,.,‘
k

t

N .o- '

•

4

ESTADOS UNIDO

B

I•

\ •••

1R-A.
4 'I

I ILEN
SEÇÃO Hl
MIMPSICIIIIIM."1,11127*

ANO XXII - N.° 164

reme

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 1964

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE

EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL SUBSTITUTO
EXIGÊNCIAS

INDUSTRIAL

Dia 24 de agõsto de 1964:
N. 143.998 - Maurilio de Menezes - Satisfaça exigência.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISA° DE PATENTES
Dia 24 de agõ.sto de 1964:
• Notificação:
Uma vez decorrido o prazo do
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n. 4.048 de 29-12-61 e mais
Dez Dias - para eventua is juntadas de recursos, e do mesmo não
se tendo Valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a este Departamento, a
fim de efetuarem o pagamento da
taxa final concernentes a expedição dos resp , ctivos certificados,
dentro do prazo de Sessenta Dias
- na forma do parágrafo único
do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
PRIVILÊGIO DE INVENCAO
DEFERIDOS
9.'érmos:
N. 112.829 - Nôvo Processo de
Autulesi de Proteinas de Peixa Joseph Marie Leon Paul Cosyns
N. 114.115 - Aperfeiçoalientos
.na ou Relativos a Derivados de
Compostos tendo uni núcleo heterociclico contendo Ni • rroganio Cíclico de caráter arorr itico - N V
Gloeilamponf, ,brieken
•i
N. 116.067 - M tquinas Para
Ceifar Vegetais - Massey Fergu:on Austrália Limited.
N. 116.501 - Apar foiço amantes
em Aparelhos Automáticos Para
Fazer Girar o Esguicho em Rega
Po , Aspi, rsão - Giuseppo Zecchina to .
N. 116.651 - Composições Ervicidas e Processo Para Controlar
evg. , tação Indesejável - Farbetifrbri Icon Bayer Aktiengesellschaft
1,1 Dl Oxido de
N. 113 60$
2 Tio Chino Meta 1,2 Eenzisoti
zolin 3 Ona processo para preparar um 'Vivo tio cianato e cotopn-

sição fungicida contendo o mesmo
- Rohni & Hajas Co.
N. 118.912 - Aperfeiçoamentos
era Máquinas Para Beneficiar Café - S.A. Londrina Industrial
Comércio e Representações Sal:.
N. 119.346 - Processo de Preparar Fungicos e de Prevenir
Controlar e Erradicar Doenças Vegetais Produzidas Por Fungos e
Composições Para Êsse Fim Pabst Brewing Co.
N. 119.344 - Processo Para
Preparar Um Nôvo Sulfito Composições Fungicidas Contendo o
mesmo e Processo Para Proteger
Plantas Contra Fungi Rohm
Haas Co.
N. 119.600 - Processo de Obtenção de Novas Colchicinas Rousse' Uclaf.
N. 119.801 - Um Utensillo Para Formar Massas AlimenticiaS
Conhecidas como Gnocchi - Metalúrgica Wilma Ltda.
N. 119.903 - Aperfeiçoamentos
em ou Relativos a Máquinas Para Manipular Fumo - Molins Ma.
china Co. Limited.
N. 119.904 - Aperfeiçoamentos
em ou Relativas a Máquinas Para
Manipular Fumo - Motins Machine Co Limi ted
N. 120.354 - Aperfeiçoamentos
em Inseticidas e Fosfatos de V i
-nil()Procesaudção
e Composições Contendo os,Mesmos - Allied Chemical Corp.
N. 120.454 - Aperfeiçoamentos
em ou Relativos a Composições
Parasiticas - Imperial Chemical
Industries Limited,
N. 120.485 - Processo de Puja.
ficar Eoluções de Açucar de Modo
Contínuo - The American Sugar
Rofining Co.
N. 121.104 - Processo Para
Soldar Por Injeções em Moldes,
' Fios Telas e Partes Flexíveis de
Plásticos e Moldadas Simultanaa,
mente - Artefatos de Precisão
Tacnailon S.A.
N. 121.193 - Aperfeiçoamentos
em Máquina Para Quebrar Cdco
Babaçú e Semelhantes - Amara
, Vasconcellos.
N. 121.309 - Processe Para
Temperar Alimentos - Takeda
Pharinac e utical Industries Ltd.

N. 121.365 - Processo Para
Preparar 11 A Hidroxi A Nor Progesterona, - Olin Mathieson Chemical Corp.
N. 121.731 - Processo Para a
Preparação de Alimentos de Palaladar Aperfeiçoado e Valor Nutritivo Aumentado - Stamicarbon
N V.
N. 122.034 - Processo de Trans
formação der Casca de Arroz em
Celulose, Com Emprêgo de Prenaa,
Hidráulica o Um Mis g urador Alfredo Skala Lanski,
N. 122.408 - Capinadeira Motorizada Para Traballhar na Manutenção de Estradas - Luigi
drin.
N. 122.465 - N'õvo Rompço de
Ferraduras Para Solipedes - José
Coelho Pinto.
N. 122.488 - Aperfeiçoamentos
Era Ou Relativos a Aparelhos Pd...
ra Tratamento de Liquidos
Wright Hargreaves Englneering
EHA Jobb Limited.
N. 123.010 - Produtos e Pro.casso Para Combater Nematcdos
Fitoparasitários - J. R. Geigy
S.A.
N. 123.769 - Processo Para rratamento Térmico de Mkteriais Homogeneizados - Chemietron_Corp.
N. 123.892 - Composicões Herblcidas Compreendendo Benzaidoximas - Shell Re p earch Limited.
N. 123.947 - Novos Compostos
Herbicidas e Processos de Preparação e Aplicacão dos Mrn SMc4 E I Du Pont de Nemours And.
Co.
N. 124.103 - Aperfeiçoamento
Em Enciaaadeiras Elétricas - Pieter Dijkinga.
N. 126.122 - Ceifadeira Para
Agricultura - Massey Ferguson
Limited.
N. 124.150 - Processo Para a
-Producão de Produto Comestível À,
Base de Batatas - W.M. Stewart
& Arnold Limited;
W 124.493 - Tripa artifiCial e seu
processo de fabricação - Societe Civile
das Produits Lifine,
No 124.669 - Processo para a p..•
pararão (.13:. condimento - Ajinomoto
Co Inc.
1\/' 126.903 - Aperfeçoamen'os em
rolo para cortor massas - Insula Indds-

tria Sulamericana de Máquinas Socieda4
de Anônima.
N° 127.009 - Processo de prepara.
ção de novos compostos orgânicos de
fósforo e composições contendo os mesa
mos para combater pragas - Ciba Se..
ciete AnonJ.me.
N° 127.124 - Processo de preparar
amido ou fenda e produto derivados da
batata da mandioca e de plantas similares - Stamicarbon N. V.
N° 127.136 - Compostos orgánicot
de mercúrio e processo de produção doa
mesmos - Chugal Seiyaku Kabushild
Kaisha.

N° 127.280 - Dispositivo para arraa•
car tocos - Antonio Lins Mala Go.
mes.
1\19 127.344 - Máquina anfibia para
transplante automático das mudas de
arroz - Angelo Valdi.
N9 127.352 - Processo para fabricar

adubos de fosfato de pulverização extremamente fina - Chemische Werke
Albert.
N° 127.354 - Processos para aumea.
tar ativ:dades microbianas - Amermaa
Home Pioducts Corp .
N° 128.663 - Um gazeificador para
produzir gazes ou vapores para matei
tgrmigas saúvas - Zacarias de Oliveira Brasil.
N° 139.021 - Processo Para o trata.

mento de resíduos da prensagem de
óleos - Helmut Bock.
N9 141.666 - Aperfeiçoamentos em
roçadeiras - Arador Máquinas e Iam..
plementos Agrícolas Sociedade Antal.
ma.
N9 146.385 - Aperfeiçoamentos cai

irrigadores para plantaçbes - K. Ono^
Companhia Limitada,
MODELO DE UTILIDADE
DEFERIDOS

N° 120.301 - Del!o Ferro - NU°
tipo de anzol automático.

N° 124.606 - Nemo tipo de válvula
para pulverizadores com botãointerrup.
tor - Yashitada Otake.
EXIGÊNCIAS
N° 127.833 - Joseph A. Pullen
Satisfaça exigência.
129.619 - North Atnerican
gar Industries Incorporated - Satisfa.

ça exigência.

Expediente do Serviço de Recepção
InlormacIto e Expedição
Exigências
Rio 24 de agósto de 1964

Gráf ca Romiti Limitada -

proc.

rogaçào da patente de número 2.173
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----EXPEDIENTE

- As Repartições PUblicaa
deverão remeter • o expediente
'destinado ai publicação nos -jorDEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL.
nais, diáriamente. até ás 15 horas.
ORRISTOR . GEIFIAL
As reclamações pertinenALBERTO DE-BRITO PEREIRA
tes à matéria retribuída, nos caena Rackaoo
ettams na.
sos de erros ou omissée.a. deverão criam De saaviço na aeueLicaçaaa
FLORIANO GUIMARÃES
MURILO FERREIRA ALVES
ser formuladas por eacrito.
Seção de Redação. das 9 às 17,30
_ DIÁRIO OFICIAL
horas, no máximo até 72 horas
após a saída dos órgãos oficiais.
^f ec Co do oub*Moldado do ospedierdd do Odpmetam*"Ild
- Os originais deverão ser
Ndlareanni o. Propriddlado •ndudtrtal de fdlinkétérto
dactilografados e autenticados,
O. Incl4atrla O Commorcio
ressalvadas. por quem de direito.
inipresse nas oficinas do Departamento M . lenptemsa Nacional
rasuras e emendas.
ASSINATURAS
- Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
PuNCIONÁRIOS
assinaturas poder-se-ão tomar, REPARTIOES E PARTICULARES
Capital e Interior:
Capital é Interior:
em qualquer época, por seis meSeS -OU um ano.
600,00 Semestre .
Semestre . .... Cr$
Cr$
450.00
Cr$. 1.200,00 Ano.
Cr$
As assinaturas vencidas Ano .
900,00
poderão ser suspensa'? sem aviso
Exterior:
Exterior:
i
prévio.
Ano.
Cr$ 1.300.00 Ano •
Cr$ 1.000,00
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali- registro, o mis c o ano em que jornais, devem os assinantes prodade de suas assinaturas, na findará.
vicknciar a respectiva renovaçáo
parte superior do enderéço vão A fim de evitar solução de com antecedência rninima de
Impressos o número do talão de continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.

.

Modelo de. utilidade - Preste esclareci-mentos.
Manufatura de Brinquedos Estrela
Sociedade Anónima - Na restauração
da patente número 47.472 - Privilégio
de invenção - Pague a taxa de restaueação.
N° 118.353 - Edmundo Vidal Cumpra a exigência.
Norifical:ões
convelado Owens Renais Glaes
Company A 'comparecer a este Departemento a fim de efetuas o pagamene
to cia taxa final do ténzio número
118.435 - Privilégio de invenção.
C convidado Satoshi Radano - A
eemparecer a este Departamenio. a fim
de efeutar o pagamento da taxa fios:
do termo número 119.746 - Medeio
industrial.
Arquivamepro de Processas
Ficam os protessos abaixo merxi~dos. arquivados por ordem do &ratear
Pirctor:
Ferinos:
N.' 104;567 - Privileçee de invenção.
Herbert Schrnidt N I 166.631
Pmilégio de invenção.
N^ 108.066 - Herhert . Sclanii-dt Povilegio de inveneão.
Raweered
N" 108.517 O i.cy - Privilégio de invenção.
N" 110.849 - D. José Morollan de
Cos. - Privilégio de invenção.
N° 111:122 - Comercial e Técnica
Privi'eleeina Coternaq Limitada
invenção.
tlb
N" 111.519 - ludústria e Comércio
de Canetas Peot Pen do Brasil Limitada - Privilégio de invenção.
N.' 111.594 - Luiz Corrêa de Freitas - Modelo de utilidade.

F.gósto de 1964
- As Repartições Pública*
cingir-se-ão às assinaturas armaii,
renovadas até 29 de fevereiro da
cada ano e às inkiaclas, em qual.i
quer época, pelas órgãos compee tentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valdres acoMpanhadoa
de esclarecimentos quanto à str4
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente chea
que ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Deporta,
mento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edifões
dos órgãos oficiais só se fornece,.
são aos assinantes que os sone&
tarem no ato da assinatura.
O funcionário pálaiico fe. •
deral. para fazer las ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assi.
iarara.
- O custo de fada eaeraplar
atrasado dos órgãos ofieials
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 050. se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00. por ano
decorrido

•N° 12.1413 - Senpo Enolcihara -1 1\1" 121.617 - E. I. Du Pont de i N° 144.832
li balara Rodriguee
Modelo de utilidade.
Nemnurs And Company - Privilégio! ' -Preeleégio de invenção.
-1\l" 112.475 - Vicente de Pauta Pro- de invenção.
Ne 144.944 -.Hervai Gonçalves de
venzano - Modelo de utilidade.
124.449-- João Carlos Chatiapa-' Oliveira - Motfiili de utihdadee
N° 113.142 - Maquinaria Trete' Sei N.' 115.116 - B. Victor Rreiaf
Norte de Espaiia Sociedade Anónima
Pr'vilégi° de inenç`ic''
12 4.e81 - Moacir Meuxi Pinto 'Privilégio de invenção.
14.atesa - Priv.leTo de invenção.
•
Priveégio de invenção..
N9 113.349 -_ Rodoll Grunwald
N° 145.558 - Kurt Abulem. - Mc»
Modelo de uelidede.
N° 140.773 - Notieru. Maehilo --1 delo de utilidade.,
Petronio lelarcus de Modelo industrial.
N° 413.134
i Ns. 145.567 - 145.563 - •Edgard
Garcia Ramos - Privilegiei de inven- N o 140.b17
Mo- Dlas de Moura Din or Privilewo de
João Coppa
ção.
joveiaçâo.
dela industrial.
N° 13.931 - Laborter Indústria e N° 192.2s80 - Cuseppe Clainsbe
. rg
146.tbei - Shog,o Murata e VoaiComércio de Artefatos de Borracha e i e Albert Weller - Modelo
togo, Goto - Modelo iodustrial.
Latex importação e Exportação Socie-p le° 113.323 -e. Moacyr A. Mafieii N° 116.096 - Benjamim Zaeorta dado Anónima - Privilége> de inven- tI Compunha Limitada - Modelo in- • Modelo de utedeade.
ção.
dustrial.
N° 117.615 - Mohamcd Bacher ArN° 115.829 - Francisco Salsas SerN° 143.405 - Elevadores Sehindler meti jamal - Privilégio ele Invençeo.
ra - Privilégio de invenção.
do Brasil Sociedade Anão me - PriviN" 48.899 - Bratens Fabrieeo N° 15.907 - Sociedade Eletromeca- légio de invenção..
Privilégio
de invenção.
Eftntiinda
Fernandes
ler
143.857
nica Daniel-som Limitada - Privilégio
Ns.
149.114
- 149.115 - 149.117,
de invenção.
.
de Souza Sobrinho - Privilégio de 'isEnetec - Empresa Técnica de AsN° 110.679
Pandeh Haralmnbos vençâo.
Haralambidis - Privilégio de Invenção. No 143.858 - Henio Albuquerque sistência Comere.ai 'Limitado - A quivem-se os processos.
N° 116.841 - Olavo Duarte de Br- IPeeao. - Modelo de utilidade.
1 N° 143.859 - Heree Albuquerquer
Moda de utilidade.
roa
Dwersos
Djalma de Olivee-a Pessoa - Modelo de utilidade.
1\1%' 127.129
- Modelo de utilidade.
Humberto Nobre lelenees e joecp Gralel° 143.860 - Hendo Albuquerque
benweçer - No pedido de restabreção
N° 118.299 - N. V. Philips' Gloel- Pessoa.
lampenfabrieken Privilégio de invenda patente número 42.200 - Privilégio
N° 144.026 - Carleee Zuchermann - de invenção - Arquive-se o peredo.
ção.
Privilégio de invenção.
N°118.320 - Paulo Kerneny
Pri- N° 144.096 - Feres Companhia Ahbott Loboratories - No pedido de
vilégio de invenção.
-apostila da patente número 61.254 - - Modelo de utildiade.
N• 118.819 - Alvaro Fernando Goa-. Limitada
N° 241.462 - Case:*o Aibrozewicz Privilégio de invençeo - Faça-se
, • :Toszefez ;- Modelo industrial.
Filho
iviodelo
de
utilidade.
ela.
N° 119.076
Syro da Silva - MoN' 144.522
Bacesche Aniln te Soda Fui» 1:
delo de utilidade.
Saioahy Radano N° 119.188 - Rege Net:orla/e Des Modelo industriai.
tiengeselechaft - No ped.do- d, aposN9 114.550 - Adelino doe Santos - tila da patente número 68.42i -- PriUsines Renault - Firivilègto de invenção.
Privilégio de liaveneeo.
vilégio de. invenção - Faça-se poseN° 119,292 - Abbatepaulo Limeada
N* 144.551 - Aderimo doi Santos Ta, .
- Modelo de utilidade.
'de invenção..
•tompaenie Frauçaise Dcs Veniéret
N° 119.360 - Wihnot Breeden Li- - Privilégio
tolerantes - No pedido de apestile
N°
144.684
Sebastião
de
Soyea
Privilégio de invenção.
mited
- Main - Modelo de mi/idade.
na Weette número 69.153 .-e- légio
N° 119.442 - Istvan Klause - Pride inveação - Ret'f que-se por epesti.
N° 144.694 - Geerime Gulniarãe
selegio de invenção.
la .
N° 119.457 - Soai Maria Perrone Modelo de utilidade.
•
.
Simone Mara .lentoinette Redouee
- Privilégio da Invenção.
IV 144.771 - Gerino Guimarães
nomes - No pedido de apostila na
N° 120.653 - Regie Natinale Des PY-rvilégio de invenção.
Usines Renault.- Privilégio de inven- N° 144.815-- Cleber Machado Neto patente número 69.508 - Privilegie de
-- Modelo de aiilldnde
Inven çã o - Retifique por apeetila.
tan.

L
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EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
N. 406.434 - Irineu Alves PaINFORMAÇÃO E EXPEDIÇÃO
checo.
N. 406.666 - Magazin Macei
EXIGÊNCIAS
Ltda. • •
• N. 406.819 - Manoel Pereira
• Dia 24 de agósto dt 196t
Silva & Cia. Ltda.
Metalúrgica Triángula - Opoente da
N. 406.922 - Arbra Armazenamarca número 431.757 - Cumpri a dera Brasileira Ltda.
exigência.
N. 406.926 - Indústria do Arlv 655.956 - Conitrutora Nunes Po- tefatos do Borracha e Auto Peças
vo,nse L:mitada - Cumpra a exigén- "Vaner" Ltda.. ci,t .
N. 406.929 - Oswaldo Vendramini.
DIVERSOS
N'. 407.129
Joinco Jóias IP.
N" 378.676 - Café e Bar Liceu Li- dústrie. e Comércio Ltda.
mitada - Arquive-se o processo.
N. (07.174 - Irmãos Castello
-Dmnco Ltda.
N. 407.466 - Claudio AlexanCtiAMADA . PARA PAGAMENTO
drino Pavan.
DA TAXA FINAL
N. 407.598 - "Silvana" Indús•
São convidados os requerentes abaixo tria e Comércio Ltda.
N. 407.639 - Olímpio das Chamencionados a comparecerem a este
Departamento a fim de efetuarem o pa- gas Leite Júnior.
gamento da taxa final dos seguintes
N. 407.650 - Hotel das Fontes
processos de marca.
Ltda.
1\1° 140.H7 - Marca: Mylose' N. 408.432 Bar e Café Caribe
Aktiebolaget B. Bcrgstrom
Co,
Ltda.
N" 144./05 - Marca: Cacique .N. 408.610 - Indusplástica ArIdelú.str,a e Comércio de Fogos G,.cique tefatos
Plásticos Ltda.
Sociedade Anónima.
N. 422.578 - Haritium MuraN" 396.88t - Marca: C. F. M. Companhia Fabr.cadora de Materiai Ele- dian,
trico C. F. M.
Dr, 420.445 -- Importadora ê
N° 397,857 -- Marca: Morrão Brad Exnortadora Rosário Ltd.a.
N. 428.447 - Im p ortadOra e
Rodrigo de Govêa.
/4" 484.216 - Marca: Kelly - Exportadora Rosário Ltda.
N. 427.728 - Bar e Café ReKelly Indústria e Comercio Limitc.da.
N., 531.284 - Marca: Civei - Ci- boueas Ltda.
N. 442 008 - Auto Viacão Emvel Construções Indústria Viação e Enprrerarins Reunidos S.A. AER.
uer,haria Sociedade Anônima.
N. 444.895 - Pedro Nicoletti
1V 9 531.286 - Marca: (vel - CiN. 445.595 - Importadora Quin
vel Construções Indústria Viaçáo e Entas Ltda.
genhar:a Sociedade Anónima.
/%1 " 596 - Importadora QuinTermos:
tas Ltda.
'1,1 5. 797 - Cepauto ComerN. 593.651 - Nome Comercial:
rronertadora e Exportadora de
Lura. as indústria e Comercio
aeso perns Ltda.
Lumegás Indústria e
mitaaa.
N. 445 919 - Equipamentos
Comércio Ltda.
Fl oro mer-snicos Jogan Ltda.
• 44(4 7aa
minon Timotheo
ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
N. 446 P21 - Ropresentaeões
DE MARCAS
Vrreçn r Ltda,
N. 446.889 - Roberto AntinoN. 187.851
J . C . Rebello
gene.
Amaral.
N. 262.691 - Sebastião Colom- M e- ,r i449 022 - Companhia Na'T'neldn Wovn América.
bo Sobrinho.
N 4-49.284
Cenase. Casa NaN. 341.340 - Laboratório Zam- efra•,1
4.s pomAnt-aq Ltda.
belotti S.A.
nrg anização Téc•
4Q. 37!
N. 366.100 - Russei Chemical
.e; eo Trobitrial Ltda..
8. A .
do iirnnrsq
N. 368.298 - Sociedade de Tera50 221 - 450 222 raplanagem Planaltina Ltda.
nebPe S.A. Engenharia
N. 380.245 - Oliveira & Duarte e ragoo.ria.
Ltda.
N Ago 51R - Antônio de AlmeiN. 387.6G6 - Indústria Text'a a., V111, e,
Eski Ltda.
N. 450 539 - Comercia/ ShizN. 403.327 - A. Mendes, Pa- lo okn do P r ssit Ltda.
" "" n17 - Luigl Toschl &
péis.
r,tda.
N. 403.521 - Undino Fernan14' 450.611 - Dr. Múclo Athayda Monteiro.
N. 403.782 - Indústria e Co- de.
mércio Santa Pé Ltda.
rr d a l] 720 -- Editora DiscoraN. 403.787 - indústria e 0aT rIn
inércia Santa Fé Ltdat
,o 77 1 - Vicente Marin°.
Pn..npllng
A,1 aon
N. 403.926 - Usina Indiana
plynrilon
grh
ons
14
&RI
5 A. Açucar e Alcool.
w.o.eoreentaria
Rodes
LiN. 405.559 - Indústria de Meias ,,,,,E4.^An
Mafinha Ltda.
•
tl 1 et.4(1
Construtora São
N. 405.774 - José Policarpo Fia
KUHrri e Josino de Barriu Figueira:
'NT A g i P•Z R ArtignS
N 406 124 - Antônio Sieánici
P . -st we e r “-ôrins Ltda.
d.. coaveia e Sá.
"f lf1 gQ 9 - A. d p Paula MaN 406 412 - Expresso Brasilra.
c:h...ta,
ro Viação S.A.
N. 408.413 - Expresso BrasileiN. 452 012 - Texigrarid 'Indusro 'Viação S.A'.
trial de Tecidos Lt.ds

Agasto de 1964 3199

N. 452.606 - Pedro Cabral.
N. 452.621 - Comercial Importadora Heller S.A.
N. 452.645 - Auto Peças Luciana Ltda.
N. 452.714 - Pearson S.A. Indústria e Comércio.
N. 452.807 - José Raimundo
ae Gocloy Quintão.
N. 453.002 - Berlop Lubrificantes Indústria e Comércio Ltda.
N. 453.044 - Saramago lnciustriaa e de Representações Ltda.
N. 453.084 - Máquinas e Paramentas "WG" Exportação e Importação Ltda.
N. 453.101 - Fortunato Abitbol.
N. 453.215 - Kensi Higa.
N. 466.304 - Dimacol Representações Ltda.
N. '468.320 - Importadora e
Distribuidora Day-Lon Ltda.
N. "466 336 - (Wrape Comercial Importadora Ltda.
• 11 466 364 - Tipografia Ogum
Ltda.
N. 466.372 - te Coin Modas
Ltda.
N. 486 383 - F. Vicente Binnos S.A. Cordas e Barbantes
N. 46A.70g •n•• Eletrome Câni ca
TPutobrás Ltdsd.
N. 466.408
Droga-Dutra Llmitada
N. 406.411 - Sociedade Brasileira t; n enleadOs Durnilex Ltda.
N. 466 412 - Sociedade Brasileir^
r^v^gdo8 T1 , /""flex Ltda.
N. 466.420 - Antônio da Costa
Lei+ So 1reto.
N. 466.458 - Fedias Ltda.
Soried^" Tndustrial e Mercantil,
N. 405.478 - Sociednde Impornortndora, C. Itoh do
BrP R11 Ltda.
N. 456 493 - P. Leite S.A.
~.•

N. 466 512 - Cioruçrein Industri "
re-mrlos rerv Ltda.
" g 513 - Wald ir da Rt+cha
Cs rva ihn
N. 46 528 - A griaves indústria e comércio AgropecuáriaLILouis 5' James.
a 5R
Sorindade Bôa
Vi-fn I4 A 1Vri néricsa Ltda.
4;11:fig0..-aComissaria Algori• N
o 'e
Ltda.
" 406.562 - Parque Bola Vista
Veia.
N. 468.578 - Benfef 13 A Inrea,Areja
renr)ortneft.0.
7nT A *6 845 - Metalúrgica WalN.

á art

NI n -

N. 46.762 - Rov1 Decoraeôal
Ltda.
N. 46..769
Honali, .Comérci0
& Indústria de Cerâmica Ltda.
N. 466.775 - Casa dos Toca.
Discos Ltda.
N. 466.780 - Magarge, Materiais Para Escritório Ltda.
N. 4o6.788 - Bar e Lanchca
Guaicufus Ltda.
N. 466.792 - Posto Guerreiro
Ltda.
N. 466.795 - Bijouterias Urna
Ilda.
N. 466.798 - Gráfica Europa
Ltda.
N. 466.798 - Ibramar ImóveLa
e Administração Ltda.
N. 466.807 - INL* e Lanches
Bras italico Ltda.
N. 466 808 - Cerealistica Somais Ltda.
Na. 466.811 - 466 812 - Colo..
dera Sul Americana Ltda.
N. 466.815 - Indústria de Peças e Acessórios J.L. Ltda.
N. 46 n .843 - Morsing Cabos de
Aço Ltda.
N. 486.896 - Olida Filmes Li.
mItada,
N. 486.923 - Mario Bittencourt
Sampaio.
14. 466.924
Armando WaKI.
linni.
N. 632.984 - Abilio Cepera Arquive-se os processos.
FX1,F,DIFNTE DAS DIVISÕES E
DAS SECCYRS - REPUPLTraDO
POR TER SATDn OM
INCORREÇÕES
Dia, 24 de agôsto de 1964:
Notificação:
Uma vez decorrido o P razo do
recurso previsto pelo artigo 14 Ia
Lei n. 4.048 de 29-12-61 e mais
Dez DICA - para eventuais iursta.
das de recursos, e cin mesmo nact
se te.ido valido nenhum interessa.
do. ficam notificados n8 requ.ren_
tes abaixo menci onados a comparecerem o êste Departamento, a
fim de efetuarem n pagamento da
taxa final concernentes a expedicão Oos respectivos certificildm
dentro clo nrazn de Sessenta D:tul
- na forma do narágrafn
do arti go 134 do Código da Propriedlle Industrial.
MARCAS DEFERIDAS
N. 405.929 - São Jorge --

classe 8 - Auto Peças São Jugo
ter Ltdtzt.
?st 4A R 662 - Moraes & Basa- Ltda.

N. 411.938 - Noticias Gráfteas
classe 32 - Nelson Gouv,tia,
Eletromecãnica Co.tc16..
N. 411.953 - Cruzeiro do Sul
TO'' Vlolatos
Gillette Tech - classe 11 - OeLd
S.A. Comércio Tndfistrla.
A .,! .7,
Awn1, de pe_ letta Safety Razor Company Of..
Braztl.
coa e Acessórios Motolambre
N. 411.992 - Xarope Fino
classe 43 - E. IVIP nograsr4.71.8
Jorge' Ernesto
so 8 A. Distilaria Beuard,
s t é "/ 4N
N. 412 084 - Expressn GabrieMoo Eletrônica
l e me chssa 21 - Transtrrtadora Ri-Grou-Sul Ltda. - Para
N. 466.748 - Alce Eletrônica os
pt.VgnS
discriminados expressaMenta.
RR 74.9 Alce Fintrônie^
4•An
N . -412 113 - Flõr d'a Tanque
4^ - Amir Catão
4q(4 7 5 5 Singg.
-N. '4 RN
- int ere'ráfien
_
Ns. 486 757 - 466 758 - Ribei- e.lasso 50398
- Intagráfica Indúsro, Publicidade e Editora Ltda.
tria Lt.Sz
n

N 4 4 R 7n7
Te"- ' q
A
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RESTAURAÇA0 DE MARCAS
N. ã69.086 - Terramonte classe 36 - Representações Terramonte, Ltda. - Concedo a restauração.
N. 400.576 Fartai - eosse
2 - Ely Barbou, da Silva - Concedo a restauração:
Restaurei° de Nome Comercia?

N.o 412.220 - Expresso Joinvillense Ltda. - Expresso Joinvallense
Ltda. - Concedo a restauração.
Nome Comerciak Deferido

N.° 412.134 - Arquitetura e
Construções AcrOpolis S. A. - Arquitetura e Construções Acrapelia S.
A. - Art. 109.
Título de Estabelecimento Deferido

N.o 246.807 - Fábrica de Roupas
Canadá - classe 36 - lialabl k Filhos Ltda. - Art. 117 n.o 1.
N.o 411.767 - Edifício Julio Ceras' Incorporações de Zygrount Beitler - classe 33 - Zygnaunt Beitler - art. 117.
NP 412.049 - Armazém Seleto
- clames 41 - 42 - 43 - 46 Casas Gaio Matei S. A. - Art. 117.
N. 412.052 - Armazém São Carlos - classes 41 - 42 - 43 - 46
- CasM Gaio lVfarti S. A. - Artige 117,
N.o 412.143 - Casa Arlindo classe 36 - Casa Arlindo Vestuário
Ltda. - Art. 117.
N.o 412.243 - TM Feira Nacional de Utilidades Domésticas - Classes 6 - 8 - 1/ - 15 - 26 - 28
- 31 - 34 -- 33 - 40 - Alan-itera Machado Comércio e Empreendimentos Ltda. - Art. 117 inclusive
a dast, 33.
•
N.° 4/2.244 - UD Feiee Nadoual de Utilidades Xromésticea Aicantara Machado . Comércio e Empreendiment o s Ltda. - Art. 117
• Inclusive a classe 33.
N.° 412.245 - I.1D Feita .Nacional de Utilidades Doméstica* - classe; 6 - 8 - 11 -- 15 -- 26 - 28
- 31 - 34 40 - 33 - Alcântara Machado Comércio e Emprazedimentosdimentos Ltda. - inclusive
na classe 33 - art. 117.
N.o 412.246 - UD Veiem Nacional de Utilidades Darnéstic as - ciasses 6- 8 - 11 - 15 -- 26 - 28
- 31 - 34 - 33 - 40' - Alcântara Machado Comércio e Empreendimentos Ltda. - Art. 117 - inclusive a classe 33.
N.° 412.333 - Edifício l4 arrhel
de Ferro classe 33 - Condomínio
Edifício Marechal de Ferra - Artign 117.
Marca. Indeferida"

bisnagae e outros - requerente: rendariae 0 mis cursespendentes 3 ;e
Moysés liudin.
requerehre : N. V. PhilipteGloeilamN.° 498.642 - Cia. Comercial de
eenfabr ielren. - To%) para onze porre
N.? 124.146 - priVilegie
Vidros do Brasil C.V.B., - Turno
Aperfeiçoamentee em ou tor reivindicados.
sem efeito o despacho de fie. 6 v. in veaçie
N.° 111.651 - privilégio de inune que arquivei o processo para referentes a diapositivos de forneci- venção - Processo para aumentar
mento de corrente do tipo que inclui
o fim de ir o processo à S. Prorrocircuito transistor., requetente o valor económico . da animeis de
gação visto tratar-se de prorrookio um
para: N. V. Philipe'Gloeilempenfa- criação - requerente; Armam And
Company. - Total para cinco isenhtieken.
•
N o 124.628 - modelo de utili- tou
NÓTICIÁRIO
dade - Nevo tipo de iene de pasN.° 111.799 - privilégio de insar roupa 1-- requerente: Tenichi venção - Processo para a fabrica.
RetificeSes
- Fukuchime.
çâo e aplicação de novos corantes soFicam as pontos,: abaixo mencionaN.° 125.675 - privilégio de in- láveis em água - requerente: Imdos, retificados por terem saído com venção - Processo pare produzir perial Chernical industries Limited.
incorreções em dezenove de agOsto substancias graxas alimenticlaa • de
NP 116.615 - privilégio de' inda 1964:
agentes gordurosoe para as mesmas venção - Processo para extrair en- requerente: Andemo" Clayton Lie xofre de material que contém enTérrnos:
xofre elementar - requerente; Char- Co.
les Hendereon Simpson - Fica reN.o 100.500 - privilegio de inN.° 136.241 - privilégio de in- tificado no interior do ponto a p irte
venção - Peocesso Para a produção venção
- Caixa de matéria plásti- seguinte: alifetico sofvente tendo de
de monóxido de carbono e h:cfrogesilo - requerente Para : nxac° • Pe ca peru garrafas - requerente: Mau- 7 a 28 átomos de carbono etc. etc.
Kammandit Geselischalt.
-velopmntCrai. ser
N.° 117.498 - prieliégio de inN.° 151.839 - modelo de MIEN.° 109.892 - privilégio de 'in- trade
venção - Processo para produção de
Aperfeiçoamentos
em
chaves
venção e- Processo de termo-moldamdandas
fenda - requerente: Onealria pecas formadas gem de Ifuninas térma-plásticas - re- de
particularmente de anéi, para manBarros
Santamaria.
querente para: IIedwin Corporation.
N.° 153.936 -. modélo de utili eais de esferas - requerente; SebasN.° 113.388 - privilégio de in- dada
- Nevo elemento de fixacãe tian Messersclunirit: 1 - Prezasse
venção - Nevo produto industrial por tração
e encaixe - requerente: para produção de peças moldadas
consistindo. num carame/o-apito - Roberto Della pedia.
perfilada', redondas; especialmente de
requerente; Trineo S.R.L.
Ficam os processos, acima men- anéis nem mancai, de, eaferas. ca- •
N.° 113.428 - privilégio do in- cionados, retificados por terem sai' racteriZ'ado pele fato de- utilizar. covenção - Aperfeiçoamentos eus pneu- do com iecorreçõee em 19 de ag(is- mo ponto de polida4 uma esfera usimáticos - requerente; Dunlop Rub- to de 1964.
naria cone precisão gwreetrie9 que
ber Company Limited para total
transformada em ama peça inedada
- Ficam retificado, es pontoe pu- que não requer winagena por fora.
de pontoe reivindicados; dez pontos.
N.° 213.667 - privilégio de in- blicados ens vinte de agasto de 1964 - Total de pontoe paro quatro reivenção -- Amortecedores de vibra- por te-em saído com incorreçaea:
vindicações.
ções borizontaia. de nítricos de eletro, N.° 117.905 - modero de utilida'Vermos:
ímãs, para eixos vibratórios - rede para: NaVo medeio, de armário
querente: Rodolpho Frederico Hoppe.
N.° 97.737 - privilégio de invenN.° 323.415 - privilégio de in- ção - Processo para produzir ara- pera. serviço de café-, chá ou similares requerente; 1,1eaalargica Boatnçart -- Rampa espalhadora para qu:1
orneei
alquilaminae se- der Ltda.
N.° 115.847 - privilégio de inmeça° - Engrenagem de mudança
de velocidade 'constantemente vari;ivel
- requerente: Gadelius ea Co. Aatiebolaget. - Total para dez pontos.
N.° 118.853
privilégio de
I
,
yeaçào para; Aperfeiçoamentos no
desfibramento de plantes tizteiS, es
- Coar a regulamentação de setas
Divessoa
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Preço: Cr$ 50,00

N.° 123.002 -- privilégio de invença° - Composições para coalhares
animais daninhos - requerente; Fara
benfabriken Bayer Aktiengesellschaft
- Fica retificada a terceira fórmula
omitida na publicação: - "Y" significa: - R' - OFI. R' - eu - X --e - N - é: ralancro Inteire maior
que ou - igual a - 2 e "M" é igual
a
O - etc: sie.
N.° 123.254 - privilégio de invenção: Válvula - requerente: Nib
Co. Inc.
N.° 136.141 - privilégio de invenção: Dispositivo de aferrolarnento
automático entre painéis do fecharwn-

N.o 411.732 - Maullin Roege classe 48 - Moullin Rouge Ind. e
Com. de Perfumar ia Ltda.
N.° 344.839 - Borr nie Printat, clame 42 - 11. Carby Distillery Limite&

A VENDA:
Cienabara
&alio de Vendas: Av, Rodriguee Alves, 1
Agência L Ministério 4:ia Fazenda
Atende-st a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal
- Em Brasília

'Titulo de Estabelecimento Indeferido

Na Sede do D. I N

NP 378.234 - Eletro Rádio Colambia -- classes g - 33 -, Cebos
=
ebr Arruda Pereira.
?

peeinhaente pairnaeces - requerente:
Ferbando Dias Fuentes.

Na

' Taarireg Chile elo brasil: 3° PavhisentO da EstirOto Rodoviária

to. eleveis -e requerente: Interuntional Mac Gregor Orgwilzetion f1 M.
0.0.).
N.o 115.007 - privilegia de invenção para: Um taro processe ifndustrial destinado a Se poder obter
nos produtos fendidas e molda-los.
de alimentação e fatmaceUticos. sena
pre-ernbalegenk concomitante ao eto de
fabricar. do soem a sairei° êl., dos
estarnoos. OU TOOU ;sés gh teve-tia o%
de enveAtório 04y ernbaragern e.5.Át.rnda
-

renverent0: F.mmennet Marie 1.an

Lel; er , )e GiThertcy TrabaTet.

N.° 125.016 - 1'...c4,1ãio de utilidade: Niive tipo ele re4cluina na ra

abanar e separar café a- requerente:
Riu/ Franaolin - fico. retificado a

Sexta-feira 28
ponto para: 1 - Nava tipo de máquina para abanar a separar cale caracterizada por ter um cilindro rotativo, aberto nos dois extremos, dotado de uma serie de perfuraçõas na
sua primeira metade e várias aberturas na segunda, que dão vazão ao
café, selecionadd, umas e outras as
impurezas sopradas por um ventilador
colocado na abertura frontal do cilindro. - Total para: dois pontos.
N.° 142.079 - modelo industrial
- Nevo modelo de porta-ferramenta
aplicável em tornos macânicos - requerente: Giovanni Grassi. -- Total
para: dois pontos.
Os pontos acima mencionados foram publicados com incorreções no
Boletim do dia 20 de agesto de 1964
com incorreoSes.
Oposições
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oposição ao termo 636.357 - marca:
S tare owollcs.
MesblàS. A. - oposição ao termo 631.919 - marca: Luxor.
1VIesbla S. A. - oposição ao termo 635.702 - marca: Iso Rapid.
Novaquímica Laboratórios S. A. oposição ao termo 629.648 -- marca:
Pilas.
Agia Aktiengeselischaft
oposição
ao termo 631.335 - marca; Printol.
Agfa Aktiengesellschaft - oposição
ao termo 631.625 - marca: Afa.
Vna Concha- Y Toro S A. - oposição ao termo 629.968 - marca:
El Toro.
Sapataria Científica Correto Ltda. oposicão ao termo 629.875 - marca:
Anatómico.
Dialida Lopez és Cia. Ltda. - oposição ao termo 629.852 - marca:
Coronel,
Dianda Lopez & Cia. Ltda. - oposição ao termo 629.851 - marca:
Coronel.
Dianda Lopez ta Cia. Ltda. - opo.
51440 ao termo 629.849 -- urutus:
Coronel.
Levar Brothers Port Sunlight Limited - oposição ao termo número 633.586 - marca: Vexsol.
Levar Brothers Port Sunlight Limited - oposição ao termo número 634.828 - marca: Salanil.
Fibravid S. A. Fibras de Vidro cposi aão ao termo 633.660 - marca: Filtrex.

Nutrisolo S. A. Adubos e Inseticidas - oposição ao termo 631.407 insígnia: Nutrifólio.
Eltex S. A. Indústria Téatil oposição ao termo 631.375 -- marca: Braneltex.
Nutrisolo S. A. Adubos e Inseticidas - oposição ao termo 631.408.
Ezio Messiato & Irmão - croosiaão
ao termo 631.595 - marca: Alambique de Barro.
Lily of Franca Inc. - oposição ao
tenho 629.694 - marca: Mim! do
France.
SOS medicina e Cirurgia de Urgemia Ltda. - oposição ao termo
Fibravid S. A. Fibras de Vidro 633.497 - título: SOS Sarviço Orgia- opos laã'o ao termo 633.659 - marnizaclo Seguro.
ca: Filtrem
SOS Medicina e Cirurgia do Ut•
Fibravid S. A. Fibras de Vidro gencia Ltda. - oposição ao termo oposlaiii ao termo 633.658 - mar533.498 - título: SOS Serviço Or- ca: Filtrex.
ganizado Seguro.
Levar Brothers Fora Sunlight LimiSOS Medicina e Cirurgia do Ur- tei - oposição ao termo número
gência Ltda. - oposição ao ter-no 632.487 - 'marca: Lourasol.
633.499 - título: SOS Serviço OrNational Biscuit Co. - onnsicão
ganizado Seguro.
ao tArmo 629.534 - marca: ProduSOS Medicina e Cirurgia de Ur- tos Rizzi.
gência Ltda. - oposição ao termo
Lavar Brothers Fort Sunlight Limi633.500 - título: SOS Serviço Or- ted - oposição ao termo número
ganizado Seguro.
633.460 - marca: Pine Sol.
Hoshimn Talai - oposição ao terSOS Medicina e Cirurgia da Urgência Ltda. - oposicão ao termo mo 629.572 - marca: Noroeste.
Sidema S. A. Comercia', Importa633.501 - título: SOS Se.rviçO Ordora - oposição ao termo número
ganizado Seguro.
633.502 - título: SOS Serviço Or- 630.899 - marca: Sod emÓve is.
ganizado Seguro.
Sidema S. A. Comercial ImportaSOS Medic:na e Cirurgia de Ur- dora - oposição ao termo número
gência Ltda. - oposição ao a'oono 630.898 - nome comercial: Sodema
SOS Medicina e Cirurgia de Ur- Móveis Utilidades Ltda. Sodemóveis.
&baia Ltda. - oposiaão ao termo
D apósit o
opular Super Mercado
633.503 - titulo: SOS Serviço Or- 5. A. oposicão ao termo 630.578
or : ".1do Seguro.
- título: O Tabuleiro da Baiana
SOS Madicina e Cirurgia de Ma Rest e Bar Ltda.
Orlai Ltda. - oposicão ao termo
Laboran Farmacêutica S. A. - opo633.504 - título: SOS Serviço Or- sição ao têrrno 636.551 - marca
2,u71:1H11 0 Seguro.
Vaiar.
Ravista 0a... is Ltda. - oposicão ao
De Minus Comer-coa a Indústria de
t, mio 626.752 - marca: Oásis.
Roupas S. A. - oposição ao termo
Vitória Publicidade e Iaoestimen- número 635.804 - marca: Milene.
tos Ltda. - oposição ao t çlrmo núDa- Millu Comercio e Indústria de
mero 628.915 - marca: Vttória.
Roupas
S. A. - oposição ao termo
C('''::/ Indústria Bahiana de Adonúmero 611.107 - marca: Venus Rebo. I. - oposição ao termo nú- vista
Feminina,
mero 632.944' - nome corne-c lal• Cia.
Moam Falida Laboratórios Raul
Ftn
de A linontos Cntrd S. A.
S. A. - oposição ao termo núvaikswagen do Brasil Innatriai e Leite
mero
629.175 - marca: Agribon.
Co' • '. 1 - cío de Automóveis • S. A. -}
" ra)s' .. iin eu raiano 636.103 - marca:1 Massa Falida Laboratórios Raul
Leite S. A. - oposição ao termo tiúHaatica.
V !, ,,vagen do Brasil Indústria e mem 629.175 - marca: Agribon.
Cu"
João Gomes Xavier es Cia. Ltda.
da Automóveis S. A. _
o
ao ternio 636 . 99 - marca: -- oposição ao termo 629.302 'ematica.
marca: Varina.
i* .WW:C41 do Brasil Irviústrla o
Albino Colucci - oposição ao ter.
,1•-• A p romOveis S. A. -' rt n 537 234 - marca: Nitza.
C.•

Formica Corp. - oposição ao termo , 629.134 - marca: Formaco.
O Reino da Dinamarca - oposição ao termo 629.542 - m arca:
Lurimar.
Cia. Siderúrgica Belgo Mineira oposição ao termo 631.012 - nome
comercial: BM Belsa de Metais Ltda.
Dianda Lopez Cia. Ltda. - oposição ao tenho 629.848 - marca:
Co ronil.
Comercial e Imobiliária Sol At S.A.
- oposição ao termo 629.546 - titulo; Solar Imóveis S. A.
Indústrias Reunidas Vidrobras S.A.
- oposição ao termo 630.615 - nome comercial: Vidro bon Indústrias
Reunidas S. A.
- D. F. Va:concellos S. A. Opima
e Mecânica de Alta Prec:são oposição ao termo 630.561 - marca:
Xappa.
Meias Waldorf S. A. Comércio e
Indústria - oposição ao termo nó•
mero 630.355 - nome comercial:
Cardinal Ltda. Organização de Vendas.
Elias Miguel Bumaruf - oposição

ao termo 630.638 - marca: Lord
Aston
Luiz Eliazar Nicolau - oposição
ao termo 633.579 - marca: Iracema.
Grandes Moinhos do Brasil S. A.
opos:çã o ao termo 191.986 marca: Olinda.
Indústrias Vallares S. A. - oposição ao termo 629.184 - nome comercial: Mecânica Atlas Ltda.
Jorge Wagner - oposição ao termo 632.522 - nome comercial: Geo
minas lida.
Cia. Industrial de Conservas Alimentícias Cica - oposição ao termo
n o 628.254 - marca: Fig. de EleIndústria e Comercio de Calçados
fante
Arco Flex S. A. - oposição ao termo 630.585 - titulo de estabelecimentor Arco Ltda.

Cia. Brasileira de Material Ferroviário Cobrasma - oposição ao termo 627.791 - marca.: Cobras.
CBE e Cia. Brasileira de Extrusão
oposição ao termo 628.631 marca: Magrico.
Construtora Brasília S. A. - oposição ao termo .628 585 - título:
Belsa de Imóveis de Brasília.
Cia. Progresso do Estado da Guanabara COPEG - oposição ao termo
n.° 629.540 - nome comercial:
COFEG Comercio de Ferro Guanabara Ltda.
COFAP Cia. Fabricadora de Peças
oposiceo ao termo 632.229 marca: COFAC.
COFAP Cia. Fabricadora de Peças - oposição ao termo 632.230 marca: COFAC.
COFAP Cia. Fabricadora de Peças - oposição ao termo 632.228
- marca COFAC.
Max Lowenstein S. A. Fábrica
Aliança de Artefato, de Metais oposição ao termo 631.922 - nome
comercial: Oficina Aliança Ltda. CESA Comercial Engenharia S.A.
oposição ao termo 632.121 marca: CESA.
Voz Teixeira th Cia. - oposição ao
termo 632.122 - marca: Santa Terezinha.
Anderson Clayton ta Co. S., A. Indústria o Comercio - oposição ao termo 632.000 - marca: São Luiz.
• Lab. Corti S. A. - oposição ao
termo 631.942 - marca: Protoban.
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COFAP Cia. Fabricadora de Pe.
ças - oposição ao termo 632.227
marca: COFAC.
Coméricio Representações e Enge•
nharia Tietê S. A. - oposição ao
tenho 632.131 - marca: Tietê.
Comercio Representações e Enge.
nharia Tietê S. A. - oposição ao
termo 632.132
marca; Tietê.
Cia. Cervejaria Brahma - oposição
ao termo 636.202 - marca: São SilS rec. Rhodiaceta - oposição ao ter.
vesto
mo 632.707 - marca: Terleve.
Restaurante São Luiz Ltda. - opa.
siçáo ao termo 632.000 - marcas
São Luiz.
Neuchatel Watch Co. Ltda. GMO
oposicão ao termo 629.947 - marcas
Neuchatel.
Lojas Cordial S. A. - oposição
ao termo 630.357 - marca: Can,
Annpiimag
dinal.
Ladústria e Comercio de
Controles Automáticos Ltda. - opod
Skí0 ao ternlo 630.384 -- marcas
Dimar.
Retifcca Romano S. A. Ind. e Comercio - oposição ao termo 630.426
- título de estabelecimento: Mima
tria de Pecas e Refrigeração Romano,
Cisne Têxtil S. A. Indústria e Comércio - 000sição ao termo 633.837
- marca: Emblemática com Figura
de Cisne.
Sitafer S. A. Comércio e Indústria
de Ferro - oposição ao termo nó.
mero 631.178 - marca: Sotefer.
Indústria Metalúrgica São Caetano
S. A. - oposição ao termo 631.310
- título: Carnet Diplomata.
Moinho Santa Rosa Ltda. - opoa
sição ao termo 631.452 - marca:
Santa Rosa.
Arakelian es Irmãos - °postei° ao
termo 631.757 - marca: Morlu.
Indústria Paulista de Aço S. A. -.a
oposição ao termo 631.798 - marca:
Paulista.
Caixotaria São Judas Tadeu Ltda.
- oposição ao termo 631.996 tulo: Carpintaria São Judas Tadeu.
Datar & Spasov Ltda. - oposição
ao termo 632.140 título: Mercearia
e Quitanda Oriente.
Metalúrgica Lex S. A. - oposição
ao termo 632.572 - marca: Rotex.
Fama Ferragens S. A. - oposição
ao termo 632.825 - marca: Fama
cor.
Toddy da Brasil S. A. - oposição
ao termo 634.426 - marca: Sovou,
ry Straws.
Asfaltos Califórnia S. A. - oposição ao termo 631.768 - nome co.
marcial: Comercial Califórnia Ltda.
Asfaltos Califórnia S. A. - oposição ao termo 631.767 - marcas
Califórnia.
Geoeral Electric Co. - oposição
ao termo 630.768 - marca ECL
Cerâmica São Caetano S. A. - oposição ao termo 632.114 - marcas
Plastibox.
Indústria e Comércio Ting Ltda. oposição ao termo 633.877 - marcas
Bemoreira Cia. Nacional de
dadas - oposição ao termo 629.509
- expressão: Bazar das Pechinchas.
Cia. Brasileira de Roupas - oP0.sital
o ao termo 624.349 - marcas
D
R Lando Pedrinha - oposição ao
termo 631.802 - marca: Enterostal.
Ind. de Meias Duran Ltda.
oposição ao termo 635.803
marcas
MD.

•
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beabra Cia. de Tecido* S. A. - Cia. laskostrial de Conservaa Alimen- Ótica • Precisão S. , A. - oposkao • Radia Corp. £4 America - opa.;
oposição 'ao táram 636.496 marca: tícias CA4 - oposição ao terra* nú- ao ternso 635.483 - marcas IA Pre- sição as termo 630.364 - marcas
RCAL
Cioba.
mero 578.409 - nome • comercial: cisão.
Soabra Cia. de Tocidos S. A. - Cieaf Companhia Industrial e Comer- I Fornecedora de Materiais Portem* Wilbars Peamon Litnited - opoS. A. -- oposição ao tenao 633 811 sição ao termo 634.645 - abarca:
*posição ao termo 636.497 - asares: cisa de Artefatos de Ferro.
Cato Form.
Ciabra.
Metro Indústria Walita S. A. - - marca: Fonema.
Emilio Ronnani 23; Cia. S. A. - apoAlumínio do Brasil S. A. - oposiSoabra Cia. de Tecidos S. A. - oposição ao termo 634.128 - marca:
sição ao termo 636.364 - marca: ção ao termo 634„800 marca:
oposição ao termo 636.500 - marcar
Alba,
Flamon Tecidos e Confecções Ltda. Presidente.
Ciabra.
Joseph Ilaacsoft h Soar Co. Soabra Cia. de Tecidos S. A. --- - oposição ao termo 632.792 - - Jorge C. do Amaral Ia Cia. Ltda.
eposiço ao termo 637.816 .- oposição ao termo 630.037 aposição ao termo 636.503 - marra: marca: Flamme.
titulo;
Brasão.
Flamon Tecidos • Confecçiiel Ltda.
Ma; Dois Gatinhos.
Ciabra.
- oposição ao termo 632.792 - Jorge C. do Amaral la Cia. Ltda. .Kaiaer Jeep Corp. - oposição ao
Fiber Industries Inc. - oposição marca; Framme.
- oposição ao termo 537.8» - termo 630.044 - título: Gipabna.
ao termo 634,228 - marca; FortaThe Lander Co. I n c. ..-.. • oposição marca: Brasão,
Boi-bonito S. A. Indústria da Boo.
leza da Lapa.
ao têrmo 633.363 - marca: Or Lonoposição
ao tártoo 634.723
racha
a
_
Farbenfabriken
Bayer
AktiengesellsSoabra Cia. de Tecidos S. A. - der.
marra;
chaft
oposição
ao
termo
número
Celanese Corp. of America - opoSherwin Williams do Brasil S A.
Fábrica de Cofres e Arquivos Bar- marca; Dralosta
tição ao termo 634.228 - marca: Tintas e Vernizes - oposição ao ter- 630.319
nardini S. A. - oposição ao termo
Farbenfabriken
Bayer
Aktiengesells, Fortaleza da Lapa.
marca: Iris.
mo 635.899
- oposição ao termo número 633.061 - nome comercial: Casa
Joaquim Rodrigues de Almeida - chaft
Bernardino Comercial e Importadora
Time Incorporated - oposição ao
630.318 - marca; Dralan.
oposição
ao
termo
635.321.
termo 632.433 - marca: A Marcha
Farbenfabrilicen Bayer AktiengesellsJoaquim
Rodrigues
de
Almeida
do Mundo.
- oposição ao firma nanar°
fumariaa Phobo R A. - cipo;.
oposição ao termo 645.515 , - marca: chaft
630.317 - marca; Dralan.
()ira m S. A. Consorciai Agríccda e Philips.
s
L
iç
t
d
.
m
a
ro
tarr
a210 termo 632.295 - marca:
in
Industrial - oposição ao termo •6
Farbenfabriken Bayer AktiengesellsSão Paulo Alpargatas S. A. - opomero 629.647 - marca: Oiram.
Lídio • Bonvznu i e Goido E -aveIrdústria Brasileira de Produtos sição ao ol t-no 633.885 - marco Eo- chaft - oposição go termo támaro nutri
- oposição ao Wrato 631.447
630.316
marca:
Draion.
nanza.
Qu'anicoo S. A. • - oposição ao ter- título; Com4trie, e Representações
São
Paulo
Alpargatas
S.
A.
opomo 630.032 - titulo: Laboratório
The Soveis Ur, Co. - oposição ao
sição ao termo 633.872 - marca: termo 630.674 - marca: 7 Mares. ltre Papei.
Farmacêutico Nise.
Sodipel Soc. Distribuidora. de Pejacqueline.
Laborte Apica Firistol S. A. IndúsAladdin induattiea Incorporated - ça, Ltda. - opoaiçies
' se tõrrno 56•
São
Paulo
Alpargatas
S.
A.
opotria Química e Farmacêutica - opooposção ao termo 630.509 - marca: mero 590.555 - marca; Sodip.
sição
ao
termo
633.805
marca
sição ao termo 630.061 -- marca:
Lâmpada de Alatrim.
Desirée.
2imogest.
Laboratórios s : loa Araújo Rot/uai Cera:alista Oswoldo Cruz Limitada
PO terMário
Gracioti
oposição
Laboratório Yatropan S . A. S.
A. - oposição sio domo 634.031 (0Posi ção ao tèrmo número 631.152 631.999 - titulo: Clube do Li'Marca Oswaldo Cruz).
sição ao termo 629.916 - marca; mo
marca; Persul.
vro Infantil.
Soc. Cini.aola 1210 G:ander:se 12miSulfoidol.
Laboratoires da L'ish - oposição tada - Oposição ao termo ;Minoro
Grandes Marcas Internacionais S.A.
Laboratório' Clima: S. A. - oposi- Indústria e Comércio de Bebidaa - ao termo 631.322 - marca: IsonaL 63/.372 - Marca União)...
ção ao termo 629.906 - marca: oposição f e termo 634.607 - mar}ninado Oil
Refining Co. Gamalisin.
oposição ao termo 631.708 - marca: Compaoh:a Fracla Indústria e Comeres: Alcacil.
Pharma' S. A. Lab. Parrnacenticoa
Ótica e Precisão S. A. - oposição Pneu Redondo,
-itu.ço Prado}.
-cio1
n" 633.588
- oposição_ ao termo 629.921 - ao termo 635.484 - noms comerRadio Corp. of Amansa - opo- Kevo:k MaltssoutÉanrèrign
tt Companh:a
cia?: Indústria de Aparelhos de Pra. sição ao termo 630-365 --- marca: Opos'çào ao têrmo número 631.9i )-f •
marca: Jolefarma,
RCM•
Pbarma S. A. Laboratório* Farina- ciso S. A.
Marca Malrante),
cêuricoa - .opo,sição ao termo namoC.11) Ehas 13oassaly - (Oposiçao ao
ro 629.954 - marca: Fartnasião.
toamo número 9331.916 - Marca
Chas Pfizer ea Co. Inc. - oposiaão
ri;Ca).
ao- termo 631.568 - marcas Vitafac.
i. G:Joanes - 40posiçáo ao ièrrno
Laboratório Lutécia S. A. - oposiMaze:o 633.89 - Marca Desirre).,
ção ao termo 636.771 - marca:
Viação Ataviada "fran-spoite 5 Comarcio Limitada - (Oposição ao tira
Argos Industrial S. A. - oPtasição,
mo nana-ao 632.259 - Marca Alaiaada
ao termo 632.311 - sinal do pro!ca).
ptganda; Emblemática.
Com/orei) notas Socadade -Aia:mana
Argos industrial S. A. - oposição
. 412
(Oposiçao ao termo atiatler*
(Cora a regularneniação)
ao termo 632.315 sinal de /pro- Marca Makiel).
paganda; Emblemática.
Condoroil Tintas Soait.lade Alaao sua
-- (Oposição ao- termo miuicro 637.143
*'
Cia. Industrial de Conservas Ali- Alarza Mabelj.
mentícias Cica" - oposição ao terCoacocoit 'fintas Sociedade Asa-nana
mo 578.411 --b título: Cicaf aia. in- (Oposiçáo ao taamo número 637.468,
DIVULGAÇÃO
N°
6Et2
dustrial e Comercial de ArtefistOs de
-.Marca Mabelj.
24 UM°
Ferro.
Condo oa Tintas Soaltdade Anãoana.
C:a. Industrial de Conservas Ali- (Opoaição, ao térrao uítmero 63: .169
mentícias CiCa oposição ao do- Maraa Alabel).
mo 578.410 - marca: Cicaf.
Tintas Soe:eclode Analania
Cia. Industrial de Conservas Ali- (Oposição ao tonam Mamem 637.a70
mentícias fica - oposição ao terPreço: Cr$ 300.N
- Marca Mabeij. •
mo 578.408 . - marca: Ucaf.
•
Condoroil Tintas Soaiedade A (...:1:ma
Cia. Santo Amaro do Automóveis
- 10,posição a farino namoro 63/ .5/7
- oposição ao termo 633.829 --a. Marca Profana/.
'À VENDA:
•
Santo Amaro Vollos.
VICaan ,Artelatos de Borracha
Soc. Técnica de Materiais Sotema
Arai:o- ria - Opoa-00, ao tanno
Na Guanabara
S A. - oposição ao termo 633.812
ameaça 629.641a
Marca CrQCs_ptuna ) .
- marca: Fortema.
•Indústria
c
Cosné:cio
Calçiitlos
Stção
de
Vendas:
Av.
Rodrigues
Ave,
ls
Soc. Industrial de Borracha' Elastie
Arco Fica Sooledade Anónima - 1UP°S. A. - oposição ao temam 634.100
Agéni.ia 1: Ministério dá Nrenda
slaão ao tClano namoro 637.779 - Marmarca: Heis Stick.
ca Irak:aj.
kats:434.pfdielo pelo Serviço de Reernbõlso Postal'
Casas Eduardo S. A. Calçados e
Malharia San Remo Limitada Chapéus -, oposição uo termo núsno.
(Oposição ao tèrrnOntimero 631.147 Em
Brasaia
ro 629.962 - marca: Eduardo.
.
.Nome comercial: Boutique c CribeleiCerâmica Rio Acima Ltda. - oporeires' San Remo LiaatadaT.
•
Na sede do D.I.N.
aição ao termo 444.358 - marco; Rio.
Destilaria Ypiratigao Comércio -e inArgos Industrial S. A. - oposição
• Touring Clob do Brasil: 3' poxiokento
dústria Soc'eJadr Arb4narna, tOposi-t
ao termo 631:836 - marca; ED.
calo. ao- termo. neurro.Olt.639.
s'
•
da
,
Estação
Rodovii:ria
Kerrnan l'afáquinaa-ElétrieM S. A.
• •
.
onosição ao rarmo' 02.671.- morr
.• .Vernao
Ataiaimaat.fror :Jean
.
c:: Kerma..
cj.lLgo:o4vAfglfoiã
„,,
,
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.014W) OFtCIAL 45eçao dto

x0510 .de 1544 mn.,.

4ktiR0 mímica° 632-272 - Ivlarça Avan- meti:0631.073 - Nonia mono-ciai: Pris'Estamparia Cataveillaa
- temo Menem Cd ;20t) 44,8
o) .
ma Pintur.a eDeeorações Latistada).
( Oposição ,ao aaanto mamem a5331642 fer) .
Companhia Brasileira de iOarnércio Co-- Marca: Utlkir . 1iltilidades (tio Lar).
Bicrfazuta .Sordute AnonyJne .braco Sociedade Anônima - (Oposta •Bonfiglio/1 Goraercial e Construtora
Elatro Mecânica
oter :Sociedade sição ,no Prêneo mama° 033.701'
Sociedade
Anônima
'(0_20sição
ao
4;130 o tênno -número . 624.166 - Ti- ténis°
Marca: Madanta.
:número t630.742 - Tittiict: C. Anônima Indústria e Comércio
*aio L. P. Magwzint)
(Oposição ao tarai° número 630.824
São ;Rodo Alpeamatas
A/cantara :Machado Comércio * Em- B. 13.).
. - .Marca: Tapar).
Anónima - i(Opeetição ao térmó
rpreandimentos Limitada - Oposição
.Soaieilada Ileasileito ele Mineração
iDamiagos .7mao
(Oposição ao mero 633.63 - Marca: Wee).
ténno alúmen" .630.179
Limitada - :(Oposição ,ao ,tèmno númeA. J. Renner Sociedade Mói
Conjunto Feira -das Indústrias).
ro 634,603 - ',\Tasene (comercial: Sobras- termo :número :616/023 -incuto: -Coat abras) .
•
Indtr
úsia ,do .. Ifeso
tuari - Opo
lsIçã
:Kibon Sociedade Anônima Indústrias mi Soaiedacie /Brasileira de Minarios LiEletro Mecânica lotar -Sociedade ao termo número 4536:338 - Marca
Alimenticias itOposição ao aêrtno mitada).
-Anônima Indústria •e -Comércio - ideal) .
.1
inúmero:630.680 - Marca Kia).
'Companhia -de Tecidos 'Cabral - -(0masiaão ao térmo "630.125 .Vidronal Limitada - (Oposição 114
Sociedade Técnica -de Materiais ,So- s(Oposiaão ,ao stérino inúmero 828.534 - 75.1arca lopeT).
Ulmo inúmero (630.C53).
aema Sociedade .Anônima - (Oposição - Marca: Casas Tecibras)..
Casa Sano Sociedade Anónima In!Betou Engenharia Arquitetura; e tão'
.ao térmo númaro -630:813 -*Marca Soa Cio:Apanhas 'Nacional de Administra- dústria e Comércio -o. (Oposição ao
-baniram Limitada (10posição ao 141- n
ttem).
ção e Participações - (Oposia •ão .ao aenno número '631044 - 'Marca: Sa- mo número 637.280 - Marca: Batotara
•
_Mmetnalar
rmgicaapira-Y
Novidadas Ele trôniaaa Sociedade 'Anô- tarmo número 632.760 - Insignia: C. -na ).
n:alca
:).n
. ga Limitada
Companhia :Produtos Confiança Sia- (Oposição sio *Unto número -629.811
nima Comercial -e Importadora ( Opo- N. A. P.I.
miçâo ao Urino número 627.4.55 -' Magnus Sociedade Anônima Medaui- 'dedada -Anônima - O pos ição aio terr
Fazenda 'Sent'Ana do fio )bedx4
'Marca: lucha) .
nas e Produtos - (Oposição ,ao térmo mo inúmero -630688 - Marcas :Emblemática) .
Sociedade Anônima - (Oposição a4I
Novidades Eletrônicas Sociedade Ana,- numero 629.763- Titulo: .1VIagnus)
mima & Comercial e Importadora - (OpoMagnas Sociedade Anônima :Máquinas
'Fios e • Cabos Plaatieos ido 'Brasil So- tèrrno número -627...734 - Marcn: Peoiça° mo-têrmo mamem 627.4154 - Mar- o Produtos - (gposigáo ao t-ártno nú- ciedade Anônima - i(Ciposição -ao ter- ;
Tema Tem Maquinaria Sociedade
ca: Inobel).
mero 629.764 - Titulo: Magnas).
ano número K30.245
,Eletro- Anônima
- :(Qporictio ato têrrrto n4.
t
np)
.
Novidades Eletrônicas Sociedade Anõbelagiala ,Saciedade iAnônima •Máquia
mero 621.437 - Marca: Tema).
mima Comercial* Importadora - rOpo- mas c ,Paodutos (Oposição ao .rerrno
Laboratórios iloperit Sociedade AnôWiliya Dverland
sição.ao térino ,número '627.456 - Mar- numero ,'629.76.5 - Titulo: .,Magnum).: nima - (Oposição .ao ',termo número Anônima indústriaido .Brasil Sociedado
e (Comércio -ft
ca: Inobc1)
(Oposição ao tanino areimero 630:492
Sabara Industrial e .1.nobiliária -Li- 632.781 - Marca: IVIonopar).
Agência de Turismo Aerotur tontaTaxai Paulista Sociedadé Anónima - Marca: Cennulne)
da - (Oposição ao termo numero mitada - (Oposição ao têrmo ntime- - (Oposição -ao cérulo -e 632.589 -i Indústria Nacional ale Inseticidas
ao
'6'30:963).
t
Insignia Aerotua).
632.337
Marca,- Luar) . •
Fertilizantes :Sociedade Anônima ara
Anderson Clayton (.1 Cia. Sociedade
Armações de Aço Probel SociedaAlcantara Machado Comércio e Em- (Oposição ao farm° número 634.027.
Anônima Indústria e Comércio - (Opo- de Anônima - (Oposição ao termo
- Marca: Forrnisln).
'ação ao termo número 632.661 - Mar- número 631.206 - Marca: Sonolar). preendimentos Limitada - (Oposição
Indústria Nacional de Inseticidas
ca: Rita).
Grandes. Moinhos do Brasil Socie- ao termo número 631.561 - Marca: Fertilizantes Sociedade Anônima -.4
Casa Martins Costa Sociedade Anô- dade Anônima --- (Oposição ao térmo Cenit).
(Oposição no têrmo número 631.56t.
nima Tecidoa e Armarinhos -= (Opos.i- número -108.473
- Marca: AgroviTipografias e Livrarias Brasil Socie- - Marca: Formais.).
.
•
.
ção ao termo número .632.624 - Mar- ta).
dade Anônima - íaOposição ao térmo
Casa Guanabara 'Tintas Limitada
ca: Dimaco).
número
633.665
Marca:
Libra).
Grande Moinhos do Brasil Sozieda(Oposta-ao ao térnio número 632.79i
Arena São Paulo Arquitetura :EngeBetumas& Diatriltiaao de 'Betumes - Marca -Guana.ibrzi).
nharia Administração Limitada - (Opo- de Anônima - (Oposição ao termo
número
556.172
Marca:
AquaviLimitada - (Oposição ao tèrmo númePastifielo Vera Limitada - (Opoaiçâo ao - tèrmo número 632.387 - ta)
ro 633.060 - Nome comercial: Betu- sição ao tênno número 634.773 ••••n
Marca: Arena),
Grandes Moinhos do Brasil Sociem mat 1)istribuição de Betumes Limita- Marca: Verei).
Novidades Eletrônicas Sociedade An6.
Stevenson h Son Limited --- (Ornei.
nima Comercial e Importadora - (Opo- dade Anônima (Oposição ao ter- da) .
mo nameto 488.021 - Marca: AlviVram Caras - .(Oposiaão ao aermo xa
gão: .ao
s
.namero -630.329 - Me1 n
IMO ao térmo número 617.452 ia) .
número , 632 :594
Marca: Xratu4)) •
•
Marca Inobel).
Vemog
Sociedade
Anónima
Veiculeis,
Stevenson Soa tlinitcd - (Opa.
Prima Piemo Domésticos Someçada -Grandes I•ilóirilios do Brasil Sorte: e Máquinas Agricolas - (Oposição' ao
tição ao térmo número 630.330
Anônima - (Oposição ao termo nú- dade Anônima - (Oposição ao termo número 462.511 - Marca: Flavia têrmo número -632.603 - Marca: Bel Marca: Springfii) .
Marca • Prisma).
mero 632.068
Capa).
Prima Eletro Domésticos Sociedade ta).
Indústrias Merll de Auto Peçao
W. Usa Modos . e Confecções LimiGrandes Moinhos do Brasil 'SocieAnônima - (Oposição ao Urino núS . A . - Oposição ao tênno
tada
(Oposição
ao
termo
núasaro
dade Anónima - (Oposição ao termero 831.627 - Marca Prisma).
635.544 - marca lIerkly - clasmo número 376.549 - Marca Levi- 632.993 - Matca: Vic Show).
Prima Eletro. Domésticos Sociedade ta).
W. lssa Modas e Confecções Limi- se 8.
•
Anônima - (Oposição ao termo núIndústrias
Merli
de
Auto
PPgao
tada - t(Oposiçao .ao têrmo número
'landa Lopez +Co
' mpaninia Limi- 632.992 - (Marca: Via Sbow) .
mero 632.022 - Marca Prisma) .
8.A. - Oposiçã,o ao ténno .••-:
Prima Eletro Domésticos Sociedade tada - (Oposição ao termo número
Armando Carbone (Oposição ao 635.545 - marca Merkly - clasAnônima - (Oposição ao tarmo :tiú-- 630.971 - Marca: Olimpia).
térmo número 632.746 - Marca: Su- se 8.
Grandes Indústrias Minetti Camba per).
sacro 530.424 - Marca: Prisma).
Companhia Lithegraphica
Argos Industrial Sociedade Anônima Limitada - (Oposição ao Urino inúConfecções Balam Limitada (Oporanga
- Oposição ao têrrno
Marca: :Fartura).
(taposição ao tèrmo número 632.311 mero 630.525
sição ao termo /número 633.587 627.994 - marca Ipira.nga - ciasTo G. Simon
,(0p.osição ao ter- Marca: &Instar).
inal de propaganda: Elbromática).
José Vicente Filha - (Oposição ao alo número 310.492 -'Yotk).
Benjamin 'Roberto Baptista Ferraz . on Tajtelbauni 84 Cia. Volcsavagen do Brasil Indiustria e (Oposição ao tal-mo número 630.147 Se L5e0vinz
taram manar° 632.130 - Marca: IraOposição ao ténno 633.818 - marpuru) .
Comércio de Automóveis Sociedade - l'itulo: Embaixador Hotel).
Indústrias Gasparian Sociedade An15- Anónima - (Oposição ao térrao núBernardo Goldfarb - (Oposição ao es Prolúdlo - classo 30.
n ana (Oposição ao taram número mero 636.105 - Marca: Emblemáti- termo número 632.799 - Titulo: ConImportadora e Exportadora de
632.575 - Marca: BraailitmVai Esco- ca).
fecções Arisa),
Bebidas .0 Conservas Beco S.A. la).
Indústria Quhnica R'ver Limitada - Oposição ao têrmo 634.168 Voikswagen do Brasil Indústria *
aaiao Rádio e Teimisão Limitada
Cosnércio de Automóveis Sociedade, ((Oposição ao têrmo número 632.902 marca The Great Macaulay (Oposiçita ao ténis° número 632.854 -- Anônima - (Oposição ao termo nú- - Marca: River).
classe 42.
Marca: Trans Fone) .
Indústria Química River Lasaiaarlia
mero 636.106 - Marca: EmblemátiMinuano S.A. Veiculas e MáquiIndústrias 4 Chocolate Lacta Socie- ca).
(Oposição ao
ao tênao número 632.901 nas Agrícolas - Opasiçã.o ao
dade Anônima - (Op-osição ao térnio
Volicawagel do iBsasil Indástsia e. -• Nome (couiercial: 'Luto Papeis :Be- mo 630.'710
030.'710 - Sina]: Viaçã.o
numero 632.9b1 -- Marca: Andorinha). Comércio de Automóveis 'Sociedade neficiados 'Limitai/ri).
nuano - classe 33.
Indústria e Comércio Bertran Limita- Anônima - (Oposição ao termo núUtilitar Indústria e Comércio SodaErnesto Eauer Indústria e Coda -- i0posiçao ao Urino n° 633:278 mero 636.133).
dade iAnaatinsa kOposiaão ato térmo mércio do Móveis S.A. °posa-- 'Marca: Vanguard).
Porcelana Real Sociedade Anônima número 633.642 - Título: Utilar Uti- çao ao termo 634.285 - Titulo:
figa" Industrial Israel Silva Sociedade
(Oposição ao Mamo a° 631.517 - lidades do Lar).
Anearima -- (Oposição ao têm ° núme- Titulo: Revil Real Vidros).
Telma Telefones e Materiais Limita- Mobili - classes 17-40.
Pirelli S.A. Cia. Indústria Braro 630.)19 - Marca _Fia. de Gigan-, :Pedro Crvves (E, :Companhia - da --..--- Oposição .ao ;temo .no 634.499.
mileira - Oposição ao termo
(Oposiçãio ao térinci número (30.4;1 - Marra: 'Telma).
Pureza MotoA. Buchal, Ca Filhos • (Oposição - Marca: Pregnetin).
Coramet Comércio e Indústria Limi- 630.589 classe 1,
ao oèrnas número 630.67 .1 - Marcas
Drebier Sociedade Anónima Vinhos e tada - (Oposição ao termo número rei B.A.
Lázaro Escola Vida/ . --Opcsição
Tr atoai!) .
Champanhas - (Oposição 'ao térrao 628.685- Marca: Copam).
E'r n ina Ijk
13131/1éSt:C'f,,S. Sacirdadi -inhaéro 636.633 - Marca:
Coranset Comércio e Indústria Linda ao Mimo -620.389 -7r -marca ; Nina
.
., •
Anônima - •i,(Jposiaão .ao .térrho ame.- Drenar).
tada - -40mosição ao Urna) número - classe 36.
Indüstrlas gOessii ates04 41,A• 631 :072 a- "Marca Trism'a ) .
Dralier
Vità10£ Cnarapruálstr- 825:681 - -- Mareta: Coamet) .
Prima "Eictro DontéstiCos "Soaiedade
' (Oposição ao fenno ii9•3536:614- 'Naifa Voraareio e !Ui/Cinda de Ter-' .0pos1ção.mo ztêmi448.1 •314•,- 10W
S
- • (Ora:oiçam ao 'térrno • nú- 2arre mPreher'e hisky)
(Oposição ao ca: LadoetRa
ro Aço thaltada
4.•
't 4

4

.
:

•

,

•

• 1 .•
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dia

•
.

Soãedade Técnica de IVIateriaia
Botemá S.A. — Oposição ao CU'mo 630.898 — Nome comercisl
laède Representações Ltda. —
Oposição ao têrmo 630.775 — marca: Rêde — classe 50.
bfer Indústria e Comércio Limitada — Oposição aa têrmo . .
631 032 — marca: Rofer — elasse 5
Mat Incêndio S.A. Engenharia
de Incêndio — Oposican a, lêrmo
637 120 — marca: "M" elas.
se 8.
Mat Tncêniiin S.A. Engenharia
de Incêndio — ~IPA() ao têrmo
637.122 — mekca: "M" — classe 6.
Materiais de Construção e
Transporte Azevedo Ltda. — Opasição ao térrao 638 349 — mair.:
Itabea.
• Materiais de -Construção e
Transporte Azevedo Ltda. — Oposição ao têrmo 638.350 — Titulo
Construtora Itaóca — classa 33.
Materiais de Construção e
Transporte Azevedo Ltda. — 009sição ao têrmo 638.351 — marca:
Itaóca — classe 25.
llerJera....11"

Aaat.eria.is de, Construção e
Transporte Aze.vedd Ltda. — Opasição ao tèrmo 638.352 — marca:
itZ (JUN — classe 50.
Dianda Lopez & Cia. Ltda. —
Oposiçáo ao têrmo 631.153 —
marca.: Coronel — classe 41.
Use Propaganda e Pesquisa de
Mercado Lida, — Oposição ao
têrmo 536.435 — Título: Fusa Leira de, Utensíliis e Serviços da Eseritória.
Use, Propaçanda e Pesquisa de
Mercado"Ltda. — Oposição ao tarmo 626.606 — Titulo: Fiuse Fel.
ra Internacional de Utensílios.
Exotaco Exportadora de Funos
S.A. — Oposicão ao têrmo 631.267
— Livia — classe 44.
Koh-1-Noor Tuzkarna L. & C.
Hardtmuth Narodini Podinik — Oposição ao tê-mo 630.906 —
marca: Plutocrat — classe 17.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft — Oposição ao têrmo
631.185 — marca: Porodor — classe 1.
Indústrias Rei H. Wacker S.A.
Oposição ao têrmo 63L.045 —
marca: Raiá- - classe 8.

Exotaco Exportadora de Fumos
S.A. — Oposição ao têrmo 631.265
- marca: juanita — classe 44.
Consyl Empreendimentos 5 a.
— Oposição ao têrrao 627.331 —
Título: Contil Contabilidade e
Técnica Administrativa
Montecatini Societa Generale
Per L'Indastria Mineraria e Chimica — Oposição ao Varino ...
630.386— marca: Viplara— classe 50.
Mentecatini Societa Generale
Por L'Industria Mineraria' e. Chimica — Oposição ao têrmo
631.£84 — marca V I P — Masa 16.
Ibesa Indústria Brasileira de
Embalagens S.A. — Oposição ao
Varino 631.277 — marca: Dosamaclasso 8.
tic
Indústria Metalúrgica São Caetano S.A. — Oposição ah tê' mo
631.311 — Sinal: Diplomata —
classes 11 — 32 — 33 — 50:
aIbesa Indústria Brasileira de
Embalagens S.A. — O posi ção ao
têtano 631.749 a- marca: Flamatic
— classe 8.

Ibesa Indústria Brasileira de
Embalagens S A. — Oposição ao
têrmo 632.203 — marca: Sigmatic — classe 8.
Pimenta & Cia. Ltda. — Oposição ao têrmo 632.547 — Sinal:
Nas Lojas Everest com IGE, sua
nota de compra vale o Obro no
mesmo dia — classe 32.
' Pimenta & Cia. Ltda. — Opas'.
ção ao têrmo 632.552 — Sinal:
Nas-Lojas Everest com 1GE sua
nota de comp:a vale o Obro no
mesmo dia — classe 50.
Edgar Allen & Company Lirni
ted — Oposiçao ao têrma 630.302
— marca: Imperial — classe 11.
Levar Brothers Port .,aunlight
Limited — Oposição ao têrrho
631.313 — marca: Adheaal -- clas•se 1.
The Procter & Gambla Company
— Oposição ao têrmo 634 648 —
im ana: Lava Mão — .c lasse 46.
Rio, 24 de agasto da 1954. —
Assinei e ence_sel 47 laudas d4
eanedient^. — N21ton Alvim Xa
vier. •• Diretor do Serviço de Dcumentação.

~MIME/

CONSTITUIÇÃO
Dos
EST D,OS UNIDOS O BRASIL
FORMATO PEQUENO

Divulgação n. 539
y

Preço; Cr$ 20,00
VENDA-;
'Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alvec.
Agência I-: Ministério da 'Pagando
Atendo 4 pedfidos pelo Serviço de Reemnb81so Postut

reá r
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liPubileaçtto 'feita do acórdo ,tora o art. no do ',Código ai Propriedade Induatrial. Da -data da 'publicação começará la
de 6() tiaa para o delerimento do Pedido. Durante esse prciao poderão n resentar tuas operações ao Depurtamonto
Ategtotwoltralo
Zraelotál da Propriedade Itieitkúttra aqueles ' que se julgarem prejudicados comaoconeeasão do regiatro requerido

¡rirmo aa° '640.142, 'da 45-15164
'propagam,
¡Pubile.idade Lide.
...Guanabara

Ciam .32 .hlmariaquas, .aaaarios, 411saas 11311114'4...
#01, •cartazee, •eatálogas, jamais MUCO:
tais as ' estrangeiros, finiblicineks 1repres
01 4, revista. Propaganda em radio,

vaattaarlos, de meta) precioso, semi.
predoso ou suas imitaçaes, anéis de
adorno, balangandans, i berloques, tatza
coa, brochai. 'colares, contas lie metais;
ou...pedras reclosas ou semi-reclosas e
tinas imitaetes, :usadas como adornos
ou na ,castfeaçao ' de tbijouterias, correntes 'de uso Individual ara adorno, -dia.
mantes lapidados .estawaldas • lap=dadas,
ista1a/has CCell aartto, pulseiras, tafiras.
'apiadas, topázios lapidadas. ater .:alinas
lapidadas e 4urquezas 'lapidadas
Tê-mo 'n.b -640447, de ;6-5-19E4
aai1 :Excuraões Ltda.
Guanabara

1

televisão, jornais„progrzunes radiofôniCO& peças teatrais e e;nernatográlicas
e revistas impressas

.24.442i
INDUSTRIA BR.ASILEIRA

ladústráa

Ciosa' 41
;.. ba lu 5, la c:lacras,
tusco'tns, ,a,e .. • c....ves. Lancia em pó,
z.\.

.

em pau, to?» daces, doces csistali2:1(10R, •inar leite em
a t, • leite, leue cand: sado, farinha de
fari4-41/a 41,- rosai, pIrs e sorvetes

l

p

Termo n a 640.146, de '634964 •
. - I ndústria Comércio .de Baouteria
Souveni; latia .
Guana tia ta

Citasse- 15

'Abottn.rduras Imrra ,purihos

SM:MU -

ÉRD. BRASILEIRA

Termo a.° 4050 . 57 , ale 7-5-1961
Bar e Café .Atlantico Ltda.
Sào 'Paulo

Temo
640.'149, de '6-3-1964
• Cantina Sorrento
Guanabara
•

P1ORAVGAÇA,0
, C141 .5/TINA

SORRENTO

tnd. Mravileire

Classe -41 •
Alimentos cosidos .e ~vidos em "pratos;
frios a legamos; frutas ..freseris -c -preparadas; 'doces secos .e 'em compota; -condimentos «e farinhas; açaleat -e :azeite;
pães e biscoitos; .astM n dlíti; vinagre e
conseva; féculas para -alimento e gari duras comestíveis; laticínios e carnes

preparadas ,e massas ,alimenticias

'Classes:. 41, 42 e 43
Tualo e Estabelecitiento
Termo aa o 640 448, de 6-54964
Elon -- 'Comercial e Distribuidora

ATLIMIC
Braaileiran
.Clasee 50
ihaprearee
Temo 11.0 •640.358, .de 7-3-1961
Studio Artiatiao Princesa Ltda.

Termo ta:* ,640.152, .de '6-5;1961
Brod & Cia. .Ltda.
Rio Ca-unde -do Sul

São Paulo

.3122,1105S.L '
13raui1elrã

Limitada

sa(io .PaLao

Ln

¡Classe 50
Impreasos

ritaxistrga
LI4DfiSTR IA, rri...".'311.M115,

lama ata fardos, •eia talhas.. des.:
P:,ra d
liado a um •corda

Aatic a a

'Sito 'Paulo

;Classe 7
Trousres

,

INDUSTRi .A BRASCIDRA

Termo n.° -640,151, de '6-25-1904
;Cantina -Sarnento S.A,
. ¡Guanabara

S O R REN TO

lhas; ' fósforos LM] }IMO. Charutetras, ,t;.•
garraras, -fos'oretra -se ;taberneiras. cechlmbos piteiras, •buquilhas e paineiras,'
filtros, Isqueiros e. suas partes integrantea (inelusive . pedras), • tustrunsentos pis;
ra cortar charutos e limpadores para
eaChirobo. chi-ai:toa L Ca r GD" os. cigarro.;

Rair6ta d3 Glana

Irémo
:640.a56, ale D-3-2964
'Sometra 'Sociedade Nleeánlea
Tratara., iAtaleolae 17,g41a.

Ide loteria, .cabogtamas,•eartarea l in Pres,$06 literais de „propaganda, -cheques, •etirochas irepre,ssas„cseapulares, folhinhas
leapreasmr..notas promaseirias

Classe -14
Pata il.staiguir; 43o1aas, easaas, -cartel.
ras e estalos para acontlicionamerita
cachimbos, e-ha-atos, cigarros e vgarrA.

"Térrno ti.° Fià. 145, de 'f45-1964
Con s.\ itarin Rnlia de G ;aia :Ltd,.

Frase de .propaganda

PRORROGAÇA0

ar&sileirik

,

'Classe "50
Impressos

Classe 30
Janne-usos e cartazes em geral. Bilhetes

• Irermo m.' •e40.14i, de 6-5-1964
,Bor e (Panificação .Auvelia Ltda.
Cánanerhar
ar"

PRESENÇA "GOS2;0.-

Classes; 41, 42 e 43

Termo aiP '640.143, -de fr-5-i1961
Taxa Raneh Desenvolvimento 'Parirtorial e Agratola S.A.
'Guanabara

Classe 33
. Titulo

I.11112.001alla
.151115LIST
-13raelletra

itPRORROGAÇA.0

SA " DA ITAIIA

1••••••••••••••w

Ui 1 Fftli0

quetas, portas, 'portam, pisos, aoleiraa
Termo
it10.155,
.7-5-l964
para portas, tijolos, tabas de concreto F.armaeia Nossa 'Senhora ado .Brooklin
telha, tacos, tubos de ventilaçâo, tanPaulista fada.
ques de lamenta traga& atletamentos e
'São Paulo
vitiO3
Termo n.° t6i10.1150, .de 6-541964
4tOSSik wrrrfln
•Cantina Sorrento
JI.PARECIDA .10
Guanabara

Cassa la

11'.',.4u-r5:,, para t-onstru.çtles e de coa: eaes: A: c; isa ssas, argila
?e jos twittatc.s.
ar clã
laust res. 1:sie..eia-lenha ..blo.-cs e „pavimenta.
rtc
1, cré. ,chvas
e' •1:41!
ia:aun. caiaras, ca' iho.s. colunas.

.

zaitpaa para: ',coberturas caixas damas.
eamos .pata .:01-er tuas. caiáits
Iras
de-st-anua pata ,atisot. edifica
reitics:ilw:las, estuai:a ennilsão
acre assas:azo assacas, •esauadrias
tor 4 s , u ) ,rtálicar. „paria X.01.15h1.10e5,
lambris, luvas
las Lie metal,
de aii*teão instas, Iugetttas„eaaterial. iso!ante & t.firIkó Ítif ) e calor. -manilhas, 'massas Dar 'retmai,tos de veredas, 1111/ •
trin rpt [Ta construçbes, ,snosailot, •pro-I
-base ioçfàft -co -protiatd.s
• ict-ts
ttrnar inrpt 111PC abilizrultes" as airgamasj

.

f

;par

Las de anarato .e
1M:relerapredutos
-iitea, liquidas -ou 'sob 'outras 'formas
,arai aievastimentas c outros ramo -nas:
...onstrueasss ner.s_ana.s. Matas para nu-,
oknentajo. pocrças •ornamertUls
mento ,clu ;gesso IparE,netoS, e asaredes..

.

- Ttrrao .n.° -610.159, .de 7.15-il9t4

Classe 41
i‘r-roz

lie

.sas pape) para :forrar asisas, ¡massas a
jfla bpitlaua . uoineres para adulnat'
Uso nas eonstruçaes, par--navre.

Farmácia aio Povo Ltda.
Sao Paulo

Têrmo n.° 640.153, de 6-5-1964
Pedro ,Ostrie Sei-kcal
Rio Gerintie -do Sul
-

DO 'KM —
Ind. ;Brasileira

'Bondinho Minuano
'INDUSTRIA 33RASILEIRA

Classe 50
Impresava

'Classe
Para _distinguir: talammeaues aseasaieski
álhans, impressos, tbuiltlas, ncmalargus,,

/alheios, domais, Uivais 'impressos. -paa
pais ¡impressos, ,publicaçaree 'Impressas
revistas, prbgartnes aatleifõineos. :peças
teatrais ,e.---,tinemato,galleat

Termo .d.° C10.1134, le 16-134-5iti
Tearani, 3/1axagao Cia.
Olio c etrinãe alo ;Sal

nano n.° :6-40.1150, ale 7-5-1961
Confe . es :São Luiz Ltda.
CAL.. 'Paulo

SIO Irli1Z

Unaallelra

—

.Classe 50
liapressos

Térrno n.° 610.861. .de 7-5-1964
Empresa de 'Pesca . - Falean' Ltda.
•

A sparas tria

.11ratkalIesira
írjawe
Papicá csib'n('

,S;to Radio

710,005
.Ind. Bre g 5 3 eira
iliaipsusacs

3208 8exta-feirã 28 .
Termo sr.1; 640.162, de 7-5-1964
Confecçõeri "Marjowil" Ltda.
São Paulo

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.* 640.167, de 7-5-1964
Padaria e Confeitaria Pão do Lar Ltda.
•
São Paulo

• PIO DO LAR

(Ind. Bra ai-letras I,
Classe 36
Para distingidr: Artigos de vestuários,
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas. anáguas._ blusas.
botas. botinas. _blusões boinas bana.
douras, bonés. capacetes, cartolas. carapuças,. casacão coletes, capas. chales
cacrecols. •calçados, chapeu.s. c atos
cintas combinações, corpinhos calças
'de senhoras e de crianças, calções. cal.
ças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
laias, casacos. chinelos, dominó& estiar
pes,. Santas.as, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas. gravatas 'por.
__jos. jogos de lingerie, jaquetas taaues.
luvas .ligas, lenços. .mantõs, meias
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas. penhoar. pulover palermas
peugas, pouches, polainas. Mamas: pu
- perneiras. quimonos regalos
tobe de chambre, roupão. sotrcriatos
auspensórios, saidas de banho sandatim
tateares, shorts, sungas. tolas, ou siacits
tales toucas, turbantes. ternos, urinarmo
e vestidos
Termo n. o 640.163, da 7-5-1964
Bar Pedralia Ltda.
São Paulo .

•

JPEDRALIA
and. Brasi.1e1rei
Classe 50
Impressos
Termo n. s 640.164, de 7-5-1964
Bordados 'Munir" Ltda
São Paulo

711UNI8
and..Brasi1eirti
Clafse 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas. cobertores, esfregões fronhas. guardana.
pos. jogos bordados, jogos de toalhas,.
lençois, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos toalhas de
rosto, e banho, toalhas de mesa toalhas para jantar. toalhas prra cisa
café. toalhas para banquetas. guarru
pões para cama e mesa toallitnnas
(cobre pão)
Termo n.° 640.165. de 7-5-1964
Mercadinho "Baviera" Ltda.
São Paulo

'BAVIERA
BraaileirEW,

• Linde

•' Classe 50
Impressos
Tèrmo ta° 640.166, de 7-5-1964
Padaria e Confeitaria Viaduto Ltda,
São Paulo

VIADUTO-

Linda Bresiletrit,
Classe 5()
' Inipressas

iind.‘ Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n. o 640.168, de 7-5-1964
Can.tinho 6 Silva Ltda.
São Paulo

Agósto de 1964

mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel pa`ra forrar casas, massas antircidos para uso nas 'construções, parquetas, portas, po.tões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
Vitrõs

Termo na' 640.172, de 7-5-1961
Distribuidora de Perfumes Kossul Ltda.
São Paulo

KOSSNI
In 4s Brasil errã so,

Ind. BrasileiraClasse 50
Impressos
Tèrmo n. 9 640.169, de 7-5-1964
Panificadora Caravela da Saudade
Limitada
•;
São Paulr

CARAVELA'
SAUDADE
a
'tilda Brasileira
Classe 50
Impressos
Tê-mo n.° 640.170,' de 7-5-1964
.Equipamentos para Escritórioa
Calculacerto.Ltda.
São Paulo
(

CALO VIAGERTO
tàcla Brasil eira
Classe 17
São Paulo
Classe 17
Máquinas de somar
Termo n.° 640.171, de 7-5-1964
Materiais para Construções Construtex
Limitada
.
São Paulo
(JONSTRUTEX

Classe, 4b
Perfumarias em geral: Alaniscar. água
a. beleza agua Lactai. água de Javan
lai água de color:ia arminhos. asua de
guinas. gua de rosas, água ae altaze•
alas. amorna adamada. liquida em pó.
nandolinas, batons., cosia çt.,..as para o
em pearas. para bartio ,brilhanonaz,
vens, creme para ampsza da nele e
para base de p o de arroz cremes para
3 pele, carmins. cheiros em pastilhas
em tabletes, em lentilhas. .em torciscos
e em paulas. cremes para barbear. cremes dental depilatortos„ desodorantse
cabelo, pestanas. , cultos e Ingocies cra:
sissofventes asseadas, •' tratos, esta
lo para 'perfumes, esmaltes pata unhas.
escovas para dentes. rabeio, roupas.
ciba e unhas, 4ixadroes para O cabelo.
pestana, aios e bigodes. fivelas para
cabelo, glicerina aerfurna as para ase
de toucador. grampos Para o cabelo
geleia de petrofeo perfumada. lapas para maquilagem, iam-perfumes loções
laquidos. cientitririos - cai oasta.• em sabão •em creme e em elixir e em pó
firmados para onduiação permanente
laxas para unhas, lague. óleos -para c
:abeto, pastas e pos para dentes. per.
lumes petrOleos para uso de toucador
pastas e pç.. par az uni-as pon-pow
para pó de arroz. papeis pertumados
carminhos e com pó' de seroz pentes
pomadas mamadas ara o embetezamen
a. da cutia. on-ons. pó de arroz, pastas
dentai-mas, porta-pó d s arroz, porta
pertumes, rougas. redes * para o cabelo
saia pertumados para o haano. sabões
s sabonetes. pettume ca, massa. .em
Barra. em basreea

Termo n .o 640.173, de 7-5-1964
Original Boutique Ltda
São Paulo

titch Braaileirt

ORIGINAL
'adi. Brasileira)

Classe 16

Classe '36
Paia distinguir: Artigos de vestuários

Para disttugetr: Materiais para constru-

ções' e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulelos, gatentes. balaustres, blocos de cimento, bloros para pavimentação. calhas, cimento, cal. cré. (-Lapas
isolantes. caibros, caixilhos; colunas:
chapas para coberturas, caixas dagaa,
caixas para coberturas, caixas agua.
caixas de descarga para etixos. edifica.
çasst premolciadas, estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lama
Ias 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 4á1tico. produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica, pedraguiho, produtos betuminosos, impermea
bilisantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de cl-

e roupas feitas em geral: Andsalhos
aventais. alparcatas, anáguas blusas.

Têrmo n. s 640.174, de 7-5-1964
Bare Café Pior da Freguesia Ltda.
São Paulo

;FLOR DA -\ •
<PREOUE22ell.'

Brasilei)ra,

Classe 50
' Impressos
Têrmo n.° 640.175, de 7-5-1964
Pedro Antonio Longano
São Paulo

.UNTRBOADORÁ
• REGINCIA
Classe 33
Titulo
' Termo n.° 640.176, de 7-5-1964
Companria Brasileira de
Combrad
Rações e Adubos
São Paulo

COMBRO_
tnd. Braatialra
Classe
Alcachofras, aletria. alho, 'aspargos,
açúcar, alimentos paar animais. amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite s-azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
tiscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e etn grão, camarão, canela,
etz pau e em pó, cacau, carnes chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho. creme de leite, cremes
alimentícios . croquetes, compotas. cangica. coalhada, castanha, cebola. condis
tnentos para. alimentos, colorantes,
chouriços. dendê. doces, doces de friso
tas. espinafre, essências alimentares, empadas. ervilhas, enxovas. extrato de to.
Inata, farinhas alimentícias. favas, Fés
cuias, flocos. 'farelo. fermentos, feijão,
Figos, frios, frutas secas naturais e cristalizadas; gricose, gcma de mascar. queduas, grânulos, grão de bico gelatina,
goiabada. geléias, herva doce hena
mate, hortaliças, lagostas. línguas, leite
condensado, leite etn pó. legumes • em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
sas alimentícias, mariscos. manteiga.
margarina, marmelada. macarrão. massa de tomate, mel e melado, mate, masa
sas para mingaus, molhos. moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada. ao»
zes: óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães, plaos. prlinês, pimenta, pós para
pudins. pickles. peixes, presuntos, patês. petit-pois. pstilhas, pizzas, pudins;
queijos: rações balanceadas para anta
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas ca.
la r adas, sorvetes. sucos de tomates e da
frutas; torradas, tapioca, tâmaras. talharim.- tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, carapaças. casação, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, ccenbinações, carpinhos". calças,
Têrmo n.° 640.178. de 7-5-1964
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas, Indústria de Produtos Químicas P.I.Q.
Limitada
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos.- dominós, acharSão Paulo
pec. fantasias. fardas para militara, colegiais. fraldas, 'galochas, gravatas. gorPo: Itt tatir
ros jogos de 'ingeria, jaattetas, laquês.
Ind.. Brasileira]
luras, ligas, • lenços. mantós, meias.
maiôs. mantas, mandrião, maatthas. pa•
Ciasae 4o
letós. palas. penhoar. pulover. palatinas,
peugas, ponches, polainas, pilaras& pu., Amido, alvejantes, anil. água de tains.nhos, perneiras, quituonos, regalos. deira. água sardtásia. cesa para assoa*
robe de chambre,?-oupão. sobretudos, lhas detergentes, esponjas de aço. Sós.
suspensórios, saídas de banho, sandálias, toros. Uivos, lixas, lã de aço. pomasueteres, shorts, sungas, atolas ou eacks, das para calçados, 'palha de aço. 'ares
parados para polir e limpar madeiras.
tuler, toucas. turbantes. ternos, uni- ,
vulto% ~Dlf. le objetos, „panos para
formes e VeátklOta
•

Sexta-feira '28

rov.R Ia

OFXCIAL (Seção-106)

o I r.. É

Ardo.112. d .e 1464 .3207

-

polir e para limpaaa, Pasme de casual'
e material abrasivo empregado na liaipeza de metais -e •objetos, sabões em
;serei, sabões em pó, em flocos, sapotaltceos, velas e velas :a ¡base sf4
estearina
Termo n.9 -640477, -de V-54964
Pastilicio Merli Ltda.
São Paulo

=Lr
.Lnol• Brasil d...ão,
'Classe 41

Nrinhas, farinhas •ilimanticias de ce-

reais, aramas admientielas e !macarrão

•Türrau
,£40.-1134, de" -7-54964
Utensillor para discrivaninhaa Utesc
'Limitada
São Paulo

1.1TESC
Sraeix a
'Classe 50
IllipeeZeOS

Termo a.° 640.185, de 7-5-1964
Indüstria Química Celavax Ltda.
São Paulo

CEIJI.V1.7r

$v3ind. Israsneirs

Teimo aa.9 640.179. ;de :741561 •
iL,anches `Senador latia. •
'Silo Paulo

de :aduras -e -de ama:Iças, calaiics ca,
ças, 'camisas, -camisolas. Tm:lactas,.
cucas, ceroulas, .colarinhus, -curiras,
saias, casacos, !chiados,
-calhar-.
pe. :fantasias, ;fardas para anilitares, • GO.
Icomia, fraldas, .galoctims, !gravatas. tgorroa. jogos de alugaria, ,jacaretas, lamies
luvas, -ligas, lenços, traantõs, .meias,
inalas, mantas, mandrião, manilhas, paletó, palas, perthosis, mulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, ,pijamas, rpu.
nhos, perneiras, quintormei regalos,
robe de ehanibrei .1~01 sobretudos,
sus teres, shorts, sungas, •stolas Ou alacks,
tales, •toueas, tiatbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.9 640.191, de 7-5-1964
S. Steln
CM. :Ltda.
'São :Paulo

•

rulx de amigai,, aoapao, aclimados,

suapenstrioa, saídas-de bailo, sandálias,.
sintam, ahorts, suugas, moias ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, unifumas ,e vestidos
Temo Ia° :6410.190, da 7-5-1964
Milia — Indústria e Comércio de
Protetivos Ltda.
:São Paulo

1LIA

IND. BRASILEIRA
Classe 16
Alvajantes, -zunidos, k-água 4k lavadella, :agua • eanaárial [cera [para soalhos,
SENAD 2t
detergentes, impo,* de ,aço, ,fostoros.,
Classe ti
; Ind. Brhaileirs'
batata, [lã sde ,aço, ¡pomadas Para calProtetivea atiti<corrosivos aula -oxiçado., pa1hs -de „aço, wraparatioa -pata
dantes, Axadorea, róxIdos Palancas
'Clame 41
polir -e 'limpar -madeiras •vidros. metais
e sólventea
Sanduichea, empadas -e -croepeetes
-e -Objetas. !panos asara i.polir para limBIZ.
BRAMEM&
peza, :panos -de esmerile material Xá- a-,
Termo ,M9g
ta3,,:e W-5964
1
'ferino n.° 640.180, de 7-54964
Bar ,e Lanchas "Jardim -Grumiala”
aivo -empregado ,na ;limpeza de -metais
Indústria e Comércio •de -Roupas
objetos. -sabões • em „parai e ..naponaceos,
'Economistas Ltda.
adiu • •velas a lese -de estearas,
'São Paulo
Clame 36
Sno•Tauio
•
sábbee -are pó. •m fluas, -esponjas -de Para !diatiaguir: .Artipos de -vestuários
se0iill¡blUST14.\
limpeza
e amtpas -feitas -em
I tam
imentais„alparcatas,
•
640.136,
de
7.3-1961
"Termo
n:v
•
botas„bothira, :blusões, lainata .baba'nua.>
Croce
'Classe 36
douros„bones, -capacetes, ,aartolas, cara'São 'Paulo
t !NO, reRA SILERA
Para distinguir: Artigos de vestuários
paças, caução, coletes, capas, chales,
e impas 'feitas err3 -asarei: Agaselhos.
cachecóis, calçados, -Chapéus, -.cintos,
aventais, •alpareatas, anáguas, blesas,,
cintas, combinações, -carpi-ilhós, --calçai,
a ¡el. dl. lei ra
;Class, -t1
botas, 'botinas, ¡blusões, ¡boinas, ¡babade senho:as e de 'crianças, -edições, -caldouros, •bons, 'capacetes, -'cartolas, 'GR ta •
ças, camisas, camisdlas, -camisetas, Paes, bolos, 'biscoitos, rascas, sanduiruças, -cassação, eciletes, -capas, ochtlet,
cuecas, cercanias, --colarinhos, ícueiros, cheta empadas, ,pastéis, tortas e rafe
'Classe 40
citcheeols, calçadas, chapéus, Tintos,
•
saias, -casacos, chiados, dernhás, tacha,.
Travesseiros
Têm° rn', 0 -40.1 94, de 7-5-1964
cintas, combinações, e-a/Talhos, -calças.
pes. -fantasias, lerdas pema militares, ecoCd -Ribeira Ltda.
da 'senhoras e de -crianças. -calções.
..'640:187,
-de
•
-7:5-:1964
•Termo -mo
lealais. dreileas, .galodhae, , lrreArataz, ,gustPtailo
Auto 'Peças "Mi:lidas" 'Ltda.
;as, Tamisas, -camisolas, •caraisetas,:
roa logos ale [litigaria, -jaquetas, lagaes,
cuecas, -.ceroulas, malariabos, cueiros,
São :Paulo
luvas, ligas, lentos, ,mantõs, meias,'
saiu, • CeSee0s, ehiffe100, 1lealtre52, -acharmalas, imantas, mandrião, Imanilhas, spapai. ifantasiats, fardas -para -militares, deoletós, palas, penharr, ?pulavas, aiderinaa,
•
-111111D1.5
kgiaia, ,fraldas, tgaloChars, •gravatas, gor
peugas, manches, polainas, pijama& mit:
Sue7Aratrile1aral.
!ingeria, -jaquetas, laquess,-roa.jgsde
alias, perneiras, glulmotacs, tre,ilarcial
luvas, -ligas, lenc,os, Imanteis, !meias,'
robe ria ,chlunbre, aoupLio, sobretudo!:
'classe '50
amiba, arrantas, •niturdrião, mantibas, pa-•
mrpensórioa, miclasaie ,banho, !sandálias,
•
Impressos
ii1D. BIUMLEMAI
ietúa, palas, perihoar, pukaver, palatinas,
suciares, thorts, -sungas, Molas-ou
ocupa, rponches, 'polainas, pijamas, spu.
toucas,
?turbantes,
ternos,
tinituim..
964Tírmsa
, perneiras, ,quirnonos, -reg aios,
domes -e !vestidos
Coroa -S.A. (Marc-Erni,
robe de -chambre, _roupão, sóbretud-as, Conservas
4C1A,sac
Agricola
i
ndustriai
•
:
'Terna> .33.0 '640:192, -de 7-5-14 • Cal ;hidra Oca,
meteres, shorts, magna, atolas ou aladas,'
~tinta -ou bidrutada
'Stio Paulo
ttger, 'toucas, turhantc,s, "ternos. irraBrioni -Magazine Ltda.
.São iPanlo
Termo n,° ,.610.195, de 7-5-1964
turmas e vestidos
Indústria e • Comerclo ;Marimba Laia.
COLO*
•640.181,. de 7-5-3964
Teimo
, EuLtd. • ..dra raki eir a)
'Sao Paulo
Comisaária de Despiehos "Louvre"
Lmitada
Classe 41
,IPutználk
. SEM Paulo
Frutas secas, passadas e cristalizadas,
legumes
era
conserva,
massa
de
tomate,
. LOITURE
manteiga, ,piddea, „peixes em conierva e
ilteUrr..ilattra
Classe .66
*atas -era conservas
Alvej~. ~doa, anil, juo .d
sanitária, -tara apara scialhosa
Termo me •610.1 89, de 7-51964
,Ciasse 50
detergentes, !esponja de -aço, Jóshmosio
Iicbcl Nairn •Libbos
Impressos
Classe 36
—
Silvia, Ia de -aço, pomadas pare calStio Paulo
:•a distinguir: Artigos rde -vestuários' çados, :palha de -aço, .preparados pare
Termo n-9 •640..182, de 7-5-1964
Sm DIstribottiora de Auto Peças Ltda .
e -roupas 'feitas -eni ‘gersili :Agasalhos. polir ,s limpar -madeiras !vidros. metaii
mentais, alparcatas, .ariáguas, ,blusas.1 e objetas, panos kpuxa tpolir -e -para lim'Sao 'Paulo
botas, ¡botinas, [blusões, iboina, ibaba-' peza, panas ale esmeril ,r daatcrIal ,abra'
douras, ,hones. capacetes, -cartolas, -cara eivo empregado am [limpam de metais
.527
puçaa, -casação, a/agetesi, mapas, ehales,' objetos, sabões em gera] e aapooticeoa,
, In d. fezeiletiza
• caehecola. !calçados, •abaastua, -cintas, velas e velas a ,base -de estearia*,
cintas, axenbinações, scan:1131ms, -cal4as,
len ll000s, -esponjas da
BILILSILEFIRA
LL'C DO
de ienhoras --ele a-riaaçaa, -calçtiasa. ,cal- sabões em ,pÓ.Rimpeza
lupressos
ças, ,camisas, camisola, -camisetas,
cuecas, ceroulas, .aolarlribas, caieiras,
Termo e
0.296, ide O:54R4
Inrrno .n..0 /640:183, de -734964
Classe
raias, .tasacos, aggrielos„dornirióaa echar2 • Auto nato Alvorada Ltda.
laanehea 'Vias" _Laia
ilazzasse.
' Para clistinguilra Artigos -de vestuárias pez, !fantasiara ;fardas -para militares, -cri-^ná
Sào Paulo
1 e impas ;letras em ogeral: Agasalhos, lepials, Iraldaa, -galochas, gravataa, gor
aa catam, aalparcatas, anáguas, Musas,
-ros.jgdelin,3aut'gks
EG4j3
V.413
ALVORklik eira
batas, ,botinas, Áblustea, bainas, baba- luvas, ligas, • !lenços, maintós,i
trada
I /ncl
0. ras 1 43 1 ra
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- maiôs, -mantas, anandrião, mantilms,
puças, casação, coletes, capas, chaies, leths, pálas, ;perlhoar, ;pillover, peleTi/1215,
Claase -tt7
50
eachecols, calçado-a, chapéus, cintos, pegas, pondes. !ladialaas, -Mamas. 'Puãnixiti,.itatkts
Impressos
Caml nantweis
cintes, rembinações, as/pinhos, calças, nhos, perpetra*, tranionos, -regalos.

DETROIT
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Termo n.° 640.207, de 7-5-1964
legisla, fraldas, galochas, gravatas, gorIndliada la e Comércio de Plásticos
ros. jogos -de 'ingeria, jaquetas, laquês.
Plassol Ltda.
luvas, ligas, lenços, mantõs, melas,
maiôs, mantas. mandrião, manilhas, paSão Paulo
letós, 'palas. penhoar, pulover. pelerinas,
-13/14.SSINC.
Peuaas, ponches, polainas, pijamas. pu.
rdraeustara)
nhos, perneiras, quicnonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Classe 41
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
Aves abatidas
sucterea, shons, sungas, stolas ou slacks,
tu:ar, toucas, turbantes, ternos, uniInd.Braellelra
Termo n.° 640.198, de 7-5-1964
formes e vestidos
Genovaite Elena Pelica e Walter de
Oliveira
Termo re 640.205, de 7-5-1961
Classe 49
São Pauto
Mariniar — Construções Ltda.
rogos, brinquedos, artigos desportivos e
São Paulo
passatempos, a saber: álbuns para re?. R E I
cortar e armar aviões, automóveis.
aros, argolas. bercinhos, bonecas, bonecos. baralhos . te cartas bolas para
Liasse
todos os esportes, brinquedos em tons
Artigos da classe
de animais, balões de brinquedo, bilhaND. BRASILEIRA
res, brinquedos mecânicos: brinquedos
Termo 11-° 640.199, de 7-5-1964'
em forma de instrumentos., musicais.
Angorá Comando Mata Ratos
Cobrinquedos em torna de armar. brin
mércio e Importação Ltda.
Classe 16
.
São Paulo
Para cUstinguin Materiais para constru- quedas de borracha com ou sem asso
ções e decorações: Argamassas, argila nhas de brinquedo, casinhas de armar
areia, azulejos batentes, balaustres, blo- vio, carrinhos. carrocinhas, caminhões
cos de cimento, blocos ara pavimenta- cadeiras de brinquedo, carteiras e en
Zn&
isolantes. caibros, caixiaios. colunas. cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
çào. calhas cimento, cal cr& chapas velopes com felhas para recortar e
Classe 2
chapas para coberturas caixas dágua, armar, calçados para bonecas. cordas
Inseticidas
caixas para cobertuas, caixas dágua. para pular, clavinas para tiro ao alvo
Termo n.° 640.200, de 7-54964
ca xas de descarga para afixas, edifica copos de dados, 'caixinhas de música
21,1alberto iões remoldadas. estavam emulsão de dados, dardos, discos, dominós espinMarcos Larese de Toledo
Boaretto
! iase asfáltico estacas. esquadrias estru- gardas de brpinquedo. espingardas de
São Paulo
turas metálicas para construções, lame- vento, estaquinhas para jogar, enigmas
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas engenhos de guerra de brinquedo, fer.
de junção Lages, lageotas. material is° rinhos de , engomar, ferramentas para
IFOLIMIL
e animais
tante contra frio e calor, manilhas. mas crianças. figuras de as fés
Xncl. Brasileiri
;as par revestimentos de paredes, ma, figuras para jôgo de xadrez, fogões e
letras para construções, mosaicos, pro- togàozinros de brinquedos, jogos de
Classe 46
lutos de base asfált co produtos para lutai-toi de mesa joelheiras para esporte
Artigos da classe
ornar tmpenneabilizantes as argamas ganchos para pesca, guisas para criem
Termos na. 640.201 e 640.203, de as de cimento e ca17 hidráulica. pedra- para pesca,, jogos de damas. jogos de
7-5-1964
julho, produtos betuminosos. i m Permea dominó, jogos de raquete, tinhas para
Transportadora Venceslau Limitada
-ilzantes.íqudobrafms pesca, luvas para hos:. para esgrima
São Paulo
,ara revestimentos e outros como nas p ara Jogador .de soco, máscaras cama
:onstruções pers anas. placas para pa- valeacas, mesas de bilhar de campista
VENCESLA.0
airnentasào. peças ornamentais de ci- de roleta, de xadrez, mobílias de brinBrasiieíre,
nento ou gesso para tetos, e paredes quedo. miniaturas de utensílios domés,
2apel para forrar casas, massas anti ticos, patins, patinetes piões. petecas.
Classe 21
uidos para t.so nas construções. par plarquetas para ginástica, peças de
Artigos da classe
.uetas portas, portões, pisos. soleiras logos de damas, dominó e radrez. pelo.
Classe 41
Iara portas, tilolos, tubos de concreto ias. pianos e outros instrumentos musi
Artigos da classe
, elha, tacos, tubos de ventilação. tan. cais de brinquedo, pistolas de atira.
mas de cimento v gas, vigamentos e flexas p apagaios de papel: panelinhas
Termo n.• 640.202, de 7-5-1A54
quebra-cabeças em 'forma de armar.
vitrôa
Distribuidora de Livros Souza Lopes
raquetes, redes de pesca, redes para
Limitada
, Termo n.° 640.206, de 7-5-1964
logos, rodas de roletas, revólver de
Sae Paulo
Esta tia » Indústria Eletrônica Ltda.
brinquedo. soldadinhos de* chumbo, ta
hienas para logos, tacos de bilhar
São Paulo
SOUZL LOPES
tambores para crianças, tamburéus
lind. Brasileira'
tamboretes, tênis de mesa, trens e viasfêmeas para brinquedos varas para
Classe 32
pesca, vagonetes e zepeliw
Jornais, revistas e llvtos
• Termo n. o 640.209, de 7-5-1964
IND. BRASILEIRA
Termo ra o 640.204, de 7-5-1964
Garaldo Modera & Cia. Ltda.
Indüstria de Calçados Battaglia S.A.
São Paulo
Classe 8
São Paulo
Para distinguir: Artigos e aparelhos
rletrónicos: alto-falantes, antenas, agu
lhas para fonogra rvs, amplificadores
hobmas para sadios e televisões. apa
fND. BRASILEIRA
relhos para controle de sons, condensa.
dores aparelhos de comunicação inter
Classe 36
na. diais, discos gravados, aparelhos de
Para distinguir: Artigos de vestuários irequencla modulada. fonografos, grae roupas feitas em geral: kgaga".eg vadores de discos, gravadores de fitas
aventais, alparcatas, anáguas. blusas. geradores estatisticos e eletronicos de
botas, botinas, blusões, boinas,
alta frequência que funcionam com vai.
douros, bonés, capacetes. cartolas cara aulas. máquinas falantes, aparelhos de
ouças, casação, coletes, capas. chales intercomunicação, pick-ups. aparelhos
cachecols, calçados, chapéus cln'os receptores de sons, radias. rádios to
cintas, combinações. carpin lIo• calças
de senhoras e de crianças. calções ral nografos aparelhos de televisão. sinças, camisas, camisolas. carnisatas, croniza-dores. selecionadores. transfor
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros, -nadares de sons, toca-discos automáti
saias, casacos, chinelos, dominós. achar- coa ou não, transmissores, transisto
Nome Comercial
'es, válvulas pare rádios e televisões
Peo fantasias, fardas para millearea.
Termo AP 643.197, de 74-1964
lasawasfico Avícola Brassid- Lkia.
São Paulo

/

Agiisto de 1964
Tânno n.9 640.208, de 7-5-1964
Yulde Isejima
São Paulo

tadelot"

YMARIM•Ar

fiArGORI

Brasileira

Ind.Brasileira
Classe 11
Alças para latas de óleos comestivets
Termo ri- 9 640.210, de 7-5-1964
Pavi Planificação Administração
validas - Imobiliárias Ltda.
São Paulo

Ind.Brasileirs
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas,- automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes„ carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, ccbos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção, dasligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, /anchas, motociclos, mola.%
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicidetas, reboques, radiadsres para veículos,
rodas para veículos, selins, tricides. tirantes para veículos vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Têrmos na. 640.212 e 640.213, de
7-5-1964
Construi . Construtora, Imantariam
Exportadora Ltda.
' São Paulo

E STATIr

"P ARO p'

GERIDO

'21!

Classe 16
Para distingt:ir: Materiais N;ra constiu
Oes e decorações: Argrtnassas. argila
areia, azulejos, gatentes. balaustres, hlo
cos de cimento. bloros para pavimentação. calhas, cimento, cal, cré, ^banas
lqnlantes, caibros, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas dágua,

caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para 'afixas, edifica-
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es

premoldadas, estuque, emulsoo de
e asfáltico, estacas, esquadrias, estrus
'uras metálicas para construções, Umelat de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotam material isolante contra frio e calor, manilhas, mas-.
• saa para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as rdltico, produsos para
tornar impermeabilizantes as ergamasias de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, irapenneabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentaçâo, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, pargastas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilaçao, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrós
Classe 25
Para distinguir: Arvores de natal, bibelots, bolas para enfeaes de arvores
de natal, cartas geográficas, cartões pos
ais, cartazes, displeys, desenhos,, artísticos, desenhos, decalcomania para tecidos, estatuas, estatuetas, estampas,
gravuras, frutas de vidro, tiguras de
ornatos. Sestões, fotografas, frutas de
louça, figuras para enfeitar bolos de
aniversarkos, batizados, casamentos e
outras quaisquer comemorações, gravunu, imagens, letreiros. manequins, ma•
quetes, obras artist.cas, obras de pintura, trines e cartazes para decorações
• para exposiçào,. projetos, mostruarios
de mercadorias diversas e para propagandas. suportes artísticos para vitrines, estatuetas para adeirnos, e para
E na artisticos, taboletas
Tênno n.° 640.211. de 7-5-1964
Pavi Planificação Administração

so- Vendas Imobiliárias Ltda.
São Paulo

C0015_3RAUTO
p/Santo s—

S.Paulo

Classe 33
Titclo
Termo n.° 640.214, de 7-5-1954
'Constar Construtora, Importad a-a e
Exportadora Ltda
São Paulo

"CONSTUR"
Classe 33
Título
Termo na' 640 .215. de 7-5-1964
Adilais° Silva
Bahia
"

AND

. 11 ,

Ind.Brasileira
• /
Classe 3b
Peita distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: •Agasalhas
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, hotiaas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes: cartolas, cara
puras, casação, coletes, capas. chales.
cachecols, calçados, thapéus, cintos
cintas, combinações. carpinhos, calças
de senhoras e de crianças. calções. calça. camisas, camisolas, can!setas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
casaeoeschinelos, dominós, 'schent
.

pes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de 'ingeria, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
pausas, ponches, polainas, pijamas, pu..
quirnonos, regalos,
altos, perneiras
rcbe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
susteres, aborta, sungas, atolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Terrnos as.- 640.216 a 640.218, de
7-5-1964
Cobaline Iitcliistria e Comércio &Auto
Peças Ltda.
São Paulo

CODAL'INE'
Ind. Brasileira
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear. serras mecânicas. motores elétricos, alternadores, tersarnentas e placas para tornos, geradares, plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas ssecani
cas, ruáauinas amassadeiras. misturados
nas adatadas na copnstrução e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra: carretos
e outros fins industriais, elevadora, máquinas desempalhadoras, descascadoras.
eroacadoras, brunidoras, classificadoras.
ventiladoras, moinhos , para cereais.
máquinas secadoras trituradoras, pulverizadoras, fresas, eolitrizes. tranchas.
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores
exaustores para forjas, bombas centre.
fugas, rotativas, de deslocamento e e
pistão para todos os fins. arietes, caldeiras • e turbinas, injetores para • caldeiras, válvulas e transportadores automáticos de alta e baixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas iimadoras, máquinas opera.
trizes. rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos, teares, urdideiras.
encanatórias. espuladeiras, torcedeiras.
meadeirais rolos e roletas, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas de impressão, dínamos
e receptáculos
Classe 11
Ferragens, e terramentas de teda espé.
de, cutelaria em geral e outros artigos
de metal não incluídos era nutras masbites, argolas, armações de metal, abri.
sei: Alicates, aldravas, arruelas, arredores de Latas, arrames lisos ou farpa.
dos, aparelhos de chá e- café, assadeiras, açucareiros, brocas. bigoraas, bei
selas bandejas, bacias, baldes. bombo.
ateres. bules, colheres para pedreiros.
camisas para dlindross e trilhos. cadea.
dos, correntes, cabides, caixas de meta;
para ortões, colunas, chaves, eremonea.
chaves de aradusos. conexões Para eracanamentos, canos de metal, chaves de
fenda, chaves Inglezas. cabeções canecoqueteletras, caixas para acondiciona:nane) de alimentos, caldeirões, caçara
!as, craleiras, cafeteiras, dobradiças
?ruçadas esferas, engates, enfeites para
arreios, de metal para automóveis, es
triboa, formões, espumadeiras, fole&
ferros para cortar capim, ferrolhos, facas, facões, frigideiras, cilindros para
:nasalação, ganchos, guarnições de metal garfos, ganchos para quadros.
gramas para emendas de correias. limas.
machadinhas, molas para portas de cor.

~EL

lâminas, licorairos, latas de lixo, jarras,
ret., martelos, marretas, matrizes, marguitas, navalhas, puas, pás, picaretas,
pregos, picões, ponteiras, parafusoa
porcas, pratos, porta-gélo, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas, rasteio.
roldanas, ralos para pias, regadores,
serras, garrotes, sachos, sacarrolhas. tesouras. talhadeiras, torquezas, talhos
trilhos para elevadores, tenazes, travadores, telas de arame, tubos para anca.
namentos, trincos, trilhos para portas
de correr, taças, molas para portas,
vasos, vasilhames e verrumaa
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, automóveis,' auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, ccbos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para'velculos, direção, ctedigadeiras, estribas escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de Peças:,
freios, fronteiras para veículos: guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, 'radiadores para veículos,
rodas para veículos, selins, Micicles, ti..
santas para veículos vagões, velocipedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
, carros, toletes para carros
Termo nss 640.219, de 7-5-1964
Incomar — Indústria e Comércio

Marte Ltda.
2:ão Paulo

PRORROGACÀO
si 1 N C-0 24 AR"
Ind.Erasileira
Classe 11
Ferragens e ferramentas de toa& espé.
:ie. - cutelaria em geral e outros artigos
le metal não incluidos em outras cias
bites. argolas. armações de metal, abridores de latas, arrames lisos ou larpa.
sei: Alicates aldravas, assustas, arredoe, aparelhos de chá e café. assadeiras, açucareiros, brocas, bigornas. bai
selas bandejas, bacias, baldes, bombo
ateres.. bules, colheres para pedreiros
camisas para cilindros e trilhos. cadea
dos, correntes, cabides, caixas de metal
para ortões, colunas, chaves. cremones
chaves de araS.tsos, conexões para encanamentos, canos de metal, chaves de
fenda; chaves inglesas, cabeções. canacas. copos, cachepots, centro de usa*
coqueteleiras, caixas para acondiciona
mento de alimentos, caldeirões, caçaro.
las, craleiras, cafeteiras, dobradiças.
2axadaa. esferas, engates, enfeites para
arreios, de metal' para automóveis, estribos, formões. eapumadeiras, foces.
ferroa para cortar capim, terrolhos, ta.
cas. facões, frigideiras, cilindros para
laminação, ganchos, guaraições de me
tal garfos, ganchos para quadros
gramos para emendas de correias, limas.
Laminas, licoreiros, latas de lixo, jarras.
machadinhas, molas para portas de sess.
rer martelos, marretas, matrizes, marmitas, navalhas, puas pás, picaretas
pregos, plebes, ponteiras, parafusos.
porcas, pratos, porta-gelo, porta-pão,
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porta-jóias, paliteiros, panelas, tosta*.
roldanas, ralos para pias, regadores,
serras, serrotes, Sachas, sacarrolhas tea
souras, talhadeiras, torquezas, trilhos,
trilhos para elevadora:o tenazes, travam.
dores, telas de arame, tubos para caca.'
namentos, trincos,' trilhos para portas de correr, taças, molas para portas,
vasos, vasilhames e verrumas
.
Têm° ms 640.220, de 7-5-1961
— Indústria e Comércio,
Iac
Marte Ltda,
São Paulo

Encornar
INDÚSTRIA COME.R00 MARTg

ente

Nome Comercial
Têrmo n.° 640.221, de 7-5-1964
Lanches Senador Ltda.
. São Paulo
LANCHES SENADOR'
Classes: 33, 41, 42, 43 e 41
Titulo
Termo n.° 640.222, de 7-5-1964

I. E. S. Comércio e Iinportação de
Ferramentas Ltda,
São Paulo
E. S.

(Ind.. Brasileira
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tóda espécie.
cutelaria em geral e outros artigos de metal, a saber: alicates, itiavoncas, ai..
mações para óculos, arruelas, argolam
aldravas, armações de metal, abridores
de latas, arame liso ou lar pado, assadeiras, açucareiros: broca, bigornas, baS.
zelas, bandejas, bacias, baines, bombo..

aieres. bules: cadinhos, cadeados, caa.
Nata, colheres para pedretros, correstes, cabides, chaves, cremones, chaves
de parafusos, conexões para encanas
meato, colunas, caixas de metal para
portões, canos de metal, chaves de tens
da. .chave inglesa. cabeções. canecas,
copos, cachepots, centros de mesa co..
.
queteletras, caixas para acondiciona.
mento de alimentos caldeirões. caçara.
ias, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores, distintivos, dobradiças: enxadas,
enxadões. esferas, engates, esguichos eutette. para arreios, estribos esferas
pau arreios, espuraisdeiras: formões,
foices., ferro para cortar capim. ferrolhos, tacas, tacões. fechaduras,. ferro co..
atuiu a carvão, fruteiras, Mais. /broma
para doces, freios para estradas de
ferro, frigideiras: ganchos, grelhas, gastos, ganchos para quadros, gonzos para
carruagens: insignias, limas. Matinas
coreiros. latas de lixo, jarras machadle
atlas. molas para portas molas para
venezianas, martelos, marretas, nutri.
tes, navalham puas pás magoa. para.
IuS3S.

picões. porta-gélo, aossiraa porta.
pão. porta-jóias paliteiros, panelas: rol.
danas. ralos para pias. rebites regadas
res, serviços de chá e café; serras, ser.
rotes, auchas. sacarrolhas. tesouras. ta.
ateres, talhadeiras torquezes. tenazes,
cravadeiras. • teias de arame. torneira*
trincos, tubos para encanamentos trilhei
pai aportas de correr, taças. travessas,
tarlbulos: vasos; vasilha.nes. verruma*
Termo n.s 640.223, de 7-5-1964
Auto Elétrico Brasilio Machado Ltda.
São Paulo

alsi

LIO MACHADO
t ride Bra'ai letra)
Classe 9(
Impresso

•

3210 "lhextaddra 28
Virmo ase 410.221, ele 744961
tandhes Silo Martinho Lida.
"São Paulo

Dl A RIO OFiCIAL • (Seção III )
Termo a! MUJO. de -7-3-1961
joga kiartlo -de Barros Mello e Jairo
Braa Emaça
-Sé° Paulo

=

ta Libem, -ara preaersaa da lanugem., aos -de cimento, %lonas para ,pavenentaprostrados ;para dilua tinta*, asualteS Olo. calhas, -cimento, anil, -cré, ehapait
,iacilantes, .caibros, anis:Ilhoa sellunalt
Chapas paro cdbetharaa, -caixas dágua,
caixas para •edberturas, ,catras ffigua,

para pinturas, ;perra revestir matais, *área -esmaltes, lacas esmaltes. (01/10
!batata para pintura Abre *maltes, nae,
temia para tornar opacos' -na -'esmaltes.'
OTO
ESCOI4
9S-e
-de esmaltagem, 'cóses a tilara
kraduten
TBESIDENTE
4ie alizerina, sai. -amianto. -com haClame .1t1
se -de ¡borracha, de -eiras, -de alcaide
CS & liquido, -croquetes, empadas -e
Classe 33
de zinco, brilhantes 11 •1COOL piladas a'
tomam
•
Titeto
41e0, minzrats. vegetais, /amistosas. ',daram n.9 640.225, de 7-5-1964
Timm° n'.° 10.231, de 7-5-1964
eificáveis, transparentes, apuas, ténis
Construtora e Imcibiliária Trranab Ltda. Panificadora -e Confeitaria flor da vila para a cerveja, Para .-1,clires. Para
Morais Ltda.
-São Paulo
senda, ara o !erro, para iimento, para
São -Paulo
madeita, para construção e ,inorgiakas,
tas químicos para vernizes

31413'",

caixas de lescarga para etiaos, adifica

pães premdldadas. *ataque, emulsoo de
'base aífiltico, -estacas, -esquadrias, *sisa.
Uras metalicaa $ittra vautitrugOes,
de metal, dadallbm, bojaria lavai
juneda, Int% degerStas, material isolante contra Ido e-calor. manilhas, Inag
tu para (revestimentos de paredes, moa
-deitas para construçlSets mosaicos. pros
autos de Ume :aellitico. Produtos Para
tornar Impermeabilizaram as argamaasas de cimento -e cal, Ilteãtdica, pedra.
atilho, produtos :betuminosos, itapemas,
bllizantes líquidos na sob outras ,formas
para 3-evadia:minas nutras .Cdta0 na*
constru.ções, parsiatrae, placas para .pa,
vlmentação. inaa ntnamentala fie cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar nasais massas andrcidos para ,uso -nas etoostruções, pargueto* portas ,pottõvi, pisos, soleiras,
para portas. Opilas labias .de concreto.
telhas, Mem, 'tubos de --ventilação, tato
.ques de cimento, sagas, 'vigamentos e
atarás

/••••••••••••••••••.

.

P.11.1.114,2—

, Ind.i lizzajaaira
'Classe 16
Para distinguir: Materiais para tonaracom e decorações: Argamassais argila.
areia, azulejas batentes -halauataia, blocoe de cimenta, blocos ara pavimentação, calhas, cimento, cal. are, .chapas
Isolantes, caibros, calinos. colunas,
chapas ,para anberturas, caixas alágua,
calma para cubaram% ,x aixas •lágua,
-ea.as ale .dmazarga paaa adiam edificações remoldadas, maugeu, emulsão de
base adáltico, estacas, -esquadrias estruturas metálicas para construções, lame-,
las de metal, ladrilhos. lanibria luvas
de junção, lages, lageolas. -material isolante contra frio e calor, manilhas, massas par revestimentos ale paredes, madutos de base .asfált.r.o .produtos para
tornar Mapcsmeabilizantes as ~sim de ,claseato e cal. hidráulica. Pad remilho, produtos ,lietuminasoa, iniPennea
-bilzantes,íqudo bral=
para revestimentos e -outros ,C31210 nas
construções. persomas. placas para pea
vimentação. peças ornamentais de 'cimento ou gesso para :teto& ,e paredes.,
'PePel para forrar cosas, mamas .antinridos para mo atas construções. 'aromem, poetas, portãos, piem. 'soleiras
-pane portas, 'tijolos. tubos de ~creta
telha, laços. tubos -de -ventilação. aoquis .de cimento, v.gree, vigamentos
mofa
••

rasa 111
VIU URAIS
Classe 41
Pate. nslos, biscoitos, bolachas e doces
Termo n.° 0640.231, de 7-5-1964
Maringolo Filho Comércio de Peças,
Tintas e 'Máquinas Ltda.
•Sso Paulo

E
11.11(ING01.0 PILO
.Zixid..Zra
Case 50
Impressos
Ténia) n.9 640.235, de 7-5-1964
Laticínios juventus Ltda.
'São Paulo

.1227.3
13r2.1
2
eira
-Classe 41
Queijo, manteiga„regueiNies, coadiacias,.
yogurt, 'creme de leite e doces de leite
Têrmo n°640.23'6, .de 7-5-1964

Ténno n.9 640.240, de 73-1961
Auto Escola Queiroz Ltda.
São Paulo

QUEIROS
Ind. Braat1eir
Classe 33
Auto .Escola

Térnitssmo '610.211, ale .7.3-1961
Transportadora Navarro Ltda.
-São Paulo

Temo a.° 11510.241, de ia-5-1961
'Telga" Terraplanagem tola.

,N.LVJERR0
I "44 Arazialair,a
Coa.— 50
Imprensas

I

Termo n. 9 :640.242, de 73-1961
Sociedade Comercial Alfaltogcm Ltda
São Paulo

1.M.ITOGON
Ind.. .tsraailed.ra

Classe t6
Para d-sainguir: Materiais para -constsiições e Cacorações: Argamassas, .argilas
areia. eaulejos, .gatentes, balaustra, bloLIDETaitIa,
;os de cimento. hloros ,para pavimentaelite Á
çào. calhas, cimento, cal, cré, chapas
SOU.
ise lamrs, caibras, caixilhos; co'unas: •
chapas para .coberturas, -caixas riágua,
'Cisme 4
caixas para coberturas, caixas dagua,
Térreo re° 640..226, de 7-54964
Título
cabras de -descarga -para ,etiscos, 'edificaMoinho "Fama" S.A.., Industrial *
Ores premoldadas, estuque, cmulsoo de
Térreo .n.° '640.237, de 7-5-1964
Comercial
bise esfáltico, -estacas, esquadrias, estruLanches Hamburger Plaèe Ltda .
turas metálicas -para construções, lamePaulo
São
xotirao
las de metal, ladrilhos, lanibris, luvas
roa,. isfi
de juação, 'ages, -lageotas, -material iso~EM PLIZZ
lante contra frio* calor, manilhas, masZrasil
eira
Nome Comercial
sas sana revestimentos -de paredes, madeiras para construções, illfflaiC011, proTêrmo n.° MO _227, de 7-5-1964
Classe 4.1
Moinho '"Fama"
'Industrial -e Lausehen de 'mortadela, premuni:), sala- dutos -de base aiSiltteo, produtos para
tomar impermeabilizam:a as argamasComercial
me, 'queijo, salsicha e churrascos
ais -ele. -cimento -e ,cal, ir5igli., 'pedi.galho, produtos ,betturtinosos, Impem:ma-,
1.1.1a
Tinos e° 610.238, de 7-54964
bilizantes liquidas nu -sob -outras formas.
Vila 'Real Bar e Café Ltda.
para revestimentos ambos -esmo ma.
'São Paulo
Classes: 1 a 50
construções, persiana, planas para .paClasse
50
Titulo
vimeigaçao, aças anenamentale de -ciImpressos
mento ou .geaso
'tetos paredes,
Te'rnio 11.9 640.223, de 7-5-1964
papel mim forrar • GE011, :alasess maua
armo
m.'
'640.239,
de 744964
Iranise Henrique SValla
reides -para aso nas aronatraçoes,
Iticolax Produtos Quimicos Ltda
São Paulo
gutas, portas, ;portam Pi sos, :soleiras,
são Paulo
airaW183
para .portas, Medos ;tubos -de 'concreto,
telhas, Mem, tubos de wentilagé• ternJ Ind.. ItrazineLta
queç de cimento, vigas, vigamentos -e
Brasiles.
varia
Classe 38
Papel seus -artefatos, livros em -.branco
Ciasse I
Térreo
0640.243, .de 7-5-1964
rema 11.0 i640.229, de 7-34964 'Para aso:main Tintas a óleo. Drilhail• Materiais de Construção escamar 'Lida.
São Paulo
lindai:iria Mecânica de Auto Peças ta • óleo, piladas a óleo, a álcool, em
p6, de zinco, -de azarias, de amianto,
"H.P." Ltda
,de nicateão, minerais, vegetais, com baSão Paulo
ZNIIllt
se de borracha, eterizadas, esmaltes,
Brazdadi ira
una, .opacats tranaparentes, vitrificáveis.
Ind. Bratd.1 ei ra
sécaa, atoxicas, Inorgânicas, luminosas,
Classe 16
para -curta* de automóveis, para pa: Pala distiaguir: Materiais para cor:araClasse 21
sedas. para cimento, para madeira, para ste* e decoragees: gamassas.
Veículos de -todas as espadas
-ferro, para calçada, para fazenda, pa- areia, anile!" -gatentes, balaustres, blogle.n•nnn•n••

Jacinto Palhato
São Paulo

140510 de 1.964

I

Met,
oram leira

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Asgatuassas, argila,
areia, azillejos, latentes, nbadaustres, bla
tos de cimento, diloects para pavimentação. calhas, cimento, ,cal, *ré, -chapas
isolantes, caibro., ,ealailhosi -colunas;
chapas para alba:turas, -caixas elítsua,
caixas para -edbertnras, *aluo tiagua,
caixas -de descama para "leoa edif iceçbea premaidadas, estuque, entilsoo de
late asfáltico, ~atas, -esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de .metal, ladrithoa, 'lambris, luva,
de
lanteunront
g.ralia,frio
gek-e111..c"
aloata.11.mrater
nilhatimiassas para .reveatairentos .de Terei" ana
deiras para corntruções, -ruosalcás, produtos de base naPaltico, produtos part
tornar impesmeabilicantes as argamassas ale cimento -e :cal, ,hidráulica, pedos

gulho, produtos ibettuniaosco, Sn:umente*.
bilizantes liquidas nu .aosb nutras formar
para revestimentos ge .outras como net
construções, persianas, placaa para pia
vimentação, aças ornamentais
mento ou WeleD •sa mkto5 ,e paredes
papal para 'forrar -casas, massas ant1
rcidos para uso staa construções, par.
(Fe tos, Portas, dam:Iões, .pisos, soleira*
para portas, tijolos saibos de concreto,
isa'sas. -tacos, Mitos -de ventilação, tae,
.de esnento.m t.saiss
idas, wigamentos
Termo ase .440.240, -de 73-1964 •
Lave Song jata Wirig
'São -Paulo

Cisme
Produtos .alimentitioe
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Têrmo n.9. 640.245, de 73-1961.
Panificadora, e Confeitaria . Ca ritán
•,
- Limitada
São Paulo

CARI/20N
Classe 50
Impressos
Termo n.9 640.247, de .7-5-1964
"Valdifar" Comercial e Importadora
Limitada
São Paulo

Ind. Bragileira

•
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Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, auto.
móveis, auto-caminhões, aviões, amor.
tecedores, alavancas de cambio, barcos
breques. braços ara veiculos. Wide.
tas; carrinhos de mão e carretas. catai.
nhonetes, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores carros-berços, carros
tanques, carros-irrigadores_carros cais
roças, carrocerias, chassis. chaas cir.
cubras para veicules, cubos de veiculas
carrinhos para máquinas de escrever.
corrediços, para veiculos, direção. desli
videiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de •acas°
!seios, fronteiras para veicuios. guidão
locomotivas. lanchas: --Motociclos molas.
motocicletas, motocargas, moto furgões
'manivelas. navios. ónibus. para-choques
para-lamas. para-brisas. pedais palltói
rodas para bicicletas, raios para bictcle.
tas, reboques, radiadores para veiculo&
rodas para veículos, selins. maciez ti.
!antes para veiculas, vagões. velocipe•
des, varetas de controle do atogadot e
acelerador, tróleis, troleibus. varles de
Carros. toietea para carroi
Térmo n.° 640.248, de 7-5-1464
Regeração Cruz de Aviz Indústria e
• Coinércio Ltda.
•São Paulo

CRUZ D,AYIZ
Ind. Brasileira
Classe 8
Aparelhos de re 4rigeração, aparelhos de
ar refrigerado e sorveteiras
Têrmo si.° 640.249. de 7-5-1961
Lanches Dom Manu Ltda.
São Pau'o

DOM MAN17 •
• Ind. Brasilein
Classe 43 .
Refrescos, sodas, sucos de fruta, xaropes, águas minerais, artificiais, águd
tônica, mineral natural e granadina
Termo n.s 640.251, de 7-5-1964
Depósito de Materiais para Construa
ções Jardim Manieta Ltda. p.a,

JáRICLM MARIETA

Ind.. Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, anula.
r" areia, azulejos, gatentes, balaustres, blo
cos de cimento, bloros para pavimentação. calhas, cimento, cal cré. chapas
isonntes, caibros, caixilhos: cola ;ias;
chapas para coberturas, caixa/ dágua,

caixas para coberturas, caixas 'dásaia,
caixas de descarga para etixes, edifiea.
ções premoldadas,. estuque, emulsoo
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, 'ages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos-de paredes, madeiras parà conítruções, mosaicos, produtos de base asSáltico, produtos para
tornar trapermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produto., betuminosos, impermeabilizantes 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, podões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrós
Termo n.9 640.250, de 7-5-1964
Sementes Sakama Ltda.
São Paulo

SAY.LMA
Ira- BraEd.leiret a
Classe 45
Sementes
Terei° n.° 640.252, de 7-5-61
Bar e Lanches "Tusuruvi" Ltda.
São Paulo

TUCURTJVI
Ind. 2raeileira
Classe 41'
Substàacias alimentícias preparadas .
ou não
Termo n.° 640.253, de 7.5-64
ldolo Poianar
São Paulo

ÁNCIIIET

ind, Braaileitr
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blocos de cimento, bloros para pavimentação 'calhas. cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos; colunas:
chamas para coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas lágua,
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas, estuque, emulsoo Se
base asfáitico, estacas, esquadrias, assim.
turas metálicas para construções, lamelas 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 cáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betutiiinosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
•
papel a para forrar casas, massas antircicios para US3 nas construções, parquetas, portas, podões, pisos, soleiras
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vioas. vigamentos e

Termo n.° 6:0.254, de 7.5-64
Casa de Carnes "Dom Bosco* Ltda.
»Uai

Ind.. Brasileira

Classs 41
Substâncias alimentãcias preparadas
ou não
—
640.255,
de 7-5-19S
Termo n.9
Sociedade Can:estiai de Cereais Bogi
Ltda.
•
São Paulo
•

BOGI

•

Industria 'Brasileira

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açãcar, alimentos paar animais, amidó
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.
amoz, 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, ed.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite. CreMe3
alimentícios croquetes, compotas, cangica, coalhada, castanha, cebola. condimentos - para ala-Isentos, colorantes.
chouriços, dendê. doces. doces de frutas, espinafre, essências alimentares, etn•
padas. ervilhas, etucovas, extra -to de tomate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo. fermentos, feijão.
figos. frios, frutas ssêcas naturais e cristramadas: gricose, goma de mascar, gom
duras. grânulos, grão 'de bico. gelatina,
goiabada,. geléias, herva doce herva
mate, hortalicas, lagostas, línguas leira
condensado. leite em pó. legulnes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro. mas
Eas alimentícias, mariscos. manteiga
margarina, marmelada. macarrão, mas
sa de tomate, mel e rnelh2o. mate. mas.
sas para mingaus, molhos, moluscos
moatarda, mortadela. nós moscada, aozcs, óleos comestíveis. ostras, ovas,
pães, Plaos, prlinés, pimenta,' pós para
pudins. pickles, peixes, presuntos. patês, petit-pois. ' pstilhas, pizzas. Mias:
queijos, rações balanceadas para animais. requeijões, sal, sagu. sardínhas
sancluiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes. sucos de remates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rem tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
- - — —
Têxtil° n.õ 640.256, de 7-5-64
Mineração Santa Maristhm Ltda.
São Paalo
' SANTA

MARISTINA
7ndiis tr i a Brasileira
assasse 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço p4110, -aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente, trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra. em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimenta metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro era bruto,
em barra, ferro manganês. ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado. gusa temparado, gusa maleável.
lâminas de metal, lata era Rilha. latão
em fólha, latão em chapas, latãc era
vergalhões, ligas metálicas, limalhas.
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel., ziico

Termos xis, 640.257 e 640.258. tios
7-5-64
Representações Ltda.
Persa!
São Paulo
FERS4j,
Ind. Braan.leira
Classe 41
Artigos da classe
Classe 5
Artigos da classe
Têrmo n.° 640.259, de 7-5-64
Eldorado — Comissária Exportadora
•
,
Importadora Ltda.
São Paul
ELDOEAD0
Lnd. Brasileira •
Clasíe 41
Para distinguir frutas eia geral
' Têrmo n.° 640.260. de 7-5-64 l•

jaraguá Fabril S. A,
Santa Catarina

)

•

•JARAGUA
Ind. Brasileira
Classe 23
•
Teciods em peças de algodão, fibras
sintéticas, lã e seda
Tercrio n.° 640.151, de 7-5-61 •
Plásticos Volanar Ltda,
São Paulo

VOLMAR
IND. BRASILEIRA

Classe 25
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucamiross
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para telex:mas, baldes, bacias, boa.
sós, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de ali.
mentos, caixas de material plástico para
bateras, coadores, coos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para lis-os
cálices, cestos, castiçais para vela&
caixas para guarda 'de objetos, adua
chos, coadores para chã, descanso para
pratos, copos e copinhos de plaamao
para sorvetes, caixinhas de plásdco.
para sorvetes, colherinhas, pas nhas,
garfinhos de plástico para sorvetes .for.
minhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material p!S.stico embalagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para autonávais, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitai
isolantes, filmes, fios de ce:tilose, fechos
para bolsas, facas, guarniçó..t$, miarni•
ções para chupetas e mamadeiras, salasnições para porta-blocos, guarmçks
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições ic wapara cortinas, jarros, laminados, piás.
ticos, lancheiras, mantegueiraa, malas,
orinóls, pendedores de roupas, puxadares para móvel pires, pratos, paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes, adi.
terial plástico para ctensilios. e objetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
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protetoes para 4acumentaa, puxadores de água para uso doraéatico
porta-copos, porta-niqueis, porta-notas.
porta-documentos, placas, rebites, nxiialma, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, xícaras, colas a frio e colas 7150 inckidas
•em outras classes, para borracha, para
cortumes, para mareineiros, para sapateiros, para vidras, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar.
arebolos, adesivos para 'tacos, adesivas
para ladrilros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guarniaôes de material plástico para indústria geral de plásticos
vasa

• Tétano na 640.262, de 7-5-64
Eletrônica 'Raiz" Ltda.
São Paulo
_
•

IND. BRASILEIRA
4

•

Classe .8
Instrumentos t aparelhos de ai:cais:ao:
Aparelhos de alta ',tensão, aparelhos de
alarme, anemómetros, a mperôme tia
s ,
aparelhos ara controle e medida. aparelhos de expurgo, barômetros, _bússolas:
rondens,adoves. compassos, instrumentos
de calcular, cronômetro, aparelhos calibradores, esquadros de aço, esquadros
de agrimenssor, escalas indicadoras ti'
maré, eletraimetros de -quadrantes, equiamentos e magnéticos. especirascópios,
Instrumentos fisicos, aparelhos de inversão, heliógrafos, hidrómetros, dínamos, imans permanentes, indicadores de
níveis, instrumentos matemáticos e didáticas, instrumentos •de calcular, instrumentos náuticos, Instrumentos -para medida -e "-controle para mecanicos, manametros, medidores de roscas, medidores
de 'intervalos, aparelhos para mediç ã omanar:coa miras de qualquer graduaçara normógrafos. níveis dagua para,
caldeiras, níveis ,de ferro. potenciômetroes, pistolas de pintaras, rumos, quadrog de comando, reguladores -automáticos, redutores, reostatos, registros para
canais e , comportas, registros para vapores, registros para -água. relógios ale
ponto e de V-gia. sextantes, aparelhos
para soldar, transformadores, rt,pareihos
p ara telégra‘os sem fio, trenas, trans-.
formadores, telelupas, telémetros, ternada
metros, tetraigrafos, 'teodolitos. torneiras de compressão, torneiras de mita
pressão, voltímetro!, válvulas de sedução, válvulas de compactas. rraguhdo,
re g de voltagem , e voltitnetros

/

Agôsto

19154

notxko O 641‘2713;0e 74454
mangarás, brotar .ent pó, bronze fon
Tételo n. 640.268. de 7-54f
...- ;Reproustactea 41 laia*
Panificadora .Prainroar 'Ltda.
1
barra, em fio, chuedbo em <bruto ou
São Paulo
s
, ato 'Csardl laia,
parcialmente preparado, cimento 'me&lio Padlõ
tálico, cobalto, bruto -ou parcialmente
PRAIJOUR
trabalhado, 'couraças, estanho boato ou
:n1. Brasileira.,
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente -trabaClame 41
lhado, gusa temperado. gusa maleável, Phra, distinguir: Sabstancias -filanentia
Classe 26
laminas de metal, lata ta ft5lba, Inalo das panificadas, ,notadamente: ptle.;
em lõlha, latão em chapas, latão em balas, biscoitos, -bolachas, bolos, doces, Estolas e caixas -de anatleira, Data easb.
&duna trnereadorine.
vergalhões, ligas metálicas, Ikaalhas,
e -confeitos
magnésio, manganês, metais não traba:610:279, -de 745-151
Termo -ff.* '640.269, de 7-'5-64
lhadtas ou parcialmente trabalhados, me—
;Serviço Nactionril
Upil
-de
Couro
-Indústria
de
Artefatos
tais em massa, metais estampados,
Conte* Cddito
Ciefort Ltda.
metais para solda, niquel. zinco
São Pardo
'São Paulo
• Tê-mos as. '640.264 e '640,265, de
.7-5-64
-C1112'OEIT
Belmar Turismo Ltda.
Classe •3
Sinal de p-opaganda
Classe 35
Couros e peles prepararias •ou mão, *8murças, COUr013, vaqueta., pelicas .€ ArBELMAR 11
tefatos dos -mesmos: Almofadas ide -couros, arreios, bolsas, carteiras, icaiatas
chicotes de couro, carneiras, capas para
Classe 50
Fara distinguir e proteger o timbre álbuns e para livros, embalagens de
da -requerente .a ser usado em papéis couro, estojos, guarnições eocro para
de carta, papéis de -oficio, memoranda, automóveis, guarnições para porta-blocartões -comerciais -e de visitas, enve- cos, malas, maletas, -porta-notas, portalopes, faturas, avisos, cheques, dupla chaves, porta-níqueis, pastas, pulseiras
'Chim& 33
•catas, letras -de cambio, notas pronta. de couro, rédeas, selins, sacos para via'Sinal de propaganda
sárias, contratos, apólices, ações, de- gem, sacolas. saltos, solas •e solados,
. _
tirantes para arreios e valises
bêntures, 'bilhetes -de sorteio, passagens
Têemo .aõ .640.280, ide •444
aéreas, passagens marítimas, passagens
Termo n.6 '640.270, -de 7-5-64
Perfumaria -Indiana Ltda.
-rodoviárias, passagens ferroviárias e
Nilsa Tardio
folhinhas
'São Paulo
São Patilo
Térmo a: 0 640.266, -de 7-5-64
C ONFIYCÇ OEs
-André Napoleão
"IND.11.14A
Dag
São Paulo

Ind. Brasileira

In

Ind. Brasileira

.CONTR

•

11.A.N -Ui

Classe 2
Dell:ornadores

-•
Têm°. a.° '640.267, de 7-5-64
Contorno — Indústria e Comércio de
'Material de Consa-rução Ltda.
S a n Pai%
0011201/110
Ind. .Brasileira.

Classe 16
Para distinguir: 'Materiais para construçõea e decorações: Argamassas, argila.
areia. azulejos, gatenaes. balaustres, blocos de cimento, bloros para pavimentação calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolaates, caibros, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas agua,
caixas de descarga para etixos, edificaçaea premoldadas, estugue, eruulsoo
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
'de junção, lages, lageotas, material MoJante -contra frio e calor, manilhas, massas pata revestimentos de paredes, ama-Jeiras Tara 'construções, mosaicos, produtos de base asSáltico, produtos para
Tênno a.ô 610.263, de 7 -544
tornar impermeabilizantes as argamasWnaço Indústria a Comércio .de Ferro sei de cimento e cal, hidráulica, padree Aço Ltda.
galho, produtos 'betuminosos, impermeaSão Paulo
lilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e -outros como nas
.construções, persianas, placas para pa8-E 1A 90.
,vimentaçao, eças -ornamentai," de citattUEltrIl
mento ou gesso ara tetos e paredes,
lu(
papel para forrar casas, massas anta
aeídoes para uso nas construções, parClasse 5,
tquetas, partas, porteies, pisos, soleiras,
Aso .em bruto, aço ,preparono, aço para portas, -tijolos tubos de concreto,
doce, -aço para tipos. aço fundido, -aço telhas, tacos, -tubos de -ventilaçao, tanparcialmente trabalhado, 'aço peio, aço. aguas de cimento, vigas, vigamentos -e
,, •ef1na3o, bronze, tronae em bruto ou
vitr61
aastailalmente trabalhado, Istonze 43e

24~311e1uset

(Seio UI)

'

3m

iieixa

."

'Classe 48
Pare . dasaaguir aurigas -de toucador -e
!perfumarias cm agrai: Alatiscar. água
cie beleza água facial. -água de 'lavanda.
!água de aolônia, .atmiahos, :água -da
quina, Agua de .rosas. -água de alfazemas, amônia -perfumada líquida, .em pó.
em pedras. -para -banho. -brilhantinas,
'bandolinas batona icoseuéticos pata
.cabelo. ~tan ga -cilia. -e :bigodes.
•crayons, cremes pare .-a -pele. esmoias.
:cheiros em pastilhas -em -tabletes em
lentilhas. em trociscos e em pílulas,
,cremes para -barbear, .erCalet1 dental.
-depilatórias, desodorantes, dissolventes,
: caseadas, extratos esteios de pelamos,
creme' para linspeaa da pala. e para latse
de pb -de arroz. eatnaltea para unhas.
escóvas para dentea -cabeio, roupas,
cílios e unhas 'fixadores ,para -o c.ahain.
pestana. cilios e tarardes. 'fivelas Làt't
o cabelo. &iteram ',aramada para asa
de toucador. grampos - para -o cabeia
geléia de petróleo aerluntada lapa
para )maquilagem Átu.'n.perfuors
-dentifrício., em pasta. era
, sabão, co, creme. em elixir e eal
oe rrn a ra- e.
líquidos para ondula
lixas para unhar. lacaid óleos lyma
Têrmo n. o . 640.271, -de 7-544
Musa — Melhoramentos de labatuba cabelo. pasta -e pós .nara dentes. certames. petróleo ara ais:o de triaeaarta
.S.
pastes'e pó 'Pa ra -es unhas on.mms
São 'Paulo
para a6 de arroz .papéis perf, Par e,,s,
.carromadas, e com --ró
de arroz
pomadas perfumada-. - p ara o emileirz- s
dx ruas -n arn-,pons 041'
-mento
Classe -50
P-ra distinguir: O timbre de a todos os
"640:71.
7-5-64
rernin
seus impressos comerciais
Manos']
,qt:lendorly:
Vamo n.° 6402Z2, de .7a544
-•'
Bolfesa S. A. Bolsa das fa-ramentas

Classe 36
-Para distinguir: Artigos de vestuános
e roupas feitas em 'geral: •gasa!Los
aventais, alpaacatas. anáguas, blusas,
batas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chatas,
cacheco!s, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, catnisdlas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpcs, fantasias, fardas para militares. colegiais, fraLlas, galochas, ,gravatas, gorros. jogos de angarie. Jaquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, ntantõs, ,meias,
?maiôs, imantas, mandrião, mantlhas, paletós, palas. perihoar. ptilover, ,pelerinas,
peugas, ponches, pdlainas, pijamas, punhos, . perneiras, quimonos, regalos..
robe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios, saldas de 'banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas,-stolas ou siada,
tuier, touzas, agbantea, ternos.
formes e vestidos

T

Ind.. teat.leira

RT.OZ
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ind. B.tatZd.)..eire
Classe 11
Artigos da C10144
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puas, ..a.sação.' toletes, capas, .chales,
1....litos às. 640?287 e 640.283, de
1,1 Iç..tios,
•
heCO]%,
ch; péus,
4
7,5-64
•
Ima:moto Ltda. di. sc,i. combirtataes. ca ;p:nhos. calça:
Cai' ti.11 Taniguti
.A.iras e
irianç‘ts, calções, zal•
çt:s camisas, .:amisolas. carn.sems,
cueLas, cerould. co:arinhos, cueiros.
AN I GUTI WAIIOT O
saias, casacos, chinelos, doininós. echarInd. brasileira
pe.z, fantasias. .1. ardas para militares, cofra:das, galochas, gravatas, gorClasse 36
Paca distinguir: Art:gds de vestuários ros. jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
e rol:pas feitas em geral: Agasalhas, luvas, ligas, lenços, mantõs. meias,
asentals, alparcatas, anáguas. blusas.. cna:os, Mantas,, mandrião, mantlhas, pabotas, botinas, blusões, boinas, haSa. latos. palas, penboar, pulover, pelerinas.
douras, bonés, capacetes, cartolas, tara peugas, ponches, polainas pijacna g, pupuças, casação, coletes. capes, chatas nhos. perneiras, quisnonos, regalos,
robe de chainbre, roupão, sobretgdos.
cachecols, calçados, chapeus,
cultas, combinações, caap:nhos, calças, suspensórios, saídas de banho, sandálias.
da senhoras e de crianças. ca ções. c• sucteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
ças, camisas, camisolas, carn!setas, lutes, toucas, turbantcs, ternos, uni.
formes e vestidos
cuecas, ceroulas. colarinhos cueiros.
— -saias, casacos, chinelos, decairás, acharTerrna n.° 640.288, de 7-5-64
pes, fantasias, fardas para mil:tares, colegiais, fraldas; galochas, gravatas, gor- Creações Infantis La Montiel Ltda
São Paulo
ros, jogos de'lingerie, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços. mantem malas.
maiôs, mantas, mandrião, mentlhas paLÁ Mania.
letós, palas. penhoar. pulavas. palatinas,
Ind. ilrasileira
pcugas, ponches, pola' stas, planas, punhos, perneiras, gu'inonos. regalos
robe de chambre, rou-80. scbretailos
Classe 36
•uspensórios, saldas de banho. sarálálias,
sapatinhos, mantas, toucas, casueteres, shorts. sungas, stol , s ou slacks, Fraldas,
m . sas, calças plásticas, meias, cueiros:
tule-, toucas, turbantes. ternos, unibonés
e pijamas
formes e vertidos
_
Te:cno n.° 640.289 de 7-5-64
Classe 23
Tec.dos eu: geral, tectoos par:: contem A Fonte dos Acessórios Para Automóveis Ltda.
ç5es em geral, para tap.Narias e para
artigos de cama e mesa. Algoclâo, alpa
.Sào Paulo
ca, cânhamo. cetim. caros cai:emitas
fazendas 'e tecidos de lã em peças, lura
jersey, linho, nylon, paco-paco, percaÁ FONTE
fina, raiai, raion. seda natural.. tecidos
. Ind. B.rasileira
plásticos, tec dos impermeáveis e tecido:
de pano couro
veiudc.s
-Classe 50
Termo n.° 640.284, de 7,5-64
. Impressos
Bar' e Lanches Lacerda Franco Ltda..
Termo r.." 610.290, de 7-5-64
São Pad )
Ptasinac Indústria de Máquinas Ltda.
São Paulo
LACERDA FROCO
Ind.

Brasileira

Classe 41
PLÁSLIEÇ
Lanches de queijo, presunto, mortaInd.. brasileira
dela salsicha, churrascos e salames
—
Cl ru.se. n
Teimo n.° 640.285. de 7-3-64
Maquinas e suas partes integrante aac
Panificadora Las Vegas Ltda
incluidas nas classes 7, 10 e 17. discri
São Paulo
minadainente: Abanadores de cereais
3 delgaçadores e allsadores de couro
LAS irEGO
a fiadores. agitadores, bombas e purifi
Ind. brasileira
cadores de água, compressores, batedo
res e descaroçadores, prensas e tritura
Classe 50
dores de algodão beneficiadores de cc.
Impressos
reais, amassadores, amortecedorea hl
rráulicoa. a plainadores, moinhos para
'1'n.tio n. 9 640.286. de 7-5-64
cereais, máquinas de soldar, máquinas
Mestre das Canetas Ltda.
de fabricar açúcar, as piradores, bombas
São Paulo
de incêndio máquinas para bordar bri.
tadores, máquinas de furar, burrinhos.
terradores, câmaras de expurgo p are
1392-11B
cereais desnatadeiras. "delai.lhadorea
Ind. Brasileira
moinhos, máquinas tipogrOicas, má
monas testeis. condensadoras para cons.....""asse 17
trução e conservação de estradas de roCanetas
---------- — dagem e de ferro,' máquinas para corn.ta 640.287. de 7-5-64
tar, trançadeiras, máquinas de grava
Carmine Luglio
çao, laminadores, dragas engenhos de
Si
cana, máquinas para encadernação, para
engarrafamento, entalhadeiras (máquiC
nas), máquinas de estampar, de frisar
Ind.. Brasileira
de fabricar gêln guinchos, guindaste.s
máquinas cii lavar, linotipos, lixadoras
macacos, motores máquinas multiplicaClaoie 36
Para da :arguir: Artigos de -vesmarios doras. plainas rebitadoraa, refinadoras.
e rcupes feitas era geral: Agasalhos, robiladoras, tecadeiras. separadores. ser:
Inc.:lava, alparcatas, anáguas, blusas, ras de fita, turbinas, máquinas a aspo:
botas, botinas. blusões, boinas. baba. exceto locomotivas. tupias, engrena.
doar
ca pacatas. c artolas.. cara
e rodas de máquinas

rAgelstó
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'a.' 640.291, de 7.5.64
Te
Casa Excelsissr dg Secos e Molhados
Ltda.
São Paulo

roças, can:kcal'!" chassis, chaptn dl%
c-iares para veiculo& echos: de veiculas
carrinhos para máquinas de rettrever
corrediços, para veículos, direção, des1.10
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele..
ki.XORIZIOR
vadores para passageiros e para c.orga,
ind.. brasileira
engates para carros, eixos' de Medita,
freios, fronteiras para veiculos."çjludao
lutomotivas, lanchas, motociclos',.ikolas.
Classe 50
motocicletas, motocargas, moto furgões,
Impressas
manivelas, navios, ônibus, paik-chtiques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pante"
Te-mo ah 640.292, de 7-5-64
Itsverá S. A. — Empreendimentos rodas para bicicletas, raios para bicide.
Ias, reboques, radiadores para vetados,
Imobiliários
rodas para veículos, selins, tricicks,
São Nado
rantes para veículos vagões, srefocipe.
des, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
ITAVERI
carros, toletes para carros
T nd. Brasileira
Têrmo 12.° 640.295, de 7.544
Classe 50
Impressos
IL./latria e Comércio "Lucydéo" de
Malhas Ltda,
Temo n 0 640.293, de 7-5-64
São Paulo
Mercearia Nova Gaia Ltda,
São Paulo

NOVI. GA.TJ.
Ind. brasileira
Classe 41
Alcachofras. aletria, alho, aspargos
açúcar. alimentos para animais, amido
amêndias. ameixas amendoim, araruta
arroz, atum. aveia, aVelãs, azeite. azei
tonas, 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
cereais. cominho crem ede leite, cremes
altmentictos croquetes, compotas can
gica coalhadas castanha, cebola. condi
mentos para alimentos. colorantes
chouriços. dendê. doces, doces de Ira
tas, espinafre. essências alimentares, em.
padas, ervilhas. enxoval, extrato de to.
mate ‘arinhas alirnentimas, favas, fé
cuias flocos, tareio. lermentos. teiiào
figos. trios. trutas sêcas. naturais 4 cru
talizadas; glicose, goma de mascar gor
duras, grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada geléias. herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, linguas. leite
condensado, leite em p6. legumes 'em
conserva, lentilhas. linguiça. louro mas
ias alimentimas -inariscoa. manteiga
margarina, marmelada. micarrão. mas
sa de tomate. mel e melado. mate mas
las para mingaus. Molh.ai.. moluscos.
mostarda. mortadela. nós moscada. no.
tes: óleos camestiveis. ostras. ovas.
pães paios pralines. panenta. pós para
pudins. pickle& peixes, presuntos. as
rés petit-pois. pastilhas. pizzas. pudins:
queijos. ratões balanceadas para animais, requeijões, sal. aagu, sardinhas
aanduiches. salsichas salames sopa. enlatadas, sorvetes. sucos de tomates e de
trutas: torradas, tapioca, tâmaras. talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves. torrões.

Classe 36
Blusas, camisas. sueteres, vestitdos,
jaquetas, etc.
Termo ti.° 640.296, de 7-5r64
Mauricio Choinhet
São Paulo
'AflT O

II

Classe 33.
Titulo de estabelecimento
Têrmon. ã 640.297. de 74-64
Ivo Munlz Dantas
São Paulo

Têrmo n.° 640.294. de 7-5-64
Classe 8
Indústria Metalúrgica "Tony" Ltda. Condutores- elétricos, acendedores eles
São Paulo
tricos, alarmes, auto-falantes. amputa
metros, amplificadores para rádio, apa.
relhos de luminação. aparelhos de tela.
TOUT
visalia. aparelros de ventilação para edia
ind. brasileiri
tidos aparelhos elétricos para banho,
aparelhos eletro-dinlimicos, aparelhai
Classe 21
Para distinguir: Velculos e suas partes para barbear, aparelhos para instalações
Integrantes: Aros para bibicletas, auto- telefônicas, aparelhos para ondular os
móveis, auto-caminhões, aviões, amor- secar cabelos, aparelhos para pristeuria
tecedores, ala'sancas de Cambio, braços. zaçfu• de leite, aparelhos para torrar
breques, braços para velCulos, bicicle- pão, aquecedores elétricos, aspiradores
tas, carrinhos de mão e carretas, cami- de pó. benjamins bobinas ektricas, cai.
nhonetes,. carros ambulanka. caminhões ias de der:vaçao,. campanhas ilètilcasa
carros, tratores, carros-berços, carros- chaves elétricas, cigarras eiscricas: co.
tanques, carros-irrigadores, carros, car- matadora*, condensado res cosetores, ta.

•

ceradeiras estufas de aquecimento. ItIlba.
las Para conservar, aliMentes, estufas
para secar roupas, ferros 'eltricos, de
engomar e de soldar, filtros de água,
- logareiros elétricos, • fogoes, fornos galvanemietros, hidrennetros.andicadorea-au.
asmáticos de nível -dágtia. instrumentos
medidores de energia •létoca, tosou'mentos telefónicos interruptos-as irradiaciosas, lâmpadas, liquideficadoses, mamã•-ossos, microfones, pic-ups pilhas eléVicas receptores de rádio, refrigeradoTC'S, relógitis, reostatos selei -oes termostatos tomadas, teansformalore,s, vOlvulas de rad o, -s-sVatulas para ,aparelhos
de televisas ventilada-o
-voltimetros
e selas
- —
• Téritios ns. -640.298 a -640.300, de
Repseseataçõss Lida Ltda.
São Paulo

"LIDA"
Ind. 13rasileira,
Classe 8
Para distinguir: AcersOedo-es elétroos•
alarmas elétricos, auto-falantes, ampe-,
rimetros, araplificadoses, pata rádios
aparelhos de iluminação, aparelhos de
rádio, aparelhos de televisão, aparelhos,
de ventilação para edfficios, aparelhos
elétricos para lenhos, aparelsos eletro-,
dinemeos, aparelhos para barbear,
aparelhos • para instalações telefônicas,aparelhos para ondular 'ou secar cabelos, aparelhos para pasteurização de
leite, aparelhos para torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pá,
benjamins, bobinas elétricas.' caixas de
derivação: campainhas elétricas, chaves
elétricas, cigarras elétricas, comutadores, condensadores •elt.ricos, connectores,
onceradeOas, estufas de aquecimento.
estufas para conservar alimentos, estufas para secar roupas, ferras 'elétricos
de engomar .e des .oldar, filtros de água,
;ogareiros elétricos, fogões, fôrnos,
vanómetros, hidreanetros, indicadores automáticos de nivel d'água, instrumentos
medidores ,de .energia elétrica, instrumentos telefônicos, interruptores, lera- ,
d adores, lâmpadas, liquidificadores, manâmetrao microfones. ,pick-ups, pilhas
elétricas, receptores de -rádio, refrigeradores. •elais, relógios, reostatos, telefones, termostatos, tomadas, transformadores válvulas de rádio, válvulas para
aparelhos de televisão, vens-lactares e
voltímetros
Classe aio
moveis ece ocwd
vidro. de
.aço. madeira •entotados em não. inch,
S1Ve móveis para 'escritórios: Armários
arma-aos para banheiro e para roupas
-asadas, ai:notadas, acolchoados para
maveis bancos, balcões. banquetas.
'o:ladeias. domiciliares- latroos biombos.
c:ode-iras. carrinhos Pa ra olan o Polé
conjuntas para -dormitórios, conjuntoe
vara Nala de -imitar %lila -visitas,
omitimos para -terraços :jardim te Traia,
aoniunros de armários .e -gabinetes para
opa -e cosisha. -camas, -cabides.. •cisdearas
onrararias cadeiras de }balanço, cabia
rartos colchões, 'can-lu:los
.zneilas.
-dope asas, dtvisates, clisaciecas.
ne -madeira. espreguicaeiras, rantdvani;
abas estantes.• ,guarda-vonpaz, somas,
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'Clagse 49
)090*. brinquedos. :artigos desportivos *
passatempos, a. elaber: álbuns para recortar e armar -aviões, autamóvels,
aros, argolas, bercirihoes sonecas, 'bonecos. .baralhos de cartas, bolas para
todos os esportes, brinquedos em forma
de animais, balões -de brinquedo. bilha.
res. _brinquedos mecânicos, brinquedos
orn forma de instrumentos musicais
brinquedos em -forma de armar, 'brito
quedas de borracha com ou sem asso;
vio. carrinhos, carrocinhas, caminhões,
castas de jogar, chocalhos, caneleiras
posa esporte, cartões para !Oto, casinhas de brinquedo, casinhas de armar
-soleiras de .brinquedo, carteiras e ent elopes com Inas para recortar t
armar, calçados para bonecas, cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo.
copos -ele dados, caissihas de música
dados, dardos, discos, dominós, espingardas de brpinauedo, espingardas de
vento, cstaquinhas para jogar, enigmas,
engenhos de guerra de brinquedo, terrinhos de 'engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves a animais,
-figuras para Raso de radrez, fogões e
fogáozinros de brinquedos, jogos de
futebol de mesa, loelheiras para esporte
ganchos para pesca, .guisos para crianças, halteres. anzóis, iscas artificiais
para pesca. jogos de damas, jogos de
-dominó. logos -de raquete, linhas para
pesca. luvas para boa. para -esgrima,
para jogador de soco, máscaras cama
volescas, mesas de bilhar, de campista
de -roleta. de sadrw. mobilias de brinquedo, miniaturas sie utensílios domésticos, "atina. patinetes piões. petecas,
plarquetas para ginástica, peças de
logos -de damas. -dominó .e itadra, -pelotas, pianos ,e outros instrumentos musicais de 'brinquedo, -pistolas de atirar
Veras,' papagaios -de papel, panelinhas.
quebra-cabeças cai iforma de armar,
raquetes, -redes de pesca, redes para
jogos, rodas de roletas, revólver da
brinquedo.- soldadinhos 'de chumbo, tabichos para jogos, tacos de bilhar.
tambores para crianças, tamburéus,
tamboretes, tênis de mesa, trens e viasférreas para brinquedos, veras para
zepelins
pesca, vagonetes
Voamo a.° '640.301, de 7-5-64
Representações Lida Ltda.
'Sào Paulo
ISPIALSLINTIWC, ES "LIDA" LTD/s,

"Nome -comercial
Téserio -sa° 640.302, •de 7-5-64
:Ao Rei -das 'Meias Limitada
, 'São Paulo
"

A . 0 R :El DAS MEIAS"
•

13RAIIIVEIRP,

eletronicoa da salta erecméndo I gee fürs.
danam coxa váLvulas, interrupto-mo
imans permanentes para oadlos, gravatO
dores de fitas, gravadores-de discos, apao
relhos luminosos, dant-pado, ,Isoladoes d/
radioe, arSquinaa galante, ríodha secaf
elétricas, plugs, picloups, para-rasto&
potencioasnetros, :escalas de video, resisa‘
téricias clétsieaa, aparelhos, qeceptorok
Térrno- a.° * 640303, ,de 7344
de sons, -maios, relays, «redutoras, latko
Yoichiro Nalcashima
fortografos, .reostatos, 'sadios -para autià
'São P ai)! o
moveis, 'sadios -receptores :reatores pare
luz fluorescentes, 4rer31:34+ -conjugados soil
não com lonógrdfoa, coquetes, sincrong.
zadores; selecionadores, aarelbos de 1*
t 'M A N 2
/evisão. 'tomadas, ou lig% -nPnrelhos :PO!'
,i•" BRASILEIRA
ra telégra ttos 'sem Jio, itsansformadoae,
para rádios e -televisões, domadas
Classe 41
corrente. aparelhos Osansistorta, oporia
Alcachofras, .aletria, tolho, aspargos, lhos de aramais-são e 'recepção .de José,
açúcar, alimantos para animais, amido
válvulas para atedio o itelepisões
amêndios, ameixas. amendoim, araruta,
Tênao .n.b :640.305, 'de 7-5-64
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei.'
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas- Pols-trade -- Exportação, Importação
e Proinctção (Latia.
biscoitos. bombons, bolachas, baunilha;
café em pó .e em -grãq, camarão, canela
23ao
em pau e -em pó, cacau, carnes, chã,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho 'asem ,ede leite, cremes
alimenticloa, -croquetes. -compotas, tangia., coalhadas castanha, -cebola, -condi.
mentos para .alimentos, colorantes.
chouriços, dendê, -doces, doces de fruClasse 50
tas. espinafre, :estâncias .allinentares, empadas, -ervilhas. enxoval'. extrato de to- Impressos para 'aso ora: *loques, tIO
mate, (adubas . alimentícias, favas, fé- phaitas, 'envelopes, /faturas, notas proj
culas. flocos, farelo, -fermentas, feijão anissórias, papal ale -correspondência 4
figos. frios, frutas sêeas. naturais e cria- secibos, insipleasos ion cerrtaaes, placai,
inwrease4
talizades; glicose. goma -de mascar. gor- ,tabuletas e welcnios.
duras. grânulos, -grão de 'bico, gelatina,
'ressoo ..n.° .-640.30¢, .de 2-5-64
goiabada, -geléias. &rua .doce, herva Oficina Mecánica "Bom -Senso" Lido,
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
Sáo :Padlo
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimenticias mariscos, manteiga,
$014 SIZt1050
triaroarina, marmelada, macarrão. mast
`B‘rasileira
mate,
massa de tomate, anel e melado,
sas para mingaus. -molhos, moluscos,
Classe .21
mostarda, mortadela, nós- moscada, noArtigos oda *lasse
zes; óleos comestiVels, ostras, ovas:
Tênno n.° '640.507, de 7-5-64
pães, paios pralinés, pimenta, pós para
Belg as( 'Móveis Ltda.
pudins, pickles, peixes, presuntos, pa'São .Patilo
tês petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins;
queijos, rações •'balanceadas para animais, requeijões, sal., sagu, sardinhas,
BEI/ LU
leira
sanduichaa, salsielms. 'salames, sopas enInd. a
reei
latadas, sorvetes, -sucos de tomates e ale
Trutas; torradas, 'tapioca. tâmaras, talhaCasse -40
rim, 'tremoços, aortas, tostas para aliArtigas.da olaso
raerto •de animais t aves, torrões,
Monto in? 640.91Q, ale
rmelishn t vinagre
"Nlinl-Mae" Indústrizi e Comércio da
Brinquedos lida,
Tttio 11.4 640.504, de "7-5464
. 'São Paulo
Eletrônica dpiranga Indústria e
Comercio Ltda.
São Paulo
letól, palas, penhoar, ,pidover, pelerinaa,
peugas, -ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, 'perneiras,. -quisnonos, regalos,
sebe -de chambre, roupáo, -sobretudos,
suspensórios, saídas -de banho, sandálias,
sucteres, shorts, aungas,_stolas ou slacks,
tuler, toucas, 'turbantes, -ternas, uni:formes 'e vestidos

"POLYTRAO

r,

Ind.

MIN/-44110

IPIRANGA"
1140,

Indústria Braelleir.e

BRAS/LEIRA
n

CLMS•C 419
Classe .8
Jogos de tóda -a --espécie. Brinqueuto
Classe 36
Para dist:agua-. Artigos c aparelhos de- passaternpos; petreehos e artigos pastI1
Para distinguir: Artigos de vestuários tricos o ,eletroniaos: ailtoefalantes antee roupas feitas em geral: Agasalhos, nas, agulhas para fonográos„aparelhos fins exclusivarmsnte olsoportivoa, excetai
-vestuários
aventais, alparcatas. anáguas, blusas. de alta-lielehdade, -amplificadores -de saca
.—o
botas, 'botina, •blusões, boinas, baba-, bobinas, ;bobinas -para tradios
televo
Terno te° 1540.3e1, ' de 7-5-64
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraMetalúrg!ca "SpensOl" Ltda.
aparelhos para •contselé 'de sons
puça/3, caço, 'coletes, capas. chales. chaves de :tomadas, -almoce autométicea.
São Potro
eacheeols, 'calçados, chapéus, cintos- chaves para antenae, -e fios lesrasomu-cintas, oonibinações, earpiáhos, calças,! tadores, -condennaillares, -aparelhos de
de „senhoras .e de crianças, calções, caldPENS.Y,Ii
ças, 'camisas, 'camisolas, camisetas- comunicação Interna. li:scos -gravares
-cuecas, steroulaa, -colarinhos, ,cueiros, ehavos san gro, afiastes -de alavancas.
•
anesinhatomassinhas para /Mio e Selrulo saias, tasacos, olikaeko, dominós, adiar- •chavee elétricas, .dhasiis para sradios,
Inddertria
-nau "cainhas para ,televistio. 'molduras " istitasias, lerdas para militarei, 'co---apariehos Sniereennunioação
para quadros, perta,rêtrakai, • pcidireataa ls,
tgaloaluta, gravatas. gor- aparelhos -de 'Necaseneia 'modulada, /oo tedt.ortasienisati. astateleicas, ascothoelm- sess. Jogoe
, ao;
Classe '5linoordei liaSfo elos; leq1-48, nograloe, lioa para elatricidadea Coa
otos.
"f1fát-rarns6. sasoesiameanato e levara Tomei ' lanam, anontbs, malas. terno iltsaivele, 'fitas magnxtticasi ..gerado-;, Metais não Ora
halhii U,oa -Ou patilte.insena
.0.140." 106/4410, weeediee, pe. reis antornattem; oradores estaticast • r te traballládOs, traeós ria ihfizW:la '
varam;

•

3
-1- t

Agõsto rle 11 964 321,5 à:

JVARIO OFICIAL (Seção I(I)

Soxta-leira 28
MR.111••••,151,1CIIIMMO1.11ffl 111.1~,~1ffi

Têrnio ab , 640.312, de 73-64
aaaaisiliána "Harmonia" Lado.
São Paulo

d,ARMONI A

JrIRi STRIA BRASILEIRA
..:lasse 11
Para tbstinguir: Ferragens e ferrameatas de toda especie, cutelaria em geral
e outros urtigas de metal, r.ão incluidos em outras classes: alicates, ancinhos, alavancas, arrebites, arruelas, argolas, aldravas, armações de metal,
abridores de latas, arames lisos e farpados, aparelhos de chá e café, aasadeiras, açucareiros, almotolias, arpões, arpões de carregar, brocas, bigornas, baladas, bandejas, bacias, baldes. bombomiares, bidões para animais, bebedouro,
bolas de aço, colreres para pedreiros,
cadeados, correntes, cabides, chaves aremonas, chaves de • parafusos, conexões
para encanamentos, caixas de metal para portões, eohmas, canos de metal,
chaves de fenda, talim% copos, cachepots, copos, centro de mesa, caguete/eiras, caixas para acondicionamento de
alimentos, caldeirões, caçarolas, abaleiTas. cafeteiras, conchas, cuscuzeiros, coadores, colheres, - cavadeiras, descansos
(arretaras, cabos de metal, calibradores,
ramisaa para , cilindros e dobradiças enxadas. esferas, engates, esguiaos, enfeites para arreios e enfeites de metal
para automóveis, estribos, espumadeiras
extensões, espalhador para matarias
raios, esporas, engrenagens. formties.
ferros de cortar capina ferrolhos, facas,
facões, fecradurae, !unis, formas para
ferros para ma/as e pastas. fretes (para animais), guarniçâo de metal para
máquinas, guarniaão de metal para banheiros e bides, grosas, grampos para
andaimes, farras, limas, Atuirias' para
bastear, latas delixo,letras e namieros
41:e metal, machadinhas. moias para portas. •martelos, marretas, marmita., asaçanctaas, molas de vae e vem, molas
para cadeiras giratórias, mancais para
rodas, martelos rara cosinha, roldanas,
ralos para pias, regadores, raladoras,
rosetas, retentores. todas em bandagens,
serras. serrotes, sacarólhas, sachos, ser.
viços de metal para ehá e café, 41upor
tas, sifões.. tesouros, talliardeira.s, otrque,
aos, tenzaes, cavadeiras, telas de are
sue, torneiras, trincos, tubos para caca
namentos, trilhos para aortas de corna,
taças, travessas, tambores, talhadeiras.
banquetas, fachos, terminais para barra
de tensão, trilhos para elevadores, tubos dc aço !toldados sem costura tato
que., de meta), uniões, vasos vaailha•
ales e verrina a:4
Tenra a o MO. 313, de 7-5-64
Canago — Cemérelo, Expo atação e
Importação Ltda.
P.3110

C AR TAGO
INI/iSTRI A BRA SI Lt;./ RA
21
PaNa diatiauthr. Veiaulos e atras partes
Int/tirantes: Aros para hicitletas, automóveis, auto-eaminliões. ¡laicas, amorPecadores. alavancas de cambia, barcos
breques, braços ara Veicu?03. bicicletas: carrinhos de mão e carretas, amai',boneca. canos ambulantes', caminhões,
carros, tratores carros-berços, carrossangria a, ,carros-irri ga dores canoa, e ra
,rhaars
rt n as. r '''' Por t rlo s•
—lus.

talareis para veiculo" cubos de veiculas
carrinhas para máquinas de escrever,
corrediços, para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, ele%namores para paasagetros e para carga
etgates paia canoa, eixos. de direção,
!retas, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, moias.
motocicletas, cnotocargas, moto furgões,
manivelas, aaaaps, ónibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para Weide.
tas, reboques, radiadores pari veículos,
rodas para veicu/os, selins, triciclea, tirantes para veiculo, vagões, vtlocipe
des varetas de controle do afogador e
acelerador, !roleis, Caititu% varaes de
carros, toletes para carros
Termo n.° 690.316, de 7-5-64
Viação Ipiranaa Ltda.
Ssio Paulo

VIAÇA0 IPIRANGA LTDA.
Nome comercial
Téralo n. o a40.317, de 7-5-1961
Viação Ipiranga Ltda.
São Paulo

pe;, fantas.las, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. aosros. jogos de lingerie, jaquetas, laqué%
luvas, ligas, lenços, faantéu, sucias,
malas, mantas, mandrião, mandhas. paletós, palas. Nabal% pulover, pelerinas,
pcugas, ponches, polainas, pijamas. pu.
aos, peraeiras„ qui:monos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saidaa de banho, sandálias,
mictares, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tuler. toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.° 640.320, ala 7-5-1964
Aroldo Aparecido de Oliveira
Sao Paulo

PANIFIC AIXEL
C ATE DRAL
Classe 41
Substâncias alimentícias paniScatias,
notadamente: pães, biscoitos, bo/achas,
bolas, broas, doces e confeitos
Ténno ra • 640.322, de 7-5-1961
Lavanderia Flor de Lia Ltda.
Sâo Paulo

FLOR DE 4Z

Ind. Brao3.Ieira
Clame a)
O timbre de todos os seus impressos

inmaGA
Classe 33
Titulo

kotnercinia.

Termo na" 640.323, de 7-5-1964
Agência de Automóveis limitar Ltda.
Suo Paulo

Tênsto n. o 640.318, de 7-5-1964
Metalúrgica Mecamar Ltda.

UNTEI/ .

Ind. .Dra elieir

São Paulo
Casar 21
Auttamówis

MECAMAR

Termo n.° 640.325, da 7-5-1964
Armando R. Delacoate Comercias S.A.
Rio Grande do Sul

IND. BRASILEIRA
.Classe 20
aePara distinguir: Petrechos navais
ronáuticos; nnaoras, boias, cinta de
natação, colete salva-vidas, eitarões de
natação, cinta de natação, fateixas, /lu,ta-, dores paar hadrometria, para-quedas
e salva-vidas, nadadeiras
Ténue), n.' 640.319, de 7-5-1964
Café Flor do Estado Lida.
São Paulo'

CAPE FLOR
1.0 STAPQ

nal. oraaialeira
Classe 41
Cata ira j '-5o, torrado e moido
Têrrao n,r 640.321, de 7-5-1964
Cia. Ltda.
Roberto Ganam
tino Paulo

s
ratYrion.

ROBERT

023M, 36
ig .úcstuaritas
liara distinguir:Artoot
e' roupas feitas em geral: Agasalhos,
atentais, alparcatas, anáguas, blusa%
botas, batinas, blusaint. boinas, Imbadouro% bonés, capacetes, cartolas, (*rapinas, trança°, coletes, capas, elsales,
eaehecols. calçados, chapéu% dntos.
catas, combinações, carplabos, calça%
de senhoras e de crianças, calções, calçar, camisas, tal olwias, camisetas,
cursas, cerotil as, colarinho:,. cueiros,
salsa, aramemt, thineloe, dottiariéta, cana-

ARISAil IX)
R DELACOS'TE

Ind. Brasileira
Classe 21
Veieuros automotores
Têrmo a.° 610.326, de 7-5-1964
L. Bise Indústria f Comanio do
Vestunrio Lide.
São Pardo

J.

MI 23
Ind.

Braeileira

4.11

Térraos as, 640.327 a 640.329; de i
7. 5-1969
Miguel Lanceitati &brado.
São Paulo
,

AO BEM- 'T E...V1

Classe 49
Jogos, brinaucciat, artigos deaaoralvoal
passatempos, a aater: álbuns aara Tecortar e armar aviões, automóveis,
aros, argolas, bera:olho% bonecas, bonear
cos, baralhos de cartas, tolas parati
todos os esportes, briaqueclos aia foarciai de animais, balões de brinquedo, bilhar'
res, brinquedos mecániens, ittatiquedN
em forma dc instrunientoa aluslealaa
brinquedos em forma de armar, brim(
quedos de borracha toar ou saia asso
vio, carrinhos, carrocinhas, (main/O:Sega
cartas de jogar, chocalhos, caneleira
para esporte, cartões para loto, carda,
altas de brinquedo, caalnhaa dc armar;
cadeiras de brinquedo, carteiras e en-;
velopes com fillhaa para recortar e(
armar, calçadõs _para bonecas, cordas
para pular, envia:ia para tiro ao nlvd,
copos de dados, caixinhas de usada:a
dados, dardos. Uca% dominós, capina
gardas de bvpinauado, espingardas dei
vento, eataquinhas -para , jogar, enigma:ta
engenhos de guerra de brinquedo, ler.'
rinhos de engomar, ferramentas parà..
crianças, figuras de aves e an1m
figuras para jógo ele xadrez, fogões
fogãozinros de traighedos, jogos d
Futebol de mesa, }celheiras para esporte,i
ganchos rara pesca, guises para larlati/ai
os; halteres, anzóie. Iscas artificial*,
para pesca, logos de damas, logos d'
dominó, jogos tia raquete, linhas para
pesca, luvas para boa, para esurimagi
para jogador de soro, máscaras carnaaka
valescas, meais ele bilhar, de campistal:
de roleta, de xadrez, mobilias de brite,
quedo, miniaturas de ute.nsillos doiam'
ticos, patina, potlix te/. piões, peteca;
Oarquetas pata . g1naatica5 peças dt¡ •.
lagoa de damas, dominó e xadrez, pela;
tas. Pianos e autos Instrumentos kniePt
cais de - brinquedo, pistolas de atirar.
4i.
Bexas, papagaios de papel, parserudicaig
quebra-cabeças wforma de armar
raquetes, redes ek rasca, redes jpart
jogos, rodas de retesara leiálver 44 .
brinquedo, soldadinhua de chumbo, ta":
bleiros para logos. tacos de billarl)
tambores para crianças, ta urburétuk
tamboretes, tênis t:a meta, trens e via
férreas para brinquedos, varas para
ft
pesca, vagonetes e aepelina
i.
. Clame 28
'Para diatinguin Armas e moniots dc
guerra e caça: alfange% aarpries, biarat
baionetas, arrnhões, carabInaa, dum
para caça. cartucho% dinamite, espoleta
tas, explosivos, espingardas, filai% fo0ati
de eartificloa, snetralltadoraa, plstokUll
pólvora, punhal, rstnatvea
Á
Clame 24 •
Mamares, atacadores para esaartiroot
e calçados. ritacht.ta de algodão para
diversos fina, tateto para fins meci/cia'
nau, bandeira% borclatioa, braçadeiras::
borlas, cadeados, capas pua móveis a
planos, carapuças para cavalos, cor=
dees. debruns, 111, fitas, forros, franja‘
festão, fehng para órgão, Ittas„ galar
Mo, laraparinaa, mochilas mosqueteX-.

Glasse 36
Para distinguir: Artiaost da wstuâtic.s
e roupas feitas era geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, arniguas, blusas.
botas, botinas, brasões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, tara
pnças, easaçao, acresce, capas, chalaça
eacbeecds, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinho% calçara
de senhoras e de crianaas, calções, calçara camisas, raialzolas, eacniatnas,
cuecas, ceroulas, a nt ar inhosr cueiros,
salas, casacos, chinelos, dans:baba, talarpez, fantasias, fardas pira militare% co.
legiala, fraldas, galochas, gravatas. gorros. Iogas de /ingeria, jascpctaa. lagaZa,
roa, nesgas, ombreiras e enclnesentov
luvas, ligas, lenços. =MOS. laelas.
Quid% mantas, mandrião. manilha% pa- para roupas GR hOfflem e sennoras.
kilo, palas, penhorar, palrava', peie/Inas, panos para .eu.seires use iebvits. alto
reatado parte doa mesmos, palmilhas, .
penas, ponches, polainas. pijausaaa,
atos, par/atina, qiiticeonos. regalos. pl,lanantree, .128 1)10*, sadeas. "cocas. mrobe de chambre, roupão, aobeetudoe, aca. MCI% ata/xuneama para vestidos,
suspensórios, saklas de banhei ateadállaar Idas. Itggope . pare ahnoiaa" . Moo Ç:..
sua teres, aborta. eras" slolae eu aluais. asado ptIffe (te .111loaera. mucos olores
tuter,-^ ,meas, tawritantae, .teroara iinf- Vetes ire 113gong, tãnbard.r, rimo, 11.00,
kilr b¥1•11 e ViTtilafm
•
. ... seda, mamo, Je, 1440 4- 111:tp_o- N4k) _,..,,,,j
—..

-

112115 ChiágÁdra 2

:

*"'

•
Termos na. 640-330 a 640.334,s de
• ,
7-5-1954
Einarcendiment.os 's'ara:cos e Comera.
das S.A.
São Pau:o

•
•

•
•

•
;
toa

machadinhas.", molas para portas de cor•
rer, martelos, 'marretas, matrizes. mat
:nitas, navalhas, puas. pás, picaretas
pregos, picões, ponteiras, parafusos
porcas, pratos. porta-gelo, porta•pão
porta-jóias, paliteiros, panelas, raatelos
roldanas, ralos para , pias, regadores
serrziá, serrotes, sachos, sacarrolhas, te
souras, talhadeiras, torquezas, trilhos
unos para elevadores. tenazes, trava
Jorra, telas de arame. tubos para anca
aamentos, trincos, trilhos para porta
de correr. taças. molas para portas,
vasos, vasilhames e . verrumas

outros insetos para burrifar e •pulveri:
zar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha, para conhet
algodão para colher cereais. máquinas
amassadoras par sins agocolas de
cortar arvores, para espalhar, para ca
sanar. máquinas conibinadaa para se
mear e culturas. de desbanar, para en
¡dar máquina:: e moinhos para torra
gene má.minas toscadoras. ordenado
rcs mccanicos, raladores mecânicos. roms compressores para a ag ricia:ura
sachadetras, sen:eaderas segadei-as so:
sadoreta de terra tosadores de grama
tratores agrícolas

Classe 8
Para distinguir: Aparelhos de pó, apa
Termos ns. 6 .10.335 a 640.341, de
relhos .de. ar refrigerai°, aquecedores
almt-jours, alto- lolantes , antenas, tia .i
Maguater Indústria Eletrônica S.A..
Classe 6
terias, 'bus nas, barometros chuveirms
São Paulo
e
partes
de
1
mimam-ias
Para distinanir •
elétricos, bobinas,. condensadores, cha
máquinas pard rostos us ins unitistria,s 'Cs automáticas, comutadores, chicote:
gAGNAFZB
Máquinas de romeiras: ,erras medi:1e para automóveis, cabos e codutores ela
Indatstria 13rasilelta
cas. motores elétricos atm:adores, lei. micos, diais, chaves fie tomadas, coa
lamentas e placas para tamis, gera. ra\aciores. enceradeiras, exprémedores ela
dores plainas. mauumas de iioar e cen- Focos, fogões, máquinas fotográficas.
trar. tornos mecânicos prensas metam fusíveis, geladeiras interruptores, isoClasse 1
cas, máquinas arimasasiesras misturada ladores, aparelhos de intercomunicação Scbstanclas e preparações quaticaa usaras adaptados na construção e conser liquilificadores, limpadores de parabrisa das nas indústrias, na fotografia e nas
Vação de estradas fumaraça°, rarte
análises ' quiralc;as
luzes, traseiras para velculos, lankrnaa
madeira, movimento de teiaa. 'arreta e mostradores. microfones, manómetros
Classe 7
e outros fins industriais. elevadora is 1 panelas. elétricas, aparelhos de ,ret.ige.
quinas desentpalhadaras. descascacloraa. raçâo, rádios, refletores, sorveterias .Máquinas e utenstlios para serem usaventladoras. n,oirihos para cereais aparelhos de televisão, valvulas, volt/ dos exclusivamente na agricultura o'
horticultura a saber: Arados. abridores
máquinas secadoras - causadoras pio
metros e velas elétricas
de sulcos, adubadeiras, ancinhos maca.
verizadoras, fresas • polarizes tranchas
nicos e empilhadores • combinad,s
Classe 21
tesouras mecânicas. tupias, máquinas de
abrir chavetas. martelem& ventiladoras Para 'distinguir: Veículos e suas partes arrantadore, mecânicos par agricaltu,
^exautores para tortas. bombas 'centra. integrantes: Aros para bibicletas, auto- ra, batedeiras para cereais. bornaas
móveis, auto-caminhões, aviões, amor- para adular, ceitadeiras, carpideiras.
fugas, rotativas, de dasiocamento e e
tacedores; alavancas de câmbio, braços,
pistão para todos os fins alicies, cal- breques, braços para veiculos, bicicle- ceifados para . afloz, charruas para agri.
cultura, cultivadores, debulhadores
deiras e turfunas injeto:as para cal
tas, carrinhos de mão e carretas, cama destocadores, desentegradores, esmaga
deitas, válvulas e transpo, tadores nu nhanetesa"carros
ambulantes, .caminhõaa
tomáticos de alta e ai aa oressào carros, tratores, carros-berços, carros- dores para a agricultura, escarrib.cado.
prensas hildraulicas martelos meia-micos tanques, carros-irrigadores, carros, car- 'es, enchovadeiras, facas para rn4qui
e máquinas amadoras Máquinas opera- roças, carocerias, chassis, chapas - cir- nas agricolas. 'assadeiras gadanhos
trizes. rotativas ou 'co . tadoras para osi culares para veículos, ccbos de veicii.os garras para arado, grades de discos
nar ferro, aço e bronze. máqu nas ara caminhos para máquinas • de escrevas acidentes, máquinas, batedeiras para
indústrias de teéidos: teares. urdideiras corrediços, para veiculos, direção, dzsli- agricultura, máquinas insetifugas, má
encanatórias. espuladeiras. torcedeiras gadairas, estribos, escadas rolantes, ele- guinas vaporizadoras.. máquinas de
meadeiras, rolos e . - roletas, brunidares vadores para passageiros e mira carga, mungir, máquinas niveladoras de terra
para cereais. maquinas- para taboca: engates para carros, eixos de diseção. máquinas perfuradoras para a agricui
papel, e maquinas para Imbricai papel e feios, fronteiras para veículos. guldão tura, mquinas de plantar, tnotocha•
máquinas ele im pressão d lo amos e locomotivas, lanchas, motociclos, moias ruas, máquinas regadeiras, máquinas da
receptáculos
motocicletas, motocargas, moto furgões, roçar, de semear para sulfatar , de
ra
Classe 11
manivelas, navios, ônibus, para-choques. tosquir. de triturar, de esfarelar ter
ferragens e ferramentas --se feda aspa. para-lamas, para-brisas, pedais, pantões para irrigação, para matar formigas e
de. cutelaria em geral e outros artigos rodas para bicicletas, raios para bicicle- outros insetos para bu 'f.ar e pulveri
cle metal não inchados em outras das• tas— reboques, radiadores para valeu os zar desinfetantes, para adubar para
agitar e- espalhar palha, para conhet
bites, argolas. armações de metal, abri rodas para veículos, selins, tricicles, tislgodão para colher 'cereais, máquinas
rantes
para
veículos
vagões,
velocipebltes. argolas. armações de metal, abri
dores de latas. arrames lisos ou (arpa dea, varetas de _controle do afogador e amassadoras pa4 fins agricolas de
cortar árvores, para espalhar, para cados, aparelhos de chã e café, assada, acelerador, tróleis. troleibus, váraes de
pinar, máquinas combinadas para secarros, toletes para carros
riu. açucareiros, brocas. bigornas, Ima
mear
e culturar. de desbanar. para en.
Classe.•
te)as, bandejas, 'bacias, • baldes, bombo
nieres. bules, colheres para pedreiros Máquinas e utensílios para serem usa suar máquinas e moinhos . para forra
camisas para cilindros e trilhos, cadea• dos exclussvamente na agricultura e gene máquinas toscadoras. ordenada
dosa correntes, cabides, caixas de meti. horticultura a saber: Arados, abrldoras i•es mecânicos, raladores mecânicos.. ro.
para ortões, colunas. chaves. cremones de sulcos, adubadeiras. ancinhos cueca los compressores para a agricultura
chaves de ara'usos conexões para co nacos e empilhadores cornbinads,s sachadeiras, semeaderas segaderas sa.
canamentos. canos de metal. chaves ar arrancadores mecânicos par agriculto castores de terra tosadores de grama
tratores agricolas. válvulas para
fendamachaves inglezas, cabeçars cana ta, bategeiras para cereais, bombas
máqunas agricolas
cai, copos, cachepots. centro de mesa res. enchovadeiras. facas para niansti,
para
adubar,
celfadeiras.
csapidetras
coqueteleiras, caixas para acondiciona
Classe 2
alento de alimentos. caldeirões, caçar° ceifadas para afloz, charruas para agra Substancias e reparações guanicas
las. craleiras. cafeteiras. dobradiças cultuéa, cultivadores, debulhadores na veterinária e para fins sanitários
enxadas, esferas, engates, enfeites para destocadores. desentegradores, esmaga a saber: adubos, ácidos sanitários.
arreios, de metal para automóveis, es. dotes para a agricultura, escarnbcado águas desinfetantes ç para Fins sanitos. . auto-caminhões: alavancas, alavan 'tas agricolas, terradeiras gadannos tários, • apanha-moscas e insetos (de
cas de cambio, alavancas de ledos. aros 'lassas para arado, grades de discos goma e plapel ou papelão) álcalis
automóveis, breques, barras de freio sudentes. máquinas, batedetras pare bactericidas. baratícidas, carrapaticidas.
braçadeiras de mola. buchas, barcos, ba igricultuma. máquinas insetiEugas, má cresol. creosotalina, creosoto. desodolaustres, barras de tração, barras de
quinas vaporizadoras, máquinas de -ante. desinfetantes, defumadores exferros para cortar capim. ferrolhos, (a. :mungir, máquinas niveladoras de terra terminadores de pragas e !larvas dant
tribos. formões. espumadeiras; 'foices máquinas perfuradoras pata a agricul alias, esterilizantes embrocações para
casa- facões, . frigideiras, cilindros paa.s tura, tatquinav de plantar. motochar animais, enxertos, farinhas de- assas
laminação, ganchos. guarnições de me ruas, máquinas regadeiras, máquinas de fertilizantes. fostatos. tormicidas. fura,ta ':gartos; -.ganchos. para' guadrOs. 'roçar, de semear para sulfatar de gantes. fungicida& glicose para . tilas
grarcas •para emendas de corretas; flittaL ' tosquia: de" triturar, de esfarelar terra. veterinários, guano, herblcidas. ansetica
• lâminas, licoreiros. latas de Oro, farras, para frrigaçao. pare matar forpIgisa e dse insetifugos. larviddaa, microbialRISTP1 BeisS1

•
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: das.' medicamentos para animais. avea
e peixes óleos desinfetantes veterie'
nários. Petróleos sanitários e desinfetantes. papel fumegatório. pós Multai.
dai. paraticidas. fungicidas e desinf
tantas, preparaçars e produtos baseai.
•
germicidás desintetantes e veterinários, raticidas, remédios para fins
veterinários, sabões veterinários e- desinfetantes, sais para fins agricolas,
horticulas, sanitários e veterinamos,
sulfatos, superfostatos. vacinas para
aves e animais venenos contra insetos,
animais e hervas dadinhas
Classe 4
Substâncias e produtos de origem atainal vegetal ou mineral, em brutc ou
:lar( talmente preparados: Abrasivos era
▪ruto, argila refratária, asláltico ela
muna. 'algodão em bruto, oorracha em
outo. bauxita, benjoim, breu. cantora,
zaolim, chifres, ceras de plantas, casas
aegetais de carnauba e arintri. crina
.4e, cavalo trina em geral. cortiça 'era
nruto cascas vegetais, espato. ervas
,nedicinats, extratos oleosos. estopas.
:nxotre, lôlhas. 41bras vegetais, flores
secas. grafites. goma" em bruto, granito
em bruto, kieselghut. liquido3 de piautas. iates em bruto ou parcialmente
preparados. iulnerios. metálicos madeiras em bruto ou parcialmente traba:liadas em toras. serradas e aplainadas,
manganess óleos de cascas vegetais,
nica, mármores em bruto, óxido de
¡azes solidificadores, gelatina giz, 1,1,
sados, plumbagina em bruto. pó Je
moldagem para fundições. pedras britadas, piche em bruto. pedra calcária,
Plantas medicinais, pedras em bruto,
auebracho. raizes vegetais, resinas. re.
sinas naturais. residuos textess, adido.
seivas, talco em bruto. :cisto, 'xisto
betuminoso e silicato
Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhado
em nadas as Formas e pre paros. vidro
cristal para todos os fins: vidro lndus - '
criai com telas de metal ou com posições especiais: ampolas, aquários, assadeiras. almofarizes, bandejas, cube.
tas. cadinhos. cântaros, cálices, centro
ae mesa, cápsulas copos, espelhos. escarradetras. frascos, brasas para doces,
fôrma para Rimos fios de vidro, parratas. garrafões, graus. globos. haste,
sarros, jardineiras, licoreiros, mamadet.
ras. mantegueiras, pratos. pires. portalóias. paliteiros, potes. pendentes, pedeitais. saladeiras, serviços para ao
frescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas. vasos, vasilhames. vidro para ai.
draças, vidro para relógios. varetas
vidros para conta-gotas, vidro par;
automóveis e para para-brisas a
socaras
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundidm aço
parcia'smente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
p arcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, eco fio, ehumbo em bruto ou
parcialmente preparado. cimento metálico, cobalto, bruto ou parcia'xnente
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
trabalhado. couraças, estanho buuto ou
em barra, ferro manganês. ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleavel.
lâminas de metal, lata can fôlha, latão
era fõlha, latam ern' chapas. latão em
vergalhões, ligas metálicas, 'amalhas,
magnésio, manganê s , Metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados. metais , em massa, metais a estampados.
metais para so l da vasa' zinco
-

o •

araram s.° 6-10.343, de 7-5-19C4
Fibriea Real de Garrafas Térixicas
.,
IMMtack
Stio Paulo

Classe 2t
Para distinguir: Artefatos de material

plástico e de "alara Recipientes fabricados de mataria/ plástico, revestimentos confeccionados da substâncias animais e wgetais: Argolas,, açucareiros,
armações para óculos, bules), bandejas,
bases para raia rem-s, baldes, bacias, bel
sas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utenallicst, cruzetas,
miixas para acondicionamento de alimentos, caixas de mataria/ plástico para
baterias, coadores, coca, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cesta
nhas capas Para álbuns e para assas
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos. crtuchos, coadores para chá, descanse para
Pratos. copos e copinhos de paistaza
para sorvetes, caixinhas de plástica
para sorvetes, colerinhas, pasinhas
garfinhos de plástico para soructe.s, forsambas de plástico para sorvetes, distais
embreagens de material pla.silao catalagena dc material plástico para sorvetes estojos para 4:bjetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para 2i:tonáveis, massas antaruidas, escoadores de
pratos, fluas, formas rd:a 4lO1;eS. Cada
isolantes, filmes, fica dc calulora.
para bolsas, facas, guarnições. gli.irraÇõeS para chupetas e mamadeiras. guarniçaes para porta-blocos, auarnisões
para liquidificadores e para asitedtiras
de frutas e legumes, guarnições de sraterial plástico para desmaios e ia-actos
maaraiaões para bolsas, garfos, galerias
Par a cortinas, lurros, kaininadea. P lás
-ticos,knheramntgueirasml,
mamas, penciedores de roupas. puxado'es para
para aaaveis, pires. pratos pal.:caros, pás de cosiaha, paaras pomes,
gos, protetoes para documentos, paradores de água para uso domesaco
porta-copos, porta-niqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, Todinhas. recipientes, suportes suportai para
guardanapos, saleiros babo" ttaa1:5,
tubos para ampolas, tubos para seringas, traaesaas, tipos de material plaatico, sacolas, sacos, cagam:loa. vf. siamates para accaÀisionainento, vasos, alçaras, colas a frio e colas não inc.lcidas
ela outras clanses, para barracha. pasa
ia-dumas, para mar chiciros, Pa ra sapa
-teiros,pavd ue.siapr
correias, pasta e pedras para aliar
rebolos, adesiaas para tacos, adeavos
para ladalroa e adesivos para aziaejoii,
amas, varre-mie par tecelagem e guattm,C•es cr materzal p!zistiC0 para ind(13.
aia geral de plaoicos
Classe 32
Almaiasaus, anuarias, álbuns imprasM)8, t,-..t.,z•es, catálogos, jornais naco .
e aa anesaos, publicaoes impresTV
Propalam/da em rã 3,o,
a les ",,j, l orwr.R, roçai/mas racholaini, os, rasas te: tmis e nenat >gráficas
e revistas an p -c MZ.s
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para scadmr, :ai:irar e eortnr inSamista
sparelhos de sinalizaaars. ,aintoeiantiesa de café, sai, piraram e outros tampes
«t' •- :aba 'aa: a puriaa:ar g tra.

&partilhar ragadadores de O& separilbee
de galvaisoplastia aparilhoa didáticas
aparèlhos enernalograhatie. IsParainde
automáticos rara acender e regalar Gàs
expesimentar dranos. aparalhos para
destruir insétos, aparéthos aautiain cientifico& aparelhos de dica, aparelhos
pulverizadores, "parias* para ~e ci-

inicreanettoe,

&calos,

isama
laaográticaa. pilhas .tétricas,
a-os, pluvióaletros„ hi n Umetros
troç, pistolas de intar toga, moa ar toinaaas, anelas de ft O, lek-litiN ;Iara
ralos, p ropulsores, 1/1 n 11018 d e ...rros,
quadros distribuidoras de eletricidade,

queimadores de óleo quadrastes. sela
mento de água. aparelhos vassalara.s ele- Mates para obeervaaão astrolagic.a te.
reprodução de som e suam" apareittes frigetaderee. rádios Setores, na, • ato%
automáticos elétricos de peanar apara- relógios da ponto, dc pulso, c/( masa
lima para tapume, frutas e legumes, e de parede, de/Raladores contacaaes a
aparelhos de alta tenaSca apaselhos &- medidores de quantidade e valuta raproteção contra acidente de apeamos, diadores, retentores de graxa e ta .- reaparelhos afiado:as de imanam& apa catares, regadores autaraaticos. i
de comestivels, n çastrsaa PP
relhos distribuidores de sabá° e de de- tu de
sinfetantes para instalações estaitalrias,
liláa agua a Outros 11q1)40: caauido
5aTOUSTRIA SRA SILEIRA1
aparalos esteriliaadores, aparelhos e abo eanaideradoa Pa r t e s d litgantiaas,
instrumentos usados tia engenharia, agri- reatores para hm flaoreacente, assoavas
mensura e podada. aparelhos gazeia- dares; resistências mi-tricas, sobas sorcadorea aparelhos de analiso. apare. vette= elétricas mateiras, acapteas siClasse 41
Alvadio/sim, aletria, alho, aspargos lhos ozonizado:e& aParêlbalet ~eu"' naleiro% serram de alarme, matadoras
açama alimentos para animais. amido zadores, aparélbos reguladores a esta- elétricos. toca-discos, tomadas • tateia
&mamilos, amebras. amencloan, araruta. bilizadores de sessão e de Raio de raptores elétricos. rubor actisticoa. Iara
aparalhos para salva- abeiras, termansetroa para observação
arroz. atum, aveia, avelã& azeite, azel. gasta a
toam, banha, bacalhau. batatas, balas. mento e para einakzação, aparelhos pa- metearoldgica, telescópios, tacómetro*,
biscoitos, bombons, bolachas, bastailhai ra sinais aparelhe para escatandaistas, tazinsetroa. torradores de cereais tracafé em pó e em grão, camarão, canela aparelhos para limpar vidros, aparêlbost nca transformadores, telefona, tocha*
em pau e em pó, cacau, carnes, chã, para combater formigas e outras pragas deka& talégrafos, tape& para fotogracarameloa, chocolates, confeitos, cravo, aparélhos automáticos acionados ela in- fia villvu/as para radias. válvulas cie
cereais. cominho Crera ede leite„ cremes trodução de - modaa, aparelhos para pa descarga. válvulas de reduaflo, vacu&
allaienticios, croquetes. compotas. can car. cercar em redimir ~estiveis. apa- metros, velas elétricas, "Maruim fiarigica, coal/sedar castanha, cebola, condi- rélhos tapargidores, aparelhos • bistream da vamo e ventilada:ta
mentos para alimentos, colorantes mentos de cálculo, aparelhos para ob'Firmo
610.34fi, de 7.5-39(4
chouriços. dendê, doces, doces de fru- servações sisasiCa& aparelhai termoataSapataria Poro Ltda.
tas, espinafre. eas:nclaft alimentares. em- tas, aparelhos para natação, aritonar
Taram n.a 640.345, de 7-5-1964
Doceira Dória Limitada
São Paulo

IDORIA

padas, ervilhas, enzovas. extrato de to.
mate, Serinhas allmenticiaa. favita, fé.
cutia Roma, farelo, frementes. feijão
figos. frios, frutas Secas, saturais e ui&
minadas; glicose, Goma de mascar. goa
dana& graisules, grao de bico, gelatina
goiabada. geléias. buam doce, Atava
mate, hortaliças, lagoszas, linguas.
condensado, leite eia pia legumes em
conserve. katiihas. linguiça. louro, massas ahmenacies. mariscos, manteiga.
-sem aliaram tapem:rum aeutatiarazu
ia de tomate, mel e melado, mate. mas&as para mingaus, molhos. moancos

Tarmo a.° 610. 344, de 7-5-1961
,
Ce re.1124“ Coal ra a

Saa Paula

CONFIANÇA!

racstarda, mortadela, mós moscada, aoa
seu óleos comestivels, ostras.. ovas;
paca paios pralints. pimenta. põe Para
pudins %dita, peixes, presuntos. pra
tas petit-pois. pastilhas. pizzas,, patina:
queijo& seções balanceadas para IIIXi.
mala, requelaõ es, sal. mau, aard:nhas.
sanduiches, salsicha& salame*, sopas calatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas. tapioca, tâmaras, talhabritaleiças, tortas. -tortas para aamanto de anmais e aves, torrões.

/metros aspiradoras Cle pa aerometroe
acendedores elatsicos, alto-falantes, aiaphficadores elétrico& asmasadeiras, ara
tenas batedeiras, balanças comum r
elétrica. barômetros. baterias de *umaladares, binóculos, bitolas. Lobinaa, ata

binas elétricas de indução, (exceto pa
nhas elétricas, bombas medidoras, buzinas. basseas, baterias elétrica& bules
elétricos, caixas de cleacarga, tâmaras
frigorificas e fotográficas, campainhas
elétricas, chassis de .radios, chaves elétricas, cinematógrafo& cronógrafos, .ero
nógrafos, cronómetros, combuatores de
gás cidõmetros, cristais de rádio, condensadores cortadeira* para loktararlaa
chaves de alavancas, chaves auto/nata
can capacitores de bloquei" aaPaaildres
eletrobticos. calibradores, discos para
telefenes. .discos gravados, diais, des.
pertadores. enceradeiras elétricas, elétricos amam:dai dg amar carne, espelhas

ót!cos, esticadores de luvas. espelhos de
plásticos para eletricidade, esterilizado-

Graaabara

• Cama. 3C
Calçados era geral
Térmo n- 9 618.349, de 7-5-1964
Entrehvros Falatóra Ltda.
Graanabora

1.4,46

Claam 32

Livros impressos e revistas

Térmo m° 640.34'4 de 7.3-1964
fProrrogaçao)

Muleta Fala Company
Estados unidos ria América
res, extintores de incêndio. ferros elétri
coa de passar e engomar, imo de saldar
toacinlia e vinagre
elétrico, filtros e aparelhos filtrastes lia
tens para óleo, alie& rolados, kia4ea
Tênia) aa C40.34e. de 7-5-1964
togareiros elétricos. tusivris, faróis co
Indiatria e Comércio de Transportado- mo acessórios de, veiculas para ainah
ra& "Trancham" Ltda.
ração e ara iluminação em geral Rb*:
São Paulo
revelados: férmas elétricas, fervedores
frigoríficos. fotómetros, fies elétricos, 111
troa de interferência, fonógrafo& gaia
rafas térmicas gaxennetrea, geladeirte
globos para tampadas, globos-para laa.
aliem 11
ternas, globos- terrestres para casita Amoladora& de"válvulas, brome ta roamarasmo+ sumi ima
gravadores, boia i/data tildrtimatros.
reate, biotite à mesa, de peito e 04
para fazer cifra mercadores de passa mata de pulso e de Maga" b roca* 41

TRANSELECTRA
Classe

Para eastirrauir: Abatia haste *
itakatt.E11A paio, abotoem acumuladores actint5ineINDUSTRIA
tros, amperametros smorrecedons de
minado, Inclusive os considerados acera
alhos de televisão apare/hes para der
stinos de veicules aparalbos pare enata
C.a. ta 50
:beciues. tia -sebo e irequancia. arternemsetros, apaIrtiPsestas asa- *no
. pias-doa eisvelopes. Latiras, latas pra- cior Metara/Tm, opa:Visos aratecedbaes
, missér as papel tla se-respondam:ia e • asedIddets, apar4lhoe tromográficot
recibo* ims(' g çl'58 . em cartazes, placas apta:4114°e de barbear Odeiem apara.
t • tabuletas e veículos, bilhetes impreasoé lhos' registradores • medidores de- alia

gens, medidores, asierascópiod, inktutadetraia máquinas falantes, mostradores
Para rádios, má quinas para passar roa
fones, máscaras contra gases, moinhos
mentos de alarme. Interruptora, lacei,
dores. lar:vadat& de cristal, )barpacitta te
candescestes. bimattZle emanou ¥11Pn
das fbada lamparinas,lactèmetto&
m.
tes, liquidificado/a& buneramatodgle
&nadares de para:bata /ume ~ai-.
cabadores, Indicadores da macaca alaa
ras para veiado.% banebia, mimariam

amimem, coleções de pana angulare§i
amadores de vidro. deSbadabOrts
rákm de rodas, earmiaralores, berraram:ia
tu de taaalPia foradvies de polpa,

radares para soleiras. amima Ge Senas
de cornijas, ~a ck serras
litároa, lâmina fie sirvas de trabalhar
metais, lâminas de acua de ta/bar plata
nas. de meia miquadria. Diaba pari
ralem* rad" patim de brocas a sagrai
puas brocas de berbequim, puas ex.
taartv918,

Psdaalias ind'e 0.9.411-at, te.5:

Agasto de 1964

DIMR10 OFICIAL (Seçao iro

3218 Sexta-tetra 2*

aro, •punções finas, punatiet de anual %matei:tremes imaciadores de tecido
punções de tubos. Punções de Parafu- cremes para bases de makluilage, crena
aos det madeira, searas de cbrollas. pira a fele. crente para as maus. are,
serras de cozinha; "serras de (Uras
me para csa -olhos, máscaras de ame
e verrumões Ocos
rosa, adstringentes, retrescador para a
pele. loção para a base de maquitaae
Termo n.a 640.350, de -7-5-1964
loção para 'dar firmeza a pele prepara
Papelaria e TipograLa Uberaba Ltda.. doa especiais para cabeças dc negro,
Guanabara
tatearas e preparados para tatear a
nele, tais coma carrain (rouge) em toar.
.na de creme. maquilage (maketipi. ba
te. loção para bronzear. 'carmin rou.
ge ) "mutat" maquilage (makeum para

bombas de ar comprimido, bomoaa lu- máquinas yje lavar pratos e Podoas, mábrificantes. bombas de aireuttaaa. bom- quinas lixadoras, macacos e mancala

bas de combustivel para matares.- bomClasse 11
bas de água e- gazoima gani ,automea Para distinguir ferragens e ferranientast
veis, bombas hidráulicas, bombas cen- Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
trifugas rotativas de deslocamento e a argolas, aldraves, armações de metal,
pistão bombas elétricas, bombas para abridores de latas, arame, aparelhos de
, iquidos, para pressão indráulica e pa• chá e café, assadeiras, açucareiros, ripas
ra compressões. bombas elétricas para relhos para lavatórios, arandplas. arespneumáticos. brunido: re g para cerers-s. tas. aros, alindadarises, amoladores,
máquinas batedeiras, maau ras brunido- matadores de ferramentas, alças para
res. máquinas para bordar, máquinas ancinhos, ,brocas, bigornas, baixelaa,
betoneiras, cruzetas, cilindros, cambias. bandejas, bacias, bombonieres, baldes.
a perna; preparados para maquttage cabeçotes. camisas carter de embrea borboletas, baterias, bases de metal, bria,
imakeup) dos olhos, tais como lápis gana carter de motor carteias, comu- çacleiras, bules, bisagra, buchas, bainha
•"Is.
Jamie 17
. lo
para os olhos, embelezacfores para os tadores. cubos de placas de einh-eagens. para facas, baterias de cosinha, colhe»
liara distinguir maquinas e instalações
ciam sombreador para as olhos; laçãc culatras de cilindro do motor caixas de pedreiros. cadeados, correntes, .cabipara escritórios e -desenhos mi geral:
embetezadora; desodorantes em barata de lubrificação. .carburadores cabeçotes des, chaves de parafusos, conexões para
Axquivos para correspondência. elmo
licitada e de creme; sais inhalantes sais do ailindro. coram = leias cortantes encanamentos, caixas de metal para
fadas para carimbos e para antas. abri.
portões, colunas, canoa, chaves de -fel-4orei de cartas. arqurvos spoutadores baaho, sabão para banho, brilhantinas para entalhar, cardais& acanhas de óleo. da, chaves inglesas, cabeções. canecas,
berços para mata-horrão. borrachas preparados ara tratamento das unhas máq.- nas para cortar anu, camisas pa- copos, cachepots, centro de mesa, cobrochas. canetas 'para desentoa. corta- e envólucros contendo um sortimentc ra cilindros e trilhos. ináqamas catado- queteleiras, caixas para condimento de
dores de papel colchetes. cararibadores de preparados de beleza necessários pa ras. caldeiras máquinas de costura, má- alimentos, cadeados, caldeirões, caçarocestos para papeis e correspondência nt tratamento especificas da plee e re- quinas adaptadas nas construções e con- las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coacipientes de cariam rouge), p6
iervação de estradas. cone de madeiras dores, cuseuseiros, cabides de metal,
classificadores. ciais caiadores canetas
de arroz
carretos, máquinas net colar e moer cabos, caixas de ferro, cruzetas, curvas,
•apaipassos. cofres. canetas ta:caros. ca
Netas esterogralicaa desenhadarea. data
:arre e legumes, máquinas massificada cantoneiras, chaveiros, canivetes, chaveaores com minai., descansos para baia Termos as. 640.352 e 640.353, de ata máquinas de centrar máquinas pára venas, cremones, cadinhos, crivos, charla
7-5-1964it calista& esquadros. espatui a t (orado
cortar, máquinas compressu.as. carretéis. !radares, cassinetes, cabos, chaves, caia,.
Multi — Vendas Negócloa
mit, fuMns. ficharias. fitas para máqui
máquinas cravadeiras, carneiros hidráu- ves para porcas circulares, chaves to:Limitada
fichas
para
arquivos
de
escrever,
aas
licos, máquinas para fabricar canhões quimétrica, correntes para chaves, col.
Pernambuco
ao
acerva.
catçutat
e
máquinas para
máquinas para fabricar cigarros, máqui- chatas, chaves para porcas.`distintivos,
asar, fitas gomada& mamarias pata
nas para toirar cortiça. 4 4..triouidores de dobradiças. dascanso para talheres. pragrampeadores. grampos e aaaahos para
gazolina dispositvoa de a-ranque dite- tos e copos, • enxadas, esferas, engates,
grampear. gama a aabica a:Puladores
'enatai dispositivos de gniçao elétrica enfeites de metal, estribos, espátula&
escritório& gisa. goaers. instrumentos de
>ara
motores. 'finamos. tratos desnata. estojos de metal para carimbos, eixos,
de
desenhos.
mon
lapiseiras
!Sarem e
expandira:5r para tubos estruturas meta.
deitas para manteiga deihbradares de licas. escarradeiras, espremedores. espia.
Malhadora& enata . borrâo magu.nas e
cana e forragem máquinas desempaka- madeiras, formões, foices, ferro para
apetrechos para apontar lápis mapa
dotas, maquinas debulhad .ras, descasca- cortar capim, ferrolhos, facas facões,
teca& acerca para escrtrar r os e para
dores, inagutnai distrilanderae de con- fechaduas. fruteiras, funis, fôrmas para
dasentioa. papel carbono perturadores.
Nome Comercial
creto e barro espuildeiras eixos de doces, bolos. embadas e pudins. flanges.
pastas ,para escritórios. com 'echos de
Classes: 16, 33 e 50
metal. pastas: para eacntorios com te
direçâo, eixos de transmissão embrea- fivela, furadores, ferramentas cortantes
•
Titulo
tios de inatal. porta-tiniria* pmrta
gens. engraxadores canelamos oara for- e perfurantes para marceneiros, fechos
Termo n.9 40.355, de 7-5-1964
liais, porta-canetas porta caranbas
ias engenhos de cana, exoremedetrai de metal, ferraduras. forminhas. fitas
Laboratório Abafa 8 Freitas S.A.
porta-catas porta-blocos penas. preta
para manteiga. engrenagans para man- ne aço, ganchos. *guanições de metal.
São Paulo
sai pincéis. prendedora ir oiiptits per
cais, engrenagens de chetalheiras, eis garfos, ganchos para quadros. grampos
invejas. réguas stencts. separadores
grenagens para eixos de manivelas ma para emendas de correias, grades para
tara arquivoa sinetes tintar pala es
arenagens de paratusos cai fim. angra- Fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros,
eiever. tiralatha. tintas paia carimbos
imp us de diste ibuição, engrenagens mui. gonzos. grossas, garrafas, ilhoses. joetintas para dimucaciores. tinns para int
tiplicadaras,
elevadores hidráulicas lhos, jarros, limas, lâminas licoreiros,
taiãitrin Nrasilcira
pressão. tintas para desenho aparelhos
exaustores para forjas, amaria esq:fu- latas Ivas, linuguetas. leiteiras, machapara tirar cópias pastéis de tintas para
Classe 3
las, máquinas encanahartas máquinas dinhas. molas paar portas, martelos,
inCrevet e desenhos magia/use de en- \
Um creme medicinal
ensacadoras,
elevadoras máqu.nas de marretas, matrizes, marmitas. maçaneras.
dereçar. maquinas registadoras
•sculpir .diar rapina& enarenagens de morsas, machetes, mantegueiras.
navalhas, niples, puas. pás. Picaretas,
Tèrmos na. 640.356 e 640.357, de
comando das válvulas, attatunas empa pregos, ponteiros. parafusos. porcas,
Taram n. • 640.351. de 7-5-1964
7-5-1964
%adora. máquina. estaaira, eixos de pratos. porta-gelo. poseiras, porta-pão
Syhrio Coelho de Araújo
Brazfabril S . A.
Inudfistria e
autuando. 'engrenagens t aa eixos de porta-lotas, paliteiros. panelas, puxada
Guanabara
Comércio
cortando das vatvulas • Para eixo de res, placas. pregadores. porta-esponjas,
Guanabara ,
aaaivelas, máquinas de •stampar maquia peneiras, pinos, plainas. perturadeiras,
Comissão Pró Melhoramentoo
nas de esticar má q uinas para escava oires, pinças. panelões, porta-copos e
;Ir de terra máquinas le es -aça ir garrafas, passadores de roupa, presa
- do Bairro do Peixoto
óleo.. filtros et.ea, Itnipea do motor lha,. castelos, roldanas, ralos, regadores,
Clasce 33
filtrar para óleo. ales te rocias, çresas rebites, reduções, recipientes de metal,
Insignia
Classe 6
5105, fornalhas pare icirlaão furactea rodizios. roscas de aço inoxidável rePara distinguir: Máquinas para ludas ais forjas, todas maaiiinas para tarar gistros de aço inoxidável, registros,
Termo n.° 640.354. de 7-5-1964
Laboratório Alvim & Freitas S.A. irias texteois em geral. máquinas e suas e centrar fornalhas par) tratamentos serras, serrotes, si ções. saleiros sacanapartes integrantes para fins industriais. reemitas. mãouinas de fabricar papei lhas, torquezes, trilhos, tubos. tabulaSão Paia°
máquinas de Precisão. máquinas, opera natalinas para tattrico lo tatuo multa abes. tampões. travadetras, telas de
trizes, motores e suas partes*, pecas Pa- 'ias oara fabricar gelo ai ieuinaa para arame. trincos, taças, travessas, tesouras,
R U 0- L.
ra veiculas. alavancas, altemadoras guindastes, geradores nava corrente coa trancas, trameIas, talheres, talhadeiras,
G;Aeowroa.wp Awnm 41.ffkc r0t4 sII4 aceleradores, anéis de pistão, anéis de anua e alternada, geradores de eletr. tamp as para panelas e caldeirões. tertroanamicos aparelhos cara recepção cidade, gazedicadores de aguaras com tinas, sachos trens de co g inha torra'AO PAULO
pistão. anéis de esféras para rolaram austivels guinchos. injetores para car deiras,. atinais vasos. vasilhames, vertos. anéis de óleo anéis para facilita, t uradores, máquinas de repressão, 'asa mas, mandril de exnansão, freta de
o arranque dos motores, anéis de sag nos, Industriais (fornalhas/. máquinas chanfrar, guia de frieza de chanfrar,
Classe 48
ventosas. maletas. , baus para sacos de
atento
autolubrificadorea acicates. apa insufladoras, má q uinas litnadoraa,
barbear
Para distinguir Creme para
olá
viagem, para pastas, halmazes, cantos
g abão para barbear dentifriclow sabões motores a explosao. máquinas amassa guiaria de lavar vasilhames em acta' Para stolos colchetes para malas, crade toucador. pentes estionias Para ton :alhos tiara mistura de comtaustivets de mai:minas para fabricação de aetadas vos. enfeites facho 'sara
pastas e para
eidos, perfumes. cosméticos. águas de deitas. máquinas amassadeiras, marola:as refricerantea de águas gazetficadoras malas. passzcl ores de correias ponteiitnassadetras
de
concreto
e
barro,
tná
colónia e de toucador cremes de touca
milinenas de arrolhar e tampar garea ras. p rendeaores de papel, suportes.
doe, loções. caruma irouge I. bastões minas de abrir chavetas, má:minar fas, máquinas para engarrafar bebidas
torniquetes e tubos de extenso
para os labias (batons) pó para o nas abadaras para ferramentas de corte e liqualos. máquinas para Colagem (10s
Tétano n.o 6-4. 0.358, de 7-5-1964
to, sacbet -de talco italc sachell pó dr máquinás. para arqueaçâo de -embala- rótulos em vasilhaulea. mátimae aara
9:-azf abril S.A. — Itahloria e
talco pó para banho pó para mau: goma e vala:nes. máquinas para afiar, fermentar e misturar aetaaaa, banas uniComércio .
bases para maquilae e bases Para PIS máquinas para ajustar, máquina para versais para condutos d'água de motopreparados para limpeza de pele em abadar máquinas de. atarrachae bate. res e imáquinas lama/adoras a frio e
Guanabara
i6rmei liquida, de creme e de pó. tais aleiras. .bielas, braços. bar:anhos blocos a • q uente para aços ' • ourers metais, ' Classes; 6, 8, 11, 20, 21, .33 e IP
como azam ara limpeza, armei tuba. de :reatores, bronzina.s, ' blocou, barras, Lançadeiras, lubrificaclorea ceist:iftioos.
'Título de Estabelecimento
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MARIO OfilCIAL (Saçria ill)

AO") de 1964 3219

11~2~11~11l

Tdento m • 640.359, de 74-1961
&dedada Fornecedora para Navios
Novacap Ltda.
Guanabara

(NOVACAP

rirmo o' 640.364, ci. 741964
Zacariaa
Fernambucc

OALACIO

fretai torradas, tapioca, Canas,
rim, tremoços, tortas, tortas para
mento de animais é aves, torrões,
Cooperativa de Consumo dos Bancário*
toucinho e vinagre
do Rio Guinde do Sul Ltda.
Rita Grande do Sul
'remo a° 640.373, de 7-5-1964
Ltda. "Tercil"
Pernambuco
Térenor

as,

,

640,370 a 640.372, de
74-1964.

sr-BriCetteigir
IluOiliár

Classe 21

Viaturas e acessórios
Tênia n.° 640.360, de 7-54964
Waldemar Banhos
elo Paulo

e de trigo

- Urino m° 640.305, de 744961

•Dupla FIN. da Se.fià
e Pinheira'
Classe 33
Titule
11111....1....•n••n•n•nnn•

Térmo a.° 640.361, de 7-5-1964
Iirmfleira Exportadora de Madeiras
saltitada
Paraná

leira (netters
de Madeiras
Cames. 4, 19, 33 f 41
Tlo
640.362. de 7-5-1964
Térmo
Iridartria e Comércio Campe:To Ltda.
Paraná

COMPARCO

CONEENIAL VIAGENS
iStl LUA,

Nome Comercial
Tèraio a.* 640.369, de 7-5-1964
Indastria de Massas Alimenticiaa
Palmeira Ltda.
Pernasak,uco

IMA

. 'ITÉ-kag.
17

.

Nome Comercial
Mune a° 648.374, de 7449447
ecidos Reale Comércio bdiistridiT
•' Lida. "Tecer
Pernambuco
tERCIA
Classe 50
Imprecisos

Ténuo n6
de Wgir
Moa amara 13r1to
Penumbuto

formes e vestidos
111
Classe 37
afiam
Roupas brancas, para ' cama e mesa:.
Wel°
Acolchoados para camas, -colcha& cobertores. esfregões. fronhas, guardanaTine* se 640.37‘ de 74-1961
pos. louca bordado.. louca de toalhas, Serraria Mio Leia de Gag2 gga LIN,
lençóis. mantas para camas, panos para
•
- Pasma
cosinho e PODO de pratos, toalhas de
rosto e babo. toalhas de mesa. toa.las para }masa", toalhas para cha-.e
café, toalhas para banquetas, clamai.
ciles para enata e nem, mallembas i
1 cobre põe)
Classe 41 •
Oairea: 4 e 33
AU:acharas, aleuria, alho, aspargos,
Web
açúcar, alimentos 'pear animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta,
Timo aft 640.377, de 7-.54
areou atum. &veta, aveio, aceite, azei.
esmaltes /0 de ltdaio Lide.

;lo AS asaffia

•

Classe 36

Ahmonticios:

IR,COBEL

IMParF04

iSERVICAR DO'
'NORDESTE LTDA.

indústria de Mossas

r., raiá

Oeste 36
Para distinguir: Artigo* de vestuários

roupas feitas em geral: Agasalhos,
Continental Viagens e Turismo Ltda. eaventais,
alparcatas, anáguas, blusas,
Pernambuco
botas, botina, Waebeas boinas, ba ba
boné', capacetes, cartolas, cara--dours,
puças, canção, coletes, capas, chalea
cachecols, calçados, chapéus, cloros,
cintas, combinações, aninho% calças,
de senhoras e de crianças, calções, cal,
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cracas, ceroulas, colarinhos, oleiro&
saias. casacos, chinelos, dominós, acharNome Comercial
pes. fantasias, fardas para militares. coTermo n.° 640.366, de 7-5-1964
legiaia, fraldas, galochas, gravatas, Q01".
Servitar do Nordeste Ltda.
sus. jogos de 'ingeria, jaquetas. isques,
luvas, ligas; lenços. mant8a, meias,
Perna-aturo
amido, mantas, mandrião, mant/has. paletós, palas, penisco', pulover, 'arteriais,
i pragas, ponches, polainas. pilamaa. pu.,
rama, perneiras, quinam regala,
relu de chambre; roupão, sobretudos,
suspensórios, salda de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sanas, atolas ou alada',
tuler, toucas, batentes, ternos, uni-

indústria Brasileira
Pira distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em gerai: Agasalhos.
avintais, rdparcataa, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadotem,. bonés. eapacetes. cartolas, carapuças. casaçõo. coletes, capas. chales,
cuchecols, calçados. chapéus, cintos,
cintas, cornbinaçtes, carpinhos. talça3,
de senha.-as e de crianças. .calçtks. cai•
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas. t olaiinbos, cueiros,
salas, casacos, chinelos, doeninós. eclkar.•
pes. fantasias, fdrtfc,s para cnilitares, co..
Jeglais, fraldas. galochas.gravatas. gorros, logos chr ?ingerir. In-tinetas. lagt.és,
rilantõs,
luvas. IA
ornalfs. reasitiis. ruan .d.'rião mantlhais. paletós, pai:ft. penhcar. pulover, pelerinas.
amigas, orlar:hes. polainas, plainas. pu„
n.hos, perneiras, (pinemos. regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos,
surpensórios, saldas de banho, sandálias,
SVOIT.Cf, shorts, sui9;.s. stolas ou slackS,
tukr, tcncas, tu,: sores, te rn os . uniformes e vestidos
•
.te 7-5 - 1964
Têm.,
Comérrio Incobel Ltda.
Indbstria

MCJOOSA.RE
.AL
FE

Clame 41
Café cai grilo, torrado e em pó, milabas de arma, de milho, de mandioca

LtdO',
Nome Comercial
71rAtie: ta 640.368, de 7-5-1964

arra/ Ltda.
Pririamburc.

sei ad
Teneizief

MIE

tonas, banha. bacalhau, batatas, bala

alacoitos, bombons, botadas, baunilha.
café em pó e em .grão, ramado, (anela,

em pau e em pó, cacau, carnes, chá

caramelos. aboco/ates, confeitos, cravo

ERAM t2

cereais. tellS*150, creme de Iene, cremes

C/asse 41
Titulo

aErnentictoe Croquetes, compotas. ean-

CARVAL LTDA:
Nem, Comercial

_
n.' 640 . 369, de 7-5-1964
bnobitiárui Banaliza Ltda.
Rio Grande do Sul

EIONANZA
'
Clusse
Impressos em geral, impressos eia "ailksereenr, atraiçoa gráficos, litografia.
fotolitogralla. Mandas, cartazes, inibi
abas, calendários, cartões de "Boas
Vestes", réstolos pintura fundida em

pica coalhada, castanha, tabela. eoadi.

mentos para abistentos. colorames,
chouriços. dendê, doces, doces de fruta. eqemalre, tenemelaa aiumatares, em.
padas. ervilhas, marras, extrata de to-

mate, farinhas alimenneals, favas, fé

colas, flocos, farelo. fermentos, /tipo.
figos, frios, fretas pêras naturais e cristalizadas: ~e. gore de mascar, gor-

Termo se* 640.378, de 741
Cimo José aba — Confecções 8.
ficaumblum

Cop

INDUSTRIA BRASILEIRA
Oasse 36
Atirou da dam
conserva, lentilhas. linguiça, louro, masTirmo a& 640. 379. de
74-1964
sa aliasentidaa,, marfara, manteiga., Casa 14xto
siva —
dura, granulem rito de bico, gelatina,

goiabada. gekaae, benta date. hevva
mate, bortakas, lagostas, hasta leite
condensado, leite na pó, legumes em

amigariam. mannektda, macarrtio, massa de tomate, mel e nseiado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos.
mostarda. mortadela, nós moscada, no.

ida óleos comastivels, ostras, ovas,
pões. placa. Mine& pimenta, pós para
Indústria Brasileira
artigos de poettlaa. louça. Impressos pudins, piastes, peixes, presuntos, paem toalhas, tecidos. impressos em arte- tês, petit-pols, peetents, pizzas, pudins;
queijos, roçam balanceadas para tinifatos de madeira, lorrça. ImPresaoa
requeijões, sal, caga, sardinhas,
Classe 4
artehata de plásticos, em artefato* de mala,
atle- sendefeles, aalsidns, salas" sopas enMadeiras de tóda espécie, em bruto, couro, pano moo,
serradas e aplainadas
ta e capas pen Mane de fotografias atadas, armais, sueca de eamates f' de
ala tapai ilt

.1

Confecções 11.
Guanabara

Ilamtblatria lirehatWura
Crus", .30
aatiaoil da Alua

. J220 Sexta-felra 28

MARIO OFICIAL (Seção III)

Tirrno n.° 640.380, de 7-5-196f .
Tiaaa a° 640.388. de 7-5-1964,
Termos na. 640.396 a 640.398, de
Soare. Ltda.
Candelária S.A. Comércio 1a44asa4a
74-61
Guanabara
Marco Representações Arquitetura e
Rio de Janeira
Construções Ltda. .
Guanabara

Bazar dos Plástiè-ós

Casses: 8, 11. 15, 28, 38 e .49
Titulo de Estabelecimento
Termo n. o 640.381, de 7-5-1964 Agencia São Pedro, Comissária de
Despachos Ltda.
•
Guanabara

Agência São Pedro,"
,Comissária de Despachos Lida

'A g ência São' Pedro
Nome Comercial
Termo n.° 640.383, de 7-5-1964
Decorações Riais Ltda.
Guanabara

Dicorações.Rian Ltaa.
Nome Comercial
Termo n.° 640.384, de 7-5-1964
Decorações Riais Ltda.
Guanabara

Indústria Rrn,i'le;r—ii
Classe 40
Artigos da classe
Termo n.°. 640.385, de 7-5-1964
Agência Hugo de Automóveis S.A.
Guanabara
Classe 21
.

'ique Ciente. Temos um Plano
t
tio Venda Para Cada Cliente
Frase de' Propaganda
Mamo n. o 640.386. de 7-5-14
•
Lúcia Barboza
Guanabara
•---",

• • • •

j
Classe 33
Título de Estabelecimenta
Termo n.° 640.387, de 7-5-196f
Lucio Barboza
Guanabara

Comércio e Indústria
Nome Comercial
Termo n.° 640.389, de 7-5-1964
Caidelária S.A. Comércio e Industria
Guanabara

eazdeÉd4ca
indústria.Brasileira
Classe 5
Artigos da classe
Termo a.° 640.390, de 7-5-1964
Laboratório de Produtos Agro Químico
Veterinário Fiel Ltda.
Guanabara

Latioratório de 1-s rodutos Agro
k Químico Veterinário Fiel Ltda,,
Nome Comercial
Termos os. 640.391 e 640.392, de
7-5-1964
Laboratório de Produtos Agro Químico
Veterinário Fiel Ltda.
Guanabara

jindústria Brasileir&
Classe 16
Artigos da classe
Classe 25
Artigos da classe
Classe 50
Artigos da classe
Termo n.° 640.399, de 7-5-61
A. C. Santos
Rio de janeiro

Termo n. o 640.393. de 7-5-1964
Bar h as Sociedade Comercial ,li-a=aata
Limitada
Guanabara

Nome Comercial
Termo n.° 640.394, de 7-5-1964
Distribuidora Gráfica T,upel Ltda.

Guanabara

-Distribuidora Gráfica
-Tupel Ltda.

R V Serviços
Eletro - Técnico—s S. À,

Indústria Brasiieira

Nome comercial

Termos na. 640.408 a 640.413, de
7-5.64
R V Serviços Eletro-Técnicos S. A.
Tercno 'n.a, 640.403, de 7-5-64
Guanabara
Guaíra Engenharia S. A. — Indústria
e Comércio
Classe 2

Guanabara •
•

i5 ATRA
-

Nome Comercia/

Classes: 6, 8 e 11
Artigos da classe

Termo ta° 640.395, de 7-5-1964
Distribuidora Gráfica Tupel Ltda.
Guanabara

Termo n.o 640.404, de 7-5-64
- ótica Lira Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 38
Artigos da classe

INDUSTRIA BRASILEIRA,

Termo n.° 640.407, de 7-5-64
R V Serviços Eletro-Técnicos S. A.
Guanabara

Termos as, 640.400 e 640.401, de
7-5-64
Serviços Técnicos de Eletricidade
Mariocruz Ltda.
Guanabara

MARBAS Sociedade,
:Comercial Avícola Ltda.

Le Bateau

Termo a. 9 640.402- de 7-5-64
Mário Neves Sobral .
. Guanabara

Classe 35
Artigos da classe

Indústria Brasileira
Classe 2
Artigos da classe
Classe 3
Artigos da classe

Termo n.° 640.4N, de 7-5-64
Le Bateatt Blanc •— Modas. Ltda.
Guanabara

Classe- 6
Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classe

tridistria Brasileira

0.1".

Indústria Brasileira

Classe 36
Calçados

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e toupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
betas, botinas, blusões, boinas, baba.
duuros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, abales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções. cala
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpcs fantasias, fardas para militares, co.
!caiais. fraldas, galochas, gravatas, gora
ros. jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantas, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, paletós. palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, ou,
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
susteres, shorts, sungas, stolas ou siados,
talar, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

i

Indústria Brasileira
Anchistria Brasikkgr

Termo n.° 640.405, de 7-5-64
Fábrica de Calçados Alpino Ltda.
Guanabara

Candelária S. 4,

Nome Comercial
Termo n.° 640.382, de 7-5-1964
Acenda• São Pedro, Comissária de
Despachos Ltda.
Guanabara

Agéisto de 1964.

1'A

frkdústria Brasileira
Classe 8
Lentes óticas em geral

Classe 6
• Máquinas para lavar. etc
Classe 8
Aparelhos de rádio e televisão, etc
Classe 9
Instrumentos musicais e suas parte
integrantes, etc.
Classe 32
PrnNer-orna s. radiofônicos. e de televisão
etc.
Clasze 33
Reparaçào, recondieb-ratnenb ,, etc.

Classe 25
Artigos da claffiffie

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE:

Cr$ MO

Classcs: 1 tí 50
Insígnia

