorrogação)
Cia. Financeira de Investimentos

'A esto &ANA•.

3191

Mdquinas de rosquear, serras meeltala
ramentas e placas para tornos, gera/
dores, plainas, máquinas de furas e ecoa
trar, tornos mecânicos, prensaa
cas, máquinas -amassa:leira& seisturadot
de bano, máquina eompresaors . máquinas aditadas na coplastrução e toneera,
vação de estradas, minera:Oto, tone, de
madeira, movimento . de terra, carretissl
e outros fins fada:faiai& elevadora, má::
quinas desempalhadosas„ desca.stacioras,
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos para tareais,'
máquinas secadoras, trituradoras, •p1114
verizadoras, fresas, politrizes, :rancho,
tesouras mecânicas, tu pias, máquinas da
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas, bombas centr14
fugas, rotativas. de deadocarmanto e ti
pistão para todos os fins, anates, cal.
deiras e turbinas, injetores para ail*
(feiras, válvulas e transportadores Bit,
temáticos de alta • balsa roma%
Transas hidráulicas, martelos Imeeónkoa
e máquinas lin:adorna, máquinas opera'.
trizes, rotativas ou cortadoras para us14
na: ferro, aço e brome, máquinas para
indústrias de tecidos., teares, urdideiras,
encanotórias, espia/a:deita& torcedeiraaa
rneadeiras, rolos e roletas, bruni:bares
para cereais, máquinas para labricat
papel e máquinas de impressão. tlinamos

e reeeptácidos
nrmo n. o 640.021, de 5-544
Quimbrasil
Química •industrial 13sa4

sileira S. A.
Game 49
São Paulo
PRORROGAÇÃO,
fogos, brinqueckaa, artigos desportivos e
pa,ssatempos. o saber: álbuns oara re.
PRORROGACAO)
CIL &aceira Se kat:Nanico "(afiancecortar e asmas aviões, automóvel&
aros, argolas, beicinhos, bonecas. boneNome comercial
cos, baralhos de cartas, bolas para
Termo
n.°
640.019, de, 5-5-64
todos os esportes, brinquedos em tortas
'
(Prorroaração)
de animais, balões de brinquedo, bilhares, brinquedos mecânicos, brinquedos Distribuidora de Artigos Elétricos
mésticos Coarias S. A.
em forma de instrumento. musicais.
São Paulo
Linguados em forma de ansiar, brinEndoida Brasireirà
qaedos de borracha com ou sem aso:PRORROGAÇÃG
vo. carrinhos, carrocinhas, caminhões.
Casse 2
cartas de jogas, chocalhos, caneleiras
Carrapaticidas, fungicidas, 1rase:Ia:1M'
•,
para esporte, cartões para !dto, casisarnicidas e erbicidas
nhas de brinquedo, casinhas de armar.
cadeiras de brinquedo, carteiras e enTêrmo a.* 610.022, de 5 .5-61 a
~ma
cat,Sranut
velopes com fedlaas para recortar e
Companhia de Ftrinos Santa cruz
Rio Grande do Sul
armar, calçados para bonecas, cordas
---Classe 8
para pular, clavinas para tiro ao alvo. Para distinguir: Condensadores aleirocopos de dados, caixinhas de música. liticos, capacitores elétricos, condensadados, dardos, discos, dominós, espin. dores elétricos, filtros elétricos, eliminagradas de brpinque-do, espingardas de dores de interfe,ência, aparelhos recepvento, estaquinhas para jogar, enigmas. tora se transmissores de rádio e de teengenhos de guerra de brinquedo, ler. levisão e partes e equipamentos usarinhos ele engomar, ferramentas para dos para ou em relação aos mesmos.
crianças, figuras de aves e animais. unidades de 4on:caimento de energia
figuras para Vago de xadrez, fogões e elétrica,. conversores e transformadores
fogãosinros de brinquedos, jogos de elétricos, dispositivos e unidades rotafutebol de mesa, joelheiras para esporte, tivos elétricos de televisa() e de rário,
ganchos para pesca, guisos para crian- antenas de televisáo e de rádio, instruças, halteres, anzóis, iscas artificiais mentos de precisão, instrumentos cienpara pesca, jogos de damas, jogos de tíficos, aparelhos de uso comunal Insdominó. Iogas de raquete, linhas para trumentos e aparelhos didáticos, moldes
pena, luvas para .box, para esgrima. de toda a espécie, acessórios de apapara jogador de soco, máscaras cansa- relhos elétricos (inclusive válvulas, tamvaiescas, mesas de billmr, de campista. padas, tomadas, fios, soquetes, etc.);
C3asse
de roleta, de xadrez, mobilias de brin- aparelhos fotográficos, radiofônicos, ciCigarros •
nematográficos,
máquinas
falantes,
etc.,
quedo, miniaturas de ntensiliaa domes•
discos gravados e filmes revelados
ticos, patins, patinetes piões, petecas,
Térrno n.° 640.023, cie 5-5-64
Agro Industrial de Mineraçno do
plarquetas para ginástica, pecas de
Têrmo n.° 640.020, de 5-5-61
Rio Negro S. A.
jogos de damas, dominó e xadrez, pelo(Prorrogação)
Amazona,*
tas, alano,3 e outros instrumentos mosi. /rdústria Metalúrgica Forjaço B. A.
cais de brinquedo, pistolas de atira:
Sâo Paulo
Ilesas. papagaios de papel. panelinhas,
quebra-cabeças em forma de armar,
PRORROGAÇÃO
vaga:nes, redes de pesca, redes para
jogos, rodas ele roletas, revólver de
brinquedo, sohlachnhoa de chumbo. taNDUSTRIA BRASILEIRA',
hidras para jogos, tacos da bilhar,
tambores - para crianças, tarriburéus.
tamboretes, tênia de mesa, trens e viasCasse 6
Caem 5
férreas para brinquedos, varas para Para distinguir: Máquinas e partes de Ouro mi broto, era p6 e parçiallaaanto
pesca, amçonetes c zepelins
máquina. para todos os fina industriais:
preparado

ZUMBRATOA
T250

C1TYLUX

•

3192 Quinta-feira 277,
Te,rrpo n.$), .640.024; de 5-5-64
Pita dó 'Bradll 'Ageticía. de Viagens
e Turismo Ltda.
Guanabara

En DO

BRASIL

INDUSTRIA BRASiLIM.A.

. 'Classe 50;
. Impressos 'em geral
SR

Termo n.0 640.026,-de 5-5-64.
Gilvan Rodrigás S;:otpaio
Guanabara
•

Termo n.° 640.037, de 5-5-64
Termo n.9 640.031, de 5-5-64 Braseiro Comestíveis Ltda.
Dubom S. A. Indústria e Comercio
de Calçados
Guanabara
São Paulo

bRASEIRO
Classe 50
Impressos e cartazes. em geral

Termo n.9 640.027, de 5-5-64
Rivinil Indústria e Comércio Ltda
• Guanabara

Estabelecimentos Dubont.
, Porte Alem • E. Rio Grande do Sul,

Estabelecimento s Duisom
— Curitiba -Estado do Panei
Classe 36
Calçados
Termo n.° 640.033, de 5-5-64
Indústria Mecânica Santa Marta, Ltda.
Guanabara

SANTA MARTA

Termo n.° 640.044, , de 5-5-64'
Dubora S. A. Indústria e Coraércke‘,
de Calçados
• •
São Paulo-.

Estíb-eléàmentos Csuborq
'
Viteda Estado do Espirito Sanitojr
Classe 36
Titulo, de estaoelecimento

Classe 36
Titulo de estabelecimento

Termo n.° 640.032, de 5-5-64
Termo ri.° 640.038, de 5-5-64
Calçados Jubileu S. A., Indústria e
•
CO:Lerdo
• Duboin S. A, Indústria : e Comércio
de Calçados
• -Rio Grande do `Sul
• São Paulo •

4t<

- Classe 33
Seguros de autcmóveis, fogo e acidentes pessoais e acidente da trabalho
e responsabilidade civil

Ag6sto de 1964
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Classe 36
Titulo de estabelecimento

Termo n.° 640.045, de 5-5-64
Duhom S. A. Indústria e Comércio
de Calçados
.
São Paulo

Estabelecimentos Duborti
Belo Horizonte-Estado de Minas Gerais'
Classe 36
Titulo de estabelecimento

'Termo n.0 640.046, de 5-5-64
Dubom S. A. Indústria e emacio
Termo n.9 640.039, de 5-5-64
de Calçados
Dubom S. A. Indústria e Comércio
São Paulo
de Calçados
,São Paulo

Estabelecimentos Dubai_

Estabetedmentos Dubotii,
, Salvador-Estado de

'k • Florianóoolis - Est Santa Catseine
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes

Classe 33
seiviços de prevenT;ão contra incendi »
com uso de tintas anti-ccrnburenies

• Classe 36
Titulo de estabelecimento

Classe 36
- Titulo de estabelecimento

Termo n.° 640.047, de 5-5-64
Dubom
S. A. Indústria e Comércio
Termo n.o 640.034, de 5-5-64
de Calçados
Termo
n.°
64b.040,
de
5-5-64
Duborn S. A. Indústria 'e Cemérclo
São Paulo
Dubom S. A. Indústria e Comércio
de Calçados
de Calçados
São Paulo
São Paulo

Estabelecimentos Dubink
eu:h-Esta& de Pernambuco

Estabelecimentos Dubom

Teimo n.° 640.028, de 5.5-61
Rivinil Indústria e Comércio Ltda.
Guanabara

Classe 36
Titulo de estabelecimento

Niterói -Estado do Rio de Janeiro

Termo n.° 640.048, de 5-5-64
Laboratórios Tostes S. A.
Rio de janeiro

Classe 36
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 640.041, de 5-5-64
Dábom S. A. Indústria e Cotnérc,o
de Calçados •
São Paulo

Indústria Brasileira
Estabelecimentos Dubom
Estado çta. Neurawc.

TINTA ANTI-INCÊNDIO

•• •

Classe 1
Tintas' de qualquer espécie
Termo n.° 640.029, de 5-5-64
Pizzamar Lanches Lim:tado
Guanabara

PIZZA AR
Classe 41
Produtos alimentícios eta gera!
Termo n.0 690.030, de 5-5-64
Boenco Imóveis Ltda.
Guanabara

SOE C
-

Classe 16
Material para . construção e taddrao de
prédios

Classe 36
Calçados
Termo n.9 640.035, de 5-5-64
Dubom S. A. Indústria e Comércio
de Calçados
São Paulo

Classe 36
Titulo de estabelecimento
Termo n.0 640.042, de 5-5-64
Duborn S. A. Indústria e Comércio
de Calçados
São Paulo

;DutiOM O Sapa%
Que Seu Filho Precisa-Classe 36
Frase rle propaganda

Estabelecimentos Dubom

Clasn 3
Uni produto farmaãutico indicado no
tratamento da senilidade em suas manifestações
Termo n.° 640.049, de 5-5-64
Laboratórios Tostes S. A.
Rio de janeiro

Oncovir
Indústria Brasileira

Santos- Estado de São Paulo
Classe 36
Titulo de estabelecimento

• Classe 3
produto farmacêutico indicado
Como auxiliar no tratamento do câncer e suas manifestações

Um

' Termo n.9 640.043, de 5-5-64
Termo a.° 640.036. de 5-5-64
_Termo n.o - 640.050, de 5-5-64
Quota' S. A. Indústria e Comércio Dubom S. A. Indústria e Comércio
de Calçados
Ecoil — Emprêsa 'Comercial de ()leo('
de Calçados
Industriais e Lubrificatnes Ltda.
São Paulo
São Paulo
Guanabara

eStalbeICCiftlerttOS ChlbOM
São Pauto Estado do São NAL
- Classe 36.
Titulo de estabelecimento
,

Estabelecimentos'Dubom
annaa -Distrito Foi:1*W.
Classe 36
Titulo de estabelecimento

Classe 4 7
Óleos • industriais e iam., Iiiztátea

Olrintaa-futra 271•

•

riamo tia 640.051. de 5.5-64
Pedro Caia
sno Paulo

ESTARIAM
Casse 33
Titulo de estabelecimento
Taram na' 640.052, de 5-5-64
Policlínica B. Jorge Ltda.
Guanabara

Policliniea

• DIkRIO OFICIAL

MO=

AUTOLOCNORÀ
ESTARIAITE LTDA.
Nome comercial

—
Vamo na 640.055, de 5-5-64
Autolocadora Estarlake Ltda. •
Guanabara

BRAMIU

Classe 50
Impressos era gera2

INDUSTRIA BRASILEIRA

Termos na 640.059 a 640.067, de
5-5-64
Lojas Brasileiras de Preço Limitado
S. A.
Guanabara

‘PRORROGAÇÃC

Oassea; 8,. 12, 54. 15. 36 38,
48 e 50
Insígnia
Classes: Et, 12, 14: 15, 36, 38,
4;3 e 50
Insígnia
Classes: 8. 12, 14, 15, 36, 38,
48 e 50
Insígnia
Classes: é, 12, 14. 15. 36, 38,
48 e.
Laaiama
Classes: 8, 12, 14, 15. 36. 38,
48 é: 50
Nalaiam
Cassas: 8, 12, 7 14. 15. 36. 38.
50
bisignia
nasses: 8, 12, 14, 15. 36 38
49 e 30
tasignia
lasse: 8, 12, 14, 15, 36: 38,
43
50
Gastes: 8. 12, 14. 15, -36. 35.
48 e 50
I ia- gaia
Tèrerio n.° 640.068, de 5-5-64
Sociedade Acordeões Senta Liriati da
Rio Grande do Sm

PRORROGACÃO

AUTOLOCADORA •
ESTARLAITE
C!. •
Tinno

Tarmo n. o 640.076, de 6.5-1904
Nelson Assumpção
São Paulo

*THE—F ALCONS"

Classe 33
Titulo tk- estabelecimento

Têrmo n. o 640.054, de 5-5-64
Autolocadora Estarlaite Ltda.
Guanabara

Termo n.° 640.071, de 5-5-64.
, Braga
Azevedo Ltda.
Guanabara

Termo ma 640.070, de 5-5-64
Corfecçõer Bcasport Ltda.
Guanabara.

São Jorge

Para distinguir: Almanaques. bolet.ns
álbuns, anuãrios, catálogos., folhetos
pressas. peças teatrais, peças cinemas*.
grát caia prospectos. pan getos. publicaçaes em gera/. porgrarnas radiofónicos
e de televisão. revistas

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas mo geral: Agasalhos,
aventais. al p arcatas, anáguas, hisisass
botas botinas, blusões boinas babadouros; bonés, capacetes, cartofas, carapuças, casacão coletes. capas, chales.
cacrecois, calçados, chapéus, canos.
cnnaa combinações, corpinhos calças
de senhoras e de criançada calções, calcas. cannaas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos caleiros
saias, casacos, chinelos, dominais, achar
pes, 4antas as, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas gor.
ros, jogos de !ingeria, jaquetas. /aguas.
luvas, ligas, lenços. mantais, meias
maials, mantas. mandria, mantilhas, pa.
ietós, palas, penhoar, pulover peIerinas
peugas, pouclies. polainas, pijamas. panhos. perneiras, quimonos. regalos
robe de chambre, roupa°, sobretudos
sus pensórios, saldas de banho sandálias
meteres, shorts. sungas, tolas, ou glacies
rafer. toucas, turbantes, ternos, uniforme,
e vestidos

biscoitos. bombons. boMehas, braininial
cale em, pó e em çião,. camarão, capela
em pau e een pita, cacaus mole& chá,
caramelos chocolates. conteitua, cravo,
cereais, cominho, creme-de seita. MEDES
slimenticios. croquetes,. compotas, cone
gica, coalhadas, castanha. ceoia:. condimentos para alimentos. teimamo,
chouriços. dendê, deices. Maca de kW
tas, espinafre. essências alimentares. empadas, ervilhas, atuavas, extrato de tomate, farinhas allrnenticba. lavas.
catas, flocos. fardo. fermentos leilão,
ligo,, frios, frutas sécas naturais e casa
saldadas, ganam. goma de mamar. gorduras. grânulos, grao de hku geladna,
goiabada. geléias, herva -kat berva
mate- hortaliças, lagostas anuas, late,
c:adensado, leite em pia teamaes em
aartserva, lentilhas, linguiça, :Mama abolsam alimentIcias. cnariscrri manteiga,
margarina marmelada, taacarlàt, mas.
sa de tomate. mel e metado mate. mas.
NO% para mingaus. molhos, molusaoll,
mostarda, mortadela; in5a intocada ao.
zas: óleos comestivein entras oval/
oões. patos, pratints, pimenta p ós para
pudins, pickles. peixe& prasuntos. paa
tes. petit-pois, pastilhas. pizzas pulais;
queijos, rações balance:Jus masa nota
mai& requeijões. sat. &nau sardinhas,
sanduíches. salsichas. s,,kncs sopaa tua
latadas, sorvetes, sucos de ,.omate 4t de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
fim, tremoços, t- 'as h.'143 paia alta
mento de ananaun aves torrões, tonel-,
dam.; vinagre

Termo a° 640.056. de 5-5-64
Autolocadora Estarlaite Ltda.
Guanabara

e Maternidade

Tanno n.. 640.053, da 5-5.64
Unia° dos Escoteiros do Brasil
(Regiâo da Guanabara)
Guanabara
Classe 32

iniiSsti de 1Ã4-1 3''93

(Sleçào III)

Sociedade Acordei!~
RALA, Ltda..

"i 3
crtaaeleaancato

BRAM

S.A.N.T,A.
Saão.Paulo—Capitni

INDDSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Calçadas para huraerts, senhoras' e
crianças
Tênno n.° 640.072, de 5-5-64
Bel-Volk's Peças e Acessórios Para
Automóveis Ltda.
Guan.hran

Clame 53
Insígnia
Térmé• n' 640.077, de 6-5-1961
Laboratório Inkas Ltda.
Rio Grande do Sal

BEL-VOLKS
Classe 21
Tittilo de estabeIecimerto
Têm,, n. c 640.0a3. de 5-5-64
Hagantast Produtos Plaaricos Ltda.
Guanabara

aga isst

Nome. comercial
—
,Indústria Brasileira
Ta:mos na. 640.057 e 640.058, de
Termo n.° 690.069. de 5-5-64
5-5-64
.
Companhia Dyrce Industrial, PerfumaClass, 2E.
(Prorrogação)
' ria. Estampada e Cartonagem
Caiara, ~eiras, cintos, correias, pasLojas Brasileiras de Preço tainitallai
Guanabara
tas, óculos, estojos e chatos de mataria
S. A.
plástica
Guanabara
Têt7110 21.° 640.075, de 6-5-1964
PRORRO GACk
F'PORROGA019
Cereabata "Bramam" Ltda.
São Paulo

CiaNses:ígnia
3 13
Ins
Tarmo n.° 640.078, de 6-5-1961
f Prorrogação)
Pram Corporation
Est.3os U,-_:os da Anitalca

vioomoe,K,Ao
MAM
PÇ DE

Terno tiourr .

".1q

BR/01717PD
11063 ,j1,14 DRA

‘'entiiátirc - e ferro de engomar
Claa.se 38
Cadernos

Classe 43.
Sabonete

avipp

A

Classe 41
Alcacaofras, aletria. alho. aisparra
arnffle010 zoeiras.' amêndoas illartles.
.sarar. filirrIent03 para animais afeada.
arroz. atum, aveia. avelãs, zeite. azeitonas, banha, bacalhau, batas, bala..

Filti

Clame 8
de óleo para matotaa
exploste

3194; IQuinta-feira 2)
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Ag6stc ; de 1964
nn•

Termos na. 640.079 e 640.082. de
6-5-1964
Anderson, Clayton & Co. S. A..
Indústria e Comércio
São Paulo

TIP-TOP
Fida stri a Brasileira
,Classe 46
Amido, alvejantes, anil, água de lava.
deira, água sanitásia. casa pa4assoalhos, detergentes. esponlas de tí,!6s. tósforos. lixivoa. lixas. lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço. preparados para polir e hamar madeiras,
vidros, metais a objetos panam para
polir e para limpeza panos de esmeril
• material 'abrasivo empreaado na lua
peza de metais e objetos, sabões em
geral, sabões em pó. am flocos. saponaceos. velas e veias a base de
•n••

Termo n.° 640.080, da. 6-5-1964
L. Figueiredo Armazans Gerais S.A.
São Paulo

JARACUA
Sao Paulo-Capital
Classe 33
Armazéns gerais

mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras, ovas.
pães, piaos, prlinés, pimenta, pós para
pt.dins, picldes, peixes, presuntos, patês. petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins.
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
saaduiches, salsichas, salames, sapas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, toras para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira, agua sanitária, cera para soalhos
detergentes, esponja de aço, fóstoros,
torneia, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço. preparados para
polir e limpar madeiras vidros. metais
e objetos. panos , para polir e para lins.
peza, panos de esmeril e_material abrasivo empregado na limpeza de Metais e
objetos,-sábóes em peral e saponáceos.
velas e velas a base de estearias.
sabões em pó, m flocos. espermas de
Têrmos na. 640.085 e 640.086, de
6-5-1964.
.Anderson, Clayton Ei Co. S.A.
Indústria e Comércio
São Paulo
TI P

Indústria Brasileira

Termo n.° 640.031, da 6-5-1964
L. Figueiredo Armazans Gerais S.A.
São Paulo

peza de metais e objetos, sabões ao
geral. sabões em pó, em flocos, aapoiãceos, velas e velas a base de
estearina
Termo na 640.087, de 6-54961 .
Jesus Carbonell Padial
São Paulo

0P
Indástria Brasileira

4/1—
,

PRORROGAÇÁO.

CARBONELL
ND. BRASILEIRA
Classe 21
Para distinguir: Bicicletas e suas partes, a saber: alavancas de freio, amortecedores, anteparos, aros, assentos, barClasse 42
ras de freio, barras de tração, braçadeiCervejas
ras, breques para rodas, canas para
forquilhas, câmbios de velocidade pa640.093,
de 6-5-1964
Termo
is.°
ra cubos de roda, cabeça de forquilha,
Companhia
Cervejaria
Brahma
cuboscontrapedal, cubos de rodas, eiGuanabara
xos de rodas, eixos de pedal, eixos de
movimento central, elos de conexão, esticadores de correntes, forquiiras de . diPRORROGAÇÃO
ração, freios para rodas, guidões para
direção, hastes para forquilhas, hastes
traseiras para quadros, para-lamas, padas, pedaleira3 para pedais, pinhões fixos dentados para cubos, pinhões livres
Inata/Urja Brasileirii
dentados ara cubos, quadros, rodas, rolamentos, saatilhas de freios, selins,
Classe 41
tamobres de freie, válvulas para câmaCafé torrado e moído, arroz, amido de:
ras de ar
marca- arinhas de cereais, chocolate,
macarrão, massas alimentícias, carne*
Termo n.° 640.088; de 6-5-1964
frescas, secas e salgadas em conservas
Transportadora Redil Ltda.
sal, salsichas, salames, mortadelas, lin»
Guanabara
guas de fumeiro e salgadas, presuntos.
linguiças, paios, banha, manteiga, doces
secos e em calda, conservas alimentícia
extrato de carne, geléias, queijos, mo»
lhos,aalaos vegetais e comestivels

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos paar animais, aMido
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta.
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha,
café em pó e em grão, camarão. canela,
em pau e em pó. cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
Classe 33
a
cereais, cominho, creme de leite, cremes
Titulo
alimentícios croquetes, compotas. cai
Termos na. 640.083 e 640.084, de gica, coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes.
6-5-1954
chouriços, dendê. doces, doces de fruAnderson, Clayton & Co. S.A.
tas, espinafre, essências alimentares, em
Indústria e Comércio
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to
São Pauto
•
mate, farinhas alimentícias, favas, fé
colas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas naturais e crisT
talizadas; gricose, goma de mascar, gol'
claras, grânulos, grão de bico, gelatina.
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas. línguas. leite
condensado, .leite em pó, legumes em
Classe 41
Alcachofras, aletria. alho, aspargo. conserva, lentilhas, linguiça, louro, masaçúcar. alimentos paar animais, acnalo. sas alimentícias, mariscos, manteiga,
amêndoas, ameixas, amendoins, araruta. margarina, marmelada. macarrão. masarroz, atum, aveia, avelãs. azeite, azei- sa de tomate, mel e melado, mate, mastonas, banha, bacalhau, batatas, balas, sas para mingaus, molhos, moluscos,
biscoitos, bombons. bola chas, baunilha mostarda, mortadela, nós moscada, nocafé em pó e em grão, camarão, canela, zes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá pães, piaos, prlinés, pimenta, pós para
caramelos, chocolates, confeitos, crava padins, pickles, peixes, presuntos, pacereais. cominho, creme de leite. aramá res, petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins:
alimenticios croquetes. com potaa. can- qaeijos, rações balanceadas para anigica. coalhada, castanha, cebola, aand. aaaís, requeijões, sal.. sagu, sardinhas,
mentos para alimentos, colorantes, sanduiches, salsichas, salames, sobas enchouriços, dendê. doces, doces de fru- latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
tas, espinafre, essências alimentares, em frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhapadas, ervilhas. enxovas, extrato de to- rim, tremoços, tortas, tortas para ali-mento de animais e aves, torrões,
mate, farinhas alimentícias, lavas, fé• toutinho e vinagre
çulas, flocos, farelo, fermentos, .5eijão,
'figos; frios, frutas secas naturais e aeIaClasse 46
talizadas; gricose, ema de mascar, gor- Amido, alvejantes, anil, água de lava
duras. grânulos, grão de bico, gelatina deira água' sanitásia, casa para assa?
goiabada. geléias, herva doce. herva lhos, detergentes, esponjas de aço, fósmate, hortaliças, lagostas. línguas. leite foros. lixivoa. lixas, lã de aço. poma
condensado, leite ern ob. le'aunses era das para calçzdos, çoslIts
ct:o pre
conserva, lentilhas. linguiça, louro. mas- paraslos para polir e limpar madeiras
ses alimentícias, mariacos. manteiga. vidros, metais e objetos panos para
.margarina, marmelada, Macarrão ,enaa
polir e para limpeza. panos de estnerf
sa de tomate, Mel e mela rto, mate. mas- e laaterial sibrasvo empregado na limpara
minaaus,
molhos,
moluscos
sas

JARAGUA
Santos - Estede S'a*o
Paul4

Termo n.9 640.092, de 6-5-196N
Companhia Cervejaria trahma,
Guanabara

NI@RAVOQ

Classe ;50
Transporte rodoviário de carga em
geral

Termo n.a 640.094, de 6-5-1964
Companhia Cervejaria Brahma
- Guanabara

_Termo n.° 640.089, de 6-5-1964
C.ompauhia Cervejaria Brahma
Guanabara

PRORROGACE0

PRORROGAÇÃO
• .

ak21 RESTALIRÁNTE."0 FR.ANCISCAN0',
Classes: 41, 42 e 43
Titulo
Termos as. 640.090 e 640.091, de
6-5-1964
Companhia Cervejaria Brahma
Guanabara

• Classe 42.
Chopp (cerveja)
Termo n.9 640.095, de 6-5-1964
Companhia Cervejaria Brahma
Guanabara

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO,
•CERVIENNA

Indústria Brasileira.
t.iy9,0,2QUA
hotalging

sasaaaaa
:1:3 1t *leso

Classe 43
Aguas minerais e gazosas, não incluídas em outras classes; refrescos, sodas,
guaranás, soda tônica e refrigerantes
Classe 42.
Aguardente. aniz, aperitivos. bagaceira.
batidas. brandy, bitter, cachaça cervaIas. cidra, conhaque, extrato de malte
fermentado, ,fernet; genebra gengibirra
gin. ginger, kirsch. 'kumenela licores.
marasquinhos, nadar piperMint.
cheio, rum. suco' de frutas com álcool
'vinhos, ,vodka
Whisky ,

Classe 43
Aguas gazozas artificiais, soda, refrescos, xaropes, suco de frutas, gazosas e
bebidas espumantes sem álcool
.
Têrmo n.° 640.096, de 6-5-1964
Companhia Cervejaria Brahma
Guanabara
PRORROGAÇÃO
c>
JAGUik-

•
l$,4

••
"Np tte

00.41r4.0,1

Classe 43
tônica da ;autniaa '

•

Ageaügi tleI194541:319
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uilik.ta,-,leir4 27
Termo as 640.097, de 6-5-1964
Companhia Cervejaria Brama
Guanabara

Termo n.9 640.107. de 6-5-1964
•
• Floriano Duarte
Guanabara

Termo nal' 640.102. de 6-5 ll161
Monark-Plast Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo

Classe 32
Periódico de circulação trimestral, em
papel couchê, com 36 paginas,, c/0,22
de Iara. por 0,28 de aliara (órgão (Sn
circulação interna)

Nionark Piast indúsfría
Classe 42
Cervejas
me1.1.•••••nn••n11.

Termo n.° 640.101, de 6-5-1964
Ciabra S.A. Comercial Imobiliária e
Agrícola Brasilia
São Paulo
Ciabra S.A. Comerciai Imoomerii

• Teimo a 9' 640311, de 6.5-1964
Socrialade Técnica de
STAP
,Administração e Propoazuala
Limitada

passamares, pavios, rédeas, rendas, redos, sacas. anhaninhaa para vestidos
teias, tampos para almofadas, não tatendo parte de móveis. artigos estes
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta
seda. rama, lã, pelo • libras não
incluídos eia outras classes
Classe 23
Tecidos em geral

gt Comércio Ltda,
Nome Comercial
Termo n.9 640.103, de 6-5-1964
(Prorrogação)
Gracia Kortniaanditgesellschaft
Alemanha

' e Agrícola erasilia

•

.

Cp.:anal:fala

STAP 2ociedado
de Administraçâo(
(e Propagantra Lida
Name Comercial
Termo n" 640.115, de 6-5-1964
Atlia Nunca de Casto Mita
Guanabara

Termo n.° 640.108, de 6-5-1964
Escritório Técnico Jurídico e Educa.
cloral Ltda.
Guanabara

front6 Socai-friã JUT

_Escritório Técnico Jurídico-,
,e Educacional Ltda.

Classe 33
Titula

Nome Camercia/

'Presos na. 640`.//6 e 640.))7,

1

6..5.191

Têm* n.°

640.109, de C-5-1964
ail
abra Brasileiro
xi rci
planeGin
CBP —
Co ausmanen

Calçaras — Hotéis e "'miamo
São Paulo
"No

Nome Comercial

"nibloAck)

Tersaos na. 640.09& a 640.100, de
6-5-1964
(Prorrog,açao)
Lanifício Suirlograndense S.A.
Rio Grande do Sul
•

Indústria Brasiteiti
Casse 36
Para distinguir: Artiaoa de vestuários
e roupas feitas em geral: Agmalhos
aventais, alparcatas. anâguas, blusas.
botas botinas, blusões boinas babadouros. bonés, capacetes. cartolas. carapuças, casacão coletes, capas, abales
eacrecols, calçados, chapéus, c ntos
cintas combinações. corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, cai.
çaa camisas. camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas, colarinhos cueiro*
Baias casacos, chinelos. dominó& achar.
pes. antas as. fardas para militares colegiais, fraldas. galochas. gravatas gorros. jogos de Angarie, Manietas, biques
luvas ligas, lenços. mantas. Meias
maiôs. mantas. mandrio. mantilhas. ciaJateis. palas. penboar. purover peltrinas
' Pe n a& Pouehes, polainas, pijamas punhoa. perneiras, quianoaos regalos
robe de chambre. roupão. sobretudos
suspensórios, saldas de banho sandálias
faseares. aborta. sungas. tolas, ou slacks
• talar. toucas, turbantes ternos, uniformes
e vestidos
Classe 24
Alamares. atm:adore* para esuartill:os
e calçado& ataduras de algodão para
clivaram fins, exceto para fin medica
nata, bandeiras, bordados. braçadeiras
borlas, cadeados, canas para móveis e
pianos. carapuças para cavalos. co'
a• citas. debruns. ta. fitas, forros. franlaa
' festão. feltro para órgão fatos. galar
deres, lamparinas. mochilas, mosouetei
roa. - nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras
, panos p ara etaeites de móveis. ' tlàC
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,

1LDAnzauo noTriY

e!!

33
Hotel
Classe 3,3
Hotel

Classe 33
Insignia

PRORROGAÇità:

DÈUX BÉLIERS)
Cs Dois Cordeiros!

CAIÇARA

Classe 8
Aparelhos e lâmpadas para iluminação,
aquecimento e cocção, a petróleo. eletricidade, gás, zan:na ou álcool
Termos isa. 640.104 e 640 . 105, d
6-5-1964
Motor, Národni Podzik
Tchecoslováquia

Clas
- na

Termo n.9 640.110, de 6-5-1964
CBP — Consórcio Brasileiro de
Planejamento Ltda.
Guanabara

a Tétano n.° 640.118. de 54.164
Luis Redó T4eltra
São Pauto

C B P- Consórcio Brasileiro

SHEILIANHA

de Planejamento Ltda.

ndd tri.a.

brazsaieir_g

Nome Comercial
Termo a.° 640.111, de 6-54964
Sop/aa — Sociedade de P/analarnentos
Comerciais Ltda.
Guanabara

Classe 36

Para distinguia: Artigos de vestuarkal
• roupas feitas em geral. Agasalhara
•aventais. alpercatas, nnaguas, blusas'
botas, botina& blusões, boinas, boba
acures. bonés, capacetes, cartolas cara
puças. casacão, coletes, capas, cholo
:acbecots, calçrdos, chapava. tantos, cita
•ta, combinações. corpinho& cat.:* da
' senhoras e de crianças caiçaca. "..alcas,
Casse 33
Insígnia
camisolas. camisetas 'carecas, cerca:Iam
colarinhos. cueiros, casaco& ehtna/os,
Termo n' 690.112. de 6-5-1964
dominas, echarpe& fantasias. Pardas. par
Soplac — Sociedade de Planejameplos ta milltates e colegiais fraldas. galai
Comerciais Ltda.
chas, gravatas. gorros. bagos de impe.
Guanabara
rir, jaquetas leques, luvas. liaas. krl.
;08. mantas, meias. ramEa, manta& mais..
SOPLAC - Sociedade &ião. mantilhas. palatos. Paias Ser'104
ar amiga& pnIover, paliaram& ponchee,
i pclabitaa pliamas. Punhos- Perneiras,
de Planejamentos
quitnonos, regalam robe de' chambre,,
roupão. sobretudos, aira. snspensorios,
'Comerciais Ltda:
tea, sungas, atolas, soutiens, siado,
talar toucas, turbantes, ternos. til/orate*
salda de banho, andalias. sweateo eixo'.
Nome Comercial

"SOK AC

– "'Classe 6
Máquinas e suas partes intearantas não
Incluídas nas classes 7, 10 e 17
Ciasse 11
Ferral:serias de sada espécie (exceto
quando partes de máquinas), ferragens
e cutelaria em„geral. Pequenos artigos
de metal quando nata de outras classes
'remo n, 640.106,, de 6-5-1964

Floriam Duarte
Guanabara

e vestidos

Termo n.° 640.113, de 6-5-1964
STAP tociedade Técnica de
Administração e Propoganda
Limitada
Guanabara

Classe 32
PeriCdico de circulação mensal, tamanho 38 x 27,50cm. fórgão de circulaCraaaa Real
ÇaCt interna to tganca de
de Minas Gerais S.A.),

p
Classe 33
Insignia

,

Termo rad 640 120, de 6-5-1964
Luz Brasileira S.A. Indústria c
Comercio

Guanabara

LUZ BRASÍLORA S. IV,
I INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Nome Goineyelai

d'115 Quinta-feira
NformO n.o 64(3.119, de 6-5.1964
Manuel de Lemos Monteiro
•
Guanabara

OVÁRIO OFICIAL (SeçAo III)
Termo n.9 640.124, de 6-5-1964
Luz Brasileira S.A. Indústria e
Comércio
Guanábara

MILAGROSA

Agbsto de 1964

nano n! 640.129, de 6-5-1964
libitgoica Voluta Ltdta.,
Guanabara

VOLUTA
VISOSTRIA BRASILEIRM

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 46
Artigos da classe
Termo n.° 640.125, de 6-5-1961
Classe 48
Luz Brasileira S.A. Indústria e
1Para distinguir artigos de toucador e
Comércio
perfumarias em geral: Almiscar. água
Guanabara
da beleza, água fadai, água de lavanda,
água de colônia. arminhos, água ciO
guina. água de rosas, água de eitazemas. amónia perfumada aguda. em pó.
Cm pedras, para banho, holhantinas.
bandolinas, batons, cosméticos para o
ÉNDUSTRIA BRASILEIRA
cabelo, pestanas. cílios e bigodes.
Mayons. cremes para a pele. carmins.'
Classe 45
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
Artigos da classe
lentilhas. em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dentai
Termo n.o 640.126, de 6-5-1964
depilatórios, desodorantes. e,issolvei2tes.
Luz Brasileira S.A. Indústria e
~mias. extratos, estojos de perfumes.
Comércio
creme para limpeza da pele. e para base
Guanabara
de pó de arroz, esmaltes para nafta&
escavas para dentes, cabelo, roupas
Clhos e unhas, fixadores pára o cabels
pestanas. cílios e bigodes, !tveias para
cabelo, glicerina perfumada para uso
—INDUSTRIA BRASILEIRA
de toucador. grampos para o cabelo,
para maquilagem, lança-perfumes. loClasse 46
ções, líquidos dentitricios. em pasta, em
Artigos da classe
geléia de petróleo perfumam, lápis, -a,
imblio em creme. em elixir e em pó,
Termo n.9 640.127, de 6-5-1964
líquidos para ondulação, permanente,
Luz Brasileira S.A. Indústria e
lixas para unhas. (agua. óleos para o
Comércio
Cabelo. pasta _ pós para deates. perfuGuanabara
mes, petr6'.ro para uso ae toucador.
pastas e pó para aa unhas, pon-pons
para pé, de arroz, papéis perfumados.
carminados. e com pó de arroz. pentes.
INDUSTRIA. BRASILEIRA
pomadas per Ninadas para o embelezamento da cutia. pon-ponI, ;á de
arroz
Classe 46
Artigos da classe
Termo n.o 640.121, de 6-5-1964
Luz Brasileira S.A. Indústria e
Termo n.° 640.128, de 6-5-1964
Comércio
Cartonagem Cruz de Malta Ltda.
Guanabara
Cartonagem Cruz de Malta Ltda.
Guanabara

GIGANTE

CAÇULA

•

FABRICA DE VELAS
LUZ BRASILEIRA
Classes: 33 e 46 •
Titulo de Estabelecio.ento

Termo n•9 640.122, de 675-1964
Luz Brasileira S.A. Indústria e
Comércio
Guanabara

UR BRASILEIRA

CARTONAGEM
CRUZ DE MALTA
Classes: 33 e 38
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 640.130, de 6-5-1964
Laboratórios Farmacêcticos Espasi:
Sociedade Anônima
Guanabara

Termo n.° 640.123, de 5-5-1964
Luz Brasileira S.A. Indústria e
Comércio
Guanabara

RENASCENÇA'
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 46
Artigos da clari

PRORROGAÇÃO_

BIOCID 241
tinSTRIA BRASILEIRA
Casse 3
T Im preparado farmacêutico indicado
como antisético

Selimpew
Bretaileiraj'

Têrmo a.0 640.131,- de 6-5-1964
Classe 23
Laboratório' Clinico Silva Araújo S.A. Para dist:nguir: Tecidos de algodão, de
Guanabara
cánhamo, casemira, crepe de seda, esto.
fos, fazendas, flanelas, franjas, gazea.
gorgorão, jedsey, de juta, de lã, de ila
:SPRORROGACÂCY..._
nho, opala, organdi, percales, raion, sara
ja setim e seda

OVARIO-THYROIDINA
&&&&&& O tlifillAvai
10561 OlAN &&

Termo nf 640.139, de 6-5-1961
Plascal — Comércio e Indústria de
Tintas Ltda.
Guanabara

•v A110

umwêes CIO= SIM IMA -e.
DE mima

'Classe 3
Um produto farmacêutico
Termo n.9 640.132, de 6-5-1964
Lalan--*Orio Clinico Silva Araújo S.A.
Guanabara

,PRORROGACÂO

RETROPHYSINA
-•ffilennn•
1.11011141t18 COIMO san saitio e. o.
RIS DI

Classe 3
Um produto farmacêutico
Vfluo Ir° 640.135, de 6-5-1964
Casa Mariava Ltda.
Minas Gerais

Cada ~ama cetda.
Termo n.9 640.136, de 6-5-1964
Alcyr de Paula Freitas Coelho
Guanabara
PRORROGAÇÃO

nina* ERAZdPOLT8,
Classe 33
Edifício de apartamentos
Termo o.° 640.137, de 6-5-1964
Laura de, Azevedo Castro Martins
Guanabara

EDIFÍCIO
"MAS DE CASTRO"
Classe 33
Edifício de anartatnentos

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 5,00

Classe 1
Tintas vernizes
Termo n.° 640.140, de 6-5-1964
Plascal — Comércio e Indústria da
Tintas Ltda.
-Gcanabara

Plasvhd

141~ posiotnot da hipõOsuo --

Nome Comercial

`tINDUSTRIA TIPB
Classe to
Artigos da classe

Classe 8 Artigos da classe

Tèrmo n.0 640.138, de 6-5-1964
Selimpex — Importação, Exporta"
Representações e Turismo Ltda.,
São Paulo

Classe 1
Tintas e vernizes
Termo n.9 640.141, de 6-5-1964
Sociplan — Sociedade B:asileira de
Planejamento e Administração Ltda.
Guanabara

Socipiart
indústrip..%raisireira:.
Classe 16
Para distinguir: Materiais para congro.
cies e decorações: Argamassas. argila,
areia. azulelos, batentes, balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento. cal. cre, chapa
isolantes, caibros, caixilhos. colunas.
chapas para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos. edificações promoldadas. estu que, emulsão da
base asráltico, estacas, esquadrias, estru.
turas metálicas para construções. !amelas de metal, ladrilhos, lambris. luva*
de junzão. lages. lageotas. material tsoa
tantas contra frio e calor, manilhas, mas3as para revestimentos de paredea. madeiras para construções. mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar irapermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica. pedregulho, produtos betuminosos. impermeabilizantes. liguigos ou sob outras formas
Para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas. placas para paaimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes. papel
para torrar casas, massas and-ruidos
para uso nas construções. oarquetes,
Portas, portões, pisos, soleiras o- portas, tijolos, tubos de concreto ter. -s. ta:os tubos de ventilação, tanq ues de
mento, vigas, vigamentos. vitt&

