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::VISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

DEPARTAniENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DECISÕES DO SR. SECRETÁRIO
DA INDOSTRIA

MARCA DEFERIDA
Gaylord Products, Incorpoiated Re.
correndo do despacho que deferiu o
Têrtno:
Mino - 132.432: marca: Bobble classe
9 386.478 - K.M.
do requerente Niasi 8 Cia.
de:
Katsund
Makiyama.
O Sr. Secretário exaura o seguinte
despacho.
MARCA INDEFERIDA
Conheço do recurso e nego-lhe provimento, devendo, no entanto serem exTêrmo:
cluídos da marca Bobbie Tesouras e
Alicatespara unhas, por não pertenceCl . 6 de:
N.° 443.011 - M.I.C.
rem a classe 48.
- Máquinas Industriais e CoRio de janeir 4 de aQósto de 1964.
Tciais Ltda. - Indefiro o pedido de
- Ass. Jose Ignacio Caldeira Ver- listro da marca: M.I.C. - enquagani, Secretário da Indústria.
ando-se na proibição do Inciso 4 artigo 95 do Código de Propriedade
EXPEDIENTE DO DIRETOR GE- dustrial. E' sabido que M.I.C. é a
RAL SJBSTITUTO •
gla do Ministério da Indústria e do
:oinércio.
Rio, 1 de sete_ . de 1964 1
riTULO DE ' TABELECIMENTO
eabER:
INDEFERIDO
Térmo:
• rerrno:
•
N.° 418.8' 1 - Conaonwealth: RelaN.° 138.181 -- Araelio Mariano
modelo de utilidade - T'ri'o sem efeit ções Públicas Bureau de Jornalismo a exigência formulada para que fosse classe 33 de - Sebastião Annunciato,
apresentada a procuração. N.io há pW - Indefiro o p.dido, com base no arcurador no processo, visto que o Mia tigo 120 n•° 7 - combinado com o
artigo 95 ri.° 4 do Código da Proprieressado é o p:•óprio.
dade, Industrial,
RECONSIDERAÇÃO DO DEPA
O Diretor da Divisão de Marcas, rio
CHO
seu parecer, colocou a questão nos seus
.
.
•
devidos térmos.
Raimundo Jose Sabola Pessoa pedido de re.ons:dzi•ação d3 despi
- DESISTENCIA DE PROCESSO
de indeferimento o zêrtno 139.417 •
S.A. Fabril Scavone - declara a
raodêlo de utilijaie para: Granipo 1
ti-Rachante para Documentos - M • desistência do 'pedido de registro da
tenho o despazho da indeferimento. Á- marca: Monfort tèrmo: 470.615 blicado aos 22 de novembro de 1 2.1 Anote-se a des:::::ncia e arquive-se o
en't face dos pareceres técnicos.
p-OCCSSO.
.

EXPEDI'..---•-ze
DO DIRETOR E- RECONSIDERAÇÃO DE DESPA..
RAL SUBSTITUTO
CHO
Rio, 1 de jetembro de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo ci, recurso previsto pelo artigo 14 d Lei
n.° 4048 de 20-12-61 e mais tez
DIAS - -para eventuais junta4 :de
recursos, e do mesmo não se ten valido nenhum interessado, ficam itifiçados os requerentes abaixo atei ma..
dos a comparecer a este Depar Cento
a fim, de efetuarem o pagam, o da
taxa final çoncernente a expedii dos
respectivos certificados dentro d raro
de SESSENTA DIAS - ui forma
do par 7 ralo i:deo ( 1 , artigo 34 do
Co.'ipo d Pr.,priedarre lndustr

TÉRÇA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO DE 1964

Fábrica de* Lâminas de Irabuias Se.
lectas S.A. - No pedido de recurso
contra o indeferimento (13 tênnb 275.724
- nome comercial Fábrica de Lanainas de Imbulas Selectas S.A. - Reconsidero o despacho, baseado no ar,
tino 200 ea Código da Propriedade In.
dustrial, de acordo com o parecer do
Diretor a Divisão e Marcas, de 19 de
setembro de 1962, uma vem que foi
cancelado seu antigo nome comercial.
DIVERSO&

IVIinebra Minerlos Brasileiro' 1. A.
Mineração e Industrialização na impugnação do Virmo: 388.685: de Minebraa

PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO IN.

DEFERIDO

Tèrmo:
N.* 108.451 - Máquina para impri.,
Ltda. - Aguarde-se o pronunciamento mir - Requerente - João Jose Al.
do Congresso Nacional sobre as mar- mansa, Miguel Alminsa - Arma Aimansa Maier. - Indeerido.
cas que termLam em B.ás ou Braz.
Tèrmo:

EXIGÊNCIAS

Têrmos:
N.° 280.494 - Emprêsa União de
N.° 89.074 - Dado Morelli
Transportes S.A. - Tendo em vista
que a titular não cumpri as exigências Cumpra a exigência.
Warner Fischer
N.• 89,333
publicadas acpa ' 'lembro de 1962
e primeiro de julho de 1963 para apre- Cumpra a exigência.
N.° 91.503 - João Alves Vinda Ju..
sentação de novos exemplares, em seu
nior - Cumpra a exigência.
Arquive-se o processo.
nome
N.° 92.120 Industria e Representações Brasileira Ltda . - Cumpra a
exigência.
Divisão de Privilégios
N.° 92.654 - °nulo frabriai
invençár
Cumpra a exigência.
N.° 92.683 - Abflio Jose de Moura
EXPEDIENTE
DIRETOR
- Cumpra a exigência.
N.° 97.391 - 'saem Furluyama
Rio, 1 de setembro de 1964
Cumpra a exigência.
N.° 102.206 - Julio Sarraf - Cum.,
Notificaçãot •
pra a exigência.
N.* 118.354 - Senti Paulo - CumUma vez do.orrido o prazo de re.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei pra a exigência.
N.° 120.656 - Zenith Radio Corpo.
a! 4•01` de 29-12-61 e mais DEZ
DIAS - para eventuais juntadas de ration - Cumpra a exigência.
N.° 120.862 - josias Borges Ama.'
recursos, e do mesmo não se tendo vs.
ficados os requerentes abaixo mencio- ral - Cumpra a exigência.
N.° 121.330 - Siernens & Halske
nados a comparecer a êste Departa.*
mento a fim, de efetuarem o pagamento Aktiengesellschaft - Cumpra a ed.
da taxa final concerr ates a expedi- g ência .
ção dos respectivos certifeados dentro
N.° 126.120 - Comercial Malaret
do prazo de SESSENTA DIAS - na S . A. - Cumpra a exigência.
forma do parágrafo único do artigo
N.° 126.535 - Elias Abdo Nahat 134 do Código da Propriedade Indus- Cumpra a exig-ncia.
trial.
N.° 127.430 - Inelbras Industria
Elétrica Brasileira Ltda. - Cumpra
PRIVILEGIO DE INVENÇÃO . DE. a exigência.
FERIDOS
N.° 127.507 - Heinz Kamnitzot
- Cumpra a exigência.
Têrnsos:
N.° 127.642 - Haroldo Rocha Viam.
N.° 119.002 - Armacgw-, de 'saia,- na - Cumpra a exigência.N.° 127.674 - Danfoss Ved. • Ing.
dores de Linha e Isoladores providos
dessas armações - Requerente - Com- M. Clausen - Cumpra a exigência.
N.° 127.791 - Siemens 6 Hal**
pagnie Generale D13Isetro Cèramique.
Aktkngesellschaft - Cumpra a exigênN.° 121.638 - Calota protegida para cia.
distribuidor.. de ignição - Requerente
N.° 127.854 - Jacinto Medrano Ler
- Fábrica Italiana Magneto Marelli
merced - Cumpra a exigência.
.N.• 127.831 - Siemens Schuckert.
werke . Aktiengselischaft Cumpra a
• MODELO r.E UTILIDADE DEFE- exigência.
RIDO
N.° 128.150 - The Natio:tal Ca&
Registar Company - Cumpra a ext.
Térmot
ameis.
N.' 128.233 - Siemens & Halske
I4.9 143.849 -* Tubos ou manilhas Aktiengtellschaft
- Cumpra a exigène
de cimento, com ou sem novas cone- eia.
ictles em ambas extremidades - Reque- N.* 128.242 General Electric Com;
rente - SyIvIo Lago Pereira da Silva. paay
Cumpre a exigência.

•

3318 Térqa-feira
As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos jornais. diariamente, até às 15 horas.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

.?

EXPEDIENTE

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DileSTOR GERAL

As reclamações pertinenALBERTO DE BRITO PEREIRA
tes á matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões. deverã,o CFiliu 1 DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
CHEFE. DA 11E0,0 Cr ~Ao.°
ser formuladas por escrita, ,a MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES
Seção de Redação, das 9 às 17,30
horas, no máximo até 72 horas
DIÁRIO OFICIAL
após a saída dos órgãos ofiCiais.
saçÃo In
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito,
rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ão tomar,
em qualquer época. por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas smn aviso
prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de -validade de suas assinaturas, na
parte superior do enderêço vão
impressos o número do talão de
128.256 - The Cross Company
Cumpra a exigência.
N.° 128.257 - Jules Louis Jeanneret
- Cumpra a exigência.
N.° 128.427 - Plinio de Freitas Cumpra a exigência.
N. 128.453 - Wanderley Novelli
- Cumpra a exigencia.
N. 9 128.579 - Pedro Coraça Cumpra a exigência.
N.° 128.667 - Owens Corning Fiberglas Corporation - Cumpra a exigência.
N. 128.: IS - S.cluniedag Aktien•
geselLschaft - CUll „ra a exigência.
N. 128.822 - L. Sc.huler A.G. Cumpra a exigência.
N.° 128.899 - Ingersoll Rand Company - Cumpra a exigência.
N.° 129.061 - The National Cash
Register Company - Cumpra a exigência.
N.° 129.00; - The National Cash
Register Company - Cumpra a exigência.
N.9 129.367 - Raj Kochar - Cumpra a exigência.
.489 - 'The Ehiiitri Storage
N.
Battery Company -- Cumpra a exigência.
•
N. 9 129.547 - Escher Wyss G.M.B.H. - Cumpra a exigência.
N.9 129.612 - Preme S.A,
pra a exigência.
N. 129.806 - Knapp Monarch Company - Cumpra a exigência.
N. 129.829 - Ari. Incorporated
Cumpra a exigência.
N. 1304042 - Radio Corporation
Of America - Cumpra a extg
N.

-

EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
RECEPÇAO DE INFORMAÇÃO E
EXPEDIÇÃO
Exigências

Rio, 1 de setembro de 1964
ioão Amaral Gomes. - No pc&do da prorrogação da Patente
3.0. - Cumpra a Pxigènela.

Setembro de 1964
4s Repartições Pública:
cingir-se-fio às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro ck
cada ano e às iniciadas, em qual*
quer época, pelos órgãos compe.
tentes.

- A fim de possibilitar a ri:me.ssa de valõres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a
Seção da publicidade do •xpedlant• do Depareannabbe
Racionai da Propriedade InduatrIal do bilnlatirla
favor do Tesoureiro do,Departada Indústria e Comercie
mento de Imprensa Nacional.
IBIBVSGS0 nat oficinas do Departamento de Imparia* Nacional
Os suplementos às edições
dos
órgãos
oficiais só se forneceASSINATURAS
rão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
REPARTIÇÕES E PARTICULARES .
FUNCIONÁRIOS
O funcionário público feCapital e Interior:
Capital e Int.:rior:
deral, para fazer jus ao desSemestre •
600,00 Semestre Cr$
. Cr$
450.00 conto indic.-ido, deverá provar
Cr$ 1 . 200,00 Ano
Ano
. Cr$
900,00 esta condição no ato da assi;.!Irr,i.
Exterior:
Exterior:
O iu.sto de cada exemplar
1.300.00 Ano .
Ano ...........
Cr$ 1.000,00
atrasado dos órgãos oficiais
registro, o mês e o ano em que jornais, devem os assinantes pro- será, na renda avulsa, acrescifindará.
videnciar a respectiva renovação do de Cr$ 0,50. se do mesmo
A fim de evitar solução de com antecedência mínima de ano, e de Cr$ 1.00, por flr10
continuidade no recebimeno dos trinta ( 30) dias.
decorrido
Companhia Paulista dc Aniagens. - No pedido d,. pe
ção da Patente n.° 39 37 Cumpra a exigência. •
Indústria Melo Pimenta Ltda.
No pedido de prorrogação da Pa
tente n.o • 40.233. - Cumpra a
exigência.
Indústria Brasileira ut Eletricidade S.A. No pedido de prol
rogação da Patente n." 40.750
- Cumpra a exigência.
Gelio Cabral de Castro e Luiz
Koprick. - No pedido de prorrogação da Patente n.° 50.409. -Cumpra a exigência.
Sociedade Brasileira 'cie Queimadores Brasqueima Ltda. - No
pedido de restauração da Patente n. o 62.133. - Cumpra a eXigência.
Diversos:

Indústria Metalúrgica Gazola
Ltda. - No pedido de prorroga
ção da Patente n.° 1 467. Nada há que deferir.
João Retek. - No pedido de
Prorrogação da Patente número
2.670. - Aguarde-se o prazo.
Alumínio Fulgor S.A. - No
pedido do prorrogação da Patente n.o 2.863. - Nada há que deferir quanto ao pedido de prorrogação uma vez que entrou fora
de prazo.
José do Souto. - No pedido de
p rorrogação da Patente número
4.329. - Aguarde-se O prazo.
Hooker Chemical Corporation.
- No pedido de 'prorrogação das
Patentes números 65.562 65.805 - 86.175. - Nada há que
deferir.

Arquivarni-nt o de Proc.'ssos 134 do Código da Propriedade In-

d. , Patentes:
N. o 63.041 - Pedro Caarin.
I N. o 108.699 - Licencia Titial, manyokat Ertek esito Valhalt.
N. o 111.313 - David Arthur
•Schlichting.
N. o 111.750 - }Eido Romeo

dustrial.

Marcas Deferidas:
N.° 317.459 - Coppxtona
tDon't be a Palefacei, classe 40
1, The Coppertone Corporation.
N. 0 367.751 - Sweet Dag. el.
28 - Antônio A g uiar de Souza.
Quinsan.
Com ,xclus5:5 de carteiras.
I N. 112.072 -- Yashigue Muko- N. o 407.547
Senior, cl. 21
gama.
n Auto Union G.M.B.H.
N.° 113.504 - Demétiro Laicas ; N. o 412.282 - Tint-a_Aatie. el.
Louscos.
6 - The Valpar Corporation.
N. o 113.313 - Orlando Pires.
N.° 418.964 - Macyst ex, c.). 31
N. o 116.190 - Britist TeleC0111Indústria e Comércio de Artemunications Res • arch Limited.
tatos de a r rracha Ma.cytex 'Ltda.
N.° 423.478 - P e rmavine, cl.
N. o 118.342 - L. Schuler A.G.
N . o 118.754 - N. V. Philips' 36 - S.A. Mol.;lio &altista :•n• dústrias Gerais.
G'Joeilampenfabriken.
N.°'424.014 - Telanga, cl. 1 N. o 118.754 - N. V.
, Telanga Importação Exportacào e
Gloeilampenfabriken.
comércit, Ltda.
N. o 122.398 - Luigi Segurini
N.° 426.434 - Casa Aguiar de
Faustino Molinário..
,Pneumáficos, classes: 11 - 21
N. o 149.345 - Humberto Cro_!39 - Aguiar & Sobrinho.
ce Netto, Bruno Manelli - ArN. o 425.694 - Sargent, cl.
quivem-se os processos.
- Fototécnica Instrumental de
Engenharia Ltd a.
EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
N. o 428.631 O Oit, ns,nyr
PESQUISAS
Ekenwerk, cl. 6 11.
Schlieker KG.
Rio, 1 de setembro . de 1961
N. o 434.055 - Mate
Notificação:
,c1.
41 - Frinrisco d. , .9nti.7.1
Uma vez decorrido o prazo de Ferreira.
recurso previsto pelo artigo 14 da • N.o 441.437 3
Lei n.o 4.048, de 29-12-961 e mais
C.11. Boehrting, r Sohn.
dez dias para eventuais juntadas
N: o 441.832 - Nos:,a
de recurso, e do mesmo não se 'dos Remédios. cl . 24 tendo valido nenhum interessado, cio Nossa S e nhora cl. n s R utérlio-;
ficam notificados os requerentes 'S.A. - Com ext . !tt , :lo ,ie
abaixo mencionados a compare
lampari n .
cer a este Departamento a fim
N. o 445.072 ei 24
de efetuarem o pagamento da - 'fusa Ci:Ï. /V.ric)la Corn.
taxa final concernentes a expe- e Construtora . dição dos respectivos certificados (-1 , mascaras.
dentro do prazo de 60 dias, na I N. o 457.329 f(; RI
forma do parágrafo único do art. 41 - José M

Io
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jIARIO OF1C1AL (SeçU, Hl)
raciesere

Frase de Propaganda DoteN.o 466.314 - P. Sazisonaar. N. 471.742 - A Anaconda el.
el. 41 - Produtos Alimentielos 17 - Anaconda Industrial, e rida:
&adornar, ci. 41 - Produtos Agrícola de Cereais 13.A. - Com N.° 422.570 - A.G.N. eis. 17
Alimentícios Sansomar Ltda. - exclusão de metros para escritó- - 38 - 50 --- Artes Gráficas NU.
rio e para desenho.
Com exclusão de lanches.
cimento Ltda. Art. 121.
N.o 467.984 - C.P.M.E., cl. 310 471.744 - A Aziaconda, el. N.° 444.351 - Preferido em
- Cia. Paulista de Material 20 e- Anaconda Industrial e Agrí- todo_ o mundo pelos que sabem
cola de Cereais S.A.
Elétrico.
beber, el. 42 - Martini & Rosai
N.° 467.989 - BenvInda, el. 21 N. o 471.747 - A Ana,conda, el. S.P.A. - Art. 131.
- Transportadora. 13envinda Lt- 28 -Anatonda Industrial e Aut-. N.o 467.507 - Rodine a boa ene
faxineira, el. 2 - Companhia
' ninada: -Com exclusão de ala- cola . de Cereais S.A.
N.o 471.748 - A Anaconda, el. Química Rhodia Brasileira.
vancas de câmbio e silenciosos.
•
N. o 487.902 - Hygino Caleiro. 27 - Anacozida Industrial e Agre. Art. 121.
cl . 23 - Casa Hygino Caleiro Co- cola de Cereais S.A.
• Expressão de Propaganda Demércio- S.A.
N.o 471.749 - A Anacorlda, el. ferida:
N.o 468.002 - Zanela. classe 28- Anaconda InduatrIal e Agrí- N.o 466.326 - Guaraná Fratelcola de Cereais ELA.
41 - Mercearia Zanela Ltda.
li -Vita com vitamina "C" e uma
N. o 468.020 - Novilar. el. 15 N.° 471.750 - A Anaconda.
mina para você. ci . 43 - nate29
Anacoiada
Industrial
e
Agri- Comercial Novilar Ltda.
1/1 Vita Indústria e Comércio 133.
cola de Cereais S.A.
- Art. 121.
N.9 468.022 - Livio, el. 29 - 31.
0 471.758 - A A.naconda. el. N. o 470.153 - Reruaet ParliaLivio S.A. Adrainistração e ,Co49 - Aziaconda Industrial e Agrl- ment, el. 36- A. J. Renner SA.
=ereto.
de Cereais 8.A.
Indústria e Vastultrio. - Ar. núN.o 468.893 - Sol Levante, c/. cola
471.759 - A Anaco,nda, el. mero 121.
` 41 - S. A Indústrias Reunidas 50N.o
- Anaconda Industrial e AgríF. Matarazzo.
cola de Cereais S.A. - Com exNome Comercial Deferido:
N. o 489.713 - Leste Oeste, el. clusão de cartões de visitas.
-.Companhia BraN.o
21 - Mação Leste Oeste S.A. N.° 471.771 - Iperoibe, el. 23 sileira466.504
de Óleos - Companhia
- Com exclusão de alavancas de - Tecidos Iperoibe Ltda
•
Brasileira de Óleos. - Art. 109
cambio.
_ N.o 471.824 - Cotada, el. 41 - mo 2.
„N. o 489.881 - Itamatox, , ,eal -„ ^ 3 Companhia. Atlintica de Indús,Titulo d. Estabelecimento De- Indústrias Quimicas Ita LLbna"
,
tria e Comércio Produtos Alimenferido:
N. o 470.377 - Eilat.
Jo -- tares Cotada S.A.
•
Modas Eilat Ltda.
N.o' 427.404 - Indústria de ArN.o 472.311 - Vemaguet, el. 21
N. o 470.670 - Sakini. el.
- Vemag ELA. Veículos e 'Maqui- mações de AN e Colchões de MoCarlos Ishikava Comércio. o In' nas Agrícolas. - Com exclusão las Fllip. elas. 40-50. - Luiz Modústria. de alavancas de cambio e carri- reno Moreno. e- Art. 117 n.o 1.
N. o 470.677 - "B", cl. 1 - nhos para máqulnas de escrever. N. o 461.526 - Cantou Hotel,
N. o 426.888 - Samdico.
50 el. 33 - LeblOn Construtora e
Produti a Qu.mloos Guarany S.A.
el. 3 - Sociedade Anônima Martinedi Hoteleira Ltda. - Art. 117 núN. o 471.242 Despachos Importação e Comér- mero 1.
- Merck & Co. .Inc.
N.° 466.492 - Edifício Vila
cio
Sandice.
Pica altas, cl 41 N. o 470.613 - ãlaracalbo, cl. Paulista, cl. 33 - "CNI" campaN . 0 471.26e
Francisco Andrade da Silva.
42 - Indústria e Comércio de nhia Nacional de Indústria c
N. 471.279'- Normal. el. 38 - Bebidas
Pernambucana S.A.
Construção - Art. 117, n.o 4.
Ltda.
Mattos
&
cia.
Ferrara de
N." 471. 471.280 -• Os Mueker„
el. 32 Agência de Pubactdade í.
Os Mucker Ltda
N. 0 471.289 - Calendonia. ci.
São Paulo Alpargatas S.A.
36
Topeka, classe
N. o 471_.29I
36 - São Paulo Alpargatas S.A.
N. 0 471.292 - Topeka, et. 23
- São Paulo Alpargatas S.A.
N. o 471.295 - Micronemático,
el. 23 - São Paulo Alpargatas
•
S.A.
N. o 471.298 - Dallas, cl. 39 -São Paulo • A l pargatas S.A: Com exclusão de bulbos de .borracha. paL• a extrair leite, capsulas
de borracha para centro -de mesa,
paninho de borncha para cama
e tampos de 1),Juni:ha para for•-

rar.

REVISTA TRIMESTRAL
DE

JURISPRUDÊNCIA
vog .. 1/ •

---

"W
32 - • i:uláralea Wailig S.A. .
"W Wallig" el.
- N. 0 4'71.304
32 - Metalúrgica Wallig S.A.
Saltos Reune., cl.
N. 0 471.477
26 - Lic. da Saltos Berma Ltda.
N. 0 471.478 - Yutka.„ cl. 40 -

Outubro a dezembro

N . 0.471.302

Móveis Yutka Ltda.
N. o 471.434 - Triocal, 01.. 16
- Triecal Ind. e Com. de Cal
Ltda.
Amerindia,
N.o 471.632
41 - Juan Vicente Franco.
(. 0 471.646 - Tile& Santista,
4. 22 - S.A. Moiaho Santista
Ifidústrlas Gerais. - Sem direito
/ao uso da expressão "Tricô?"
isoladamente.
N." 471.740 - A Anaconda, ci.
13 - Anae,onda Industrial e Agri-

tola de Cereais $.A

- 1,39' •

ereco : Ur) 581),Uti
.
a

o% V

GLMIJA -

Seção de Veadas : Av;

Alota, 1

"Jamie 1 m Miniztério de Fazenda
Atende-se à Pedidos Pelo Serviço de Reembedse

N. o 468.875 - -Oficina Real,
33 - Shiguenobu Kubo.

Art.

117 n.° 1.
310 471.055 - Hotel dae Na.
ções, ais. 33 - 41 - 42 - 43. -a
Companhia Hoteleira do Brasil,
- Art. 117 n.o 1.
. N. o 471.485 - Gráfica Eb nee
ser, ela. 38 - 33 - 50. --e Luis
Aparecido Caruso. - Art.. 117
n.o 1, nas classes -33 - 38 r 50.
Exigências:
N.° 372.871 - 1nd ucondor S.A.
Indústria e Comércio. - Cumpra
a exigência.
N. o 424.932 - Pontal Ite„reatna
til S.A. - Cumpra a exigência.
il . 0 - 440.481 - Produtos Xatin
Ltda.-- Cumpra a exigência.
N. o 447.114 - Companhia Nor..
te Brasileira Lagastabras S.A.
Cumpra a exigência.
N. o . 488.591 - Construtora
Atlas Ltda. - Cumpra a exigên- eia.
.
•
•
_N. o 470.272 - Lica Importa.
ra
ilo
e Exportadora Ltda. Cumpra a exigência. N. o 470.273 - Brasamco Soei.
ectade -Anónima -Indústria -7. Comércio. - Cumpra a exigência.
N. o 470:293 - Latie ínitis tape.
tirana S.A. - Cumpra a exigência.
N.° 470.964 - Ernprêsa Industrial Tapajoa Ltda. - Cumpra . a

exigência.
N. o 411.233 - Vibrados Enge. •
nharia e Comércio Ltda. - cum-

pra a exigência.
.
N. o 472.082 - José Paytt Glzor
- Cumpra a exigência.
a
N.° 472.110 - Valerei Mora -

Apresente clichê.
N. 0 472.250 - Bar c 11,•ree.lria
Guanabara Ltda. - Cumpra a

exigência..

Prossiga-se também na classe
11.0 43.
N. o 471.350 - Ehrpert• c Ind. •
Com. de Artefatos de Papeis Li-

mitada. - Cumpra a exigência.
N.° 472.416 - 472.418 -. ....
i 472.424 - Máquinas e Equipa.
I
mentos Mclio Ltda. - Cumpra a
exigência.
N'. 0 472.592 - Ciaudionor Rebouças dos Santos. - Cumpra a
xigência.
N. o 472.599 - Sebastião Ita.

mar de Araújo. - Carteara a iodgéaela.
N.° 472.602 o- Teobaldo Pratas
da Silva. - Apresente cliché.
N.° 572.809 - Drastosa S.A.
Comércio e Indústria de Meto.
- Cumpra a exigência.
N. o 472.810 - Sociedade Civil
Joia Ltda. - Cumpra a (acide.
,cia.
N.° 472.811 - Publicrom Public cidade Ltda. - Cumpra a ed.
gamela. - Prossiga-se com exclue
são de órgãos de publicidade.
N.° 472.628 -- Rodar Conde.
cio Indústria e Representações
Ltda. - Cumpra a exigência.
N. o 472.833 - "Epag" Editai
de Arte Gráfica Ltda.
Cumpra a exigência,
NP 472.834 - Indústrias Te
!age ,S.A. - Cumpra a exigência.
N. o 472.639 - Figurino doa
Tecidos Ltda. - Cumpra It ext.
&Meie

IMO Titia-feira e.
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' Prossiga-se incluindo-se. a edei- retaticandolie a natureza do ne- de American ifoene Psodncts Corpoea.
Por despacho do Se. Chefe da Sesio
gócio e a classe.
oe n.° 37.
tion - lostabeleddo aos Estado. Uni- Ioi mandado averbar o contrato de

N.* 431.754 - Rodoviário Bebe dos da América do Norte e em favor explorado da marca: ilevatol - reLtda. - Prossiga-se • com os no. der Indústrias Farmacêuticas &estoura gistrada sob número 252.725, constante
vos exemplares na classe 33, ti- Wyeth S.A. - estabelecida em São do clichê abaixo. de propriedade de:
tulo.
Paulo - Brasil. - Averbe-¼0 extra. Saudou S.A. - estabelecida na Sucka
N.* 441.843 -- Cabo Importa- to de exploração.
e em favor de: Saodoz Brasil S.A.,
ção e Exportação Ltda. --Prossi.
Anilinas, Produtoa - trimicos e Farmagaae com os novos exemplares
cêuticos - estabelecido em S. Paulo na classe 50 para Impressos.
Brasil. Averbe-se o contrato de esN.* 441.982 - South Ameri-.
!dorna°.
Indústria
Brasileira
ca4n &atuis. - Prossiga-se na
classe 33, para titulo de estabele,.
OPRIETARIAi
cimento,.
American
liame
Aracaju
Fibras
ProduebCeeporWg'
443.473
NP
tei
Ltda. - Prossiga-se na classe 4,
LICENCIADA:
com os novos exemplares.
'Metias Farmaetubm
N.° 448.613 - The Goodyear
Proprietária
Fontoura • Wyeth 5 A.
Tire & Rubber Company. - Prossiga-se na classe 39. Artigos na Por despacho do* Sr. Chefe da Se" 6ANDOZ S.
classe.
foi mandado averbar o contrato de
N.* 467.886 - Pigmentos Novo ção
;Licenciada
da marca - Rubrafer Hamburgo S.A. Indústria e Co- exploraçáo
registrada
sob
número
287.047
consSANDOZ BRASIL S. A.
mércio. - Aguarde-se o têrmo tante do clichê abaixo, de propriedade
apontado.
Produtos ()Micos
SAffilinas,
Olin Matbleson Chemical CorpoN.* 471.853 - Antônio Pinto de
e
Farmacêuticos
- estabelecido nos Estados UniD'Abreu. - Aguarde-se o têrmo 'ration
doa da América do Norte e em fa
apontado.
Diversos:
NP 469.117 - Sociedade de de - E. R. Squib & Coas S.A., ProN.* 400.101 - Union Chimique Construções Elétricau Ellec LI. dutos Químicos, Farmacêuticos e Bio- Por despacho do Sr. Chefe da
Scçáo
Beige S.A. - Prossiga-se como mitada. - Aguarde-se tênno lógicos - estabelecido no Estado da foi mandado averbar o contrato
de
Guanabara - Brasil. - Averbe-se o
Indica/10 peia Seção.
apontado.
exploraMo da. marca. Liovatin - reN.° 472.108 -- João Grical- contrato de exploração, .
N.* 424.744 - Citan Construgistrada sob número 252.726 - de
tora Imobiliária Territozaal An- ves de oliveira. - Prossiga-se na •
propriedade de - Sandoz S A. chleta Ltda. - Prossiga-se. com classe 41 para , distinguir café.
tabe/eddo na Su1ça 'e em favor de
as exemplares de fls. 11-13 como
N.* 472.111 - Imataro Muras.
Sandoz Brasil S.A., Anilina & Produtos
til ulo
se & Filhos. - Prossiga-se subsQuimicoa
e Farmacêuticos, estabelecido
N.* 425.511 - Sociedade Imo- tituindo-se a classe 21 pela cl, 33.
Prentittlia
CLIN MIM=
em S. Paulo - Brasil. - Averbe se o
biliária Central Ltda. Artigos na classe por gênero de
~CA eaRrotola
contrato de exploraçáo.
Lleanataila
ga-se com os novos exemplares negócio. título.
te urna • Nffle. LR. *tete
N.* 472.115 - Soc. Bandel.
de fls. 9-11.
voam. rucaaue%
d
L!da. - Prossiga-se subs8OZAGSCG
N.* 426.059 - Companhia Na. rante
tituindo a classe 50 pela classe Por despacho do Sr. Chefe da Seção
eional de Vendas Pronave. - 4.
Artigos por género de negócio, foi mandado averbar o "Contrato de
Prossiga-se com os novos exem trata-se
ce titulo.
piares de fls. 10-12.
da marca: Ranco - reN
.
°
412.314
- V emag S.. A . exploração
N.* 426.061 n- Expresso Rubi Veículos e Máquinas
gistrada sob número 293.039, constanProprietária
Agricolas.
Ltda. - ProsÉiga-se com os no- - Aguarde-se o tèrmo apontado. te 'do clichê abaixo. -de propriedade de:
vos exemplares de fls. 9-11, reti- N.* 472.455 - Pirelli S.A. Cia. Ranco Incorporated, estabelecido nos
SANDOZ S. A ,
ficando-se a natureza do registro Industrial Brasileira. - Prossi- Estados Unidos da América do Norte
•
e.a classe.
Licenciada
e em favor de Ranco Controle. Limited
ga-se
substituindo
a
classe
1
pela
SANDCL
N.* 426.214 - José Breitinan. clP ese
- estabelecido na Inglaterra. - Aver31.
n
o
2 BRASIL S. A.
- Prossiga-se com os novos
NP 472.482 - Silenciosos Sia be-se o contrato de exploralio.
4411inak •-futruke Quiroicos
exemplares de fls. 10-12, retifi- Ltda.
- Prossiga-se substituincando-se a classe 28 pela 46. •
Farmacêutico
a classe 21 pela classe 6.
N.* 428.258 - Bar e Lanches doN.*
472.486
Icem
Indústria
Luzitinia Ltda. - Prossiga-se e Comércio de Estruturas e MaPor despacho do Sr. Chefe da R.,:ão
com os novos exemplares de fls. quinas S.A. - Prossiga-se tam..
Proprietária
•
foi mandado averbar o contrmo de
9-11:, retificando-se o nome da bém na classe 7 máquinas agriBANCO DICORPORATED
exploraçáo da marca: Ca f ergot - t eregistranda e os artigos.
Licenciada
colaa.
gistrada sob número 253.106, ectistan N .o 426.626 - Saguim &Sele•
RiN00 CONTROLS, UNITED
te do clichê abaixo, de pronr:ed Ide .
Retificações de Clichés
dada Agrícola e Imobiliária Ltda.
Sendas S.A., estabelecido na Suiç e
- Prossiga-se com os novos
em favor de - Sandoz Brasil S./1 .
Por
despacho
do
»sr.
Chefe
da
Sego
Tèrmos:
exemptares de fls. 9-11.
Produtos Químicos e l'arm
foi
mandado
averbar
o
contrato
de
exN.° 487.979 - Marca: FlexiluN . 0 428.938 - . Construtora Bi- va, classe 35 - Requerente: -11e- ploração da Liarem Sandoz - "S" - dl:ticos -• estabelecido en, 5
Brasil. - Averbe-se o conta d,:
nomia Ltda. - Prossiga-de com xiluva Indústria e Comércio Li- registrada sob número 252.724, consos novos exemplares de fls. 7 e mitada. - Clichê publicado em tante do clichê /baixo mencionado, de exploraçáo.
propriedade de Sandoz S.A. - e em
9.
de dezembro de 1960.
favor de: Sandoz Brasil S.A., AnuiN.° 428.084 - Fischer S . A . 20N.
472.428 - Nome Comer0
(Comércio Indústria e Agricultu- ciai: Colex Filmes Ltda. - Re- nas Produtos QuImicos e Farmacêutira) . - Prossiga-se com os exem- quarenta: Coles Filmes Ltda. - cos - estabelecido em S. Paulo plares de ris. 12-14, incluindo a Cliché publicado em. 27 de janei- Brasil.• Averbe-se o contrato de
exploração.
classe 33.
ro de 1981.
Proprietária
_ N.* 428.851 - Luiz Facce111. - Prossiga-se com os exemplares EXPEDIENTE DA SEÇÂO DE
SANDOZ S. A.
TRANSFERENCIA E LICENÇA
de fls. 8-10.
N.* 436.323 - Padilla & Cia.
Licenciada
Ltda. - Prossiga-se c eei 443 exem- USO AUTORIZADO DE MARCAS
• SANDOZ BRASIL S. A.
plares de fls. 11-13.
Artigo 147 Parágrafos 1.6 e 2.° do CóSoden, Produtos Quimicoa
N.° 438.282,- Imobiliária Sano
digo da Propriedade Industrial
. Prepriolária
e Farmacêuticos
Ltda. - Prossiga-se com os exemSANDOZ S.
plares de lis. 19-21.
Rio, 1 de setembro de 1964
N.* 438.939 - embolia & Hu•
Licenciada
tu Ltda. - Prossiga-se com os Por despacho do Sr. Chefe da SePor despacho do Sr. Crere ria •...;lio
SANDOZ BRASIL S. A.
exemplares de fls. 11-13, Incluin- ç5o foi mandado averbar o contrato
fo? mandado averba: o corOnt .. de
A
ndina. %doto Quimione
de exploração da marca. Kevesan -exploração da mures .. Caiglucon - re
ekute a classe 3$.
o Se- registrada
e Fennedutiede
X.° 4$9.753 - Rodoviári
sob
número
189.852
-cons.
pirada rol:, númern .255.123. constant«.
P1'088101,403
tinir do clichê abaixo, de propriedade
lem Brasília Ltda. • ,I do cliché abatio de pra ar:edade. de
efle. 11-111.
N.* 472.640 - Gafa e Bar *Tentação da nuca Ltda. - Apre.
sente clichê.
N.* 472.650 - Sociedade Comercial e Importadora Hermes
S A. - Cumpra a exigência.
N.° 472.672 - IgIu Filmes Li.
soltada - Rex Chindler. - Cum..
pra- a exigência.
N.° 472.873 - Armazém de
Abastecimento São Miguel S.A.
- Cumpra a exigência.
N.* 472.679 - Santa Paula Comércio e Indústria Ltda. - Cumpra a exigência.
N.P 472.700 - Zamprogna S.A.
Importação Comércio' e Indústria
- Cumpra a exigência -N.* 472.701 - 472.702 .
472.703 - Babys Moon Bar Ltda.
- Cumpra as exigências.
N.° 473.024 - Antônio Bram.
billa. - Cumpra a exigência.
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laudo: S.A. — estabelecido na Suíça S. Paulo — Brasil. — Averbe-se o Por despacho do Sr. Chefe da Seção
foi mandado averbar o contrato de
• em favor de — Sandox Brasil S.A., contrato.
exploração da marca: Ekalin — reArulinas, Produtos Químicas_ e Fargistrada sob número 267.434, constante
macêuticos — es'a l)elecido cai 5. Paulo
do clichê abaixo de propriedade de:
e-- Brasil. — Averbe-se o contrato de
Sandoz S.A. — estabelecido na Suíça
aLVozação.
e em favor de — Sandoz Brasil S.A.
'Proprietária
Aniiinas, Produtos Quimicos e Far\SANDOZ S. A,
macêuticos — estabelecido em São
Paulo — Brasil. — Averbe-se o.con.
Licenciada
trato de exploração.

contrato dos \registros 200.184 e -...4
285.124. —; Preste esclarecirnental
quanto aos clichês apresentados, qui
não estão de acórdo .com os pedidot
de averbação.

SANDOZ BRASICS. A.
AniliOas, Produtos QuimicOs
e Farmacêuticos

Exigências: •
Ns. 465.826,465.827, 465.828 e
465.829 — 1à1.11 — Instituto Médico , Brasileiro Ltda.' — Apresento
procuração. Torno sem efeito o
urqu.ivainento do presente tArrno,
a fim de ser publicada novamente
a exigência.

BELIONAL

Calgiticao
Proprietária
SANDOZ S. A.

Licenciada
Por despacho do Sr. Chefe da Seção
SANDOZ BRASIL S. A. - foi mandado averbar o contrato de
exploração da marca — Hypacome -Anilinas, Produtos Químico:
registrada sob número 263.488 — conse Farmacêuticos
tante do clichê abaixo, de propriedade
de Sandoz S.A. — estabelecido na
Suíça — e em favor de — Sandoz
Brasil S.A„ Aniiinas, Produtos QuíPor despacho do Sr. Ciefe da Seção micos e Farmacêuticos — estabelecido
fol mandado averbar o contrato de ell S. Paulo — Brasil, — Averbe-se
exploração da marca: Levana -- re- o contrato de exploração..
gistrada sob número 257.229 — constante-4o clichê abaixo, de propriedade
de — Sandoz S.A. — estabelecido na
Suíça — e em favor de — Sandoz
Brasil S.A. — Anilinas, Produtos Quí._._
micos e Farmacêuticos — estabelecido
Proprietária
—
em 5. Paulo — Brasil. Averbe-se
tANDOZ S. A,
o contrato de exploração.

HYPACOME

LEV

Licenciada
SANDOZ BRASIL S. A.
Anilinas, Produtos Químicos
e Farmacêuticos

II[
„e4,11

Proprietária
SANDOZ S. A.
Licenciada
SANDOZ BRASIL S. A.
Anilinas, Produtos Químicos
e Farmacêuticos

Por despacho ir) Sr. Cheia da Seção
foi mandado averbar o contrato de
exploração da niarca. H yderg ina - •
registrada sob número 265.927 — constante do clichê abaixo, de-propriedade
de: Sandoz S.A. — estabelecido na
Suíça e em favor de: Sandoz Brasil
S.A. — Anilinas, Produtos Químicos
e Farmacêuticos — estabelecido em
S. Paulo — Brasil. — Averbe-se o
contrato de exploração.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção

HYDERG1NA

foi mandado averbar o contrato de

exploração da marca — Bellercal —
registrada sob número 261.318, cons.
tante do clichê abaixo, de propriedade
de: Sandoz S.A. — estabelecido na
Suíça — e em favor de Sandoz Brasil
S.A. — Anilinas, Produtos Químicos
e Farmacêuticos estabelecido em
3. Paulo — Brasil., — 'Averbe-se o
contrato de exploração.

BELLERGAL
Proprietária

SANDOZ S. A.
Licenciada

SANDOZ BRASIL S. A.

Anilinas, Produtos Químicos
e Farmacêuticos

'Sandoz S. A
Bale - Suisse
Licenciada
SANDOZ BRASIL S. A.

Anilinas, Produtos Químicos
e Farmacêuticos
Por despacho do Sr. Chefe da Seção
foi mandado averbar o contrato de
exploração da •marca — Melleril —
registrada sob número 287.477 — constante do clichê abaixo, de propriedade
de: Sandoz S.A. — estabelecida na
Suíça e em favor de — Sandoz Brasil
S.A. — Anilinas, Produtos Químicos
Farmadd'Icos — estabelecido em
S. Paulo — Brasil. -- Averbe-se o
contratot de exploração.'

MELLERIL
• Por despacho do Sr. Chefe da Seção

Ni mandado averbar o contrato de
exploração da matar:- Bellonal registrada sob número 261.319 — constante do clichê abaixo, de propriedade
de. Sandoz S.A. — estabelecida na
Sulça e em favor de — Sandoz Brasil
Produtos Quimicos
S.A. Anilina:;,
—
g Farin,icêtaicos — estabelecido em

,

Proprietária
SANDOZ S..A.
•. Licenciada
SANDOZ BRASIL S. A.
Anilinas, Produtos QuImicos
• Farmaeduticos

IEKALIN
Proprietária
SANDOZ S. A.
Licenciada
SANDOZ BRASIL S. A.
&Filhou, Produtos Químicos
. e Farmacêuticos

EXPEDIENTE DO SERVIÇÁO PE
RECEINÃO DE INFORMAÇÃO
E EXPEDIÇÃO
De 1 de setembro de 1061

Chamada para pagamento da
taxa final: São convidados os requerentes
abaixo mencionados a comparecer
a éste Departamento a fim de efetuarem G pagamento da taxa final
dos seguintes processas:
N.o 145.983 — Marca' — Radiol
- Novoeol Chora i-ta/ Mfg. Go. Inc. •

Por despacho do Sr. Chefe da Seção
foi . mandado averbar o contrato de
exploração da marca — Belladenal: Re.
tard — registrada sob número 268.248
— constante do clichê abaixo, de proN.° 116.428 — Marca
Difruta
priedade de Sandoz S.A. — estabele- — Edniond Vau Parye.
ciclo na Suíça e em favor de Sandoe
N.° 148.430 .--- Marca — Difruta.
Brasil S.A., Anilinas, Produtos Qui — Edrnond Van Parys.
micos e Farmacêuticos — estabelecido
Ko 140.605 — Marca Bekolin
em S. Paulo -- Brasil. — Averbe-se
Reichhold Chernicals Inc.
o contratot de exploração.
N.° 116.607— Marca --Beckolia
•

Belladenai

~i-ouryi
Propristada

SANDO7 S. A.
Licenciada .
SANDOZ BRASIL S. A.
Anilinas, Produtos Químicos
.
• Farmacêuticas
Por despacho do Sr. Chefe da Seção
foi mandado averbar o contrato de
exploração da marca — Drimaren —
registrada sob número 273.630 — constante do clichê abaixo, de propriedade
de: Sandoz S.A, — estabelecido na
Suíça e em, favor de — Sandoz Brasil
S.AI, Anilinas, Produtos Químicos e
Farmacêuticos — ctsabelecido em São
Paulo — Brasil. — Averbe-se o contrato de explaraçâo..

DRIMAREN
Proprietária.
;ANDOZ S. A.
Licenciada
' SANDOZ BRASIL S. A.
Anilinas, Produtos Quimicos
e Farmacêuticas
EXIGÊNCIAS
A Chimica Bayer S.A. no pedido de averbação de contrato da marca 171.433. — Cumpra a exigência.
• Principal — Comércio e Indústria
de Cetfé Ltda. — na averbação de

Reicliliold Cliemicals Inc.
N.° 146.819 — Marca — Be-Be
— Fábrica do Gaitas Alfredo Herling S. A. Comércio e - Indústria.

N.° 150.869 — Marca .— Itio,

Branco — CoMpanhia Brasileira de
Vid ros,

N. o 157.755 — Marca — Newtailor — Modas e Exposição Clipper S. A.
N.°178.638 — Marca — Ramaraty — Abilio Balar & Irmão.

Diversos.;
• Master Imóveis Ltda. — No pedido de apostila da marca 290.075
— Faça-se a apostila.
Latioratofres. Sauter S. A,
Junto a marca n. o 300.076 Ratifique-se por apostila.
Arquivamente do processos de

- marcas:

N.° 303.284 — Sax Sport Modas
S. A.
N.° 365.668 — Galeria Nilo Ribeiro tt Cia. Ltda.
N.o . 369.377 — Monco Material
para Escritório Ltda.
. N.o 378.647 — Abílio Ferreira.
N.° 380.241 — Sabato Bruno.
N.°. 383.889 — Ferreira e Vitilena Ltda.
N.o 384.041 — Companhia Aurea
13rasiierra — Imobiliária Agro Pecuária.
N.° 381.227 — Incimó Industrial
Comercial Importadora e Exporta.
dora Ltda.
N.o ?84.651 — Antenex Indústria
e Cornére4o Ltda.
N.0 384.053 — Companhia de
Tintas e Vernizes II. Monteiro,
NP 380.611 — Bar e Lanchei
Itapura Ltda.
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N.° 388.872 - Expresso Lusa

Aparecida Ltda.
' N.o 387.460 -- Restaurante Árujazinho Ltda.
, N.° 395.024--r Galeria Ltda.
NP 396.844 - Miguel de Souza
31:issa. ‘
No 403.146 - Vittorio Cimino.
N.o 403.276 - Encadernado Lar
1,f .1;I.

0 403.32 e - J. Mendes & Mo-a Ltda. .
NP 403.531 7- Stlesa0 Importa..ura .Industrial Ltda.
NP 403.973- - Comércio e 111'W: s íria Lírio Ltda.
.
N.o 404.141 - Laboratório tomba Ltda.
.
1 ..N.o 406.794 .;-- .T. Duque Estrada
1 N.o ' 406.953 "- Distribuidora
•
• Nadei° de Livroe Ltda.
n NP 406.960 - Importadora Nor' molinha Ltda.
4 N P 407.112 - Indústria MecáVea Bramarca Ltda.
NP 407.237 - Ind. e Com. de
Produtos Alimentícios Lila Ltda.
N.o 407.513 - ê. A. Cotonificio
(ia voa.
:4 • NP 408.389 - Associacáo BencIfirente São Luiz.
NP 408.435 - Helio Forfaz.
.' NP 405.538 - DIA - Instátuto
• Bioquirnico Inter Americano S. A.
, NP 408.648 - Nippontur Pas..kagena e Turismo Ltda. .
' N.o 408.709 - Áureo Grenhalgh
Lins.
, N.o 408.710 -.Antenor da $41-.
Neira Peixoto.
NP 508.738 - Indústria. Auto
Reno Ltda.
N.

N.° 408.752 - Pastelaria China
do Sul Ltda.
NP 408.782 - Carlos Ferreira
dos Santos.
Ciam, Narz N.o 408.795
sif.
NP 408.903 - . Ricardo Moreno
Ruo ilha.
N.o 408.960 - Raphael Renato
Vellego.
N.0 409.749 - Churrascaria
Restaurante Tabaris Ltda.
NP 423.168 - ebiabrando
Amandola Ltda.
N.o 416.121 - Josef Stolnield;
yo 418.768 - João Batista Re-.
Evangelista .de
N.° .150.006 •-• Alviguin Indústria e Comércio Ltda.
N.° 450..010 - Foto ótica JonVial Ltda.
NP 450.209 Re;-tativailil! e
Lanches Escondidinlio do Rraz Limitada.
NP 450.210 - Laboratório Paulista. de lhologla s. A.
N.o 450.12n Ltda.
• N.° 450.423
União °dont°
lógica Brasileira.
NP 451.041 - The Welleorne
Foundation Limlied.
N.° 451 .988 -... Dom ingos Luiz
de Miranda. .
'N.o 451.103 - Sociedade Imobiliária Brasileira Importaçãri e Exportação Ltda.
. 1f DPea 1 . ações
/V.° 451. 788 - TI )
o Utilidade Ltda.
•

N.o 451.789 - Teto Decorações
e Utilidade Ltda.
NP 451.791 - Teto Decorações
e. Utilidade Ltda.'
'Peto Decoraçãe.s
NP 451..792"
e Utilidade Ltda.
N.o 451.793 - Teto Decorações
e .Utilidade Ltda
N.o 451.966 - Oildhe:• toe Franvisco de 111oraes.
NP 451.100 - .10s41 Valentkiro
cia. Ltda.
N.o 452.351 - S. T. B. PiásI ic(s; Ltda.
The Orapette
. N.o 452.381) :ompany
C
Inc.
I N.0 452.427 - Organização Planano de Marcas e Patentes.
Imelelia Botelho
N'.0 1N2.‘23.
s. Chave-.
es.
ninar{ EngenhaN.o 452.725
ria IndriRtria
Comórcio Ltda.
N. O .552.8:il - Bebidas Shirley
j Lida. - Ind. e - Ceio.
N.o 452.895 - Mantzaris ti: Ni.
•kola.illis Ltda.
j N.o 453.111 - Carlos /tom:lane
;
N.o 153.22:1
Pinheiro
;lio Magalhães.
dos Anna• NP .153.372 -Alhos Nas,' Lida
NP 433.379 (.01/101'elal
, p residente Ltda.
j'• NP 453.392 - D. • Henrique
Mondes Franco.
N.o 453.117
Eldpitfrio S. A.
Indústria e Con iérein do Refrigeração.

Setembro de 1964
N.o 453.427 - Bare,am Repres
sentades Cornémio de Artivia
Domiciliares Ltda.
NP 460.499 - Mercearia 41111n
fanense Ltda.
N.o 463.388 - José Viti s
Alterna°.
,
- NriltliNT11)-se os 1.01N)C4N•As1:,,,

NOTICIÁRIO
Rei ificações:
. N.o 112.982 . -Prixi14io de invenção Processo de contexturar
fios - Requerente - Momsanto
Cheinical Company -. Pontos pu.
blindes., mu :31 de agosto de 1084
- Total de pontos para 12 reivindicações.
N.o 118.358 - Privilég/0 de invenção para aperfeiçoamentos
troi I itzi das- em aparelho de /mio! r
de segurança - Ilequerente- Pado Priami - Pontos publicados
em 31 de agóst0 de 1964 e pa^a
total de - 8 pontos.
N.0 121.416 - Privilégio do invenção - Processo para a produC 5. 0 de vasos artificial de materiais
firop•ns intetiei5 - Requerente
Veb Thuringisches Kunstfaserwerk Wilhelin Pieck - Pontos
publicados em 31 de ag6sto de i951
N.° 125.004 - Modelo de utilidade - Nóvo tipo de aparelho
mannal para colheitas do café cereija - Requerente - Armando
Rtigene Fabre - Pontos publicados em 31 do aPtisfo de 1964.

AO.

ARQUIVOS
DO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
NEGÕC1OS INTERIORES
•
-

•

•
N.'

Repositório de doutrina, decisões administraemas, pareceres, acárdãõs dos tribunais )udiclários, legislação, acompanhado de índices .
inalitico e alfabético. ;Publtca‘ão trimestral.

- MARÇO DE 1963

Preço: Cr$ 300,00
•
A VENDA.:
SeçAo de Vendas : Av. Rodrigues Alves,
Agência I: Ministézio J 6
tende-se • pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal

1
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MARCAS DEPOS1TAD'AS
1 Publicação feita de &dardo anu o art. 180 do Código da Propriedade Induatrial. Da data da publicação começará a
curai a prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante Mu prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Kaaholdi da ~pilada& Mentiria* aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Vamo a.* 641.349, de 18-544
Indústria e Comérdo de Produtos
-Químicos "Vas" Ltda.
São Paulo

B Y.
Braálleis
Casse 46 •
Pua distinguir: Artigos e preparações
para cassam& polir e limpeza em ge•
sk a sabes algodão preparado para
limpar metais e móveis, aura amido.
and da Prussia e Ultramar para lavas.
desta. alvaiade, abrasivos guarida para
-conservar e polir, batelão, buchas para
limpar; cita para assodhos, campaiMa para Aliviar maquinismos. cuba
nabo de atas" eira para lavanderia;
detergentest extrato de ani/r flanelas
das para limpar metais e móveis.
=para tecidos, 852.4oros; goma pa
ri lavanderia e lavadeira, graxas para
calçados, liquidai para tirar =achas e
branquear roupas; óko para limpeza de
cume; pomadas para calçados, pasta
polir, preparados quimicos para tinta:arfa e lavanderia prdprios para tirar
manchas de roupas. prepaados para lavar, pós de brunir metais: soda para la
vanderia, sabão em pó. sabão comum,
saponáceos, sulfato de soda, silicato de
sódio, roda cáustica: tijolos de polir:
•

Termo a.' 641.35(3, de /8-5-64
ladústria e Comércio de Proiatos
Quimicos "Vaia" Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileira
Clame 46

armários e gabinetes para copa e co,
zinha, camas, cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de . mola. dispensai divisam, clivaas, discotecas de
madeira. espreguiçadeirast guarda-roa
pas, estantes, mesas, mesinha& mui,
ilhas -para rádio e televisão. mesinha
para maquinas de escrever, móveis pa.
leviaaa, molduras para quadros portaretratos, poltronaa, poltronuanuaas.
prateleiraa porta.claapéus, sons.
sofas-camas, travesseiros e
vitrines

Termo

641.353, de 18.4-41

Indústria . de Biscoitos Laron Ltda.
.
São Paulo

i nd.

ABrasileira
Classe 11

Para assinalar biscoitos
.Terrno a' 641.354, de 18-5-64
Bar "Barril de Ouro" Ltda.
São Pado

BARRIL nsouao
Ind. Brasileira
Classe 41
Produtos alimentici
Têm:to n.° 641.355, de 18-5.64
Chic Lanches Ltda.
São Paulo *.

CHIC
13raailetra
Classe 50
Impressos

Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira. água sanitária. cera para scrallsoa • Termo n. 0 641.356, de 18.5-64
detergentes, esponja de aço, fósforos.
Confecções Pinas A. M. Ltda..
Ui de aço. pomada* para calSão Paulo
çados,. palha de aço, preparados Jara
voar e limpar madeira!). vidros, nietPis
L.
• nisktos, panos para polir e para UB
Ind. Brasileira
pesa, panos de esmeril e material ates,
ahro empregado Ca limpeza ria metal* e
Classe 36
objeta& sabões em geral e saponáceo.
vela. a velas a' base de emassas. 7.aa distinguir: Artigos de vestuartos
roupas feitas em ge-al: Agasalhos
*bisa eu 15 0. ta floco., espontas de
ti/apelas

Termo a.° 641.352. de 18-56,

!Ware° do Ypé — Móveis e Decoraçõea Ltda.
São Paulo

TRONCO na In
Ind. Brasileira
Clase
Para distusgu:r: Móveis em geral. de
Retal vidro, de aço ou ~ira. est.

lado. Ga não, Inclusive móveis para es
esteado. Armários, annaários para ta
abeirar • para roupas aladas. &mota
daa acolchoados para móveis, bancos
balcões. banquetas, bandejas, thaminliata, berços, biombos, cadeiras. curtahal
para chá e café, conjunto, para doe.
!!1116r101, conjuntos para sala de las.
fie e sala de visitas, conjuntos para
j'eraços, jardim e . praia, conjura de

Termo n.• 641.357, de 18-5-64
Restaurante Industriais Ltda.
São Paulo

nausratus

.

:na, Brasileira

•
Casse 41
Pimentões e beringelas Zecheadas..batatas fritas, maioneses, rizotos, lasanhas,

macarronadas, pizzas, saladas feijoada, arroz, feijão, :roa de braga, fixe
milaneza, bife à cavalo, à portoguisa, ravloli gnocchi e churrascos
Tênue a.* 641.358 de 18-5-64
Irdústria de Calçados lana Junior Ltda.
São Paulo

LANII JTIRIOR
Brasiletri
Classe 36

Calçados para homens, senhwas ,e
crianças,
Termo n.° 641.359. de 18-5-64
Indústria e Comércio de A.aefatos
Plásticos Cirros Ltda.
São Paulo

CIRROU
Ind. Brasileira
Classe 28

ilhas, recipientes, suporte‘ suport ,:s E . ra
guardanapos, saleiros tuissia, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material piástico, sacolas, sacos, saquinhos, vacsilhaa

ates para acondicionamento, vasos, ia.
caras, colas a frio e colas não bckidas
em outras classe& para borracha, para
costumes, para marcineiros. para Lapateima, para vidras, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivas
Para ladriiros e adesivo, para azu'ejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para ¡adilairia geral de plásticos
Têrcaso re..0 611.360. de 14-5-64
Eletroquimica Universal - Ltda.
_
São Paulo

tkalfgEtaLL

Ind. Braidl eira
Classe 50
Impressos

nano n.' 641.361, de 18-544
Indústria e Comércio de Papel • Papelão São Jorge Ltda.
São Paulo

,310 JORGE
Ind. Brasileira

Para distinguir: Artefatos de material
Classe 50
plástico e de nylon: Recipientes fabriImpressos
cados de material plástico, revestimen'tos confeccionados de substâncias ami.Têrzno
641.362, de 18-5-64
mais e vegetais: Argolas, , açucareiros. S. T. S. Serviço Tekfensico de Susan*
Ltda.
armações- para óculos, bule., bandejas.
Ião Pealo
bases para teleones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensilioa, cruzetas,
not. Brasileira' .
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coas, canecas, coCasse 50
lheres, conchas, 'cestas para pão, cestiImpressos
nhas capas para albuns e para livros
cálices, cestos, castiçais pare velas,
Termo n.° 641.363, de 11-5-64
caixas • pára guarda deobjetos, creuNeif Bitu
choa, coadores para chá, ' descanso para
São Paulo
pratos, copos e cophaboa de plástoco
pará sorvetes, caixinhas de plaseico
para sorvetes, colherinhas, pasinhas,
garfinhos de plástico para sun :'es, forminhas de plástico para sorvetes, dia:os
embreagens de material plástico easbalagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidok.escoadores de
pratos, funis, formas pa.a laces. fitas
Isolantes, filmes, fios de ce.alose. fechos
Par a bolsas, facas, guaanições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-h:azos. guarn.Oes
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de uaite.i.al plástico para ctensilios e abjetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
Classe 42
para cortinas, jarros, laminados, plásAguardente de cana
ticos, lancheiras, mantegueiras. malas, . Timo n.• 641.364. de 164.64

-.ventais, alparcatas. aniguas. blusa*
atas botinas, blusões boinas baba
louro., bonés, capacetes, cartolas, cara
atiças, casacão coletes. capas, chicles.
mcrecols. calçados. chapéus, c ritos,
latas combinações,. cot-pleitos calcais
a senhoras e de crianç,ts. calções, cal
.aa. camisas. camadas, camisetas
zuecaii, ceroulas, colarinhos cueiros
'aias cdsacos, chinelos. dominós, echarNes, 14a3taa as. fardas para militares co.
fraldas. galochas. gravata& goros. jogos de !ingeria. jaquetas, Impa&
Iva s ligas, 101011. mantos, meias
usais, mantas, mandrião, mantilhas. pa•
etóa, patas, penhoar, pulover, pelariam
aeugas, pouches, polainas. pijamas, pa- onda& pendedores de roupas, puxadoProdutos Alimenticlos Wall Ltda..,..„
alme perna ris, quinsonos. regalos. res para móveis, pires, pratos, palitei- Avela, içaras, ascCe, bombons, bolos, 1

robe de chambre, roupão, sobretudos. ros, par de oxida, pedras pomes, artisuspensórios, saldas de banho, sandálias, gos, protetor& para documentos, pumeteres. shorts, sungas, tolas, ou slacics. *adores de água para uso doméstico
talar toucas, turbantes, ternos, uniformes porta-copos, portaadqueis, porta-aotaa.
e vestido.
porta-documentos, planas, rebite; rodi-

balas; bolachas; banhas: codissentoll,
para alimentação, coloraratur canelar
cravo, doces de leite, farinhas.' farinhas
alimentícias, de cereais; féculas; frutas
dm passada.. crisialisadak mania
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Timo a.• 641.369, de 18-544
alimentleias, massa de . tonta, Peilta
Comercbial Agro-Pecuária
SIO conservas, preuntos.• queljas; te- assira
Ltda.
•
gudiões; raçes balanceadas para aniSão Paulo
mais e torrões
Termo n.9 641.364, de 18-5-64
Produtos Alimenticios-Edesil Ltdi.
São Pulo

.

meou

Ind. Brasileira

—
Classe 41
Aveia, açúcar, azeite, bombons, bolos,
baias, bolachas, banhes condimentos
para alimentação colorantes; canela;
cravo; "doces de leite farinhas, farinhas alimentícias de cereais, féculas;
frutas secas passadas, cristalizadas,
massas alimentícias, massa de tomates,
in ires em conservas, presuntos, queijos requeijões, rações balanceadas para
animais e torrões

Termo n.9 641.375, de 18-544
Metalúrgica Madute Ltda.
São Paulo •

GUAlitik

• Ind.

Brasileira

-

WIRE •
Ind. Brasileira

Classe 5
Classe 19
Aço em bruto, aço pref.: irado. aço
Aves e ovos, animais vivos 'c caprinos
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
Termo n. 641.370, de 18-5.64
refinado, bronze, bronze em bruto ou
Auto Vowocar Ltda.
parcialmente trabalhado, bronze de
S5o Paulo
manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
',OTO VOWOCÁR
trabalhado, couraças. estanho buuto ou
iirD1
parcialmente. traballiado. ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho.
Nome comerrial
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável.
Termo n.° 641.371, de 18-5-64
laminas de metal. lata em fOlha. latão
Casas Paulista Calçados Ltda.
São Paulo
em Rilha latão em chapas, latão em
verga lhões liga. metálicas, limalhas.
magneato, manganês, metais não trabalhados ou Darci.'nente trabalhados. metais em mass.., metais estampados.
metais 'cara solda.. mouel. zinco
.Terrno n.° 641.376,. de IS 5-61
Auto Vowocar Ltd4
São Paulo

Setembr; de 1964

Tare a.' 641.381, de 18-5-64
"Vemara — Veiados . Máquinas AM
raquara- Ltda:
São Paulo

"VEM ARA'
IND. BRASILEIRA
Classe 7
Maquinas e utensilios para serem una
sopeascano3 caropludam a 103¥11

-¥33172 soqupue ;renapeqnpa 'soam ap
so.lopliqa •sope.iv :zagas aanttpsansoq
a enstampee eu nume/IN-ripas sop
arrancadores mecanicos par agricultura. batedeiras para. cereais, bombas
para adubar, ceiladeiras, carpideiras,
ceifados para afins, charruas para dgr!.
cultura, cultivadores, debulhadores,
destocadores. desentegradores, esmagadores para a agricultura. escarrilicadn•
res. enchovadeiras. facas para máquiTermo n.• 641.365. de 18-5-64
nas agricolas. ferraddras, gadanhos,
Panificadora Vieira Lda
garras para -arado. grades de discos
São Paulo
oudenteo, máquinas, batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas, má• VIEIRÁ
quinas vaporizadoras, máquinas de
I Ind. Brasiled ra
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agriculClasse 41
tura. Inquinas de Plantar, alútochar
Pão
-algodãprclhe ais,máqun
imassaderas par fins agricolaa de
Tenno n.• 641.366, de 18-5-64
cortar árvores, para espalhar, para caOrrdi — Oficinas Reunidas de Refrivowow
Ciasse 36
p inar. máquinas combinadas para segeração Ltda.
Calçados para homens, sentiu ms..e
mear e culturar de desbastar, para euSão Paulo
crianças
silar máquinas e moinhos para foriaClasses: 33 e 50
gene, máquinas tuscadoras, ordenadoORAm
Titulo
Termo n.o 641 . 372, - de 18-5.64
res mecanicos, raladores mecanicos, ror Ind.. .lsra gilejra
Auto Vowocar Ltda
los compressores para a agricultura,
Têm° n o 641.377, de 18-544
São Paulo
C(,mércio de Materiais Para Escritório sachadeiras. semeaderas . segaderas soClasse M
roçar, de semear para sulfatar de
Sertic Ltda,
Aparelhos de ar refrigerad, aparelhos
ruaa,
máquinas regadeiras, máquinas de
São Paulo
de refrigeração e sorveterias
Indrea21 eira
tosquir de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
Termo a.° 641.367, de 18-5-64
BUTIC
outros insetos para burrifar e pulveriInd, B rami. 1 ra
Classe 1£
Adega Dom Pedro Ltda.
zar desinfetantes, para adubar para
Impressos
São Paulo
agitar e espalhar palha, para conher
Classt 50
Termo n.° 641.373. de 18-5-64
sachadeiras, semeade.ras e segadeiras
Emco — Empreiteiros. C: mstrução e
Impressos •
r Xneigeei ra
•
Termo n.° 641.382, de 18-5-64
Cannércio Ltda.
Termo n.9 641.378, de 18-5-64
Classe 50
Bar e Lanches Tosto] Ltda.
São
Paulo
Ruhensco Propaganda
Impressos
São Paulo
Rac Paidc
EM C
Tèreto n.° .641.368, de 18-5-64
Brasil. ra
Rcuitas
Indústria e. Comérc.c
"3 O ST O L "
RM3ENSCO
Rebelde Ltda.
Ind. BrAsil eira
São Paulo
.1nu. Brasileira
Classe 50
Impressos
Classe 32
RIBBLIE
Liasse 41
Termo a.° 641.374. de 18-5-64
Almanaqt.es, anuários, álbuns unpres. A.:cachotras, aletria, alho. asparg:w
Ind. Brasileira
Indústria Metalúrgica Indeferes Ltda. soa cartazes, catálogos. tornais naco tçacar. alimentos miar animais, amido.
anis e estrangeiros. publicações Impres amêndoas. ameixas, amendoim, araruta
São Paulo
Classe 36
ma revista. Propaganda em rádio arroz, atum. aveia. avelãs, azeite, azeiPara distinguir: Artigos de vestuarica
televisão, {ornato, programas rachotõni tonas. banha, bacalhau, batatas. balas
• roupas feitas em geral: Agasalhos
IN.DEFERCO
cos. peças teatrais e c.nernarográfica Lirçoitos, bombons, bolachas, baunilha
aventais alpercatas. anáguas, blusas
- Ind.. Brasileira
e revistas impressas
café em pó e em grão, camarão, canela
botas, botinas, blusões, boinas baba.
em pau e em pó. cacau, carnes, chá
douros. bonés. capacetes. cartolas. cara
Temo n.° 641.379, de '8-5.64
i.2asse 5
caramelos, chocolates. confeitos, cravo,
maças, casacão, coletes. capas. cindes Aço em bruto, aço preparado. aço
Dei Rey Fileis Ltda.
cereais, cominho. creme de leite, cremes
=checais. calçado,. chaéups, cintos doce, aço para tipos. aço • fundido. aço
alirnenticios croquetes, compotas. caiSão
Paulo
cintas. combinações corpinhos. calças pardaknente trabalhado. aço pálio. aço
pira coalhada, castanha. cebola, condi
de senhoras e de crianças, calções, cal refinado, bronze, bronze em bruto ou
alentos para alimentos. colorantes
cas. camisas, camisolas, camisetas parcialmente trabalhado, bronze de
DE
k
REI
chouriços, dendê. doces. doces de ira
em
cuecas, ceroulas, colarinhos, -adros. manganês, bronze em pó. bronze
Ind. rasileira
tas. espinafre, essências alimentares: emsaias, casacos, chinelos, dominós, achar- barra. em fio, chumbo em bruto ou
padas, ervilhas. erotovas, extrato de toClasse 8
_pez. fantasias fardas para militares. co• parcialmente preparado, cimento memate. farinhas alimenticias. favas. ia
Filmes revelados
!colai& fraldas. galochas. gravatas. Fie tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
cuias, flocos, tareio. fermentos. felja.,
fiços frios, frutas sé'cas naturais e crisroa. fogos de angarie. lagunas: leques. trabalhado, couraças, estanho bunto ou
Tênno
n.o
641.380,
de
18-5-:
6
1
—
parcialmente
trabalhado,
ferro
em
bruto,
talizadas; gricose. goma de mascar, gorluvas. Nas, lenços. mantem. melas.
Severino• Francisco da Silva
duras. grânulos. arac de bico, gelatina
ataiós. mantas. mandrião mantilhas. pa• em barra, ferro manganês. ferro velho.
São Paulo
goiabada, geléias herva doce. hem.któs. palas, penhoar. pulover. pelerinas gusa em bruto ou parcialmente trabamate, hortaliças, lagostas firmas, leite
rugas, pouches, polahuss, pijamas, per lhado, gusa temperado. gusa maleável
laminas de metal lata em fólha. latão
condensado, leite má pó. legumes em
OFICINA DE
nbos perneiras, quimonos, regalos. em
folha, latão em chapas, latão em
conscrita, lentilhas linguiça. louro, mas
RÀDIADOBES
robe de chambre. roupao sobretudos vergalhOes.
Nas metálicas* limalha&
sas • alimentidas, mariscos manteiga
auspensórios, saldas de banho, eandAliae magnésio, manganês,
VALPARAIW
metais não trabamargarina, marmelada, macarrão maseweaters. thorts munais, Moias. sou lhados ou pardalmente trabalhados, me•
sa de tomate: mel e melado, Mate, mastimo. alada, talar, toucas, turbantes tais em mama. metais estampados.
Classe 33
sas para mingaus, molhos . moluscos,
temos, uniformes e vestidos
I meteis para pada, piquei. aluo
Titulo
mostarda, mortadela, nós moscada, ao-
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gief óleos comestíveis, ostras. ovas,
peies. pinas, prlinés, pimenta, p6.1 para
pudins, piadas, peixes, presuntos, paria petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sayduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, támaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

Mulas, espigões para dentes artificiais, espelhos e espelhinhos, estirpa
nervos, estojos e paradentose, escavadores, dentislisadores elétricos .ou
escovas para dentistas, exploradores,
extratores de panos extratores de raizes, faquinhas, fateixas, ferro para
limpar e cautarizar, fixadores de linQin , formões de esmaltes, ganchos. gachatas, gesso, godiva, guta-percha, limas para cravo, limpadores de dentes
tuartelinhos, metal, caolim, máscaras
para etet, matrizes para trabalhos dentários, martelos automáticos para dentes, n2odeladores, suflos, polidores. pontas porcelanas para dentes, para agulhas, para algodão porta-tampão, prensas para termoplásticos pó e liquido
para obturar dentes, aspara e mpó e
em liquido, papel carbono para uso
dentário. parafusos para suflo. pó abraalvo, raspadores, removedor de manchas, rocheiros plásticos excipientes
para os queixos, separadores, serrinhas,
cordas' para dentistas. sondas para nervos dentais seringas, fivelas, separadores, tesouras para dentistas, tesouras e
tesourinhas para dentitas. tiras de celutolde, tiras de lixa, termômetros, vulcacites e _vulcanizadores

•
do Chile, cloretos de zinco, sulfato de
zinco, loções medicamentosas para uso
veterinário, muricidas, vacinas, sôros especifico: e reagentes para fins veterinários, embrocação para animais, loções
medicamentosas, para uso veterinário.
preparados para esterilizar instrumentos
cirurgicos
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oudentes. máquinas, Wedeiras pare
agrk altura, máquinas Insetifugaa, má.
quinas vaporizadoras, maquinas de
mungir. máquinas niveladoras de terra
máquinas perfuradoras para a agrietd
tura. Inquinas de plantar, motochar•
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar , de aunar para sutfatar
tosquir, de triturar, de esfarelar" terra.
para irrigação, para matar formigas
outros insetos para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para conher
algodão para colher cereais, máquinas
amassadoras par fins agricolas de
cortar árvores, para espalhar. para capinar. maquinas combinadas para se.
mear e culturas, de desbanar. para en.
silar máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras. ordenadores mecânicos, raladores mecanicos, tolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, serneaderas segaderas socadores de terra, tosadores de grama,
tratores agrícolas

Classe 4
Substancias e produtos de origem sai.
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos
medicinais, extratos oleosos, estopas
Termo n.° 641. 383, de 18-5-64
vegetais de carnauba e aricuri. alia
,
Ótica e Relojoaria Daiya Ltda .
de cavalo crina em geral. cortiça em
São Paulo
bruto, algodão em bruto, borracha era
oruto, argila refratária, asfáltico em
bruto, tauxita, benjoim, breu, cantora
caolim. chilres, ceras de plantas, ceras
bruto, cascas vegetais, espa to, ervas
enxofre. 'Cilhas. Sbras vegetais. flores
secas, grafites. goma em bruto. granito
em bruto, kieselghur, liquides ir olaia
Classe 13
tas, lates em bruto ou parcialmente
Abotoaduras para punhos. águas ma•
preparados, minerios metálicos madeitinhas lapidadas. alfinetes para ada•na,
Classe 8
ras em bruto ou parcialmente traba.
-MIPS 'osopasd r rsauj ap sopanlsan
tiladas em toras. serradas e aplainadas Abaixa luzes d ela alpião. aba loura,
precioso ou suas imita, s.....is
mica maria'..res em bruto. Óxido de acumuladores actinõmetros, itoperómeadorno. baiangandans brio/lues, biso
manganes • óleos de cascas vegetais. ire" amortecedores de rádio e frequêncoa, broches colares, contas dr meian
cia, anemómetros, aparelhos de televimoldagem, para fundições yedras
Ou pedras reciosa ou semi-recidsas
tadas, piche em bruto, pedia calcária são. aparelhos para iluminação, inch:.
suas nflitações usadas corso adorno:
Termos ns. 641.387 a 641 .394. de
óleos em bruto ou parcialmente prepa s.ve os considerados acessórios de vet•
ot na conisssan 2.? bilouterms corren.
18-5-64
rados. plumbagina . em bruto pó se cuba. aparelros para anúncios mearatez de uso individual ara adorno, dia.
Companhia de Adubos e Materiais
plantas medicinais pedras em bruru cos. aparelhos aquecedores e medidores,
mantes la pidado-, esmeraldas •spidadas
Agrícolas da Bahia "Camab"
quebracho. raizes vegetais, resinas re aparelhos cromou rát icos, aparêlhos de
medalhas com sauto puise.ras, safiras
Bahia
sinas naturais. residuos testeis. elido barbear elétricos, aparêlhos registradoiaofadas. topázios lapidados turma finas
seivas, talco em bruto. xisto „visto res e medidores de distandas, aparèlapidadas e turquesas apidadas
lhos para purificar água, aparelhos de
betuminoso e silicato
sinais lampejantes, aparelhos reguladoTermo n.9 641.384, de 18-5-64
Classe 6
Associação Brasileira ' A Hebraica" de
Para distinguir: Máquinas e partes de res de gás aparelhos de galvanoplastia.
São Paulo
máquinas Para todos os fins industriais: aparélhos didáticos, aparelhos clamar
Sfio Paulo
Máquinas de rosquear. serras mecáni. tográficos, aparelhos automáticos para
cas. motores elétricos. aaernadores. ter acender e regular gás, aparelhos para
Classe 1
sarnentas e placas para tornos, gera- separar caie, aparalhos para aquecer
" A HEBRAICA NI MISLIUL "
Para d.stinguir: Tintas a óleo, brilhan dores. plainas, máquinas de furar e can- edificios. aparélhos para experimental
te s a óleo, piladas a óleo, a álcool, era trar. tornos mecânicos, prensas mecani dinamos. aparelhos para destruir insepó. de zinco, de alizarina de amianto cas, máquinas smassaderras misturador tos. aparai/tos náuticos científicos, apaClasse 32
Almanaques, anuários. álbuns Impres- de alcatrão minerais, vegetais, com ba nas aclaradas na copnstruçâo s conser- relhos de ótica, aparelhos pulverizadosos, cartszes, catálogos, jornais naco- se de borracha, eterizadas, esmaltes, la vação de estradas, mineração corte de res, aparalros para aquecimento de
nata e estrangeiros, p ublicações impres- cas, opacas. transparentes, vitrif sáveis madeira, movimento de terra carretos cos. aparelhos para recepção, reprodo3as. revista, Props sanda em rádio. secas, atoxicas, inorgânicas. luminosas e outros fins industriais elevadora má
N ão de som e sônicos aparénos auto.
televisão. jornais, programas radiofóni- para capotas de automóveis, para pa quinas desem pa I hadora s. descasca doras. inaticos elétricos de passar. aparelhos
ensacadoras
brunidóras
classificadoras
para espremer trutas e legumes. aparitcos, peças teatrais e c nematoriráficas redes, para cimento, para niaddra para
ventiladoras moinhns para cereais,
ferro para calçados. para "azendas pa
lhos de alta tensão, aparêlhos de pro.
e revistas :m pressas
máquinas secadoras trituraddras pul. teçâo contra acidente de operários,
ra Redres. ara p reservar da ferrugem
verizadoras fresas • olitrizes ranchas
Termo n.° 641..385, j,e 18-5-64
prearados para dilu t tintas. esmaltes tesouras mecânicas. imolas máquinas de aparelhos a fiadores d 'ferramentas.
Associação Brasileira "A Hebraica" de
para pinturas, para revestir metais, cô abrir' chavetas mar releres ventiladores aparelhos distribuidores de sabão e de
San Paulo
res esmaltes lacas esmaltes ouro bri exaustores rara for ias bombas centri• desincr-yantes para instalaçies sanitálhante para pintura sôbre esmaltes, ma Fugas rotativas de deslocamento. f a rias. aparélhos esterIlizadores, aparelhas
teriais para tornar opacos os esmaltes Distar para rodos as fins mictes cal- e instrumentos usados na engenharia
„ FcBRA I c A Em REVISTA "
produtos de esmaltagem cóses a álco Jeiras e turbinas inietores para ^al- agrimensura geodézia, aparélhos gaselol de alizarina com amianto, com hs ieiras vá l vulas e —anspnrradnres au- hcadores. aparelhos de análises, aparè•
se de borracha de ceras de alcatrão tomáticos de alta e ba!xa pressão. lhos ozonizadores. aparelhos pasteuri•
• Clas ,è 33
orensas
de zinco brilhantes a álcool piladas
-atracas. martelos oceânicos zadores aparelhos reguladores e establ,
Titulo
.
óleo, minerais. vcssetais, luminosas vi e máciitin,s amaciaras matutina, opera lizadores da pressa° e do fluxo de ga.
Termo n.° 641 .336. de 18-.5-64
tri fica veis transparentes opacas secas trizes rotatwas ou c ortadora< na , n usT se, e liquidos aparêlhos para salva
Fibrap/astic Indústria e Comarcio Ltda. para a cerveja para ,õres. para ta nar Feri o. aço e bronze. má oa ma< para mento e para sinalização, apararia,
Sãs Paulo
.
zenda ara o ferro para cimento para industrias de tecidos teares •ii rl . rlei ras Para escafandristas, aparelhos para limmadeira para construção e Mora:laicas eneanarin nas •snuladeiras rorcerle:ras par vidros. aparêlhos para combatei
meadeiras rolos e rolares srunidores
tes
mucos para vernizes
formigas e outras pragas. aparalhos
•
oara cerrais má quinas para Fabricar tomáticos acionados pela introdução de
Classe 2
papel e nn ánninas de impressãe imano,
molas. aparelhos pata picar, cortar OU
Para disting ir• Acido tenicd ara tins
e receptáculos
eduzir comestiveis. aparelhos espargi.
isnitarios adubos ara agricultura e bom
Classe .
dores
aparêlhos e instrumentos de cálClasse 10
tieultura, água de cal. (desinfetante M aqui nds e utensilios para serem usa
Abridores de boca para dentistas. aça, água oxigenada bak.tericidas. banhos rios e x cliwvamente na agricultura • culo aparelhos para observações sisniihas, arnol g adores. alicates alimadoses ira carneiros cloreto de cal para desin horticultura a saber: Arados abridor s sas sparelhos sesmostatos, aparelhos
anéis para incrnstaçõss, art n culaclores feccão. preparado de creosoto para de de sulcos adubadeiras. ancinhos inces Pa ra natação, aritonómetros. aspiradolenestas hi s ns -1 eaás boticões broma- sfflecção preparado defumados, preps nicas e empilliadores combinaciss res de pó aerómetros acendedores até.
aparadores. ala vansa de raizes para rados desinfetantes, pastilhas para des arrancadores mecánicoa par a g ricultu tricos. alto-falantes amlificadores elétricos. amassadeiras, antenas. batedeibrocas para dentistas borracha par:- ruir insetos, pó para proteger os car ra. batedeiras para cereais bombar
amplilicadores elétricos, amassadeiras,
separar dentes cinzela. clnzelinbos co
s neiros contra moscas. pós inseticidas e res, enchovaderas, Facas para man:riIberas e colherinhrs bicadas e aguça para destruir pragas, água de potassa para adubar, celfadeiraa, ca,pidelras. antenas oatedeiras balança comum e
elétrica, barómetro, baterias de acuam:das, compassos.
cravadores. cores para fins sanitários, preparados para ceifados para afloz. charruas para agri
oinóculos bit as bobinas, bo..
odoatológicas. contra placas, corda. destruir pulga se piolhos, preservativos cultura, cultivadores, debulhadores
°Inas de Indução, ...reate para fias cura..
para motores dentes artificiais s denta sara q ôres naturais, sabá° e preparado destocadores, desentegradores, esmaga,
tIVLS ,.etóes de '..a.raainhas elétricas
duras. desolo %traidores descanço e ru para lavar cachorros sais para fins agrt- dores para a agricultura, escarrificado
bonwas medidoras Inumas, 1-ássolas, baportes para queixo, disco de lixa amar. colas, horticulas, veterinários e sanita nas agricolas. furadeiras, gadanhos :triz.. elétricas, bu'.es eiétri.os, caixas k
radeiras e escarradores, escarpelos, ea. rios, formicidas, carrapatecidas, salitre garras para aradO, grades de ascos dosear; amaro frigoríficas • $3to.
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gráficas, calpainhas elétricas. chassis de pregos, ponteiros, parafuso., porcas,
Urino n.° 641.395, de 18-5-1964
Têrato
641.399, de 18-5-1964
rádios, chaves elétricas. cinematógrafoi pratos, porta-gê,lo, poeira., porta-pilo. Companhia de Adubos • Material'
Pd Rei Materiais para Construçaia
cronógralos, cronómetro,, combustores porta-solas,' paliteiros, pandas,. puxadoAgrícolas da Baia "CAMAS",
'
Limitada
de gás. ddõmetros, cristais de rádio, res. placas pregadores, poda-esponjas.
Balda
São Paulo
condensadores, cortadeiras 'para fotogra. peneiras, pinos, plainas, perfuradeiras,
fias, chaves de alavancas, haves autu. pires, pinças, pando" porta-copos e
aufiras. capacitores dá bloqueio, capa- garrafas, passadores de ioupa, pregatarares esetroliticos, calibradores. dirfats :lias. rasteies, roldanas, ralos, regadores.
veduções. recipiente* , de metal.
para telefones. discos - gravados, diais,
despertadores.. enceradeiras elétricas, eis- -adirias, roscas de aço inoxidável., seganho de assar carne. espelhos óticos. .astros de aço inoxidável, registros,
esticadores de tuvas. rape hos de piás- serras. serrotes, sifões. saleiros, aacarrfs
ticos para eletricidade estertlizadores. daae, torquezes, trilhas, tubos. tabula.
IND. BRASILEIRA
atintores de incêndio tarros e rétricos de Ars, tampões. • travadeiras,. telas de
Arame.
trincos,
taças,
travessas,
tesouras,
*Mar tiltros e aparelhos Filtrantes, filtros para óleo Filmes Falados. togbes. trancas, tramelas, talheres. talhaddras.
fogareiros. tusivets. tanks ,--sno acessó- ~pai para panelas e caldeirões, terClasse 16
rios de veiculos para sinalizaçao e para rinas, tachas, trens de casinha. torra.
Para
distinguir:
Materiais para crinsttus
letras.
orinóis..vasos.
vasilhames,
naClasses:
1,
2,
4,
6,
7,
8,
11
e
28
iluminadb em geral. Uns, revelado...
Argamassas, argila,
ções
e
decorações:
nas,
mandril
de
expan3ão,
bua
de
Insígnia Comercial
Mina, siirri,ss Fervedi res. igort icos, Jiantrar. guia de treza de chanfrar,
arda, asulejoi gatentes. balaustres. Ida
fotilmetros. tios elétricos ecros de ta. ventosa, maletas, baua para sacos de
cos de cimento. Worm pau pavimenta.. •
Termo a.° 641.396, de 184-1964
tetlerència *ooógratos. garrafas técnicas. viagem. oara pastas, baanazes, cantos
Recondicioaadora de Motores kat ç5o. calhas, Cimento, cal, cri. chapas
geladeiras globos para laninemas. globos para estilos, colchetes para malaa, eraisolantes. saibros. caixilho*: colunata
Limitada
para lanternas, globos terrestres para vos, enfeites, faào para pastas e para
chapas para coberturas, caixas dágast.
Silo Paulo
•mino. gravadores. holofotes ineubirdca matas, aissadores de correias, pontal.
caixas para coberturas, caixas dágua,
rue indicadores de vácuo. .'estrumentos aa, prendedores' de • papel, suportes
caixas de descarga para sãs" edificade . alarme interruptores 'Arruadas inçõea prensoldadas, estaque, emulam de
torniquetes e tubos de extensão
candescentes. lâmpadas comuns. lentes,
bane as/abico, estacas. esquadrias, estruClasse 28
liqinclaicadore& maçaricos arra soldar.
turas metálicas para construções, lamacaldear e cortar. máquinas de lazer Para distinguir: Arkefatoi de mateeial
lata da metal, ladrilhos, lambris, luvas
café mostradores para réstia moiabps plástico e de nylon: Recipientes fabride junção. 'ages, lageotas, material lar
cados
de
material
plástico,
revestimenlante contra frio e cal" manilhas, ruas.
de cate. transformadores. torradeiras, tripés para fotografias. váivulas para rá- tos confeccionados de substâncias araitas para revestimentos de- pare^ ma.
3#
dios válvulas de descarga válvulas de maia e vegetais: Argolas, açucareiros.
deltas pari construções, mosaicos, proredução. vactióinetros. ve ras elétricas armações para óculos, bules, bandejas,
dutos de base as.4áltico, produtos para
xND'. BRASILEIRA
válvulas de vácuo e ve itiladores
tornar imperateabilixantes a& argataaabases para tele'oness-baldes, bacias, bolClasse 11 sas de cimento e cal, hidráulica, pedra.
sas, caixas, carteiras chapas, cabos
galho, produtos betuminosos, impermeaPara distinguir Ferragens e ferramentas: para ferramentas e utensílios, crfizetas.
bilizantes líquidos ou sob outras formas
Alicates. alavancas. arruelas. arrebites caixas para acondicionamento de alipara revestimentos e outros como naa
•rgoiá. aldraves, armações de metal. mentosa caixas de material plástico para
Classe 6
construções, persianas, placas para paabridores .de lutas arame. aparelhos -de baterias, coadores, coos, . canecas, coMotores
vimentação, aça, ornamentais de cichá e'cate. assadeiras. açucareiros, apa- lheres, conchas, cestas para pão, cestimento ou gesso ara tetos e paredes,
relhos ria . a idvatóriós. arandelas, ares- nhas capas' para álbuns e para. livros
papel para forrar casas, massas antiTèrmo n.' 641:397, de 18-5-1964
tas aros almo'adarises amoladores. cálices, cestos, castiçais para Veras.
rcidos para uso nas construções, parLaticínios Ftonifar Ltda.
amoladores de ferramentas, -alças - para caixas para guarda de objetos, crtuquetaa, portas, portões, pisos,. soleiras,
São Paulo
a rir: ri aos. oro, as, ni ornas. baixelas chos, coadores para chã, descanso para
para portas, tijolos tubos de concreto,
bandeias. . bacias. bornhorlieres. baldes pratos, copos ie copinhos de plásfoco
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanborboletas. tararias. bases de metal tira' para sorvetes, caixinhas- . cle plástico
ques de cimento, vigas, vigamentos e
çadeiras. bules. bisagra. buchas, bainha para sorvetes, colherinhas, pasinhas,
vitrõs
para Facas baterias de cosiaha colhe. garrinhos de plástico para sonata. % forde pe3reiroa. cadeados, correntes, satbi- minhas de plástico para sorvetes, disco:,
Têrmo a.° 641.400, de 18-5-1964
des. chaves de para Fusos conexões, para embreagens de material plástico embaAmericano — Comércio Indüstria de
enranamentos. caixas. de metal para lagens de material plástico para sorve- 1?sodutos Alimentícios S . A.
IND. BRASILEIRA
portões. colunas. canos chaves de len. tes estojos para objetos, espumas de
São Psulo
da, chaves inglêsas. cabeções. canecas nylon, esteiras, enfeites para automócopos. cachepots. :entro de mesa. co; veis, massas anti-ruidos, escoadores de
queteleiras. caixas para condimento de pratoà, fund, formas para doces, fitas
41
alimentos. cadeados. cadeirões caçares isolantes, filmes, fios de celulose, fechos Laticinios, leiteClasse
liquido, leite condensa/az, chaleiras, cafeteiras. conchas, coa- para bolsas, facas, guarnições, guarnidores. cuscuzeiros - cabides de metal. ções.para chupetas .e mamadeiras, guar- do, leite dassecado, leite em pó, manteiga, creme, ovos dessecados, ovos em
•Zabos. caixas de ferro, cruzetas. curvas nições para porta-blocos, guamiç5es pó e queijos, conservas de carnes, de
Ratoneiras. chaveiros. canivetes, chave. para liquidificadores e para batedeiras peixes, de legumes, de frutas, de frutos,
verias, cremonei cadinhos crivoa, chan- de. frutad, e legumea, guarnisties de ma- sucos de carne, de legumes, de frutas,
fradores, cassinetes, cabos. chave*. cba terial plástico para crensilios e objetos
frutos, doces, geléias, xaropes alivez para porcas . Circulares. chilveis tos- guarnições para bolsas, garfos, galeria: de mentícios
e essências alimentícias
quirattrica. .cortentes para chaves, cr.a para cortinas, jarros, laminados, pláschases para porcas, distintivo' ticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
Têrmo a.0 641.398, dr 18-5-1964
dobradiças. descanso para talheres. pra- orinOls, pendedores de roupas. P
uxado Rasto e Serviços Santa Clara Ltda.
classe 4l
tos e copos, enxadas. esferas, engates
-respamóvi, tos.paleCafé, café torrado, moído e em xícaras
hão Paulo
enfeites de metal, estribos, espátulas. ros, . pás de cozinha, pedras pomes, artiestofos de metal para carimbos. eixos gos, protetoes para documentos, puTermo is' 641.401, de 18-5-1964
exPandidor para tubos, estruturas med. xadores de água para uso doméstico
&lido Gorayeb — Veicuios e Motores
l)eits, esc:madeiras, espremedores; espia- porta-copos,
porta-niqueis, porta-natas,
Sociedade Anônima
madeiras, formões. foices,' ferro para porta-documentos,
placas, ablua, rodiSão Paulo
cortar capim, ferrolhos, facas tacaca. nlras, recipieníes, suportes suportes tara
fediaduaa, fruteiras, funis. fôrmas para guardanapos, sa!etros ,sibos, tigelas,
doce., bolos, embadas e Pudins- flanes. tubos para ampolas, tubos para seria
PROM
O
ND. BRASILEIRA
Ilvelat, furadores. ferramentas cortantes
perfurantes para marceneiros, 'fechos gas, travessas, tipos de material pláséla metal; ferraduras, formiribas. fitas tico, saudai s..cos, sasluinlaos. vasilhaClasse 21
dir ago, ganchos. guanições de metal, mes para acondicionamento, vasos, xlPara distinguir: Veículos e suas partes
Classe
47
•earas,
colas
a
frio
e
colas
não
incicidas
Nados, ganchos -para quadros, grampos
Integrantes: Aros para bibidetas, autoemendas de correias, grades para em outras classes, para borracha, para Óleos de qualquer espécie para Hum!. móveis, auter.caminhães. aviam amos-loções • geladeiras, grelhas, galheteiros cortumes, para inarcineiros, para Sapa- naçao. aquecimento e lub rifIcaçfio- Pe- tecedores, alavancas de cambio, araçoa,
Ca
grossas, garrafas, ilhoses, joe- teiros, para vidros, pasta adesiva para tróleo refinado., senti-refinado e não. breques, braços para veículos, biciclearro*, llnaa, lámlnas licoreiros Correia; e pedras para afiar refinado, com ou sem, a mistura de tas, carrinhos de mão e carretas, cami•latas Iva'. Ilnuguetas, leiteiras macha- rebolos, adesivos para tacos, adesivos óleos minerara., animais ou vegetais nhonetes., carros ambulantes, caminhões
dinhas. molas paar portas, martelos pari laddiros e adesivos para azulejo. para a Iluminado, aquecimento. !abri- carros, tratores, carros-berços, carrosmarretas, matrizes, ma:In:tas, maçanetas anéis, carretéis par tecelagem e gaar- ficaçao ou combustão, e graxas. Pro- tanques, carros-irrigadores, carros, carmossas, machetes. manteftneiras rendias nIções de material plástico para Indús- duto. e óleos cotabustivels proveni- roças,' carocerias, chassis. chapas cirnavalhas, Males. puas. pas,
.a:etas
tria gerai de, plásticos
entes de petróleo
culares para veiculas, ccb05 cl. ve;cubos
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para máquinas de escrever oatl escdvas para dentes. cabelo& tugias. Termos na. 641.412 a 641.414r de
18.5-1964
e ellion dom de louro, laticanbo perfusorzediços, para veiados. direçao,
Helmuth Herniann
madres, estribo., escadas rolantes, ele- mado, preparados em p6, pasta, liqui' São Paulo
vadores para pamageiros e para carga, do e tijolos para o tratamento das unhas
*apta para carros, eixos de direção, disso/ventes e vernizes, removedores da
freios, fronteiras para veículos. guidao cuticula; glicerina perfumada para os
locomotivas, lanchas, motociclos, mola% cabelos e preparados para descolorir
motocicletas, motocargas, moto furgões, unhas, calos e pintas ou sinais artifi~hos

ciais, óleos para a pele
manivelas, navios, ónibus. anra-alatailea
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
Tétano n.° . 641.405, de 18-5-1961
rodas para bicicletas. raios para bicicle- Representações de produtos de Beleza
tas, reboques, radiadores para veículos,
Prodebel Ltda.
•
rodas para veiculos, selins, tridcles, tiSao Paulo
para
veículos
vagões.
velocípenide* .
des, varetas de controle do afogador e
PROX651,
acelerador, tróleis, ~bus, varaes de
!Ind. 2raellol'is
carros, toletes para carros
641.402, de 18-5-1964
Têrmo
Ruberfer — Comercial Ltda.
São- Paulo
•

Inneileira
Classe
Aço em bruto, aço preparado. aço
doce, aço para tipos. aço fundido. aço
pardakaente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze. bronze em bruto ou
Parcialmente trabalhado, bronze de
manganês. bronze em pó. bronze em
barra. em fio. c.buento em bruto ou
parcialmente preparado. cimento eletília), cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças. estaushd buuto ou
parcialmente trabalhado ferro een bruto.
em barra, ferro manganês, ferro velho.
gusa em 'bruto ou parcialmente trabalhado. gusa temperado. gusa maleável,
laminas de metal, lata em baba. latam
em MU, 'latão em chapas. latão um
vergalham% ligas metaucas. amalhasmagnésio. - manganês. metais Mo traba.
asados ou parcialmente eraba.bados. metais em massa, metais estecapadoa.
metais para solda. tuqueL zinco
Taram na 641.403, de 18-5-1964
Celestino e Cia. Ltda.
São Paulo

CONSERTOS £G
.MOVEIS
BRADOS
MARCELO
Classe 40
Titulo
Termo na 641.404, de 18-5-1961
Adão Pereira das Santos
• São Paulo
BOUQU DE

ROSAS
Ind.

Classe 45
Para distinguir: Peaturnes. easências, extratos. água de colônia água de toucador, água de beleza. água de quina
água de rosas, água de alfazema. água
para barba. loções e tónicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. bandolina, "batons", cosmaticos, fixadores.
de pentaados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosas e pomadas para limpeza da
pele e "rnaquilegi depilatórios. desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar 'cílios e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios. sabao e creme
para barbear. sabão liquido perhanado
ou não, sabonetes. dentifriclos em p5.
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfia
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Classe 48
Artigos de perfumaria, cosméticos,
sabonetes e preparados para o

Clame 41
•
Substancias :dimanadas e seus preparados. Ingredientes de a limentos, azei•
Temia a.' 641.406, de- 18-5-1964
tes, grdurák e óleos comestivels, cereais.
Comercial de Bebidas "Drink-Sul"
carnes e seus derivados, condimentos.
Limitada
conservas
em geral, doces em geral, esRio Grande do Sul
sênaias alimentícias, frutas, legumes,
laticínios em geral, rações e produtos
DRINE-StTL
alimentícios em geral
Ind, Brasileira
Classe 16
Para datinguir: Materiais para comuna
Classe 42
Aguardente , cerveja, champanhe, co- eões e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos batentes., balaustrai, blonhaque, gim, licores e vinhos

cabelo

cos de cimesto, blocos ara pavimenta.

Setembro de
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gica, coalhada, castanha.' cebola, colhi',
mentos para alimentos. colorantes
chouriços, dendê. doces.adoces de Era.
tas, espinafre, essências alimentares, empadas. ervilhas. enxovas, extrato de tiraste, farinhas alimentícias, favas, ftcuias, flocos, farelo. fermentos felpa,
figos, frios, frutas sêcas naturais e cri.4tatzadas: gricose, goma de MaSCat. gorduras, grânulos, grão de bico. gelatinh.
goiabada, geléias. heraa doce. hena
mate, hortaliças, lagostas. línguas leire
condensado, leite em pó. legumes ta)
conserva, lentilhas. linguiça, touro, aia s .
as alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina. marmelada. macarrão, massa de tomate, mel e melado. mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada. nozes, óleos coniestiveis, ostras. -ovas,
piaos, prlinés, pimenta, pós para
punias. pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois. pstilhas„ pizzas, pudictu
queijos, rações balanceadas para ana
014a, requeijões, saa saga, sardinhas,
saaduichés, salsichas, salames, sopas ma
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca. tâmaras, talha.,
rim tremoços, tortas, tortas para abe• mento de animais e aves, torrões. •
toucinho e vinagre
Tèrmo n. o 641.116, de 18-5-1964
Instaladora Consolação Lata
São Paulo =

çao, calhas cimento, cal, cré. chapas
Isolantes, caibros, caixilhos. colunas.
Chapas para coberturas caixas slágua.
CONSOLACU
caixas para clibertuas, caixas argua,
ca xas de descarga para etixos. edificações remoldadas, estuca% emulsão de
Classe 50
ROMIO
base asfáltico estacas. esquadrias estru- Serviços técnicos de instalações dita
Ind. 2rasileira
turas metálicas para construções, lame- cas em geral, com aplicação do nemliado material e mão de obra
las de metal, ladrilhos.- lambris, eivai
Classe 41
de junção lagesa lageotas. material isoTermo n.° (.41.417, de 18-5-1861
Açúcar
tante contra frio e calor, manilhas, maa.
• Sociedade Brasileira de Empreendi- a
os par revestimentos de paredes, ma.
Termo nal 641.408, de 18-5-1964
mentos Ltda.
dutos de base asfalte° produtos pare
Lusas° Lopes Botao
Sào Paulo
as argamasimpermeabilizantes
tornar
São Paulo
sas de cimento e_cal. hidráulica. pedregulho. produtos betuminosos, tinPerniea
IIVÁLURGICA.
bilizantes, líquidos ou sob outras formas
ÇSOCIBEL
para revestimentos e outros camo nas
IERRFAE9R4I°
construções. pers.aaas. placas para pavimentação, peças ornamentais de d• Classe 50
esamo ou gesso para tetos, e paredes.
Classes: 6, 8 e 11
Imressos em geral
papel
para'
forrar
casas,
massas
muiTitulo de Estabelecimento
-uidos para uso nas construções. parTêrmo a.° 611.418, de 18-5-1961
Termo na 641.409, de 18-51964
quetaa portas. portões, pisos. soleira'
Bar e Lanches A. B. Ltda.
Angelo Pietro Bom
para portas, tijolos, tubos de coarreto
São Paulo
.
São Paulo
telha, tacos, tubos de ventilaçáo. 412que& de cimento v.gara vigamento, e
vitrós
FE.
Classe 45
Plantas, sementes e mudas para a agri.11
rarraifa
ll efli
ra
cultura, a horticultufir e a SloriculturaFlores naturais
_Classe 41
Classe 4t
Lanches, refeições rota" fritaras, e is)
Café em g-ao, café torrado, moída e
Tiarao na 641.415, de 18-5-1964
gados: Bolinhos, croquetes, churfrasom
em pá
Produtos Alimentícios Haragay Ltda cuco, cochinhas, carnes, amadas, es
São Paulo
filhas lobas, omeletes, astéla, luas, sal
Termo ta° 641.410, de 18-5-1964
*hm, dack.alchesj saladas, tortas e 4.
Maria Verônica loaquina Rosa
doces
Guanabara•
Têrmo na 641.419, de 18-5-1964
,
Produtos
Inclastrias York S.A.
dústria Brasileira
Cirtirglcos
São Paulo
• Classe 48
Classe 41
Artgios de toucador
Alcacnotras, aletria, alho, aspargos
PRORROGAÇÃO
açúcar. alimentos paar animais, amidn
Têrmo na 841.411, de 18-5-1964
amêndoas,
ameixas,
amendoim,
araruta
Maria Verónica Joaquina Rosa
YORK- PLASI
arroz, atum. aveia, avelas, azeite. azei
Guanabara
Ineistria Bras' Letra
tonas, banha, bacalhau, batatas balas
biscoitos.. bombons: bolachas, baunilha
Termo na 641.407, de 18-5-1964
Usina Açucareira Roma° S.A.
•São Paulo

rfataa rikeudd

~na (Ve&td*
Classe 48
Artigos de toucador•

In

HAR ACIA1

café em par e em gra.% camarão, canela,
em pau e em p6. cacau, carnes, chá.
Classe 10
carcsnelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite, cremes Btaradrapo, gazes, ataduras. adesivas
curativo
alimentados croquetes, com potas. caia-
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Termo a! 641.420, 4e 114.1944 'rui a entrá artigos de metal aio incluiJorge Ferreira Salgado e Leis Goirlos dos mit outro ilusa: alicates, alba.
de Almeida
gen, alavancas, arruelas, argolas, aia São Paulo .
de lata, arames lisos ou farpados: &pia.
ralhos de chi e café. assadeiras. açucareiros, brocas, bigornas. baixelas, bala
A NA L ISE.QUIMICA
delas, bacias, baldes, bambar:leres, .bules, colheres para pedreiros. cadeados
correlates. cabides. craves, mamonas
Classe 32 Revista especializada, técnica e intonntt- chaves de amamos. conexões para encanamentos, caixas de metal. para por.
uiva de química industrial
tões, colunas, canos de metal. chaves
Termo n. o 641.421, de 18-5-1964
de tenda, chave liagiêsa. cabeções, estri.
Cotisa Colocadora de Títulos Santista boa canecas e copos.. cachepote cen.
Limitada
tro de mesa coqueteiras, caixas dt
São Paulo.
acondicionamento de alan..nrus.
rõcs. caçarolas. chaleiras conchas. cuscuzeiros, coadores, distintivos. dobradiças, enxadas. esferas engates, esguiC"TIS A
chos, enfeites de metal para automóveis
espumadeiras formões 'vicei, ferro frara cortar capim, terrõlhos, tacas, taClasse 50
cões, techaduras —terro comum a car.
Impresads. tittdos de clubes, titulas
vão, fruteiras, funis, fórmas epara &isociais
ces. frigideiras, ganchos e guarnições
Termos na. 641.522 a 641.426, de de metal, grélhas. garfos, ganchos pa:
ra emendas de corretas, limas lâminas
18-5-1964
Dancar S.A. — Indústria de Auto laminas para barbeai, licoreiros. latas
de lixo, farras, machadinhas molas para
Peças
portas, martElos marretas matrizes
São Paulo
marmitaa, navalhas. navalhas para Darbear. púas, p icões preços picaretas
porcas. paratusoa. pratos, porta gêlo.
poseiras. par ra uã.p: aarta 1 :5133, aorta
trios, paliteiros. panelas, rasteias roldanas, 'ralos ;sara pias, etiftes e rega
dores, raladores, serra.. seirotes. sacaraNhas, tesouras tall•adeira:, torquesas.
tenazes travadeCas, teias de arame, for
letras, trincos, tubos para eacanamefl.
tos trilhos pra partas do correr, taças, travessas vasos vasilhames e
verrumas
Indústria Bratiletra
.
Classe 7
Classe b
Máquinas e utensílios para serem usa Para distinguir: Máquitias pata indús
dos exclusivamente na agricultura e crias texteois em geral,- máquinas e 'mas
horticultura a saber: Arados, iibridores partes integrantes para fins industriais,
ã sulcos, adubadeiras, ancinhos maca naquinas de precisão máquinas opera
nicas e empilhadores combinados trizes, motores e suas partes, peças pa.
arrancadores mecânicos par . agriculta. ra veículos. alavanc:as.:-- alternado,-es.
ma batedeiras para cereais, bombas aceleradores. anéis de. pistão, anéis de
para adubar, ceitadeiras, carpideiras. tro-quimicos aparelhos . aara recepção
ceifados para afloz, charruas para agri- pistão, anéis de esferas para ro l amencultura, cultivadores, debulhadores tos. anéis de óleo, anéis para tardaaz
destocadores, desentegradOres. esmaga o arr.aque dos motores, anéis de seg
dores para a agricultura, escarrificadm acato autolubriticadores, ariestes. afiarem enchovadeiras, facas para maqui- notares a explosão. máquinas amassalas agricolas, ferradeiras. gadanhas relhos para mistura de cornbustivrts, dc
. garras para arado, grades de disco: deiras, máquinas amassadeiras, mayo nas
Oudentes, maquinas, batedeiras par. massadeiras de concreto e barro, máagricultura, máquinas insetifugas, ma :uinas de abrir chavetas, máquinas
guinas vaporizadoras, máquinas de atiadoras para ferramentas de corte,
duragir, máquinas niveladoras de terra máquinas para arqueação de embalamáquinas perfuradoras para a agricta gens e volumes, máquinas para afiar,
tura, mquinas de plantar, motocha: máquissas para ajustar, máquinas para
seu, máquinas regadeiras, maquinas dr ajustar, máquinas de atarrachar pote.
roçar, de semear para sulfatar de deiras, bielas, braços, burrinhos. blocos
tosquir.. de triturar, de esfarelar terra de motores, bronziniis. blocos, barras,
para irrigação, para matar formigas e oombas de ar comprimido, botinas 'luOutros insetos para bu7 tar e puiveri brificantes. bombas de circulaçao. bomfiar desinfetantes, para adubar, para bas de combustível para motores, bom▪ liar e espalhar palha, para conhei bas de água e gazodna • aara automódlgodão, para colher cereais, máquinas veis, bombas hidráulicas, bombas cenamassadoras par fins agrícola' de trifugas, rotativas de deslocamento e a
flertar árvores, para espalhar, para ca- pistão bombas elétricas, para
pinar, máquinas combinadas para se - ilquidos, para pressão hidrá
ulica e PaPicar e culturar, de desbanar, para co ra compressões, bombas elétricas para
fitar máquinas e moinhos para forra pneumáticos, brunidores para cercam,
eas, máquinas toscadoras, ordenado- maquinas batedeira,. máqu.nas brunidot,
mecanicos, raladores mecanicos, ro- res, máquinas para bordar, maquinas
- compressores para a agricultura, betoneiras, cruzetas, cilindros, câmbios,
asichadeiras, semeaderas segaderas ao- cabeçotes, camisas, carter • de ambreta
adores de terra, tosadores de grama, pena, cnrter de motor. cadelas, comutrataras agrícolas, válvula para
tadores, cubos de placas' de embreagens,
rnagunas agrícolas
culatras de cilindro do motor, caixas
Classe 11
de lubrificação, carburadores cabeçotes
e'
p ra distinguiri . Perragens e ferra:nen ao ailindgm coram cadetu cortantes
_
: a a de tkia a espécie, catei/Ma na ge. pare eau/har, sarda" bombas de asei

sliqu.:nas para cortar idos, umbu pa- motocicletas, inotocargaa moto fundeai
ra cilindros a trilhos, máquinas catadn- manivelas, navios, ônibus, para-choque..
ras, caldeiras, máquinas de cogitara, má- para-lamas, para-brisas, pedala, pinha*
quina adaptadas nas construções e conservação de estradas, corta de madeiras
a carretas. máquinas para cortar e moer
:arre e legumes, máquinas classificadoras. máquinas de centrar, máquinas para
cortar, maquinal compressoms, carretéis,
máquinas cravadeiras, carneiros hidráulicos, máquinas para tabricar canhões,
máquinas para fabricai, cigarros, máquinas para toirar cortiça, liatribuidores de
gazolina dispositvoa de a •aanque dite-eacial. dispositivos de gniçao elétrica
para incitares. dínamos, trayás, desnata.
deiras para manteiga, desfibra- dores de
cana e forragem, máquinas desempaira.
doras, máquinas debulhadara.s, descasca.
doras, maquiam distribuidoras de concreto e barro, espuladeiras. eixos de
direção, eixos de transmissão embreagens, engraxadores centrifugas para forjas, engenhos de cana, expremedeiras
para manteiga, .engrenagens para mancais, engrenagens de ehemalheiras,
grenagens para eixos de manivelas, eagrenagens de paralisas sem fim, angra.
tayens de distiibuiçao, enarenagens mula
tiplicadoras, "elevadores hidráulicas,
exaustores para forjas, esmeris, espialas, máquinas encanatorias máquinas
ensacadoras, elevadoras, máquinas de
esculpir. diairagnms, engrenagens de
comando das válvulas, máquinas empis
ihadora, maquinas estweiraa. eixos de
gomando, engrenagens para eixos de
contando das vaivulas e para eixo de
uanivelas, máquinas de a stampar, máquinas de esticar, máquinas para escava;3i. de terra, máquinas de ex .ação de
nSiern filtros imat limpeza do motor,
amas para alem .oiea le airjas, hesaa.
a eus, fornalhas para andição furadea
as tortas, tortas. máquinas para furar
e centrar, fornalhas p ara tratamentos
sermicos, máquinas 'de fabricar papel.
namiinas para fabrico lo fumo, máquipara
aas para fabricar gélo, iii iqninas
'
guindastes, geradores. para corrente coeuisua e alternada, geradores de eletrieicLide, gazeiticadores de' líquidos comoustiveis. guincho"... Injetores para carburadores. máquinas ' de impressão, !ornas, industriais (fornalhas,. maquinas
Insuflados-as, máquinas' amadoras. háquinas de lavar vasilhames em geral
mata:Mas para fabricação de bebida'
refrigerantea de aguas gazeificadoras.
maquinas de arrolhar e tampar garrafas, máquinas para engarrafar bebidas
e líquidos, máquinas pata colagem dos
rótulos em vasilhames, má,uinat sana
fermentar e misturar ',lenidas. Imitas universais para condutos d'água de motores e máquinas, lamiaadoras a frio e
a quente para aços e- outras metais,
lançadeiras, lubrificadores centrífugos.
maquinas de lavar pratoi e roupas, máquiims fixadoras, macacos e mancais
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bibialetas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços.
breques, braços para veiculas, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, canilnhonetes„ carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, 'carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, caroceriaa, chassis, chapas circulares para veículos. achas de veiculas
carrinhqL para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção, &si!.
gadeiras, estribo., escadas' rolantes, elevadora* para passageiros e para carga.
engates . para carros, eixoi de direção.

rodai pare bicicletas, raios para blefeistas, reboques, radiadores para veiados,
rodas para veículos, selins, tricicles,
tante. para veículos vagões, velocipedea, vareta de controle do afogador e
.acelerador, tróleis. troleibus, varaes de
carros, toletes para. carros
Classe 8
Para distinguir: Abajour, acumuladores,
acetinaimetros, amortecedores cia rádio
e freqüência, anemómetros, aparelhos
de televisão, aparelhos de ar condicionado, aparelhos para iluminação, Inclusive os considerados acessórios de vela
cubos, ,aparelhos para andados medinicas, aparelhos aquecedores e media
dores, aparelhos cromográficos, aparelhos de barbear elétricos, aparelhos registradores e medidares de distâncias,
aparelhos para purificar águas, apare,
lhos de sinais lampejantes, • aparelhem
reguladores de gás, aparelhos de gelvanoplastia, aparelhos didáticos, aparelhos cinematográficos. aparelhos auto.
míticos para acender e regular gás,
aparelho para separar café, aparelhos
para aquecer edificais, aparelhos para
axperimentar drenas, aparelhos ora
destruir insetos, aparelhos de alma
aparelhos pulverizadores, aparelhos para
aquecimento de água, aparelhos geradores eletro-quimicos, aparelhos pau
recepção e reprodução de sons e amidos, aparelhos automáticos ele ...recai de
passar, aparelhos para espremer frutas
e legumes, aparelhos de alta tendo,
aparelhos de proteção contra acidentes
de operários, aparelhos afiadores da
ferramentas, aparelhos distribuidora de
sabão e de desinfetantes para instala
ções sanitárias aparelhos esterilizadores, aparelhos atazeificadores. aparelho.
paia análises, aparelhos ozonizadores.
aparelhos oasteurizadores, asai alhos reguladores e estabilizadores da pressão
e do fluxo de gases e líquidos, aparellos para salvamento e para sinalização; aparelhos para escampristas, aparelhos para limpar vidros, aparelhos
para combater formigas e outras pragas. aparelhos automáticos acionados
pela introdução de moedas,. aparelhos
espargidores. aparelhos e Instrumentos
de cálculo, aparelhas para observações
sismicas. aparelhos termostatos, aritonõmetros, aspiradores de p6, acrametroa, acendedores elétricos, alto falantes. aplicadores elétricos, antenas, batarias de acumuladores, baterias, balanças comuns e elétricas, barómetros, binóculos, bitolas, bobinas, bobinas elécurativos),
tricas (exceto para botões de campainhas elétricas,

bomba

medidoras, bússolas, baterias elétricas,
bules elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa de descarga, câmaras
frigorificas e fotográficas, chassis de
rádios, chaves elétricas, chaves, campainhas, cinematógrafos, cronômetros,
cron6grafos, combustoresaae gás, cabaneiros, cristais de rádio, condensadores, comutadores, cortadeiras para fotografias, chaves de alavancas, chaves
automáticas, capacitares de bloqueio,
capacitares eletroliticos, calibradores,
conservadeiras para peixes e carnes,
enceradeiras elétricas, escalas para rádios estufas, engenho de assar carnes,
encoralodes de cabelo elétrico, empar
~atros, esticadores de luvas, espelhos
de plástico para eletricidade, esterilizadores, extintores de incêndio, ferros elétricos de passar e engomar, ferro de

soldar elétrico, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleos, filmes falados, fogões, fogareiros elétricos. fusíveis, filmes revelados. faróis cenho riresfreto', fronteira. para veiculo', guidão srios de veiculos para s , --1--arn e
)0101.0111111, 718.4" asokicicloe, molas, part.: iltunin pção eisa1. fti"ri n s &sé-
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Térmo ad 641.429, de 18-5-1964
para automodeis, estribos, espumadeiras •gas, aparelhos automáticos acionados
laicas, fervedores, frigoríficos, fogosa-.
Nebraska Indústria e Comércio de
eras, fios elétricos, filtros de interferênextensões, espalhador para rdatorios pela introdução de moedas, aparelhoá
Aparelhos Eletrônicos Ltda.
cia, fonógrafos, garrafas térmicas, gaenxos, esporas. engrenagens, formões espargidores, aparelhos e instrumentoi
São Paulo
sónotros, geladeiras, globos para lámferros de cortar capim, ferrolhos, facas, de cálculo, aparelhos para observações
padas, globos para lanternas, globos.
faceies, /caraduras, !unis, formas para sismicas, aparelhos termostatos, afitoterrestres para ensino, gravadores de
ferroa para malas e pastas. freios (pa- nametros, aspiradores de pó, acrõessesons. holofotes. hidrômetros, Incubadora animais), guarnição de metal para troa, acendedores elétricos, alto falan•.1:11BR ABX
ras, indicadores de vácuo, instrumentos
máquinas, guarnição de metal para ba- tes. aplicadores elétricos, antenas.. ba-.
de alarme, interruptores, isoladores, lamnheiros e bides, grosas, grampos para terias de acumuladores, baterias, balanpadas fiais, laraparihas, lactóraetros, len- Indústr i a Brasilei ra . andaimes, jarras, limas, lâminas para ças comuns e elétiicas, barômetros, bites. liquidificadores,Nanternas mágicas,
barbear, latas delixo,letras e numeros nóculos, bitolas, bobinas, bobinas elélanternas de pilhas, limpadores de pade metal; machadinhas, molas para por- tricas (exceto para fins curativos),
Classe 8
rabrisas, luzes trezeiras para veiculos,
tas, martelos, marretas, marmitas, ma- botões de campainhas elétricas, bombas
Rádios
e
televisores
em
geral
lunetas. maçaricos de soldar, caldear e
bússolas, baterias elétricas,
çanetaas, molas de vae e vem, molas medidoras,
cortar, raagnetos, marcadores de passabules elétricos, buzinas, buzinas para
Tirmo nd 641.430, de 18-5-1964
para
cadeiras
giratórias,
mancais
para
(NAS, medidores, medidores elétricos,
-- rodas, martelos para cosinha, roldanas, bicicletas, caixa de descarga, câmaras
Picernt Ltda.
Stojanoff
microscópico, misturadeiras, máquinas
frigorificas e fotográficas, chassis de
Sáo Paulo •
ralos para pias, regadores, raladores. rádios, chaves elétricas, chaves, camfalantes, Mostradores para rádios, mirosetas,
retentores,
todas
em
bandagem,
crofones, máscaras contra gases; micrópainhas, cinematógrafos, cronômetros,
serras, serrotes, sacanfilhas. sachos, ser- cronógrafos, combustores de gás, cidda
metros, nivela, óculos, objetivas fotoviços de metal para chá e café, supor metros, cristais de rádio, condensado.
gráficas, pilhas elétricas, podeimetros,
tes, sifões, tesouras, talhadeiras, otrque. rts. comutadores, cortadeiras para fotopnadornetros, pinos e tomadas, panela
zas, tenzaes, travadeiras telas de are. grafias, chaves 'de alavancas, chaves
de pre ssão, pilhas aêcas elétricas para
transistores, pistolas de pintura, plaga.
me, torneiras, trincos, tubos para enca automáticas, capacitores de bloqueio,
painéis de carros, quadros distribuidonamentos. trilhos para portas de corres, capPcitores eletroliticos, calibradores,
res. pick-ups, para-raios, propulsores,
taças, travessas, tambores. talhadeiras, conservadeiras para peixes e carnes,
queimadores de óleo, quadrantes e :rextranquetas, tachos, terminais para barra enceradeiras elétricas, escalas para rátentes para observações astronómica,
de tensão, trilhos para elevadores, tu- dios, estufas, engenho de assarcarnes.
refrigeradores, rádios transistorizados,
bos de aço soldados sem costura, tan- encoralodes de cabelo elétrico, empar
refletores reostatos. relógios de ponto,
ques de metal, uniões, vasos, vasilha- rernetros, esticadores de ltivas, espelhos
de pulso, de bolso, de parede, despertade plástico para eletricidade, esteriliza-.
fies e verrumas
YARDINS MODERNOS
dores, contadores e medidores de quandores, extintores de incêndio, ferros elétidade e volume, radiadores, rádio*, reTemo nd 641.433, de 18-5-64 tricos de passar e engomar, ferro de
tentores de graxa e óleo, receptores,
Painel — Sistomas Eletrônicos Musicais soldar elétrico, filtros e aparelhos filregadores automáticos, registros para
uasse
trantes, filtros para óleos, filmei falaSão Pai/lo
vapor, gás, água e outros liquidos quan- Ajardinamento, esxecução de projetos
dos, fogões, fogareiros elétricos, Nd.
do não consideri4os partes de máquinas,
de jardins, indústria, residências e
veia, filmes revelados, faróis como aces?estores para luz fluorescentes, refrigeparques
sórios de veículos para sinalização e
ração doméssca e industrial, registrapara iluminação em geral, fôrmas elédores, resistencias elétricas, reles, forTêrmo n.° 611.431, de18-5-64
tricas, fervedores, frigoríficos. fotómev( seiras, sorveteiras elétricas caseiras, Despachos, Importação e Exportação
tros, fios elétricos, filtros de interferênsoquetes, sinaleiros, sereias da alarme,
Amaral Ltda.
cia. fondgrafos, garrafas térmicas, gasoldadores elétricos, toca-discos, tomaSào Paulo
sómetros, geladeiras,- globos para lâmdas a interruptores elétricos, torneiras,
padas, globos para lanternas, globo
tubos acústicos termômetros para obserterrestres para ensino, gravadores de
vaçâo meteorológica, telescopios, tacôsons,
holofotes, hidrômetros, incubadoDESPAO0S,IMPORTACAO
metros, televisão, taxímetro, torradores
res, indicadores de vácuo, instrumentos
sui"etTRIA 1111ASILEI5A
ás cereais, trenas, transformadores, teEXPoRrAcÁrn AMARAL LTDA.
de alarme, interruptores. Isoladores, Unalefonea, aostadeiras, telégrafos,. tripés
padas flsh, lamparinas, lactômetros, lenpara fotogra tias, válvulas para rádios,
Classe 8
tas, Rquidificadores, lanternas mágicas,
vá' vulas de descarga, válvulas de rePara distinguir: Abajour, acumuladores, lanternas de pilhas, limpadores de paNome comercial
duç ão, vacueimetros, válvulas elétricas
acetinennetros, amortecedores de rádio rabrisas, luzes trezeiras para veiculos,
de vácuo, ventiladores
e frequência, anemômetros, aparelhos lunetas, maçaricos de soldar, caldear e
Témao n.0 641.432, de 18-5-64
Despachos, Importação e Exportação de televisão, apsrelhos de ar condicio- cintar, magnetos, marcadores de passariamond 641.427, de 18-5-1964
nado, aparelhos para iluminação. inclu- gero, medidores, medidores elétricos,
.Amaral Ltda.
Rincar S.À. — Indústria de Auto
sive
os considerados acessórios de vaiicroscópios, enistimadeira s, máquinas
São Pulo
Peças
calos. aparelhos para anúncios mecâ- fa: antes, mostradores para rádios, miPaulo
nicos, aparelhos aquecedores e medi- crofones, máscaras contra gases: rnicrõdores, aparelhos crornográficos. apare- mraros, níveis, óculos, objetad,s fotolhas de barbear elétricos, aparelhos re- gráficas, olhas elétricas. podemetros,
gistradores e medidores de didaincias, pluvldmetros, pinos g temadas panela
aparelhos para purificar águas, apare- de pressão. pilhas sêcas elétri ‘as ora
lhos de sinais lampejantes. aparelhos transistores, pistolas de pintura plugs,
Classe 11
de gás, aparelhos de gal- painéis de carros.. quadros distribuidoPara distinguir: Ferragens e ferramen- reguladores
vanoplastia,, aparelhos didáticos, aparetas de toda espade. cutelaria em geral lhos cinematográficas. aparelhos auto- res pick-ups, 'para-raios, propulsores,
e outros artigos de metal, não inclui- máticos para acender e regular gás quelmaê,lores de óleo, quadrantes e sexpara observações astronómica,
dos em outras classes: alicates, anci- aparelho para separar café, aparelhos tantes
r
c4inhos, alavancas, arrebites, arrtfelas, ar- para aquecer edificios, aparelhos para efrigeradores, rádios transistorizados,
r.•e`ç•
golas, aldravas, armações de metal. experimentar drenos, aparelhos para refletores reostatos, relógios de ponto,
abridores de latas, arames lisos e farpa- destruir Insetos, aparelhos de ótica, de pulso, de bolso, de parede, despertadores, contadores e medidores de quandos, aparelhos de chá e café s assadei- aparelhos pulverizadores, aparelhos para tidade e volume, radiadores, rádios, reras, açucareiros, almotolias, arpões, ar- aquecimento de água, aparelhos gera- tentores de graxa e óleo, receptores,
Conn,rcia/
pões de carregar, brocas, bigornas, bal. dores eletro-químicos, aparelho-' para ra gádores automáticos, registros para
_
zelas,
bandejas, bacias, baldes, bombo- recepção e reprodução de sons e soai- vapor, gás, água e outros líquidos quané. mo n.°.de: 18:5-1964
aparelhes automáticos elétric o de do não considerados partes de máquinas,
nieres, bidões para animais, bebedouro.
Lupa Lur
Rtul:sta Ltda .
bolas de aço, coleares para pedreiros. passar, aparelhos para espremer frutas reatores para luz fluorescentes, reit-Ne&In P.Iulo
I-cadeados, correntes, cabides. chaves cre- e legumes, aparelhos de alta tendo. s:410 doméstica
e industrial, registrarmones. chaves de parafusos. conexões aparelhos de proteção contra acidentes dores, resistências elétricas, reles, sor'para encanamentos, caixas de metal pa- de operários, aparelhos afiadores de veteiras, sorveteiras elétricas caseiras.
ferramentas, aparelhos distribuidores de SOCill eteS, sinaleiros, sereias de
-a portões, colunas, canos de metal, sal
. á° e de desinfetantes para instala. soldadores elétricos, toca-discos,alarme,
tomachaves
de
fenda,
calitas,
copos
cacheções sanitárias, aparelhos esterilizada- das e interruptores elétricos, torneiras,
i
pots, copos, centro de mesa, coquetelei- ias, aparelhos gazeificadores, aparelhos
ras, caixas para acondicionamento de para análises, aparelhos .ozonizadores, tubos acústicos termômetros para obseralimentos, caldeirões, caçarolas, Chalei- apasellios pasteurizadores, aparelhos re- vação meteorológka, telescópios, taced
ras, cafeteiras conchas cuscuzeiros coa- ra:adores • estabilizadores da pressa metros, televisão, taxímetro, amadores
cereais, trenas, transformadores, tedores, colheres, cavadeiras, descansos e da fluxo de gases e liquido apare- de
lefones, tostadeiras, telégrafos, tripés
carretdras. cabos de metal . calibradores 11 os para salvamenh e para sinalizapara fotografias, válvulas para rádios,
camisas oara cilindros e dobradiças aosnr.relt.os para csramprimos, aps válvulas
:Tadae esferas. engates, estas/silos, ra • relhos par, limpar vidros, apare% ai doo, tede descarga, válvulas de Tevacue
lun
castroswitged
, váivele;es
LUMfb08 •21 b e/ lt erfa; arribe.:
e Meti",
feites para arreto t enfeites de meta' ama combater formigas e outras pia,-
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Termo aP 641.434, de 115-1961
Lisbeth M. Eichhorn

3.
INDUSTRIA
BRASILEIRA
Sào Paulo
Classe 11
Parcas e prisioneiros
Termos as. • 641.435 a 641.437, de
18-5-1964
Magnaflex S.A. Importação, ladastria,
e Comércio
Sio Paulo

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
adttedos, ~Mato' para sala de Jantar e sala de visitas, conjunta para
terraço, jardim e praia, coajustca de
armados e gabinetes para copa r
zInha, camas, cabides, cadeiras atratórias. cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchetes, colchões de mola. dispensas. divisões, diluo, discotecas de
levislo, moldaras, para miado. portaretratos, poltronas, poltrona•-camas,
prateleiras. porta-chapéus, sofas,
sofás-camas, travesseiro* r
vitrines
Classe 50 •
Impressos e cartazes em geral. &metes
de loteria, cabogramas, cartazes anpres3011 literal., de propaganda, cheques,
quetas impressas, escapulares, folhinhas
Impressas. notas prom.szóries
Termo - n.° 641.438, de 18-5-1964
. • Titanats Casa Pre4iria S.A.
Sào Paulo

•Setembro de 1954

artigos de-cama e mesas Algodlin alpa
ca, cilaliam Min, caro*, amemlras,
fazendas e tecidos de la em peças. juta.
'eram linho, nylon, paco-paco. Perca'
Una, mau, ralos. seda natural, tecidos
plásticos, tecidos impermeável' e tecidos
de pano couro e veludos
Termo n. a 641.443, de 18-54964
Indústria Paranaense de Alvejante
Limitada
Parana

TRÍN
Indústria Brasileira:
Classe 46 •
Anil
Tann° n.' 641.444, de 18-54964
Indústria Paranaense de Alvejante
Limifãda
Paraná

De. TE-LAR
Indústria Brasileira
Clames: 16 e 33
Insígnia
INDUSTRI A • BRASILEIRA
Classe 11
ferramentas de alta espécie.
cutelaria em geral a °abes artigos de
metal. a saber: alicates. alavancas. ar .
mações para 6culos. arredas argolas.
aldravas. armações de metal abridores
de /atas. arame Uso ou tarpado. assadeiras. açucareiro; broca bigornas. bat.
zelas, bandejas. bacias. baldes bombo.
•• edema bulas cadinho& cadeados. ca,
colheres para pedreiras corres
tes, cabides, chaves, cremou% chaves
de parafusos, conexões para encana.
meato. colunas, caixas de' metal para
portões, canos de metal, chaves de fenda. chave inglêsa, cabeções. caneco.
copos, cachepots. centros de mesa, coquete/eiras, caixas para acondidanat. mento de alimentos. caldeirões. caçaralas. chaleiras. cafeteiras, conchas, cos.
dores, distintivo& dobradiço- enxadas
enxadões, esferas engates, -sgaschos euleites para arreios. estribe& - esfera.
para arreios, espumada:aia formões.
foices, ferro para cortai apina. ferrolhos. facas. *faceies. fechaduras ferro co.
runs a carvão, fruteiras. mais. fôrmas
para doces. freios para coradas de
ferro. frigideiras: ga,achos, grelhas. garfos ganchos para qua,dros. •,Ionzus Para
laminas.
carruagens; insignias,
[melros. latas de lixo. asaeus andada
abas molas para portas. molas para
•venezianas, martelos. marretas. snatria
tes. navalhas: puas. pis, pregos. parafunis. picões. porta-gelo. roseiras portaalo, porta- gaza paliteiro. "anelam sol.
4,m ralos para pias, rebites. regadores. serviços de chi e caft: semi serra-es sachas. sacarrolho. teimam tala 0 rea talhadeizaa tonam.", tenazes.
Nava !atras. telas de arame, torneiras,
macas. tubos para entanamentoe, trilhes
par apertai de correr. tapa. tavernas.
Clame 40
Para distirateu. 5,16vels em geral. de
metal vide:. de aeo ou madeira. esto.
Mos ou alto. CICILIsi vr móveis para es5rics para ha
c:Mario. Arniãrios.
abeiras e Ft,rrt /tapo asado, abada.
das, soai& :.e.los para móveis, banco.,
baedelaa domicilia'
tolc8es.
cztd-lras. earadhos
\s, berços, '
srta chi e ...ate conasatos para dot-

Termo a.° 641.439, de 183-1984
Tiranas Casa Própria S.A.
.'Sào Paulo

ferragens.

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Para distinguir: Pa péis de cartas. eis
velopes. cratões' comerciais e de visi.
tua, faturas, duplicatas t-eclbos letran
de cambio, notas pramissoras placas letreiros. luminosos anernoraralos pro.
pagardan e mearam. televisa- e tornais
Termo na 641.441, de 18-54964
A. K. Sufan — Condensadores
Guanabara

3LORI-ATEX
Inedsfria Brasileira '
Classe 8
Para distinguir: Artigos je aparelho*
eletrodomésticos em geral: acendedores elétricos, aspiradores de pó, aqxse
cedores, antenas.' enceradeiras se gadeira elétricas, aparelhai de ar refrigerado, batedeiras elétricas para manas
e líquidos, bobinas . para rádios e televisores. discos gravados, aparelho osri espremer frutas e legumes, leão,
televisores. geladeiras, toca-discos ais
tomitIcos ou não e vitt-Aia
nano na 641.442, de 18-5-1964
Companhia de Tecidos Glorietea
Intnortadoat e Exportadora
Paimna

Oasse 23.
Tecidos em geral. tecidos P ara cankeções em geral) para tapeçadea e para

Classe 46

Alvelantes amidos. anil, 'água de lavadeixa, agua aanitaria, cera para soalhos.
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lã de aço. pomadas para calçados, palha de AÇO, preparados para
polir e limpar madeiras vidra. metais
e objetos. panca para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metas e
abato sabões em geral e saponáccos,
velas e velas a base de estearia&
• sisões em pó. an flocos. esponjas de
limpeza
Térmos ,ns. 641.445 a 641.451, de
18-5-1964
Cia. 4c' Representações e Negitcios
Fromocionais
'e ia Grande do Sul
Ingl%
naarsaitee.a
aleli

COMEX

aventais, alparcatas, anáguas, blue"
botas, botinas, blusões bobara babei*
doar" bonés, capacetes, cartolas, cara*
poças, casado, coletes, capas; dadas
cacrecols, calçados, chapéus, dna"
data., combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, 2 •
ças, candsas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinho' cari:
saias. casacos, chinelos. dominó'. achata
pea Santo:as, Jarda* para militares as.
leglats, fraldas, galochaz, gravatas- ger"
roa Jogos de lingerie. jaquetas. laqueia,
Luvas, ligaa, lenços, mantas anise
maleta mata& mandriice &matinas, pe.
kt6a, pala., pailona, ,palover, Merina@
peugas, ponches. polainas. Piem" eme
•ama "peneiras, quimano. regalai
robe de dtambre, roupa% sobretudos,
suspensórios, saldas de banho. sandálias
meterei, shorta, sungas, talas, aa stadke,
tater. toucas, turbantes, ternos, uniformai
e vestidos
•

Classe P

Roupa/ branca". Para cama e aluat •
Acolchoados para cama. colchas.
barbas, esfregões, fronhas. guardanajogos bordados, logos de toalhas,
mantas para camas. puas Para
cozinha e panos de pratas toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, tose
lhas para pintar, toalhas para chã e
café, toalha& para banquetas, guarnições para cama e mesa, toalhiahas
• (cobre plica
Classe 50
Para distinguir: Impressos em seral.
Impressos em "silk-screen" serviço
'gráficos, litografia.. fotolitograea,
malas, cartazes, folhinhas, calendários.
carcelas de "boas festo". rótulos, pintura fundida em artigos de porcelana.
louça. Impressos em' toallaas. tecidos.
Impressos eia artefatos de madeira.
plásticos, em artefatos de couro, pana
couro, em artefatos de madeira, capas
de revistas e 'capas pari álbuns tia
fotografia*
Tarmo n.a 641.452, de .18-5-1964
' Francisco Dias Brito
• Paraná

BEICOR PORÁS

Classe 22
Para CI stinguir: Fios de algoaab cãnhamó, celulose, juta, linho, lã fios Plas
ticos, fios de seda, natural ou raio pa
ra tecelagem, para bordar, para Costa
-2.1asSe 33
ra, 'tricotagem e para crochê, fios e
Titulo
•
linhas de hada espécie
••
Classe 23
Tèrmo n. 9 641.453, de 18-5464
Pira di ...1-Ntuir• Tecidos em geral. te
Vitória Engenharia S.A.
eidos pa-a confecçõee em geral. Para
Guanabara
tapeçarias e para art15,. de rama
mesa: Algodão, alpaca. 0....shaaso retini
caro*. casemitas.. fazendas e ter da- 4
Vifen; ia Empreendimentos
IA em pecas, juta. lerseY. 'balo
paco-paco. 'perealine. rami, rasam.
'tecidos pListkos. tecidos ira
Classe 3';
nenneabilizantes e. tecicaga,4e pano courc
titulo de F,stabelet.imtnto
Clore
Almanaeuets. anuarior miamo irapret • Tèrrno ra- 9 641.454, de .18-5-1%4
"OS. cartazes. rlti410.q0S tomais. Me o
"x7 itória 17,3v^n'IP-.5 SÃ.
.
/10P e campeiros. publiçações imprek,
•
Curli"itban,
-as revista. Propaganda ao ráciá
;ornais, p rogramas radirsJeint
•
-os peçasteatrais e c.nanatográficz..
Vitória Aomenistracao
t • reviataR -tapena:a
•
Classe 34
Clz....zNe 33
Para distinguir: 03 seguintes artigos
"lacaio de Estab,..12e...1.“......
çortinados. cortinas, =Pachos, encera• •
dos, linoleoz, oleados, passadeiras. pa. 1.45 de
naa 64
vitért
Tirmo
na% Pari malhos, Pasiadelras, anos paEngenharia
ia soalhos. enredes e tapetai
uoanabarn
dose 5OGime 33
Para distinguira Artigo de vestuddoa
Titulo
• Mala Seitas eat gerais Agagalhoa,
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611.456, de 1844964
Tiram
Lar Artefatos de Metais Ltda.
Guanabara

—

dlioa, rem de longo. mutuadto Poda*
na do. preparados ali Pó. Pasta. &Id.

e

do e tijolos ara o tratamento das unhas.
dissolventes e verniz," removedores da
cutia:lar: glicerina perfumada para os
cabe/os e preparados para amolorir unhas, dica e pintas ou sinala
Raiais, óleos para a pele
Termo 12.• 641.460, de 18-5-1964
(ProrroMilor
Porfiem Lucien Lelong (Sca.iété
Anonyine)
França .

r indústria Brasileiteb.

Casse

.Artigos da'n
nanas n.° 641.457, de 18-5-1964
Geraldo Maria Abreu Breyer
Guanabara

PRORROGAÇÃO

ímPROMPTU
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. ex.

tratos, água de colônia, água de toucador. água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bando/Mis, "batons", cosméticos, fixadores.
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "raaquinage", depifatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelha. preparados para

de parafusos, coimais para encana.
\minto, colunas, caixas da metal pata
portões, canoa de metal, chiam de fenda. chave inglês& cabeções, canecas,
copos, cachepota, centros de .saesa, co..
quelaleirits, caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçara.
PRORROGAÇÃO
Ias, chaleiro. cafeteiras. malas. coa_
dores, distintivos, dobradiças enxadas,
enxadões, esferas, engates, esguichos eis.
filies para arreios, estribos esferas
1"
F
mira arreios. espurnadeirac torinties .
foices, ferro para cortas capim, ferrolhos, faca,, tacaca. fechaduras, ferro coClasse 46
Abrasivos Bexiveis e lixas para limpar - ama • eaivlos fruteiras, funis, fôrmas
para doces. freios para estradas de
e polir
ferro, frigideiras; ganchos, grelham garTérrea a.° 641.464, de 18-5-1964
fos, gauchai para quadros. gonzoa para
(Prorrogação)
carruagens, insigniaa, limas, laminam 11.
Norton Company
coreiros, latas de liso, farras atachadi.
aba& moias para 'portas. molas para
Estados Unidos da América
veneziana& martelam marretas,, mala
asa *Navalham puas, pás. Pregos. Para*
Uma. odiei. porta.cao. Poeiras Pata.'
PRORROGAÇÃO.
não. porta.lóiam paliteiros. panelas; rota
danas, Moa Para pias, rebitar regadoa,
res. serviços de chá e cailik mrsis. *arrotes, buchas, sacarrolhas, tesouras
DÚRAROPIDED
Térraos ai. 641.466 a 641.467, de
18.54964
Casse 46
•
(Pdrroilaçao)
Abrasivos flexíveis e lixas para limpar Perrozell — Gesellschaft
Sachs ê Co.
e polir
Alemanha
Termo tao 641.465, de 18-5-1964
(Prorrogação)
Sociedade Geco Limitada
PRORROGAÇÃO
Guanabara
Termo na 641.463, de 18-5-1964
. (Prorrogação)
Norton Company
Estados Unidos da América

111132

OliiAWIC

aribelezar cílios e olhos, carmim para
rodo e Para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
0,1 não, sabonetes, dentifilabas em pa,
pasta ou liquido: sais perfumados para
Têm> a" 641.458, de 18-5-1964
PRORROGACÃO
"
A. Brarabilla S.A. /ndtastria e Comér- banhos, . pentes, vaporizadores de perfucio de Máquinas e Acessórios l'éxteis me; escavas para dentes, cabelos, linhas,
e cilios: dum de louro, saquinho perha
São Paulo
em. e•
wipaff'
macio, preparados em pó. pasta, aquiI& e tijolos para o tratamento das unhas
tarrusrotra *amou
dip solventes e vernizes, removedores da
I macula; glicerina perfumada para os
Classe 21
:abelos e preparados para descolora
talhas, cibos e pintas co sinais artifiBicicletas
ciais.. /deva para a pele
—io
Térn
.468, de 18-5-1964
Tenno
m
a 641.461, de 18-5-1964
(Prorrogação)
BRASILEIRA
IND.
'(Prorrogação)'
Fanbenfabriken Bayer
Leopoldo Geyer S.A. — Comércio,
Aktlengelellschaft
Administração e Participações
Aiemanba
Rio
rande
do
Sn/
Classe 3
Classe 8
Artigos da classe

o

THOR
Balanças

Tértno

641.159, de 18-5-1964
(Prorrogação)

Parfums Lucien Lelong tSociété
Anonymej
França

PRORROGAÇÃO

LINDISCRET
- -Classe ti.
Para distinguir; • Perfuenes, essências, ex-

tratas água de colónia, água..de toucador, água de beleza. água de quina,

água de rosas, água de altdiema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "Maquilage" depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefurnado ou não. lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não. sabonetes, dentifrícios em pó,
obsta ou liquido: sais perfumados para
banhos rentes. vaporizadores de perfcine; escotas para deres, cabelos, unhas

PRORROGAÇÃO
PRORROGAÇÃO

ALKYDAL

Ferroai!

Classe 6
Máquinas, órgãos de taárichas, distribuidores automáticos (partes de
maquinas)
Classe 28
Objetos de cortiças, em chifre, em concha, em espermaceti. em marfim, em
nacar, em baba& era espuma do ma&
em celulóide C cm outras matérias UM.
filantes; artigos de resinas 111n 5dali; e
em numes de chi.% artiftdalr tubo'
flerivels • em matéria plástica
nono a.• 641.470, de 1844964
(Prorrogação)
121v Officine Dl Viam Perosa Soden'
Per Azioni
Itália ,

Clame 1
Produtos químicos para a Mamas, as
ciências e a fotografia; témerak soldaClasse 8
nomtoeigo
duras: vernizem lacas; mordentes; resinas =as, sabesintias co/antea:
Relógios de algibeira pul.so, ,parede,
ap
RI V
despertadores, basso/as, sismografos,
•
matérias para curtir
cronômetros e esztantes
Tiram n.° 641.469, de 18-54964
Classe 39
Termo n.° 441,462, de 18-5-1964
(Prorrogação)
Para distinguir; Artefatos de borracha.
(Prorrogação)
Spojené Ocelerny Nilrodol Podnik
borracha, artefatos de borracha para
Leopoldo Geyer S A.
Comércio
Tchecostováquia
veicalos, artefatos de borracha ao
Administração e Participações
duidos em outas classes: Arruela& ar.
Rio Grande do Sul
IRORROG100
golas, amortecedores. assentos para ai.
•
deka& borrachas para aios, batentes de
à. :c
cofre, buchas de estabilizada, buchas,
I' e
PRORROGAÇÃO
buchas para fumem batente de porta,
batente de chassis, bicos para mamadeiPerrageas, lerrameatne de tilda espéde. ra& braçadeiras. bocais. Nift• para teborrachas para carrinhos induzcutelaria em geral e outros artigo, de lefones,
borracha para amortecedores,
metal, a saber: alicates, alavancaa, ar. mais,
maçães para dados. arruelas, argolas, bainhai de borracha para rédeas, coddat
aldravas, amantes de metal. abaixes de motor, amaras de ar. chupetas or.
de latas. arame liso co limpado. 'Bal Mel ~alço, de borracha, cabos para
farm:anta& chuveiros, calcos de boca
bigornas, -deira&çucos;b, racha,
chapas e centroj de mesa, cora
Classe 8
zela. bandejas, bacias baldes, bombo- das
de
borracha,
cápsulas de borracha
:derem
balem
a
Relógios de algibeira, pidso ;ande,
di:absol. cadeados. Cal" cia para máquinas, copos de
borrada
despertadores, bússola% sismógrafos, tipis colheres para pedreira, corna. para centro de
arem. calços de bort&
tes. vabides. dava, amem duma
cronõmetros e eaxianita

para freios, dtdetraa deleatupgairat
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mesa, descanso pata real"
encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
esponjas de borracha ean, quebralacto
para torneiras, fios de borracha lisos,
fôrmas de borracha, guarnições para
móveis, guarnições de borracha para
automóveis. guarnições para veiculo&
lancheiras para escolares, laminas de
borracha para .clegraus, listas,de borracha para janelas e para portas, lençóis
de borracha, manoplas, maçdnetas, pio.
tetores para para-lamas, protetores- de
para-choques. pedal de acelerador. Pedal de partida, paras para buzina&
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças. rodízios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para aláveis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal de breque, pesa:abai° e isoladores, suportes, semipneumáticos, suportes de câmbio, sanfonas de parada, Saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de botracha para
aplicação aos tios telegráficos e telefónicos, tra Vadores de porta, Melai,
tubos, tampas de borracha para contagotas, tinas de borracha para elaboração
de "substancias quimicas
discos de

Termo n. 9 641.471, de 18-5-1964
(Prorrogação)
Borg-Warner Corporation
Estados Unidos' da América

povoa, rolamentos de esferas, rolainea- vento, estaquinhas para jogar, enigmas,

rolamentos de esferas,
rolamentos de rolos e rolos

tee, porcas,

Têrmo n.° 614.474, de 18-5-1964
(Prorrogação)
Laboratórios Goulart S.A.
Guanabara

'PRoRRocicko

Classe 8
Acondicionadores de ar
Tèrmo rs." 641.472, de 18-5-1964

Classe 16
Compra e venda de materiais de
, construção em geral

Têrmos ns. 641.476 e 641.477, de
18.5-1964 .
Mercantil Suissa Indústria e Comércio
(Prorrogação)
Sociedade Anônima
Steyr-p aimler-Ptich Aktiengesellscha.a
Guanabara
Áustria

engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais,
figuras para jógo de xadrez, fogões e
fogáozinros de - brinquedos, jogos de
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
ganchos para pesca, guisoa para crianças, halteres, anzóis, iscas artificiais

para pesca, jogos de damas, logos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para boi, para esgrima,
para jogador de soco, máscaras camavalescas, mesas de bilhar, de campista,
de roleta, de xadrez, mobilias de brinquedo, miniaturas de utensilios domésticos, patins, patinetes piões, petecas.
, eltrt ,,
plarquetas para ginástica, peças de
• • •)•
•
jogos de damas, dominó e xadrez, pelo.
Imo éted~
tas, pianos e outros instrumentos musiilahhltria "ffirasiiejni
cais de brinquedo, pistolas de atirar
flexas, papagaios de papel, panelinhas,
quebra-cabeças em forma de armar,
tlasse 3
Para distinguir substâncias químicas, raquetes, redes de pesca, redes para
vacinas bioculturas, preparados e pre- jogos, rodas de roletas, revólver de
parações para serem usados na medicina brinquedo, soldaainhos de chumbo, tae na farmácia
bleiros para jogos, tacos de bilhar.
tambores para crianças. .tamburéus.
Tarmo a.° 641.475, de • 18-5-1964
ténis de mesa, trens e viasCIMEM — Comércio de Cimento e tamboretes,
férreas para brinquedos, vuras para
Ferro Ltda.
. pesca, vagonetes e -zepelins
Guanabara
siam:míope 3 sosaq so.Lie2 'smala
-poma sapachaoian 'salafal.q ‘selapplg
asseD

PRORROGAÇÃO

tjorkaire

• Setembro de 1964

Tèrmo n.° 641.478, de 18.L5-1964
Mercantil Suissa Indústria e Comércio
Sociedade Anônima
Guanabaya

PRORROGAÇÃO

URRO ANTERIOR •

Urino n° 469.420, de 9-8-19d0
Tele-Stenio — Ltda.
Rio Grande do Sul

TELE-STEREO
1881151111 111511/1H
í...

1
Classe 8
Rádios e televisão

Tèrmo n.° 645.036, de 9-6-1964
Telebrassi Indústria e Comércio de
Eletrônica ktda.
•

Classe 50

Termo n.° 628.385, de 6-2-1964
Indiiatria e Comércio Atlanta Bragal
Limitada
São Paulo
.
A L C 1 II
Ind.

É Só

SENTAR

EDEIXAR ANDAR
Classes: 6, 21 e 49
Frasé de propaganda

pRoRROOKO

Termo n.° 641.479, de 18-5-1964
Marbel Empreendimentos Imobiliários
Limitada
São Paulo
consomtNro MARES DO SUL
Praia
São Vicente- Eat.de SIO

-

Brasileira-

Classe 3
Um produto fa.macCutico empregado

como anti-ácido

. !Térmo n' C1.465, de 17-10-1960
Neon, — Império Publicidade Ltda.
Rio Grande do Sul

Grande-Municinto de

Paulo.

-

Classe 33
Titulo
Tèrmo n.° 641.480, de 18-5-1964
Sociedade Agrícola, Industrial a
Comercial "Produtos Lula" S.A.
Rio de Janeiro

Classe 49
Jogos, brinquedos, artigos desportivas e
passatempos, a saber: álbuns Para recortar e armar aviões, automóveis,
aros,
argolas, bercinhos, bonecas, boneremo n.° 641.473, de 18-5-1964
co& baralhos de cartas, bolas para
(Prorrogação)
todos 'os esportes, brinquedos em forma
Steyr-Da kl/ler-Pad' Aktiengesellschat
de animais, balões de brinquedo, bilhaAustrla
res, brinquedos mecânicos, brinquedos
em forma de instrumentos musicais.
brinquedos em forma de armar, brinPRORROGAÇÃO
quedos de borracha com ou sem assovio, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
cartas de jogai, chocalhos, caneleiras
para esporte, cartões, para lato. casinhas de brinquedo, casinhas de armar,
cadeiras de brinquedo, carteiras e 1Tve/opes com falhas para recortar e
armar, calçados para bonecas, cordas
_MARIOLA LULA
para pular, clavinas para tiro ao alvo,
copos de dados, raiiriohas de música,
Classe 6
Classe 41
Máquinas operatrizes e máquinas para dados, dardos, ascos, dominai, espinExpressão de fantasia
a confecção de mancais de rolamentos gardas de brpinquedo, espingardas de
suas partes integrantes. Alojamelios
mancais de rolamentos, anéia distara" adores, chavetas, esferas, mancais de
PREÇO DO >1ÚJ1ÉRD DE HOJE: Cr$ 5,00
tolamente, porta-mancais de rolansenIet
Classe 21
Motocicletas, bicicletas e suas partes
integrantes

'Indústria 13ra—s. ileira
Classe 32
Artigos da classe
i0é-r9c-1960
BTeêr
rgrna inni. I n4,36117s.t2d4a8, e da m
• riebidas Ltda.
Minas Gerais

2.(iciána,r1
Classe 43
Artigos da classe

Tèrmo u.e. 465.421, de 28-7-1960
Lanches Salchipão — Ltda.
São Paulo

SALCHIPX0
IndListria Brasileira
Cianose 41
ArtSos da classe

