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DE
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N. o 126.471 - Luiz "Jolella &
Radulov Ltda. - Cumpra a
gência.
N. o 128.537 - Elias Abdo Na..
hais. - Cumpra a exigência.
N. o 128.123 - Farbenfabrikea
Bayer Aktiengesellschaft. - Cum.
pra a exigência.
N. o 128.517 - Ortho Pharmaceutical Corporation. Cumpra
a migência.

Modêlo de utilidade deferido:
N. o 113.412 - Uma torneira Rio, 4 de setembro de /964
Buenaventura Diaz.
Rio, 4 de setembro de 1964
Notificação:
N. o 116.051 - Peça direcional
Notificação:
do ar adaptável no motor tk."I tuUma vez decorrido o prazo de
Urna vez decorrido o prazo de quinas de costura - Johann,. Glorecurso previsto pelo artigo 14 da
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n. 0 4.048 de 29 de dezembro Lei n.° 4.048 de 29 de dezembro ckshuber.
DIVISÃO DE MARCAS
de 1961, e mais dez dias, para de 1981, e mais dez dias para
Privilégio
de
invençãoç
indeeventuais juntadas de recur.so, e eventuais juntadas de recursos, e ferido:
Notilicaçío
do mesmo não se tendo valido do mesmo não se tendo valido
N. o 115.868 - Meio de união
Ma 4 de setembro de 1964
nenhum interessado, ficam noti- nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo ficados os requerentes abaixo para vértices de marcos em geral
Uma
vez decorrido o prazo de recur- Abarco Sociedad Anônima Comencionados a comparecer a êste mencionados a comparecer a 'este niercial Industrial Financeira so previsto pelo artigo 14 da Lei 4.048
Departamento a fim, de efetua- Departamento a fim, do efetua- Imobiliária Agro Pecuária Y mi- de 29 de dezembro de 1961 • mais deo
dias - para eventuais juntadas de rerem o pagamento da taxa final rem o pagamento da taxa final neira.
cursos, e do mesmo não se tendo vali.
concernentes
a
expedição
dos
resconcernentes a expedição dos resN.° 115.869 - Aperfeiçoamen- do nenhum interessado, ficam notifi.
pectivos certificados dentra da pectivos certificados dentro do
cadoz os requerentes abaixo mando.
prazo de sessenta dias, na forma prazo de sessenta dias, na forma tos em meios de união para qui- nados
a comparecer a 4ate Departa.
parágrafo único do artigo 134 nas de marcos para janelas do parágrafo único do artigo 134 do
Aberco Sociedad Anônima Co- mento a fim, de efetuarem o pagamos'.
do
Código
da
Propriedado
.
.indusdo Código da Propriedade indus- trial.
mercial Industrial Financeira to da taxa final concernentes a expedi.
trial.
Imobiliária Agro Pecuária Y Mi- ção dos respectivos certificados dentre
do prazo de sessenta dias - na forma
Restauraçdo de registro de •ra'area, rido.Privilégio de invenção defe- neira.
• do parágrafo único do artigo 134 do
N.° 116.961 - Aperfeiçoamen- Código da Propriedade Industrial.
Têrmo:
N. 0 108.833 - - Nõvo cadeado - tos me maquetas em geral - Prof.
Dr. Frederico de Marco.
Restauraçio de título de estabeleciN. o 445.168 - paunicm, el.. 3. Giovanni Guastanachia.
mento
de Ortho Pharfaceutical Corpo..
112.834
Conjunto
de
N.0
Exigências:
ration. - Concedo a restauração. freio acionado por cunha - RoN.c 432.538 - Serviço Internado.
N. 0 109.756 - Farbwerke Hoeckwell Standard Corporation.
de Reportagens - Atrair Rodri.
Registro de marca republicado
N. o 116.115 - Processo de fa- chst Aktiengesellchaft Vorm Mels- nal
gueo Carreira - Classe 33 - Concepor ter saído com Incorreções.
ter
Lucius
&
Bruning.
Cumpra
bricação de uma chapa de perdo a restauração.
mutador térmico conaituido de a exigência.
Têrmo:
eça
e
chapa
de
permutap
uma só
N.° 111.622 - American Brake
Marcas indeferidas
N. o 146.246 - Feliz, cl. 8, de der térmico de urna cá peça -- Shoe Company. - .Cumpra a exiN,° 408.591
Emprêsa Cinematográfica Fenix Olin Mathieson Chem:cal Corpo- gência.
Bandeirantes
Bandeirantes Comércio de Persiana'
Ltda., na cl. 8, retificado por ter ration.
N.
111.797
American
Brake
o
Limitada - Classe 16.
caído com incorreções,
N. o 116.145 - Processo e dispo- Shoe Company. - Cumpra a exiN.° 410.681 - São Francisco -sitivo para o estudo da permea- gência.
Milton Rangel de Almeida - Class*
Diversos:
N.° 111.892 - Erwin Baas. - 6.
bilidade dos solos "In Situ" ou
Formica Corporation. - No quaisquer materiais em labotató- Cumpra a exigência.
N.° 466.189 - Ultralinha - Dl.
N.° 111.919 - Manoel Valadão
processo do têrmo 270 824 marca rios Louis François Auguste Metratar Aparelhos e Serviços Ltda.
Leal.
Cumpra
a
exigência.
nard.
Formit. - Aguarde-se a solução
Classe 6.
definitiva do processo rrgistre . mlN. o 113.529 - General Motors
N.° 466.232 - Steady - Freios
N. o 118.243 - Máquina para a
mero 130.932, marca Eérmica.
conformação da biqueira de cal- Corporation. - Cumpra a exi- Steady Ltda. - Classe 21.
N.° 468.540 - Brasília çados - Companhia United Shoo gência.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N. 0 113.639 - Fíchtel & Sacrs Brasília Com. e Ind. - Classe 28.
Machinery do Brasil.
GERAL SUBSTITUTO
N.° 468.722 - Anúncio Permanon.
N. o 116.728 - Aperfeiçoamen- Aktiengesellschaft. - Cumpra a
- N.° 469.487 - Especializado*
tos na construção de flutuantes exigência.
Rio, 4 de setembro de 1964
- Walter Gennari - Classe 50. 1
Alces P. RobishaW.
N. o 113.929 - Dr. Holger Lua- te
Hospitais Especializados S.A, -ai
Diversos:
N. 0 118.952 - Máquina Distri- der. - Cumpra a exigência.
;nassa, 10.
N. o 121.461 - Priedrizii 1Vilh
buidora de cola em sola de calçaN. 0 469.815 - Coupe - Cia. Ner"
Têrnio:
dos - Acácio Garcia dos Santos. Schwing G.M.B.H. - Cumpra a cional de Tecidos - Cls. 36.
•
exigência.
N. o 129.867 - João Bernardo
N 0 118.749 - Mecanismo para
N.° 470.595 - Catanduva - Ra.
N. o 125.593 - Roberto S. Bue- tifica de Motores Cetanduva
Rodrigues. ModVo ci.; utilida- acionamento de veículos para
Ltda. •4
•
de. - Arquive-se o processo.
Cl.. 6.
crt iv eas - Alfredo Gastoni Tis'. no. - Cum p ra a exigência.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PATENTES
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Setembro de 1964

As RepartiçõeS- 'Públicas
deverão remeter o expediente •
destinado à publicação nos ¡orDEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
nai , . diariamente, até às 15 . horas. .
DIRILTOR • GIERAL
•
• -- As reclamações- -pertinenALBERTO DE BRITO PEREIRA
?. •
tes à matéria retribuída, luis: caor ineowçio
crisp a oa
sos erros ou omissões. deverão •,mars a.00,sarsviço na eiim.roaçeas
FLORIANO,GUIMARAES
ser formuladas por escrito, • à MURILO FERREIRA ALVES
Seção de Redação. das 9 às 17.30
DIÁRIO OFICIÀL
horas, no máximo até 72 horas
eirçÃo
após a saida dos.órgãos oficiais.
{acto da publicidade do eapaduintie do Oepartam•nt•
,
-- Os originais deverão Ser
•
Nacionais do ~ p ari aaaaa induziria, do Ibilnlaterla
dactilografados e autenticados,
da Ind£latria o Comércio
ressalvadas, por quem .de direito.
Impresso nas cilicias.. Co Departamento de Impre..nsa Nacional
rasuras e emendas.
-ASSINATURAS
- Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as IdEt PARTIÇOES E,PARTICULARES
PUNCluNAHIUS
assinaturas poder-se-ão tomar.
ICapital e Inurior:
Capital -e Interior:
em qualquer época, por seis me•
ses ou um ano.
Cr$ 450,00
Semestre . •... Cr$ 600.00 Semestre •
.Cr$ 1.200,00 Ar^
Cr$ 900,00
-- As assinaturas vencidas Aro
poderão ser suspensas sem aviso
Exterior:
1
Exterior:
prévio. Cr$ 1.300.00 Ano .
Cr$ 1.000.00
Ano .
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali- registro, _o mês e o ano eia que' jornais, devem os assinantes provid?riciar a respectiva renovação
dade de suas assinaturas, na findará.
parte superior, do enderêço vão Á fim de evitar, . -solução de com antecedência minima de
impressos o número do talão de continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.

As Repartições Púb!icas
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em qual.
quer época, pelos órgãos compe4
tentes.
- . A fim de possibilitar a remessa de valdres acompanhados
de esclarecimentos "quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os ia.
teressados preferencialmente .cheque ou ' vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
O funcionário público. federal, para fazer. - jus, a0 desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assi'1D:21ta.
• O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50. se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por . ano
decorrido

N.°'466.623 - Roberto Mollica Satisfaça exigência.
'N.° 467.336 - Lanifício lilasber
S.A. -- Satisfaça exigência.
N.c 469.011 - Trapeta Trstaniento Técnico de Papeis Ltda. - Satisfa•
ça exigência.
N.° 469.638 - Frigorifico Cruzeiro
S.A. - Satisfaça exigência.
N. 0 473.779 - Sylvio Silva da
Fonseca - Satisfaça exigência.
N.° 405.352- 405.353 - 405.354
- Siarn .Soc. Industrial' Americana
Maquinarias-Di Tella Ltda.- - Satisfaça exigência:

N° 412.979 - 13oehringer Ingelheira •
Classe 3 - C. I-1. Boehringer Sohm
• N9 412.980 - Boehr
:nger Ingelheint
- Classe 48
C. H. Boehringer
Sohn,
•
N° 413.080 - Tomba Pala - Classe 41 - Daniel Baptista de Barors.
N° 413.081
Tomba Pela -. Classe 42 - Daniel Baptista de Barros.'
N" 413.090
Sia-Bad - Classe 36
- Comércio de Roupas Feitas .eS:n.
Baú . Limitada - Excluindo-se sobretudo e meias, estas em face do:regiatro -.284 .982:
9 -413.091 - Hemy - Classe 34
Tapeçaria e,Decorações cHemy} Lie
mitada.
N° 413.358 - Fuadol - Classe
- Brasil Oitimca Sociedade Anônima,
9 413.363 - Machoil
Classe 4
- 13.-asi1 Oiticica Sociedade Anônima,
1\1° 413.366 - Corkoat - Classe 4
- Brasil ,Oiticica Sociedade Anônima.
. N" 413.368 - Machosel - Classe 4
- Brasil Oiticica Sociedade Anónima.
• N" 413.377 - Skip --Classe 46
Levar Brotbers Port Sunlight Lim.ted,
N9 -413.387
Flexoplan - Classe
16 - Kaspar Winkler ti Co. Inhaber
Dr. Schenker Winkler.
W 413.396 Xistosamica - Classe 3 -74 Panquimica Sociedade Anônima.
N° 413.527 - Fibrolux - . Classe 10
- Pinturas Duralux Limitada.
N° 413.820 - Valenciano - Classe
41 - Bar e Café Valenc:ano.Limitada.
N" 413.832 - Celyara - Classe 23
- Comercial e Importadora de Tecidos
Celyara Limitada - Com exclusão-de
fitas e' franjas.
N e . 413.836 - Quinta do Ratnalho
- Classe 42 - João de Jesus. Ramalho.
W 413.850
Montese - Classe il
- Confe:taria Montese Limitada.
N° 413.886 - Dunéia - Classe 36
- Elza Schiavo da Silva.
.
N9 413.887 - Ferradura- - Classe
46 - João Batista da Silva

EX_PEDI'ENTE

N.° 471.322 - Monocapa - Monofil Soc. Industrial de MonofilamenN.° 471.345 - Agulhas Negras tos Ltda. - Cs. 28.
Fábrica de Sabão 'Agulhas Negras Limitada - 'tis. 46.
N.°, 448.861 - Acapantzingo • Comercial e Administradora
Acapant.
• xingo Ltda.
.
N.° 458.833 - A Sorte está em
suas mãos - A Nacional Magasin So- dedada Anônima - Cls. 36.
' N.° 466.194 - Heróis do Oeste
Dois Homens Bons - Distribuidora
de Publicações Ltda. DPL - Cls. 32.
N.° 469.168 .- Gold Chicken Renato Antônio Brogiolo - Cls. 19.
N.° 470.117 - O maior nome-naProdutos Cirúrgicos -_Cli. 13,
• cional no ramo - Ind. York S.A.

DIVERSOS

N.° 407.205 - Sertesa Serviços
Telefônicos S.A.
Arquive-se.
N.° 408.749 - Essa Edit6ra Seleções S.A. - Arquive-se.
N.° 426.846 - Planalto Produções
Titulo de estabelecimento indeferido Cinematográficas S.A. - Arquive-se.
N .° 444.338 - Radiologia Imitis- N.° 410.680 •- São Fraticisco - trial Omega S.A. - Arquive-se.
Milton Rangel de Almeida - Ci.. 36.) N.° 467.282 - 467.288 - Cofibras Cia. Financiadora Brasileira Exiègencias
Aguarde-se.
N.° 468.218 - Fernando Chinaglia
P. I. 398.240 - Amaro Manga
- Aguarde-se.
Monteiro - Satisfaça exigência.
N.° 469.692 - Frigorifico.Cruzei• N.° 408.024 - Consulex Patentes
e Marcas Ltda. - Satisfaça exigên- ro S.A. - Aguarde-se,
_ N.° 473.120 - Bristol Myers Co.
cia.
N.° 423.488 Franeisco Rubens -- Arquive-se.
473.140 - Carlo Erba SPA
Caitelo Branco - Satisfaça exigên- - N.°
Arquive-se.
cia.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N. 0 423.799 - Agência. de TurisINTERFERÊNCIA
mo Simpatia Ltda. - Satisfaça exi-gência.
Notificaçáo
• N.° 432.355 - Wells ManufactuSatisfaça exigência..
ring Corp
Dia A de setembro de 1964
N.°
441.356
- D. 7. Bastra ta
•
Uma
vez decorrido o prazo de raCia. Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 463.704 - Dr. Mário Mon- la:uso previsto pelo artigo 14 da Lei
n. 0 4.048-de 29 de dezembro de 1961
tenegro - Satisfaça exigência.
N. 0 465.593 -.Comp. Fabril de e mais dez dias - para eventuais junSacaria Cotas* 'Satisfaça exigia- tadas de recursos, e do mesmo não se
tendo valido nenhum interessado, fisia..
.

cam notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a êste Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a
expedição dos raspectivos certificados
dentrci do prazo de sessenta dias na 'forma do parágrafo único do artigo
134 do Código da Propriedade Industrial.
• MARCAS INDEFERIDAS •
N.° 411.753 -- Verbania - Classe 36 - Import. Export. Representaçõea Indústria Verbania Ltda. - Para
os artigos descriminados.
N. 0 411.799 - For - Classe 36
- Lever Brothers Pult Sunlight Limited - Exceto para saponáceos e sabão
em geral tendo era vista o registro número 221.765.
N.° 412.364 ,
Dinitricaine 'Classe 3
Martinelli Produtos Químicos e Farroaceuticos Ltdai •
N. 0 412.733 Hering - Classe
49 -•Fábrica de Gaitas Alfredo Hering S.A. Comercio e Indústria
N.° 412.759 - The Voice O.: Music - Classe 8 - V. M. Corporation.
N.° 412.762 - Coroil
Classe
1
Brasil Oiticica S.A.
N. 0 412.944 -- Fruti Yogurt Classe 41 - Yolacta do Brasil Aparelhos e Fermento para Yeand Ltda. Considerando-se como distintivo o •om
junto da filaram sem exclusividade de
uso para as expressões nela existentes.
N.° 412.945-- 7 Brasas - Classe
2 - David Gomes de Moraes - Exceto para alimentos para animais e tertas,,para alimentos de animais que se
incluem na classe 41.
Isl• 412.946 - 7 Brazw--- Classe 2
- David Gomes de Moraes - Exceto
para alimentos para animais e tortas
para alimentos de animais . e aves que
não artigos da classe 41.
N9 412.977 - Boehringer Ongelheim
Classe 1 - C. H. Boehringer Soba.

•

-

-

N

N

3:tt.a-tetra 11

IMMO OFICIAL . (Seção III)

'3.:Áten*ro ri.a i.74 .7/ . .", 3

N , 413.897 - S; ão iiraz - Classe
N° 415.060 - TÁjuca - Classe 44
N9 413.399, - Corvarutora Dav.v.cr
N 9 416.315 - Salthlon - Classe 3
41 - Tosé Carlos Pah-a.
- Costa Penna 6 Companhia.
- Knoll A. G.
Sociedade Anónana - Construtora tala
Casse 41
N''
R. L.
N° 415.635 - Frmisate - Classe 3
N • 416.334 - H. C. Higiene e Cul- vivias Sociedade Anônima
Ar. go
Comerçial Importadora e Exporta- - Mcad Johnson 6 Company.
- tura - Classe 32 - Arnaldo Machlone 10?.
dora R. L. Limitada.
N° 415.648 - Flable Tván - Clas- e José Ferraz Arruda Nctto.
N° 415.710 - Usina Mar nga 5...e.
N" 413.959 -- Prato - Classe 42 se 21 - Ensenat 6 Coa. Inc.
• N° 418.373 -,- Adm:con - *Classe dade Anônima Indústria e Cent.:. s. o
- Germano Ausrusto Gemes.
415.650 - Café Tainbau - Clas- 16 - AdmIcon Sociedade Anónima Ad- Usina Marinaa Socieaade Ananias Indústria e Comércio - Art.go 109. •
N" . 414.U50
Vyrene - classe 22 se 41 -- Maria do Carmo Alves (M. ministradora e Construtora.
N° 416.480 - Fig. de Centelha - Uniteci Stàtes raubber company - Alves ) .
N9 415.661 - Alterosas - Classe 36 Classe 8 - Eletro Bavaria Saciedade TITULO DE ESTABELECilviaN TO •
Com eadausão de exPressau (etc».
DEFERIDO
N9 114.060 - DPlomat - Classe 21 - João Quaresma de 01:veira - Ex- Anônima.
N° 416.484 - Tianinha - Classe 42
Adam OpcI Ardiengesellschaft - ceto para aventais tendo em vis:a o re:
N9 .411.790
Arindo Vieira da Silva.
Pada.la e Coa.e.taria
Com exclusão de calotas, anéis para ro- gistro 289.133.
N° 416.521
Braz - Classe 9 - Centenário - Classe 41 - Pailificadora •
das, arranques e suportes.
N u 415.718 - Tekluie - Classe 8
Brasileira Limitada, - Artigo 117.
Pianos Brasil Sociedade Anônima.
N9 414.098 "---: Mascarenhas - Cias- ne Engenharia e Representações TekhN' -412.779
Le V nage - classe
* N° 416.522 - Brazilina - Class.
Se 22 - Manufatota OswaIdo Masca- Segurança Imobiliária Societade
.
Pianos
Brasil
Sociedade
Anónima.
9
N°
415.732
Pentoxpine
senhas Limitada.
.
Classe 1
N° 447.835 - W. Rivetti - Clas- Anônima - Artigo 117.
N9 114.099 .- Manuaatora Oirsva/do - Osmose- Wood Preserving CC..0f.
se
41 - W. Rivetti Lim.tada.
N9 413.401 - Expresso Santo A raaiVIscarenhas Limitada (MOM) - Canada Ltd.
N° 465.889 - Acepam. (A) - Clas- mo - Classe 33 - Irmãos Bruta; LiN 9 415.734 - O Jornal das C.onstraClasst 22 - Manufahata Oisvaldo
ções - Classe 32 - Luiz Madureira se 11 - Acessórios para Máguinas Li- mitada -- Artigo 117.
Mascarenhas Limitada.
mitada.
N° 413.405 - Expresso Santo Antoa
Sewaybricker.
N° 414.389 - Dorisha - Classe 46
.(ESA) - Classe 33 - Irmãos
N° 415.774 - Corinthians - Clas- Murilo -Martins Ribélro Junlar -- se 42 a- Moacyr de Camargo.
EXPRESSÃO DE PROPAGANDA Bruno Limitada - Artigo 117.
Na desse 46.
DEFERIDA
N9 415.784 - Marusca - Classe:18
N 9 413.407 - Expresso Santo AnN° 414.390 - Dor'nha - Classe 46 - José Pinto Bento S neiro.
- Murilo Martins Ribeiro Junior.
N9 415.087 - Bergmar - Classes tonio (ESA) - Classe 33 - limão&
N° 415.788 - Gutifer - Classe 5
13runo aLimitada - Artigo 117.
lala • 414.508 - Vala Izabes - CaiasGutler Industrial . e Comercial de 16 - 33 - Represeatações Bergmar
N° 413.408 - apresso Santo Antose 41 - 'Laticínios Vila Izabel Limi- Ferros Limitada.
L
:miada
Artigo
121.
.
.
tada.
N° 416.207 - Campanha das Mãos "'ui° (E.SA) Classe 33 - Irmãos
N° 415.791 - Revista Industrial 8
Lanitada - Artigo 117.
N° 414.570 - Monte Rosa - Clame técnica aa Classe 32 - M:sael Di Tul- Limpas "- Classes 32 - 50 - Manoel Bruno
N9 414.681 Baineário jardim
Ballian - Art:go 122 - Nas Classes
17 - Monteblanc Simplo O.M:15.75. lio,
AtlánÉico - Classe 33 - Companhia
50 - 33.
32
N9 412E5» - nonata - Citasse 33
Melhoramento% do Interior - Artigo
N° 415.829 a- Santa Lista - Classe
Soledade NaciaTal de Taqueamen- 42 - Angelo Rossi.
117.
FRASE DE PROPAGANDA
tos Limitada.
N9 115.630 - Anabela - Classe 32
. DEFERIDA
N 9 415.713 - Natal - Transpoaes
N 9 414.689 - Milpart - Classe 21 - Rubens de' Souza Oliveira.
•
"Aéreos - Classe 33 - Natal Trans- Milpart Comarca) de Peças para
N° 115.868 - Sedutora - Classe 32
N 9 415.883 - Rádio Record a maior portes Aéreos Limitada - Araga 117
Auto Limitada - Excliando-se avancas - Fernando Ch lanha.
- Classes 32 - 33 - Rádio Record número .1.
de cambio da Classe 6.
N" 415.869 - Inspiraçao - Classe Sociedade Anónima - Artigo 122.
N° 415.729 - Calçadolándia - Clas32
Fernando
Chinaglia.
N° 414.713 - Chatatex
Classe 36
se
36 - Ernesto Zdanowski - A.tigo
N9 415.887 - Menues - Ciaste 36 ' SINAL DE PROPAGANDA
Cite Nasinn aiatta.
117.
N° 414.734 - ("aderes - Classe 46 - José Mendes de Souza. •
DEFERIDA
N' 415.744 - Policlin:ca Veterinária
- cznderela Indústrias Químicas SoNI' 415.922. - Unger - Classe 6
Tijuca - Classe 33 - Ivan de Almeicledade Anônima.
Classes
11
MiiC
N°
411.864
- Indústrias Langer Linatada.
da Perez - Artigo 117.
N• 414.735 - Cadens - Classe 2
N° 415.961 -.Fluor S.ntrit - Clas- - 24 - 32 - 35 - Centro AcadéN 9 415.779 - B ciadas Motorizadas
ciedade Anônima - Para os art'gõs dia- se 31 - Cari Freidenberg Kommandit- mico alorac.o Lane - Artgo 121.
Taquara .- Classes 8 - 21 criminados apenas.
N" 412.,04 - l'ing-rung vamos deras Motorizadas Taquara Litn.tada
gesellschaft Auf Aktien.
ni• / 1/.19Z - Diferente - Classe 42
Ns 415.967 --Disogan - Classe 6 apostar? - Classe 41 - Companhia Artigo 117 número 1 - Substatando•
- Emptcza de 13:Mis Az de 'Ouro - Pisogrin Industries Inc. .
bras.ieira de Novidades Doceiras se a enreS40 =Coacta Por to010Pas
Lim ta cia
N° 415.973 - alyarotit - Classe 31 Artigo 121.
tina.
•
N9 414.804 - PPMR - Classe 1 - Cari Freudenberg KommanditgesellsN° 412.727 - Atendido...
N° 415.780 - Mercearia Brasil -- criarmos Parmactuacos Millet Roux chaft Auf Akticn.
Ping Pois Gama boia - Mastigue'
Liinitacia.
N o 415.976 - Sintra - Classe 6 - bem a gema até amolecer coloque-a na Classes 41 - 42 - 43 - 46 - José
- Artigo 117.
N 9 414.831 - C - Clas.e 17 - Carl Freudenberg Kommanditgesellshaft
na ponta da anua, empurre-a cun.ra os Fernandes
Companma ae Canetas Compactos - Auf Aktien.
N 9 416.209 - Palácio 5° Avenida
dentes
e...
sopre
lentamente
tazendo
- Classe 33 - Invicta Saciedade Anô3em .exemsivtaarie ne uso para a ietra
N 9 416.029
Longecaine - Classe linda bola - Classe 41 - Companhia nima Comerc'al e Construtora - Artigo
C.
Brasileira
de
Novidades
Doceiras
3
Expansão Centifica Sociedade
117.
'
414.852 - Mega*
Classe 11 Anônima.
Art go 121. .
N.° 416.383 - Restaurante Pizza- Metalurgica tarariam Limitada . N° 416.052 - Qu maco - Clasae 1
ria
Z6 Carioca - Classes 41 - 42 •
N° iI1.9. - vadrocentro - Classe - Qu.maco Sociedade Anônima Manu- INSIGNIA COMERCIAL DEFERIDA
1 43 - Vicente Albanesai - Art. 117.
if - Francisco Goiçalves Teixeira.
fatora de Produtos Quimicos.
N. 0 450.250 - Sandra', Cabalei.
Ni° 414.943 - Color - Casse 23 N° 412.735- liering - Classes 9
N° 416.085 - Goaialin - Classe "28
Pinturas'Color Lanazata - Sem excita - Indústria e Comércio de Contra. For- - 49 - aa.brma de Gaitas Alfredo He- reiros Classes 33 e 48 - Geraldo'
sividada de uso para a expressão quan- tes e colas para calçados Gothalim Li- ring Sociedade Aniiiiima Comércio e In- Brando lylascharetti - Art. 117 número 1.
do rad:cai de outra paravra.
dústria - Artigo 114.
mitada.
N°
415,745
A.
Costa
8
CompaN° 414.966 - Beira Valente - ClasMARCA INDEFERIDA
N" 416.095 - Ciaa Santa Zita
Aente Oficiai - Agénma Unise 41 - Bar Café Lanches Seira Va- Classe 41 - Café do Sertão L mirada. nhia
versal
de
Marcas
e
Patentes
A
prilente Limitada.
N 9 112.606 - Framke - ' Classe 1
Monte Cri:tal --•
N.° 218.403
N° 111.971 - Rio Pequeno - Clas- - Franke Sociedada Anônima Indústria meira em servir desde 1948 -'-Classe Classe 43 - Julio Gavirachi:
A.
tosta
&Companhia
Ar33 - •
se 5 - Lannutçilo Pio Pequeno
' e Comércro -' (Republicado).
.
Cyasore - Classe
N.° 412.745
aula.
N9 416.122 .- Açofema - Classe 11 tigo 114.
- American Cyanamid Company.
' 411.979 - A. B. - Classe .17 - Açofema Importação Indústr a e Co- NOME COMERCIAL DEFERIDA
N.° 412.749 - Guararapes
tnéscio Limitada - Substituindo fe ca-- Albert Ab.ini
i weRier.
Classe 41 -. Moinhos Guararapes Se.
•
casa, 48 nexas por-canecas e
, excluindo-se ai51tpro1
N° 414.991
N 9 324.187 - D stribtudora. de Be- ciedade Anônima.
- Sicprol Ins1ar:1a e Publicidade La ¡an c as da ' classe 18 e lerros da classe bidas Itabras Limitada - Distribu:doN.° 412.847 - Jumbo - Classe
8.
mitada.
•
ra de Bebidas Itabras Limitada --- Ar- 36 - Clelio Luiz Pessoa dos Santos:
Classe 11 N" 416.142 - Prannovendas - Cias- tigo 109 número 3.
Pl" '115.009 - Verbas
N.° 412.936 - Mo-Pan - Classe
- Bauer Scfiaurte. se 32 - Promovendas Universal Soc:e- Mopan S.A. Moagem Organi•
N.° 381.77a - Luasausros Rainbow
N9 415.037 - Casse 98
& dada Anônima Exportação e Importado Bsasil Sociedade Anônima - Lumi- sada Presiarvaçao e Armazenamento
ção. •
B. Atkinson Limited.
N° 416.166 - Oriinune - Classe 3 nosos ,Rainbow do Brasil Socieaade Nacional.
N° 415.044 - liveta - Classe 42
Anônima - Art. go 109 número 2.
- Batidas Aguardente Pernambucana - American Cynarnid .Company.
N.° 413.060 - Semanário do BairN° 413.397 - Administradora Duva
N 9 416.220 - Galêga
Classe 42
Limitada.
vier Sociedade Anônima - Administra- ro - Classe 32 - Sérgio Lins e Pau..
Americo Gonsalves de Lima.
lo Mírio Angelin Soares.
N9 415.055 - Subra - Classe 16
Classe 32 dora DuvivIer Sociedade Anônima N° 416.243 - Azecar
'1.° 413.866 - Hidrogaze
- Comercial Construtora Suiço Brasi•
- Azecar Indústria e Comércio Ititnt Artigo 109..
Classe 10 - jovianO Dias Vieira.
leira Sociedade Anônima.
tada.
N° 413.398 - 'mobilaria Duvivier
N.° 413.919 - Brasil Japao •-•
N 9 415.057 - Violeta - Clasze 44
-- Costa Pema Cs Companhia.
N 9 416.305 - Ipo - Classe 46 - Sociedade Anónana - Imobiliária Du- Classe 49 - Brasil Japão Centro CoN° 415.05& - Fiar de Cuba - Clas- Irmãos Gehring Sociedade Anón ma In- vivier Sociedade Anônima - Artigo mercial para a luaportação e Exporta.'
$e 41
Costa Penna 6 Companhia. d'Uctria e Comércio.

•
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N.° 413.933 - Minas São Paulo
- - Classe 21 - Agência Minas São
Paulo de Automóveis Ltda.
N.° 414.732 - Mata Fácil - Classe 2 - Cinderela Indústrias Químicas
S Anónima.
N.° 414.813 - Inabloco - Classe
16 •- Inabloco Indústria Nacional de
Blocos e Concreto Ltda.
N.° 414.903 - Brasil. Mineral Classe 4 - "Lap" Comércio Exportação e Importação de Bens Minerais

N.° 413.400 - 413.401 - 413.402
.- 413.403 - Construtora Duvivier
S. Lneinima - Aguarde-se.

MARCAS DEFERIDAS'
N° 265.930 - Arteriuton - Laboratório Farmaquion Limitada - Classe 3.
N° 371.675 - Escoria Compos.o S.
F. C. - Sociedade Anônima Cachoeirense de fertilizantes - Classe 2 (Sem direito ao uso exclusivo da expressão Escoria Composto).
N° 412.418 - Petri - Petri do Brasil Sociedade Anônima Indústria e Comércio de Auto Peças - Classe 11 (Excluindo-se start da Classe 8).
N9 412.419 - Fasa
Vasa Administração e Comércio Limitada - Classe 21.
N 9 ,412.463 - S - Ame:1cm ' Brake
Shoe Co - Classe 21 - (Sem exclusividade de uso da letra S).
W 412.553 - Egaz Muntz - Bar
Egaz Muniz Limitada - Classe 41.
N° 412.604 - Campos Filme - Francisco José Cabello Campos .- Classe 8.
N9 412.62 6- Mulrex - Socony
Mobil Oil Co Inc - Classe 46.
N° 412.654 - Propanase - Laboratório Farmacêutico Internacional Sociedade Anônima - Classe 3.
N9 412.659 - Zabel - João Alberto Pedro Ferreira - Classe 8.
N° 412.691 - Café Frei, Caneca Oscar Januário da Silva - Classe 41
- • (Para café torrado e moldo). •
N° 414.724 - Civemasa - Civemasa Comércio e Imp. de Veículos e Máquinas Agrícolas Sociedade Anónima Classe 7 - (Exceto para máquinas para
cortar madeira da classe 6).
N° 963.511 - Condor - Importadora Americana Sociedade Anônima Comarcial e Técnica - Classe 6.

etenibro de 1964
Têrmos:
N. o 93.294 Privilégio de in-

venção - Resina de lilquida mo..
dificadd reacionada com um composto aromática de vinUo. um
cianeto .de vinho e um arrilato Requerente: The Sharwin Williams Co. ,- Total para doze
pontos.
N. o 107.637 - Privilégio de invenção: Composições de moldagem termoplásticas rígidas N.° 416.472 - Colortec de Tintas
quarenta: Imperial Chemicai InS.A.
Aguarde-se.
N.° 414.904 - Brasil Mineral dustries I.,!mited. - Total de pariClasse 13 - "Lad" Comércio *Exportatos para sete reivindicaçé,es .
• EXPEDIENTE DA DIVISÃO
ção de Bens Minerais Ltda.
JURÍDICA
N o 113.405 - Modelo-de utill
N.° 414.958 - King - Classe 5
•
dada: Nôvo taco para bilhar de
- Pedro Euko.
Exigências
N.° 414.960 - Brasileira - Clasbrinquedo - Requerente- Viktors
se 16 - Sabrang Sociedade Brasileira
Geists.
Dla 4 de setembro de 1964
de Montagens Gerais Ltda.
N. 43 114.054 - MOdê10 cl- , utiliN.° 128.824 - O Estado de Israel
N.° 414.977 - Penco - Classe 17
dade: Nôvo e orignal muclélo
e Dr. Menachem Lewin , - Satisfaça
- Albert Abram Wexler.
chaveiro - Requerente: Stanley
N.° 415.697 - Revista Uyara - exigência.
Vanca.
Classe 32 - João Francisco de Faria. Transferência e alteração de
' nome de
N. o 119.532 - Privilégio de inN.° 415.758 .- Café Guaru titular de processos
venção: Aperfeiçoamentos em ou
Classe 41 - P. Guimarães.
referentes a sistemas vibratórios
N.° 415.849 - Prosei-dl - Classe
Hunt Foods And Industries Inc para usar num dispositivo grava3 - Laboratório Farmacêutico Inter- (Transferência para o seu nome da
dor ou explorador. de v!ef. sono.
nacional S.A.
marca n. 0 162.008) - Anote-se a
ras formadas em estries - ReN.° 415.955 - Piauí - Classe 42 transferência.
querente: N. V. Philip;Gloel- Importadora de Produtos Químicos
Dias Garcia S.A. Comércio e Inlampenfabrieken.
e Alimentos Bonafide Ltda.
dústria - (Pede para ser anotada a
N.° 416.328 - Café Blumenau - marca n.° 169.884 a alteração de noN.o 119.580 - Privilégio de Inde
Classe 41 - Torrefação e Moagem
venço: Processo e aparelho para
me) - Anote-se a alteração de nome.
Café Blumenau Ltda.
produzir Puréias desldratactas Requerente: General Troocts Cor,.
Notificação
'Titulo de estabelecimento indeferido
poration.
Z• convidado Mamede Lopes PiesPica retificado o ponto todo.
Salsicharia
Dois
N.° 411.872 poli a comparecer a este DepartamenFoi titiblicado o ponto aritipo.
FRASE DE PROPAGANDA
Porquinhos - Classes 41 - 42 e 43 to a fim de tomar conhecimento do pe1 - O processo de produetto de
DEFERIDA
- Firmino Martins & Pereira. •
dido de caducidade requerido por DisN° 410.217 - Sol Y Sombra - Ma- uma puréla desidratada. tendo
tilaria Paulista Ltda. na marca ZeExigências
brinha n.° 266.228 e dizer o que for rie Brizard 6 Roger - Classe 42 - capacidade de re-hidrafaçâo instântanea, caracterizado por con.
do seu interesse dentro do prazo de (Artigo 121).
N.° 412.754 - Texaco (Brasil) 60 dias improrrogáveis.
centrar uma purêla que contem
Inc. - Cumpra a exigência.
NOME COMERCIAL DEFERIDO sólidos alimentares finamente d i
N.° 415.013 - Socoi Sociedade de
-vidosematrlcfé
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N° 412.135 - 'Productora Industrial
Comércio, Indústria e Representações EXAME FORMAL DE MARCAS
que ela adquira estado esticá.ve!
Cerâmica
Sociedade
Anônima
ProS.A. - Cumpra a exigência.
ductora Industrial Ceramica Sociedade numa concentração de unidade
N.° 415.845 - Seles Sociedade de
EXIGÊNCIAS
não superior a 15%; formar uma
Anônima - (Artigo 109).
Embalagens e Laminação, S.A. película da citada puréia eoncen.
Cumpra a exigência.
Dia 4 de setembro de 1961
TITULO DE ESTABFLECIMENTO trada na qual os sólidos sacarife.ro ; e esticar a citada película sob
DEFERIDO
N.° 415.921 - Instituto Soro HorN° 441.711 - Alberto Semin - Samoterápico Nacional S.A. Ison - tisfaça exigência.
N9 278.450 - Organização Paulista tensão até umo ponto suficiente
Cumpra a exigência.
de. Imóveis - Rubens Soares Ribeiro para distribuir os sólido , a%
DIVERSOS
N.° 415.921 - Instituto Soro Her- Classe-33 - (Artigo 117 número mentares hidro_insolúvels, desormoterápico Nacional S.A. Ison denada, fina e inci'vidnalmmti1).
N9 439.833 - Companhia Agricola
Cumpra a exigência.'
N° 412.703 - Taperinha - Angelo como fase discontinua. num -I frse
de Minas Gerais Sociedade Anônima Rizzato - Classes 33 - 41 - 42 - continua de sólidos hidro-solúveis
Camig - Prossiga-se incluindo as clas- 43 - (Artigo 117).
DIVERSOS
sem quebrar a continuidade d.
ses 2 - 7 - 19 - 41 -- 45.
película. •
N.° 403-.904 - Frigorífico Armout
MARCAS INDEFERIDAS
N° 40.274 ' - Drogapila Limitada Para total de 42 pontos.
do Brasil S.A. - Aguarde-se.
Prossiga-se com os exemplares.
N° 412.089 - Café Vitoria - GeN. o 122.161 - Privilégio de ia.
N.° 411.783 - Nilson Risarde toldo
Andrea
Vecci
Classe
41.
N°470.641 - São Paulo Alpargatas
venção: Polidor de organo Dali.
Aguarde-se.
N°
412.421
- GõD - GOD
Anônima - Pros'ga-se insilaxano aquoso - Requerey.te:
N.° 412.424 - Coferpa Comercial Sociedad(
Tratores e Peças Limitada - Classe 7. Dow Cnrning Corporati^n
cluindo-se as classes 3 - 36 e*-31.
Paulista de Ferros Ltda..- AguardeN9 412.423 - Lingnon - Industrias
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E Fibrasil de São Paulo Sociedade Anó-. .N. 0 122.227 - Privilégio de inse
SEÇÕES REPUBLICADOS
cima - Classe 23.
N.° 412.611 - Dinapral Distribuivenção: A perfeiçoamentos pra ou
relativoe a processos de confeccão
dora Nacional de Produtos AlimentíLila 4 de setembro de 1964
cios Ltda. - Aguarde-se
de produtos endurecidos a partir
Notificaç 'ão:
N.° 412.726 - Soc. de Produtos
de p oliesteres não saturados e
NOTICIÁRIO
•
Rosalia Ltda. - Aguarde-se.
compostas copolimerizáveis com
Uma vez decorrido o prazo de recurOposição:
éstes ésteres - Requerente. N
N. 0 412.748 - Boite Dominó Li- so previsto pelo artigo 14 da Lei miras-) 4.048 de 29 de dezembro de 1961
Orniex S.A. Organização Na- V. Philips' Gloellamnenfahriekrn
mitada - Aguarde-se.
N. 143.442 - Mod'elo
N.° 412.812 - Eme' Engenharia e mais dez dias - para eventuais Jun- cional de Importação e ExportaNôvo modélo de eanapola
Materiais Equipamentos Ltda. - tadas de recursos, e do mesmo não se ção - Oposição ao Varino númetendo valido nenhum interessado, ficam ro 148.861,
para válvulas de descarga - Re.
Aguarde-se.
modêlo
industrial
de
N.° 412.927 - Wilson Elias Arbes notificados os requerentes abaixo men- Manuel Francisco. Republicado querente: Metalúrgica- Oriente
cionados a comparecer a éste DepartaS.A.
Is Irmãos - Aguarde-se.
por ter saldo com incorreções.
•• N. o 148.573 - Modé .o indtr
N.° 412.955 - Levar Brothers mento a fim, de efetuarem o pagamento
Port Sunlight Lirnited - Aguarde-se da .taxa final concernentes a .expedição
trial: New° modêlo de flâmula Retificações:
respectivos certificados dentro do
Requerente: Roberto Elias Arbex.
N . 0.413.002 - Ind . • Comércio dos
prazo de sessenta dias - na forma do
Ficam retificados os pontos puOs pontos acima mencionados,
, Leio de Sabão Ltda. - Aguarde-es parágrafo único do artigo 134 do Cóblicados em três de setembro de foram publicados no boletim do
N.° 413.072 - Jo'ão Correia Mardigo
da
Propriedade
Industrial.
1984, com Incorreções.
ques - Aguarde-ff
dia três de setembro de 1984.
N 0 413.406

Irmãos Bruno Limitada - Aguarde-se.
, N.° 414.378 - Souto Martins la
Costa Ltda. - Aguarde-se.
N.° 414.571 - Montblanc Simplo
G . M . H . - Aguarde-se.
N.° 415.039 - The Cushrnan Chuck Co. - Aguarde-se.
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Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a •
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ésse prazo podarão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do regioe0 requerido
Termo n.° 641.880, de 19-5-1964
Grafimport Comercial Importadora
Máquinas Gráficas Ltda .
Sào Paulo

Termo a.' 641.886, de 20-5-1964
Francisco Afonso Cianci
São Paulo

Termo n." 641 .891, de 20-5-1964
Credi,Nardo Ltda.
São Paulo

DREAM , S CLUB

ÇRAIFIMPORIT=.=
Classes: 33 e 6
Título
641.881, de 20-5-1964
Termo
Reformadora de Tornos 'TornoTécnica" Ltda .
São P a a

TORNO—TECNiCa
Ind. Brasileira
Classe 6
.Tõrnos revólver e tUrno mecânico
Termo n.° 641.882, de 20-5-1964
Lanches Flor do Suma-é Ltda.
São Pi.-.110
FLOR DO SUEARS
Classe 4:
Sanduichcs, empacLis,t o.-(,ui pasteis.
Croquetes, doces, pães. pizzas e tortas
Tèrmo n.° 641.883, de 20-5-1964
Percap — Concreto Armado PréMoldado Limitada
São 'Paulo

FERCAP
Ind. Brasileira
Classe 16
Titulo
Termo n.° 641.884, de 20-5-1964
Supermercado "Arbro" Ltda.
São Pai

ARBRO
I nd. Brasil eira
Classe '!1
Alho, azeite comestível, ideachafra,
azeitonas, açúcar, bananas, bolachas,
biscoitos, abacate, couve-manteiga, couve-flor, chicórea, beringela, farinha de
trigo, farinha de mandioca, geléia, laranja, lima. limão, lentilha, manteiga,
raexirica, macarrão, massa de tomate,
mamão, marmelada, pão, panetone, pera.
maçã, queijo, requeijão, rabanete, repolho, rapadura, sal, tangerina, trigo,
uva e valem .
Tr::-rrno Cl.' 641.885, de 2C.:-.5-1964
Francisco Afonso Cianci
São Paulo

THE .DEVILS
Ind. Brasileira
Classe 32
Programas radiofônicos e de televisão

Classe 3a
Titulo
Termo n.° 641.887, de 20-5-1964
fl: irdes e Presentes Merca Ltda.
Sio' Paulo

I
Bre siletra
Ind. GRCA
Classe 50
Brindes
Termo n.° 641.888, de 20-5-1964
Credi — Nardo Ltda .
São Paulo

O CALINHO CERTO
DA ELECANCIA
MASCULINA
Classe 36
Frase de propaganda
Termo n . 0 641.889. de 20-5-1964
Indústria de Calçados \rolara Ltda .
SIo Paulo

'MIJARE
Ind. Brasileira
Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
osanças
Têrmo n.9 641.890, de 20-5-1964
Ferramentas "Quixadâ" Ltda

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: A.,iasalhis
aventais. alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba•
(louros, bonés, capacetes, cartolas, cara
ouças, casação. coletes. capas, chatas,
ca.hecols, calçados. chapéus. cintos,
cintas, combinações, carpinhos. calças.
de senhoras e de crianças. calções, ca;
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias. casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos de !ingeria, jaquetas, laca:és,
luvas, ligas, lenços, inantós, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas. paletós, palas, penhoar, pulover. pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos,. perneiras, quimonos, regalos.
robc de chambre. roupão. sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
ulceres, shorts, sungas, stolas ou slacks. ' Termo n.° 641.893, de 20-5-1961
Restaurantes Baleia Ltda .
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
São Paulo
Termos as, 641.892 e 641.897, de
20-5-1964
"Gramo-B:as" Grampos e Molas
Industriais Ltda.
São Paulo

São Paulo

QUI XAI)
Ind. Brasileira
•
Cl asse II
iCateS. arcos de pua. arcos .t e serra.
abridores de caixa. alavancas. arrancadores de pregos, a la rgadores. a!mocoifas. arcos para , ma. brocas, betuma.
deiras. bitz. badames. chaves fixas,
chaves estrela chaves combinadas, chaves para velas, chaves oara disaribui.
dores. chaves soa:iates, chaves ingle
sas, chaves cres:entes, ca t raca para
soquetes cabos para soquei ..ea chaves
de fenda, compassos, calibradores. chaves "alieis". chaves nara tubos,. chaves combinadas caixas para ferrarei).
sinetes, cutelos para açougac fros. estas corta vergalhões, cOrta tsbo. cosquadros, escariadores, formões, goivas, ferros de pua. ferros para plainas
frezas, furadeiras manuais, facas. facões, g rozas, grampos para carpinteiro, limas, martelos, machos, mandris placas (ferramesta para mecânica),
plainas, raspadeiras, recartdhas. serras.
serrotes, sutas, saca polias, trados, traçadores. tarrachas para tubos, tarrachas
para ferros, tesouras, torqués, vazadores e verrumas

Classe 11
Para distinguir: Artetatos de estiais:
Arruelas. catracas. curvas de retinia°.
encanamentos, ferragens paro capuz
de automóveis, ferragens pata tetos de
cabine de caminhões., levantados para
vidros de caminhes, automóveis e para
veiculas em geral, luvas para bombas
dg gua, mancais para broras, porcas.
pernos. peças para amortecedores de
choques, parafusos especiais. Peças
para barra de tensão. term'nals. Peças para fre,os. peças para mecanismo
de parida: botões de metal (start),
parafusos alongados para afixar o
motor de partida. peças de metal que
protege e envolve o motor de partida.
Peças para molas dianteiras e trazeirasr
grampos, folhas de metal que protege
e envolve as molas contra o pó e ferra.
gem . Pinos excêntricos, pinos de molas. calotas. peças para ponta de eixo
dianteira, luvas de metal rosqueada
para tinir as partes laterais do eixo.)
Retentores de metal, suportes para vidros, alicates, alavancas. ruruelas. arrebites, correntes. chaves de parafusos,
chaves de fenda, chave ingle sa dobradiças. chaves calotas. grades supera
calotas, frisos, enfeites de metal. eu.,
gares. esguichos, fechaduras molas para
pontas, martelos, parafusos porcas.
vadeiras .trisco. matrizes, ficando expressamente excluidos quaisquer artigos que selam partes Integrantes de
velculos ou máquinas

GRAM--BRAS
Ind. Brasileira
Classe 21
Para distinguir. Veiculos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amor.
tecedores, alavancas de câmbio, barcos
breques. braços ara veiculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores carros-berços, carros.
tanques, carros-irrigadorea, carros, car.
roças, carrocerias, chassis, chaas circulares para veículos, cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de diroção
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para velcvlos,
rodas liara veículos, selins, Moldes, tirantes para velculos, vagões, veloclpe.
des, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros. toletes para carros

BALEIA
Ind. Brasi l el. ra.
Classe 50
Impressos
Termo n.° 641.894, de 20-5-1964
"Retlav" Indústria e Comércio de
Produtos Químicos Ltda.
São Paulo

R ET LAY
Ind. Brasileira
Classe 1
Azul da prérsia, azul . ultr alar, alumínio em pó para pintura. ácido nítrico,
alume% água oxigenada, água raz. álcool para fins industriais, alvaiade.
anti-corrosivos, ácido arsênico, brilhantes a óleo, brornoreto de amanio. bicromatos. cloreto de sódio. cloreto de
amónio, cloreto de potássio carbonato
de sódio, corantes para uso na indústria
tr1neral. creosoto para indústria, carbonato de magnésia, cloreto de zinco.
cloreto de cálcio, esmaltes. goma-laca
preparada, glicerina para uso na indústria, hiposolfito de sódio, todureto
de amônia idrosolfito, laca, massa ã
base de óleo para correção de pintu-as.
tt)rato. óleos. potássio de sódio, potássio para uso na indústr ;a, secantes
para tintas, sais de arsênico usados
na indústria, sulfatos, tintas tintas •
álcool. vernizes a álcool
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Têrmo n.0 641.895, 'de 20-5-1964
"F.G." Decoraçaies Ltda..
São Paulo

F.G.
Ind. Brasileira

enzro n.* 641.902, de 20-5-1964
Credi-Nardo Lida .
Saiu Paulo
„

CAMINHO CERTO'
PARA O HOVEM
.-.
•ELEGANTE'
- Classe' 36
O

Classe 40
Móveis em geral de metal, •vidro, de
aço, madeira, estofados ou 'não, incluFrase de propaganda
sive móveis ara escritórios: Armários,
•artráalos para banheiro e para roupas
Termo 0.9 641.903, de 20-5-1961
usadas, almoadas, • acolchoados para Regatinho
Administração e. Particimóveis, bancos, balcões, banquetas,
pações Ltda..
bandejas, domiciliares, berços„aiombos,
São Paulo
cadeiras, carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para -sala de jantar e sala de visitas,
REGATINII0
conjuntos para terraços, jardim e praia,
Ind. Brasileiraconjuntos de armários e gabinetes para
Classe 50
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
Impressos•
giratórias, • cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas Tarmos ns. 641.904 a 641.906, de
dispensas, 'divisões,- divans, discotecas.
20-5-1964
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniPadaria
Ouro
Branco Lida
nhas, estantes, 'guarda-roupas, mesas.
São Paulo
mesinhas, mesinha% para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
4 7URO BRANCO
para quadros, porta-retratos", poltronas,
Ind. Brasileira
poltronas-camas, prateleiras, porta-c.hapéus, sofás, sofás-camas, 'travesseiros e
vitrines
' Classe 43
Aguas art.ficiais. naturans e -minerais
Tèrmo na 641.896, de 20-5-1964
bebidas espumantes sem álcool. essénAgrícola e Comercia/ Itapanhad Ltda. , cias para refrigerantes, água tônica
São Paulo
soda limonada., guaraná laranjadas. limonadas, sucos de trutas gazeificadas
ITAPANHAtt
limonadas, sucos de trutas gazeifiInd. Brasilelra
cadas e xaropes
.Classe 42
Para _distinguir: Aguardentes, aparai
Classe 50
vos anis, bitter, brandy, conhaque, cerImpressos
vejas fernet, genebra, gin, kumel, licoTèrmo na 641.898, de 20-5-1964
res. nectar, • punch. pimpermint, rhuin
Representações Texteis J. M. Ltda. sacos de frutas em álcool: vinhos. 'vermuda vinhos espumantes, vinhos" qui
São Paulo
nados. whisky
Classe 50
•
Impressos
•
J.M.

Ind. BrasileirN

Classe 22
Cânhamo em fio ou em linha, estambre
de 'seda ou de là, fios de algodão
celulose, juta, lã, linho, plástico raiai;
rayon, seda natural para tecelagem
ou uso comum juta em fio ou em linha,
IA torcida, linhas em meada ou novelas. linhas brilhantes, linhas para -bua
dai, para costura, crochet ou triccra
gem, linhas em meadas ou novelas.
meadas, retrozes
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-Têrmo n.0 641.907, de '20-5-61
Afia/azem Três Redondos Ltda.
São Paulo

TRES REDOUDOS •
Ind. Brasiieire

petit-pois: ps'tilhas, pizzas, pudins:
queijos, rações balanceadas para ani•
ama, 'requeijões, sai, sagu, sardinhas.
sanduíches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes. .sucos de tomates e' de
fnaas; torradas, tapioca, tâmaras. talha_
rim, tremóços, tortas, tortas para ah
mento de animais e aves. torrões,

tès:

- Termo a.? 641 . .908, de 20-5-61
COrtire251 e Tapetes Marechal Ltda.
São Paulo

sas. revista.' Propaganda em rádio,
televisão, 'jornais, programas radiofônicos, peças teatrais • e cmematográficas'
e revistas impressas
Tanino n.0 641.921, ale 20-5-64
ladústria e Comércio de Alimentação
Saia' Ltda.
Saia Paulo

• SINAL
Ind. Brasileira

INSAREC H,14
Ind. brasileira

Classe 41
Substáncias ai:mentidas e teus prepaClaase 34
Cortinas, aorta-lados, capachos, encera- rados. Ingredientes de alimentos. Es' • sências aliMenticias
dos, passadeiras, e tapetes
Tann° na -641.922, de 20-5-64
Terno n.° 641.909, ae 20-5-64
Quimica "SS" Ltda.
, Panificadora a Conteitaria " Brasil
Sat., Paulo •
Gigante Ltda.
ão Paulo
-

BRASID'GIGANTE

Ind.lrasileira

Classe . /
Para distinguir: Azul da pérs.a, azul
ultramar,' aluminio em pó para pintura,
Impressos
ácido nitricd, alumen, agua oxigenada,
Teria° n.o 6-11.910, de 20-5-64
agua raz, alcool para fins industriais,
Areobras
Comercial e Importadora alvalade anti-Corrosivos, ácido arséni.
Ltda. •
.."• co. brilhantntes a óleo, bromoreto ale
• . São Paulo
anuamo, bicromatos, cloreto de . sód.o.
cloreto de amealha cloreto de potassio.
carbonato de sódio, corantes para aso
OBR.ei.S
na Indústria mineral, creosoto para in• Ind. Brasileira. • dústria,
carbonato .de magnésia, cloreto
.
de - z nco, cloreto de cálcio, esmaltes,
Classes: 1 a 50
goma-laca preparada, glicerina para uso
Titulo
na indiistria, hiposolfito de sódio, iodaTermo na 641.911, de 20-5-64
reto, de amónio, idrosolfito, laca, massa
• Istramar — Mercantil e Industrial • à base de óleo para correção de p:ntuI Ltda,
ras, nitrato, óleos, otassio de sódio,
São Paulo
potassio para uso 'naindKstria, secantes
para tintas, sais da arsênico usados na
•INTRANIAZt
Indústria, sulfatos, 'antas tintas a alcool.
íni.
'•
vernizes e alcool
•
-"amo n.° 641.923, de 20-5-64 Classes: 1 a 50
Quimica "SS" Ltda.
•
!Titulo
São Paulo
Térroo n.° 641.912,- de 20.5-61
Sulina *— Mercantil e Industrial Ltda.
. QUI/UCA SS l/PDA
. .
.•
São Paulo
SU,P.11aa
•
Ind.:brasileira
Nome comercial
• Classes.: 1 a 50
Tiamo• n.° 641.924, de 20-5-64
' Titulo
•
Indústria de Etiquetas "Ibérica" Ltda.
São Paulo
Têrmo n.0 641.913, de 20-5-64
Soei...1., Sociedade Industrial de Plásticbs Ltda..
• "São Paulo
•
TOCADOR
E3RASILEIRA

- Classe 50

nrasileira

Classe 41 .
Alcachofras. aletria, alho, aspargos.
açúcar' . alimentos paar animais. amido
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite, azei
tonas, banha, bacalhau, batatas. balas
Termo a.° 64 / .899, de 20-5-1964
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
Bar e Café Romlgra Ltda .
café em pó e em grão, camarão, canela,
São Paula
em pau e ena pó, cacau, carnes, chá
Ind. Brasileirs
caramelos, chocolates, confeitos, crava
GRA,
•
Casse 48
cereais, cominho, creme de leite, cremes
.L
Ind.. .brasa.eira
Pentes e escovas para cabelo
alimentícios croquetes, compotas. canClasse 41
Oca coalhada, castanha, cebola, condi.
Termo n.9 6'11.919, de .20-5-64
Lanches de: mortadela, salame, presun- atentos para alimentos. colorantas
Britânfa — Marcas e Patentes
to, queijo, salsichas e churrascos
chouriços, dendê, doces, doces de fruSão Paulo
tas, espinafre, essências alimentares, emTermo n.° 641.900, de 20-5-1964
padas. ervilhas, enxovas, extrato de toC.élio Tavares Teixeira
mate, - farinhas alimentícias, favas, fé
BRITANIA
São Paulo
calas, flocos, farelo, fermentos, feijão
• KAIICAS E
figos, frios. frutas secas naturais e cris• PATENTES
FAaRLIate I A
talizadas; gricose, goma de mascar, gor• VILA HM=
• Nine- cala
duras–granulas, grão de bico, gelatina
goiabada. geléias, herya doce. herva
Terna) ti.° 641.920, de 20-5-64
Classe 3 • •
mate, hortaliças, lagostas. linguas, leite
Britânia
Marcas e Patentes
Produtos farmacêuticos
condensado, leite em pó. legumes em
•
São Paulo
conserva, lentilhas. linguiça, louro. masTérmo n.0 641.901, de 20-5-1964
sas alimentícias, mariscos, manteiga
Areias Vieira S.A,
BRITANIA margarina, marmelada. macarrão, masInd.. Brasileira
São Paulo
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- •
sas para mingaus, molhos. moluscos
Classe 32
~tarda, mortadela, nós moscada noInd. Brasileira
zes; óleos comestiveis. ostras. ovas. Almanaques, anuários, álbuns impresClasse 16
paca piaos. prlinés, pimenta, pós -para sos, cartazes, catálogos, jornais nacio•
Areias
pudins, pickles, peixes, presuntos, pa nais e estrangeiros, pubacações impres-

"IBERICA"
Classe 36
Etiquetas de pano

Tartno na 641.925, de 20-5-64
Clímax — Comércio de Meias e
• . Malhas Ltda.
São Paulo

."CLIMAX"
IND. BRASILEIRA
•
.Classe 36
Para distiNluir. Artigos de vestuários
roupas feitas em geral: Agasalhos.
-ventais. alparcatas. anáguas, blusas.
batas botinas, ,
boinas babadouros. bonés. capacetes, cartolas, carapuças. casacão coletes., capas, dales.
cacrecols. • calçados, chapéus, eintos,
cintas combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
•

DlARIO OFICIAL (Seção III)

Sexta-feira 1 1
cuecas, ceroulas. colarinhos cueiros
laias, casacos, chinelos. dominó', acharpes, Santas.as, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas., laquês,
luvas , ligas, lenços, mantõs. meias
Inaleis, mantas. mandrião, mantilhas, pa.
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos. perneiras. quitarmos, regalos.
robe de chambre, roupa°, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho sandálias
mutues, shorts. sungas, tolas, ou slacks
tater, toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
•
-1Termo n.° 641.926, de 20-5-64
Separe • — Administração e Empreendimentos Técnicos Ltda.
São Paulo

encanatórias, espuladeiram torcedeiras.
picadeiras, rolos e toletes, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
Papel e máquinas de impressão, dinanirm
• receptáculos
Têrmo n.° 641.929, de 20-5-61
Marcenaria Parthenon Ltda.
São Paulo
.

PARTRENOn

IndUstrio Broolloil:

Classe 26
Artefatos de madeira sal geral: Argolas. algudares, armações para balcões
e para vitrines, artefatos de madeira
para caixas, tppurae, bandejas, barris,
baldes, batedores de carne, caixas, caiSEPAZE"
xões, caixotes, cavaletes, cunhai, cruJ:iid. BrosileirA
zetas, cubas, caçamba, colheres, cestos
para pau, cepos para cozinha, cabos
Classe Si)
para ferramentas, cantoneiras, engraPara distinguir: O timbre de todos os dado..
estrados. amarinhas, estojos, em.
seus impressos comerciais
premecteeras, embalagens de madeira,
escada formas, gaiolas, guarnições
Termo n.o 641.927, de 20-5-64
para porta-blocos, guarnições para maAugusto Cezario Garcia Júnior
São Paulo
tinas, guarnisões de madeiras para
utensílios domésticos, grfoa. malas de
madeira, palitos, pratos pipas, pinos.
puxadorea, prendedores de roupas, pedestais monograma., palitos, pasinhas.
garfinhos e colheres para sorvetes, palitos para dentes, táboas de passar roupa& táboas de carne. tonéis. torneiras,
tambores, tampas, suportes de madeira.
rodinha, rolos, rosários e vasos

-AUXr.
-41iff,•rri:Te=

Tema orao 641.930, de 20-5-64
"Douzan" Indústria de Móveis, Mar.
cenraia e Carpintaria Ltda.
São r

D O Z
Classe 41
Para distinguir: Café em grao, torrado
e moído

Indalstria Brasileira

Classe +0
Termo n.9 641.928. de 70-5-64
Ramatil Importação e Exportação Ltda. Para distinguir: MoVeis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, estoSdo Paulo
fados ou não, inclusive moveis pata es.
criterio. Armários. arrnarios para baRATIIm
nheiros e para roupas usadas, ahn.rfa
das acolchoados para moveis, bancos
aalcões, banquetas, bandejas. domicilia.
res, berços. biombos, cadeiras, carrinhos
Classe 6
Para distinguir: .Máquinas e partes de para chá e café, conjuntos para 'foradquirias oara todos os fins industriais: mitórios. conjuntos para sala de janMáquinas de rosquear. serras meais!. tar e sala che visitas. coal:iram para
cas. motores elétricos, alternadores. fer- terraços, jardim e praia, conjuntos de
ramentas e placas para tornos. gera- armartos e gabinetes para copa re codores. plainas: máquinas de furar e cen- zinha. camas cabides, cadeiras gira
trar, tornos mecânicos, prensas mecani- torias, cadeiras de balanço, caixa de
mis. máquinas amassadeiras. taisturador rádio, colchões, colchões de mola, disde barro. máquina compressora máqui- pensas. divisõire, &vaus, discoteca. de
nas adotadas na copnstrução e canses- madeira. esprgeuiçadeiras, guarda fontração de estradas. mineração. corte de pas. estantes,, mesas, mesinhas mesimadeira, movimento de terra carretos nhas para rádio e televisam mesinha
• outros fins Industriais. elevadora, má- para máquinas de escrever. móveis pa
quinas desempalhadorm, descascadoras,
ensacadoras ' brunidoras, classificadoras ra tonogra`fos, para rádios e para te
ventiladoras, moinhos nata cereais. !avisam molduras para quadros oneramáquinas, eecadoras, trituradoras. pul- retratos. poltronas, poltronas-camas. praverizadoras fresas, politrizes. Manchas teleiras. preta-chapem, sotas, solas-ca ma, travesseiros Moines
tesouras mecânicas. tupias. máquinas de
abrir chavetas; marteletes, ventiladores.
Tênno n.9 641.931, de 20-5-64
exaustores nata frotas. bombas centra
Gelar — Refrigeração Ltda.
e
a
.
fugas. rotativas, de deslocamento
São Paulo
pistão para todos os fins alicies. caldeiras 'e turbinas. Inletores oara cal&Iras. válvulas e transportadores luCSLAR
tomáticos de alta e baixa pressão.
Ind.
Bre.sileirrt
prensas hidráulicas, martelos medirem:4
Classe à
e máquina lImadorae. máquinas opera.
trizes rotativas ott cortadoras para usa. Para distimrair: AcemL ql..tes eler;.icos
nar ferro *aço • b ronze. &ominas para alarmas- elétíco‘ , alto-lalantes, arnpetridestreo Je ter .n, tritren. tirdicie'ras, rimet-os, • ampli.r.caclores para railios

ind. jirasliefra
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aparelhos de iluminação, aparelhos de
Termo n.° 641.939, de 20-5 64
televisão, aparelhos de ventilação para
Metalúrgica Megel Ltda.
São' Paulo
edificlos, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-dinelralcos, aparelhos para barbear, aparelhos para insLUZ PARA NOITES.
talações telefônicas, aparelhos para onSEM LUZ
dular ou secar cabelos, aparelhos para
pastenrização de leite, aparelhos para
Classe 32 •
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiFrase de propaganda
radores de pó, benjamins, bobinas elétricas; caixas de derivação, campainhas
frermort as. 641.940 a 611.942, de
elétricas, comutadores, condensadores
20-5-64
elétricos, conectores, enceradeiras. es- FAbalre de Parafusos São Leopoldo
tufas de aquecimento, estufas para conLtda,
servar alimentos, estufas para secar rouSão Paulo
pas, ferros elétricos de e ngomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos, ' fogões, fórnos, galvanómetros.
hidriSmetros. Indicadores automáticos de
nivel de água, instrumentos medidores
de energia elétrica, Instrumentos Selefó!RICO" interruptores, irradiadores, Ião:Indústria Braadefra
padas, liquidificadores, manômetros, mi=fone& pick-ups, pilhas elétricas, ie•
captores de rádio, refrigeradores, ralais,
ama. 11
relógios, reostatos, telefones, termosta- ?Imagens terramentas itbds espétos tomadas, transformadores, válvulas cie, cutelaria em geral 1 outros artigos
Para rádio, válvelas para aparelhos de de metal não incluidos em outras ciastelevisão, ventiladores e voltimet.os blies, argolas, armações de metal, abrisei: Alicates, aldravas, arruela, arre*
Terra° n.° 641.932, de 20-5-64
Aires — Indústria e Comércio de dores de latas, arrames lisos ou farpa.
doe. aparelhos de chá • café, assadeiArtefatos de Borracha Ltda.
ras, açucareiros, brocas, bigornas, baiSão Paulo
xelas, bandejas, bacias, baides, bombomerca bules, colheres para pedreiros,
camisas para zilindros e trilhos, cadeaIn d."
. fe si 1 ei ra
dos, correntes, cabides, caixas de metal
para enema, colunas, chaves. enrames,
Classe 36
chaves de am imes, conexões para enSandálias de borracna
canamentos, canos de metal, chaves de
fenda, chaves inglezas. cabeções canta
Termo n.o 641.933 de 20-5-64
coqueteleiras, caixas para acondicionaAdelcio Auto Peças Ltda.
mento de Mimemos, caldeirões, caçaroSão 13.1aál
las, craleiras, cafeteiras, dobradiças,
enxadas. esferas. engates, enfeites para
DELCID
arreios, ele metal para automóveis, esInd. Brasileira,
tribos, formões. espumademas. foices.
ferros para cortar capim, ferrolhos, f a
Classe 2,
-cas,fõerigd lnospa
Peças para Velalk)à
taintnação, ganchos, guarnições de metal garfos, ganchos para quadros.
Termo no 641.934, de 20-5-64
grames para emendas de correias, limas,
Citibloc Ltda.
machadinhas.
molas para portas de corParaná
licoreiros. latas de lixo, Jarras.
rer, martelos, marretas, matrizes, marmitas, navalhas, puas. pás. picaretas. CITIBLOC
pregos, picões, isonteiras, parafusos,
Ind. Brasileira
porcas. pratos, porta-gao, porta-pio,
Classe 16
porta-jóias, paliteiros, panelas, rasteiem,
Blocos de cimento para coma-açame
toldais" ralos para pias, regadora".
serras, serrotes, sachos. sacarrolha& IsTermo n.° 641.936, de 20-5-64
louras, talhadeiraa. torquetato trilho&
Metalúrgica Megel Ltda.
trilhos para elevadores. tenazes, travaSão Paulo
dorra telas de arame, tubos para estao
aamentos. trincos. trilhos para portas.
FALTOU =A'?
de correr, taças, moias para Portas.
Ind.. Bre si leira
vasos, vasilhames ,e verrumas
Classe fl
Classe 32
Para distinguir: Acendedores elétricos,
Frase de propaganda
alarmas elétricos, alto-falantes, amperímetros. amplificadores para rádios.
Termo 11.0 641.937, de 20-5-64
aparelhos de iluminação, aparelhos de
Metalúrgica Megel LoOt
televisão, aparelhos de ventilação para
São Paulo
edificíos, aparelhos elétricos para bm.
alio, aparelhos eletro-dinâmicon, apare
COM E PACLL
para barbear, aparelho* para Insrelhos
talações telefónicas, aparelhos para otai n
COBRIR BOTOES
dular ou aecar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
Clame 32
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiFrase de propaganda
radores de pó, benjamim., bobinas eléTermo ri.* 641.938, de 20-5-64
tricas, caixas de derivação, campainhas
Metalúrgica Megel Ltda
elétricas, comutadores, condensadores,
São Paulo
elétricos, conectem', enceradeiras, estufas de aquecimento, estufas para corar
seroar alimentos, estufas para secar rouA LUZ QUE
pas, ferros elétricos de engomar e de
FAI/PAVA
soldar, filtros de água, fogareiros et&
Micos, fogões, filmo& gaio-az/Arneiros,
C",,,ese "32
hidreenetrot. Indicadores automáticos de
c..!? proNyAant'a
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nível de água, instrumentos medidores ,sas, revista. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofônide energia elétrica, instrument4 a
nicas, interruptores, irradiadores, lám cos, peças teatrais e c.nematográficas
padas, liquidilicadores, manômetros.
e revistas impressas
croiones,, pick-ups, pilhas elétricas, re
Têrmo
n.° 641.947, de 20-5-1964
captores de rádio, retrigeradores,
relogios, reostatos, telefones, termosta- Gráfica Edite:as Publicações Especializadas S.A.
tos tomadas, transformadores, válvulas .
Guanabara
para rádio, válvcias para apare:lios de
televisão, ventiladores e voltímetros
Termo n.° 641 .941, de 20-5-64
Fábrica . de Parafusos São Leopoldo
Ltda.
São edulo
•

ITBRICA DE PKRAPUSOS
SX0 IEOPOLDO LTDA.
Classe 11
Fabrico de parafusos, rebites, porcas,
arruelas, ferragens e ferramentas e
galvanização
Termo' n.° 641.944, de 20-5-1964
Restaurante Penafiel Limitada
Guanabara

O ARQUITETO MODERNO
Classe 32
Almanaques, anuários, albuils impressos, cartazes, catálogos, jornais naco(mis e estrangeiros, publicações _impressas, revista. Prop aganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e c.nematográficas
• e revistas impressas
641.948, de 20-5-1964
Termo
Auto Pôsto Santa Clara Ltda.
São Paulo

SANTA CLARA
INDUSTRIA BRASILEIRA

:PRORROGACÃO

Classe 47
Óleos de qualquer espécie para Iluminação, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-refinado e nãorefinado, com ou sem a mistura de
óleos minerais„ animais ou vegetais,
para a iluminação aquecimento, lubrificação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustíveis provenientes de petróleo

Classes: 41, 42 e 43
Titclo

Termo n.° 641.949, de 20-5-1964
Móveis Estofados "Rizzi" Ltda.
São Paulo

Termo n.° 641.945, de 20-5-1964
Luiz Guimarães Pinto
Guanabara

Industrie Brasileira

127 T-1

Classe 40
Móveis estofados em geral
Termo n.° 641.950, de 20-5-1964
Metalúrgica —
Brassyart
Decorações Ltda.
São Paulo

para caixas, tppume. bandejas, barris,
baldes, batedores de carne, caixas, caixões, caixotes, cavaletes, cunhas cruretas, cubas. caçamba, colheres, cestos
para pães, cepos para cosinha. cabos
para ferramentas, cantoneiras, angradados, estrados, esterinhas, estojos, ex.
escada, formas, gaiolas, guarnições
para porta-btacos, guarnições para cor
tinas, guarnições de madeiras para
utensilios domésticos, ' mios. malas de
madeira, palita. pratos pipas pinos,
puxadores. prendedores de roupas, peaestais monogramas, palitos, pasinhaa.
garRatios e colheres para sorvetes. palitos para dentes, táboas de passar roupas, táboas de carne, tonéis,. torneiras.
tambores, tampas, suportes de madeira,
todinha,- rolos, rosários e vasos

Termo n.o 641.956, de 20-5-1964
Colamarino SA. — Metais e Ligas

M

B RT

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, ao para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em p6, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico: cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente 'trabalhado, ferro ent bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
Termo n..9 641.953, de 20-5-1961
gusa em bruto 4pu parcialmente trabaMobiliadora Morro do "S" Ltda.
lhado, gusa temperado. gusa maleável,
São Paulo
em fôlha, latão em chapas, latão em
oltb
vergalhões, ligas metálicas, limalhas,
MORRO DO " "
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, meClasse 40
Móveis era geral de metal, vidro, de tais em massa, metais estampados,
de metal, lata em Rilha, latão
aço, madeira, estofados ou não, inclu- lâminas
metais para solda, níquel, zinco
sive móveis ara escritórios: Armários,
armário: para banheiro e para roupas
Termo ri.° 641.957, de 20-5.1961
usadas, almo çadas, acolchoados para Colamarino S.A. — Metais e Ligas
móveis, bancos, balcões, banquetas,
SãO Paulo
•
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, 'conjuntos
Z INCON:99 99'
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
Classe 5
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras Aço em bruto, aço preparado, no
giratórias, cadeiras de balanço, caixa doce, aço para tipos. aço fundido, no
de rádios, colchões, colchões de - molas parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
dispensas, divisões, divans, discotecas, refinado, bronze, bronze em bruto ou
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani- parcialmente trabalhado, bronze de
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas, manganês, bronze em pó, bronze em
mesinhas, mesinhas para rádio e televi- barra, em fio, chumbo em bruto ou
são, mesinhas para televisão, molduras parcialmente preparado, cimento mepara quadros, porta-retratos, poltronas, tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha- trabalhando. couraças, estanho buuto ou
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
vitrines
gusa em bruto ou parcialmente trabaTermo n.° 641.954, de 20-5-1964
lhado, gusa temperado, gusa maleável.
Dei Nero E.1 Cia. Ltda.
lâminas de metal, lata eni fOlha, latão
São Paulo
em folha: latão em chapas, latão em
vergalhões. ligas metálicas, lima/has,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel, zinco
..rm

Classe 8
Para distinguir: .Aparelhos de pó, oparelhos de ar refrigeralo, aquecedores,
-abat-jours, alto- Galantes . antenas, baBRASSYART
terias, bus nas, barometros, chuveiros TnclUstria
Brasileira
elétricos, bobinas, condensadores, chaves automáticas, comutadores, chicotes
para automóveis, cabos e codutores eléClasse 11
.trieos, diais, chaves de tomadas, coli- Medalhas, distintivos, pequenos . ratigos
madores, enceradeiras, expremadores e14de metal
Classe 42
tricos. fogões, máquinas fotográficas,
Aguardente de cana
fusiveis, geladeiras, interruptores, isoTermo n.o 641.951, de 20-5-1964
Textihnetal S.A.
ladores, aparelhos de intercomunicação.
* Termo nP 641.955. de 20-5-1964
São Paulo
liquilificadores, limpadores de parabrisa
Metais e Ferragens Dimos Corne-cio e
luzes, traseiras para veiculos, lanternas
Indústria
mostradores, microfcces. mertsmetroa
São Pau'o
TEXTILMETAL'
8
A.
panelas elétricas. aparelhos de refrige.
ração, rádios, refletores, sorveterias
aparelhos de televisão, valvulas, volta
Nome Comercial
metros e velas elétricas
Termo n.• 841.952, de 20-5-1964
Termo n.o 641.946, de 20-5-1964
Galpasa — Galpões Ptulista S . A .
GrOica Editbra Publicações EspecialiSão Paulo
zadas S.A.
Guanabara
A RQUITETURA MODERNA

São Paulo

t_G_ALPASA

Classe 18
Para distinguir armas e munições de
guerra e caça, alfanges, balas. ca .
Classe 32
Classe 16
nbões, carabinas, chumbo, para caça,
Mataariques, anuários, álbuns impres- Artefatos de madeira em geral: Argo zartuchos. espoletas, explosivos, espinacm cartazes, catálogos, jornais nac.°. las, algudares, armaçttes para balcõe:, gardas, fusis. fogos de artifícios, pis
leM e esrameiroa, publimmees !raptes e para vitrines, artefatos de madeira
tolas., pólvoras e revolver

Termo n.9 641.958, de 20-41964
Calil
Filhos
.mato Grosso

,SERvILAR,

Industria Brasi/eira
Classe 41
Gfe moído, torrado e em grão

Termos os. 641.959 a 641.960. de
20-5-1964
Spumar — Espuma de Nvlon S.A.
Indústria e Comércio
São Paulo

SURABEL
Indústria Brasileira
k...iásse
aventais. alparcatas. anáguas, 'ilesas,

e roubas feitas em geral: agasaili
Para, distinguir: Aregos de vestuários
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas. cara
ouças, casação, coletes, capas. chales,
crichecols, calçados, chapéus. cintos.
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cintas, combinações. carpInhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominó; ec.harpes, fantasias fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de Lingerie, jaquetas. lam:Cs,
luvas, ligas, lenços. mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerInas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
alhos, perneiras, quicaonos, regalos,
sebe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
susteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni.
formes e vestidos
Classe 23
Tecidos ao geral. tedaos para confecções em geral, para tapeçarias e para
artigos de cama e mesa: Algodão, alpaca, Cânhamo cetim, caroá, casimiras, fazendas e tecidos de lã em peças.
juta, jersey, aVlon, paco-paco, 'perca.
fina, rami, raion, seda natural, tecidos
plássticos, tecidos impermealizáveis e
tecidos de pano couro e veludos
Termo n.° 641.961, de 20-5-1964
Sociedade Better de AdminIstraçã, de
Seguros Ltda.
São Paulo

Têrmo 9 641.964, de 20-5-1961
Lt.

(Prorrogação)
Churtons Limited
Inglaterra

Transmaringei
Pery Old Bleweed

V.O.B.G

•

e ~-

Classe 42
Whisky (uisque)
Termo n.9 641.965, de 20-5-1964
Dr. Leonardo Chnino Neto
São Paulo

PR ORR OGAÇ ÃO.
CLINICA MEDICO
ClItURGIOA
SÃO SALVADOR
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Terem n.9 641.967, de 20-5-64
Agro-Industrial de Alexandra S. A.
Paraná

Nome Comercial
Termo n.° 641.962, de 20-5-1964
C-E-I-R, Inc.
Estados Unidos da América

Transportador°
IVIaringeá"
Classe 33
Titulo
Termo n.o 641.972, de 20-5-64
Lanches 15 Ltda.
Paraná

LANCHES 15
Classes: 33, 41, 42 e 43
Titulo
Termo n.9 641.973, de 20-5-64
Farmácia Globo Ltda.
' Paraná

farmácia Globo
Classes: 3 e 48

Mil No .111

SOCIEDADE BETTER DE
ADMINISTRAÇ b DE
SFOUROS LTDA.

Termo n.° 641.971, de 20-5-64
Transmaringá — Transportadora
ringá Ltda.
Paraná

Titulo
Termo n.° 641.974, de 20-5-64
Estofados Oro Branco Ltda.
Rio Grande do Sul

OURO BRANCO

Indústria Brasile1r4'
Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral. de
de Alexandra
metal vidro, de aço ou mad,m5 esto.
Classes: 15 e 41
fados ou não, inclusive móveis para e,
italc
critórlo. Armários. armaários para ba
nheiros e para roupas usadas. 'almofaTermo n.° 641.968, de 20-5-64
Classe 50
das. acolchoados para móveis, bancos
Farmácia Santo Antonio Limitada
A prestação de serviço.s que involvem
balcões. banquetas, bandejas. domiciliaParaná
o uso de computadores eletrônicos para
res, berços, biombos, cadeiras. carrinhos
•
de operações, projetos, pesqcisas, anápara chã e café conjuntos para doí.
lises de computações e recomendações
lar e sala de visitas, conjuntos para
referentes às mesmas, sistemas de negóterraços. jardim e praia. conjustos de
cio e de contrõle, simulações, operações
pensas, divisões, disians. discotecas -de
(militares, comerciais e industriais e ourádio, colchões, colchões de mola. diatros) simuladas, planejament.; e programitórios, conjuntos para sala de Mnmação, soluções de roblemas serviços
tôrias, cadeiras de balanço, caixa de
de utilização máxima ou ótima para
Classes: 3 e 48
armários e gabinetes para copa e soterceiros
Titulo
zinha, camas, cabides, cadeiras gira.
madeira. espreguiçadeirasi guarda-rouTermo n,0 691.963, de 20-5-1964
Termo n.o 641.969, de 20-5-61
estantes, mesas, mesinhas. meziSchcrin g Corporation
Cocemar" Comércio de Cereais de pas,
nhas para rádio e televisau. mesinha
Estados tinidos da América
Maringá Ltda.
para máquinas de escrever, móveis paParaná
levisSo, molduras para quadros porta.
retratos, poltronas, poltronas-camas.
prateleiras porta-chapéus. sofás,
sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Clas,e 5
Termos as. 641.975 a 641.977 de
• Um preparado indicado no trartmento
20-5-64
de infecções do trato urinário, de Infeclasse 11
Indústria Gaucha de Implementos e
ções respira tó las. de infecções septiceTitulo
Máquinas Agrícolas S. A. — Agrisa
micas e dermatológicas
Termo n.9 641.970, de 20-5-64
Rio Grarde do Sul
Termo n.° 641 .966, de 20-5-1964
Beneficiados:1 Santo Antonio Ltda.
'Manoel Falis da Silva
Paraná
Paraná

Agro Industrial

,

FARMÁCIA

SANTO ANTONIO

GARAMICINA

Cocemar - Comercio de
Cereais de Maringá

BENEFICIADORA
ADEGA «UNIÃO»'
Class?s 33, 41. 42 e 43

•

SANTO ANTONIO
Classes 4 e 33
Titulo

águas desinfetantes e para fins sant+
tárior, apanha-moscas e insetos (de
goma e plapel ou papelão), álcalis,
bactericidas, baraticidas,. carrapaticidas,
cresol, creosotalina, creosoto, desodorante, desinfetantes, defumadores, ex.
terminadores de pragas e hervas dantnhas, esterilizante,. embrocações para
animais, enxertos, farinhas de OSSOie
fertilizantes, fosfato; Sormicidas,
gantes, fungicidas, glicose para fins
veterinários, guano, herblcidas, inseticidas, insetifugos, larvicidas, microbici.
das, medicamentos para animais. -aves
e peixes, óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes, papel fumegatório, pós inseticidas, paraticidas, fungicidas e desinfetantes, preparações e produtos (meti.
germicldas, desinfetantes e veterinários, raticidas, remédios para fins
veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins agrícolas,
horticulas, sanitários e veterinário;
sulfatos, superfosfatos. vacinas para
aves e animais venenos Contra insetos,
animais
hervas cladinhas
Classe 11
Ferragens, ferrameatas de teda espécie,
cutelaria em gerai e outros artigos de,
metal, a saber: alicates, alavancas, ar..
mações para óculos, arruelas. argolas,
aldravas, armações de metal. abridores
zelas, bandejas, bacias, baldes. bombo.
Uma, colheres para pedreira, correm
tes, cabides, chaves, cremones, chaves
de parafusos. conexões para encana.
'Si) 'sopa-nua, 'sotittipaa :sajnq *azam
deras, açucareiros; broca, bigornas, bal.
de latas, arame Liso ou farpado, assa.
mento, colunas caixas de metal para
portões, canos de metal, chaves de tem.
da. chave inglesa. cabeções, canecas.
copos, eachepots. centros de mesa, cp.,
queteleiras, caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões. caçara.
Ias. chaleiras. cafeteiras. conchas. co.,.

dores, distintivos, dobradiças; enxadas,
enxadões, esferas, engates, esguichos en.
faltes para arreios, estribos, esferas
foices, ferro para cortar capim, ferra.
lhos facas, facões, fechadura ferro Co.
atum a carvao, fruteiras, Nails. farinas
para doces, freios para estradas da
dana; ralos para pias, rebites, regado,.
roa, serviços de chá e café; serras, ser.
!heves, talhadeiras, torquezes, tenazes,
rotes. luchas. sacarrolhas, ceaouras,
aâu. porte-jóias, paliteiro; panelas; rol.
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, garfos, ganchos para quadros, gonzos par*
carruagens: insignias, Umas, laminas. Il.
coreiros, latas de lixo. jarras. machadinhas, molas para portas, molas para
travadeiras. telas de arame, torneiras,
trincos, tubos para encanamertoz. trilhos
'ar aportas de correr, taças tavessas,
venezianas, martelos, marretas, macio
ser. navalhas; puas. pis. Pre gos. Parlo.
fusos, picões, porta..gelo, pas ceu Porta'
turibulos; vasos, vasilhames, verrumai
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, braço*
breques, braços para veículos, bicicle.
tas, carrinhos de mão e carretas, canal.
nhonates„ carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carros.
tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, ccbos de veiculo'
carrinhos para máquinas de escreva
corrediços, para veiculo; direção, deslt.
gadetras, estribo" escadas rolantes, 'Dm
vadores para passageiros e para carga,
Ciasse 2
engates para carros, algos do dire00.
Substâncias e reparações quinsicas Ermos, fronteiras para vefculos, guidãO
na veterinária e para fins sanitários, locomotivas, lanchas, motociclos, mola.%
a saber; adubas, ácidos sanitários, motocicleta; motocarga; moto furgiNgis

:alí a 1 1
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malas mas, UdVIOS. oiubus. para-chosues:
para-lamas, para-brisas, pedais. pantões,
rodas para bicicletas. raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos
rodas para veiculos. selins, triciclos, tirantes para veículos vagões, velocipe
dos; varetas de controle do 'afogador e
acelerador, tróleis. troleibus, varaes de
;- carros. toletes para carros:
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Termo n.o 651.985, de 20-5-61
José de Lobão Portelada Neto
Guanabara

PRORROGAÇA0
RUBRODozp

•

Indústria Brasileira
• Temo n.o 641.978, de 20-5-64
Moinho Nossa Senhora da Misericórdia Ltda.
Classe .3
Rio Grande do Sul
Para assinalar um preparado farmacêutico indicado nas anemias macrociticas
e perniciosas. Tônico reconstituinte e
nas hepatites e em suas manifestações.
Antitóxico

IORENZATTI
iNOUSERIA BRASREIRi
Classe 41
Farinha de trigo

Termos na. 641.979 a.641.982. de
20-5-64
.
Cooperativa de Consumo dos Bancários
do Rio Grasde do Sul Ltda.
Rio Grande do Sul

Classes: 36. 37. 41 e 50
Insígnia
Classes: 36. 37, 41 e 50
Sinal de propaganda
Classes: 36. 37. 41 e 50
Titulo
Classe 50
Para dist nguir. Impressds para uso err
crepues. duplicatas. envelópes. faturas
nótas promissórias, papel de correspondência e recibos. impressos em cartazes placas tabuletas e•veiculos, bilhete.
Impressos

PASA
/ndústria Brasi/eirà
Papelão
Temo n.° 641.984, de 20-5-64
Farmácia Botànica Sertane5a Ltda.

•c2)

N\.4

(b°
c

"tè
4> c."

Nome comercial

mado, preparados em pó, pasta, NU,
Termo n.° 641.990. de 20-5-64
ds. e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da ComnetIca Cientifica, Socledad Anoniem, Industrial 8 Comercial
cutícula; glicerina pertumada para os
cabelos e preparados para descolorit
Argentina
urinas, cilios e pintas ou sinais artifi.
•
mais, óleos para a pele
Termo n.° 641.988, de 20-5-64
Costnetica Científica, Sociedad AnonlMa. Industrial 6 Comercial
esrgentina

«MANINIT»

Termo n. 9 641.986. de 20-5-64
Classe 43
Cosmetica Científica, Sociedad Anoni- Para distinguir: Perfumes, essências, exma, Industrial Es Comercial
tratos água de colónia, água de toucaArgentina
dor, água de beleza, água de quina,
água de rosas; água de alfazema, 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 gorClasse 48: •
durosos e pomadas para limpeza da pePara distinguir: Perfumes. essências, ex.. le e "maquilage", depilados, aesodotratos, água de colônia, água de touca- santas, vinagre aromático, pó de arroz
dor, água de beleza, água de quina, e talco pefumado ou nã3, lapis para
água de rosas, -água de alfazema, água pestana e sobrancelhas, preParados para
para barba, loções e tónicos para os embelezar cibos e olhos, carmim para
cabelos e para a pele. brilhantina. ban- o rosto e para os lábios, sabão e creme
dolina, "batons", co:staticos, fixadores. para barbear, sabão liquido perfumado
de penteados, petróleos. óleos para os ou não, sabonetes, dentifrícios em pó.
cabelos, creme evanescente, cremes gor- pasta ou líquido; sais perfumados para
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage" depilatórios, deso- banhos, pentes, vaporizadores de pededorantes, vinagre aromático, pó de arroz me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e talco perfumado ou não, lápis para e cílios, rum de louro, saquinho perfupestana e sobrancelhas, preparados para mado, preparados em 'pó, pasta, liquiembelezar cílios e olhos, carmim para do e tijolos ara o tratamento das unhas,
• rosto e para os lábios, sabão e creme dissolventes e vesnizes, removedores da
para barbear, sabão liquido perfumado cuticular; glicerina perfumada para os
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó, cabelos e preparados para dsecolopasta ou liquido; sais perfumados para rir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
banhos, pentes, vaporizadores de perfume: escavas para dentes, cabelos, unhas,
Termo n.• 641.989. de 20-5-64
e cílios; dum de louro, saquinho perfu- :"...:asimetica Cientifica, Sociedad Anonimado, preparados em pó, pasta, liquima, Industrial e& Comercial
do e tijolos para o tratamento das unhas
Argentina
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos Para a Pele

«AQUATIN»

Termo na 641.983, de 20-5-64
• Temo n.° 64I.987, de 20-5-64
Pesa — PapelSa Açucaraninha S. A. Gosinetica Científica, Sociedad AnoniParaná
ma, Industrial 8 Comercial
Classe 38
Argentina

« DERMOGRAS
-

Classe 48
Pare 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, bandolina, "batons", cosméticos, fixadores,
de penteados, -petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para . limpeza da
pele e "maquillage". 'depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, Dó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cillos e olhes, carmim para
o rostos para os lálias, sabão e creme
Para barbear, sabão liquido perfumado
OU não, sabonetes, dentifrIcios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume: escavas para dentes,' cabelos, unhas
e eitos; dum de louro. saquinho park'.

Setembro de 1964

CUT1EMBRION

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 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". depilados, desodorantes, vinagre .sromático, pó de arroz
e talco pefumado 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 líquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta JI1 líquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfcme; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, ligaido e tijolos ara o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina Perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolor ir imItas. cílios e pintas-ou sinas artificiais,, óleos para a pele

DEPUROL.
• Clasie 48
Para distinguir: Creme para barbear,
sabão para barbear. dentifricioa, sabões
3e toucador, pentes, esponjas para toucador. perfumes. -cosméticos. águas de
colônia e de toucador, cremes de toucapreparados para limpeza de pele em
%mia liquida, de creme e de -pó, tais
como creme ara limpeza, cremes lubrs.
ficantea. 'cremes amaciadores de tecido,
cremes para bases de maquilage, creme
para a pele, creme para as mãos, creme para os olhos, máscaras de creme
rosa, adstringentes, refrescador para a
pele, loção para a base de magullaae,
loção para dar firmeza a pele, preparados especiais para cabeças de negro:
talco pó para banho, pó para empoar,
para os lábios (batons), pó para o roa.

máscaras e preparados para tingir a
pele, tais como carmin (rouge) em 16rma de creme. maquilage (makeup), base, loção para bronzear, carmin (muge) "partes" maquilage (makeup) para
a perna; preparados para macaglage
(makeup) dos olhos, tala como lápis
para os olhos, embelezadores para os
aios, sombreador para os olhos: loção
embelezadora; desodorantes em fôrma
to, saches de talco (talc sachet), pó de
dor, loções. carmin (muge), bastões
banida e de creme; sais inhalantea, sais
basho, sabão para banho, brilhantinaa,
preparadas ara tratamento das unhas.
e envólucros contendo tua sortimento
de preparados de beleza necessários para tratamento específicos da pIee e recipientes de carmin (muge). pó
Termo n.o 641.991, de 20-5-64
Costmetica Cientifica, Sociedad A noni
ma. Industrial
Comercial
Argentina

KvIvISEIN»
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, eis.
tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina;
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para na
cabelos e para a pele, brilhantina, baiadolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados, -petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para 'limpeza da pele e "maquilage", depilados, desçdosantas, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, Japis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. denti5S-los eu: pó,
pasta ou uquino; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfcme; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cillos, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, líqui'do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolos ir.unhas. cílios e pintas ou sinais adi
ficials, óleos Para a Pele

•

Sexta-feirrt 1 1
rirmo n.' 641.992, de 20-5-64
Cosmetica Cientifica, Sodedad Anonlma, Industrial & Comercial
Argentina

af3060SENW

DIÁRIO OFICIAL (Seção
água de rosas, água de alfazema, água
Para barba. loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gorduroso.' e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilados. desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, 'tipis 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, dentifricios em pó.
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pente., vaporizadores de pariame; escovas para dentes, cabelos, unhas
e olhos rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas:
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para decolorir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, el.
tratos água de colônia. água de toucador, água de beleza, água de quina:
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, batons,' cosméticos, fixadores
de penteados, petróleds, 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 pelumado ou não. lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar ditos e olhos, carmim para
o rostos para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
Têrmo ia* 641.995, de 20-5-64
ou não, sabonetes, dentifricios em pó.
pasta ou liquido; sais perfumados para Incofarma — Indústria e Comércio de
Produtos Farmacêuticos Ltda.
banhos, pentes, eaporizadores de perle
Rio Grande do Bui
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e dna!, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta,
do e tifolos ara o tratT.meato das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina pedumacia para os
cabelos e preparados para dsecola
rir unhas. cílios e pintas ou sinais arti
ficiais„ óleos para a pele

Indústria Brasileira

Têroso n.° 641.993, de 20-5-64
Lu:retina Cientifica, Sodedad Anoni- Substâncias e C/asse 3
preparações farmacêutima, Industrial 6 Comercial
'
cas uradas na medicina e na farmácia
Argentina
Timo n.° 641.996, de 20-5 64
Ir cofarma — Indústria e Ccenérclo de
Produtos Farmacêuticos Ltda.
Rio Grande do Br.'
Ciaste 48
Para distinguir: Pedi:nes, essências, extratos água de colôni3.. água de toucador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e paia a pele, brilhantina. bandolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pe
le e "maquilage", depilados, desodo
mates, vinagre aromático. pó de arrue tako pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados pare
embelezar cílios e olhas, carmim para,
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. saoão liquido perturnado
Classe 3
ou não, sabonetes, dentifrícios em Pó.
pasta ou. liquido. sais perhunados para Substancias e preparazaies farmacêutibanhos. pentes. vaporizadores de perls cas ti:, adal es ened iCtrI P e na farrnácia
me: escovas, para dentes. cabelos. unhas
rereno n.o 641.997, de 20-5-64
e cílios, rum de louro, saquinho rtu
Retrdas Vannucci Ltda
prado. preparados em pó. pas:a. licp7;
São Paulo
IU e tijolos ara o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular: glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo'ir unhas, :lhos e pintas ou anais arti
lidais, 61ros para a pele

DERMOCLAIR »

Termo n.o 641.994. de 20-5-64'
Cosmetica Clentifica. Sociedad Anord.ma. Industriai 15 Comercia)
Argentina

e brama
Indústria Brasileira
Classe 4.3
Para distinguir: águas minerais naturais ou artificiais, sifão, soda, jun
tônica, refree:os gasosos ou não es.
pululantes ou tão, naturais ou artifidais, xaropes seus álcool para refraseia, de frutas, flores e raizes, semeia,
tas, plantas, ou de essências suco ou
extrato das mesmas naturais ou artificiais, iefrescos de limão, laranja tamarindo, guaraná, . hortelã, abacaxi;
ou enanax, groselha, caju e de outras
plantas ou frotas e guaraná espums.-te

• 1as. 43
Iranjada

3:.."2 3

duras, grânulos. grão de hieo. gelatins
goiabada, -geleias, berva doce. her.a
mate, hortaliças, lagostas línguas leite
condensado, leite em pó. legumes eu,
conserva. lentilhas. linguiça. !ouro, massas alimentitlas, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão. Inassa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mórealela, nós moscada, noma, óleos comestiveis, ostras, . ovas,
pães, patos, prlines. pimenta. pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês. petIt-pois. astilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas pata
mais, requeijões, sal, sagu. sardinh .
sauduiches, salsichas, salames. sopas latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
fuma; torradas, tapioca. tiimaras, talha_
rim. tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves. torrões,
. toucinho e vinagre •
Termo n.9 642.001, de 20-5-64
Rego 6 Cia. Ltda.
São Paulo

• Têrmo n.° 641.999, de 20-5-64
Indústria e Comérdo de Bebidas
Panada Ltda.
•

Indústria Brasileira
Coasse 43
Para distinguir: águas minerais artificiais. saldo de çana, laranjada. limonada, soda lanonad e guraná engarrafades. refrescos de abacaxi, groselha, la-

ia:Oda, limão, tamarindo. caju
Têrmo n.o 642.000, de 20-5-64
Tuciana Agro Industrial Ltda.
Esp:rito Santo

Classe 43
Soda limonada
Termo n! 642.002, de 20-4-64
Rego 6 Os. Lida
São Paulo

realeommaina.unia

MIO*. CIA.II.TO A .
etvoriorameair exam,glé
TUPA•LII.P11

~um em
a nauelest

Classe 43
Soda laranjada
Classe 41
Alcachofras. aletria, rilho.- aspargur

açúcar, alimentos pear animais, amido
amêndoas, ameixas, amendoim araruta
arroz, atum, awia, avelãs, azeite. azei-

Terno a.° 642.003, de 20-5-1964
Rego fs Cia. Ltda
São Paulo

tonas. banha, bacalhau, batatas baias

biscoito& bombons, bolachas. baunilha

café ens pé e em grão, camarão canele
em pau e em cacau, carnes chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho. creme de leite, cremes
alintenticios croquetes, compotas. can-

caca coalhada. castanha. cebola. coo&

01310TOTAL»
1,2asse Tb
Para distinguir: ReThilleS. essências. ex.
tratos água de colônia, água de toucador, agua de beleza, água de quina.

Termo a.• 641.998, de 20-5-64
mão Ribeiro de Araujo
São Paulo

Set.-.11-:hro

mentos para alimentos et:Imantes.
chguriços. dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências aliem:tares eu
padas. ervilhas. enxovas. extrato de tt1
mate, farinhas alimenticias. ,favas, ta
cuias flocos, tardo fermenta.. Leilão
flgos frios, frutas secas naturais e crie
tafiradas; micose. goma de mascar, gor

Classe 43
Guaraná

3

• 3384 Sexta-feira 11

alaareen

Têrmo mo 642.004, de 20-5-1964
Comércio e Indústria Gamam Ltda.
São Paulo

MARIO OFICIAL

de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televiI são, mesinhas para televisão, molduras

não 111)

Setembro de 1964

o.* 642.013, de 203-1964
&Der S.A. — Laboratório

Farmacêuticos
Sao Paulo

para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo 12-13 642.010, de 20-5-1964
Dr. Edymar Vargas de Oliveira
Guanabara

PROSHOGAÇA.0

Nane Corner;ial
Térmo n.t 642.005, de 20.-5-19b4
Ottani ca Médica Farmacêutic;, á

ISÔROLEITE

Guanabarà

Classe 48
Para. distinguir: Pertumes, assadas.- extratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
Industria Brasileira
água de rosas, agua de altazema água
para barba, loções e tónicos para os
PRORROGAÇÃQ
cabelos e para a , pele. brilhantina, ban.
tonna. "batons". cosmet cos, fixadores
Classe 3
de
penteados, petróleos, óleos Iara os
Um prodcto farmacêutico ind caáo no
cabelos, creme evanescente, cremes gortratamento das conjuntivites
durosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilagel, -depilatórios. desodoTêrmo a.* 642.006, de 20-5-W.4
rantes, vinagre aromático pó de arroz
Stella Gobo Bergamo
e talco perfumado ou não, lápis para
São Paulo
pestana e sobrancelhas, preparados para
°GT A - V II i A"
embelezar cílios e olhos. cartam . para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Industrio Brasileira
para barbear, sabão liqu.do pe./turrado
PRORROGANO
ou não, sabonetes, dentitricios em pó.
pasta ou liquido; sais pertumaaos para
Classe 42
banhos, pentes, vaporizadores de perta
Aguardente de carta
me: escearaS para dentes, C4bei0b unhas.
e cibos; rum de louro, saqu(nta pariu
Têrmo n.° 642.007, de 20-5-1.964
nado preparados em pó, ¡Juta, liquiS.
N.
Instituto Químico Campinas
do e tijolos para o tratamento das unhas.
São Paulo
dissolventes e vernizes, rem:Ar...fores da
cuticulari gicerina perfumada para a
os cabelos e preparados para descolorir unhas, cibos e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele

OfTOPROPION

Indústria irwaeuetra
Classe 48
Lb; creme de ostra para toucai a.

Cl

Termos os, 642.008 e 642.a09, de
20-5-1964
Ayrton da Cunha Freire
Guanabara

Classe 50
impressos em geral relacionados ao fabrico, compra e venda de móveis de
todo e qualquer tipo inclus've estofado
troa Cinemas e outras diversbes.
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo!-adas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas. domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrrinids para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para saia de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
gira tór.:as, cadeiras de balanço, caixa
do rádios, colchões. colchões de molas
, ners, Pvisões, divans. discotecas,

ggb.

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado nas
infecções (estreptococos, gestafilacocas)
Têrmo n.° 642.014, de 20-5-1964
Byron Industrial Farmacêutica Ltda.
Rio de Janeiro

inostria madeira
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado nas
fzepatopatias e outras processos propensoso a síndrome hiperamoniemia
Termos- os. 642.015 e 642.016, de
20-5-1964
Indústrias de Pneumáticos Firestone
Sociedade Anónima
São Paulo

lefones, borrachas para carrinhos industriais, borracha para amortecedores,
bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, .Omaras de ar, chupetas coe.
dões massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de borracha, chapas e centros, de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, deseroupideiras,
discos de mesa, descanso para pratos.
encostos, êmbolos, esguichos. estrados,
esponjas de borracha em quebrajacto
para torneiras, fios de borracha lisos.
fôrmas de borracha, guarnições para
móveis, guarnições de borracha para
automóveis, guarnições para veiculos,
lancheiras para escolares. .ãminas de
borracha para degraus, listas de borracha para janelas e para portas. lencólli
de borracha. manoplas. maçanetas, protetores para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal de aceierador, pedal de partida, paras para businas,
pratinhos, pneuenaticos, pontas de borracha para bengalas é muletas, rodai
massiças, rodízios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal de oreque. sesecabaio e isoladores, suportes, semi.
pneumáticos. suportes de 'cambio, sanfonas de partida. saltos, 5013..., e solado.
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e telel&
nicos, travadores de porta. tildas
tubos, tampas de borracha para conta
gotas, tinas de borracha para elaboraçai
de , substâncias quimicas
Têrmos os. 642.017 e 642-.018, de
20-5-1964
Indústrias de Pneumáticos Firastone .
Sociedade Anónima
São Paulo

FERNÃO DIAS BARRA FUNDA
.INDUSTRIA BRASILEIRA

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 21

Classe 21

Para distinguir: Veicalos e suas partes Para distinguir: Veiculos e suas partes

integrantes: Aros para bibicletas, auto- Integrantes: Aros para bibieletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amor- móveis, auto-caminhões, aviões, amorrérmo n. o 642.011, de 20-5-1964
tecedores, alavancas de câmbio; braços. tecedores, alavancas de câmbio, braços.
Laboratório Yatropan S ,A.
breques, braços para veiculos. • bicicle- breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, cami- tas, carrinhos de mão e carretas, camiSão Paulo
nhonetes„ carros ambulantes, caminhões nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carros- carros., tratores, carros-berços, carrosPRORROGAÇÃO
tanques, carrosarrigadores, carros, car- tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas cir- roças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, ccbos de veiculos culares para veiculos, cebos de veiculai
carrinhos para máquinas de escrever carrinhos para máquinas de escrever
THEOTILIN
corrediços, para veículos. direção, desli- corrediços, para veículos. direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga, vadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção. engates para carros, eixos de direção.,
freios, fronteiras para veículos. gaidão freios, fronteiras para velculos. guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas. icicomotivas, lanchas, motociclos, mola"
INDOSTRIA BRASILEIRA
motocicletas, motocargas, moto furgões motocicletas, motocargas, moto furgões
manivelas, navios, ônibus, para-choques, manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,.
. 'Classe 3
•
rodas
para bicicletas, raios para bicicle- rodas para bicicletas, raias para bicicleUm proãuto farmacêutico indicado no
tas,
reboques,
radiadores para veiculos. tas, reboques, radiadores para veículos,
Um produto farmacêutico empregado
rodas para veículos, selins, tricicles, ti- rodas para veículos, selins, tricicles, ticomo diurético
rantes para velculos -vagões, velocípe- rantes para veiculOs vagões, velocipe-,
des, varetas de controle do afogador e des, varetas de controle do afogador e
Têrmo si 642.012, de 20-5-1964
Buller S.A. — Laboratórios
acelerador, tróleis, troleibtts, Varaes de acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Farmacêuticos
carros, toletes para carros
•
São Paulo
Classe 39
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha, Para distinguir: Artefatos de .borracha
borracha, artefatos de borracha para e latex: arruelas, argolas, amortecedcveículos, artefatos de borracha não in- res, assentos' para cadeiras, borrachas
cluídos em outas classes: Arruelas, ar- para aros, batentes de cofres, buchas de
batentes de portas, batenlndhstria Brasileira -‘ golas, amortecedores, assentos para ca- estabilizador,
deiras, borrachas para aros, batentes de tes de chassis, bicos para mamadeiras.
cofre, buchas de estabilizador, buchas1 braladeiras, bocais, bases para telefo' • dasse 3
buchas para jumelo, batente de porta. nes, borracha para carrinhos, indusUm produto farmacêutico indicado nas batente de chassis, bicos para mamadei- triais, borracha para amortecedores baiInfecções (estreptococos, gestafilococot) ras, braçadeiras, bocais, bases pari te- nhas de borracra para rédeas, cochila
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dular ou secar cabelos, aparelhos para
Termo o' 642.022. de 20-5-1964
de motores, câmaras de ar, chupetas,
pasteurização de leite, aparelhos para
(Prorrogação)
cordões maciços de borracha, cabos
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiFarbenfabriken
Bayer
para teramestas. chuveiros, calços de
radores de pó, benjamins, bobinas eé.
Aktiengeseffschaft
borratam. chapes e centros de mesa,
tricas, caixas de derivação, campainhas
Alemanha
corras da borracha. capsulas de borraelétricas, comutadores, condensado es
borracha
para
máquinas,
4.
1
içus
je
cha,
elétricos, conectores, enceradeiras, esaupos de borracha para 'leio& dedeiras.
PRORROGAÇKO
tufas de aquecimento, estufas para condesentupideiras. discos de mesa, desservar alimentos, estufas para secar roucanso para talheres, encostos, embolos,
pas, ferros elétricos de engomar e de
esguichos, estrados, esponjas de borsoldar, filtros de água, fogareiros eléra:na. quebra-jacto de torneiras, fios
tricos, çagões, fôrnos, ealvanômetros,
Classe 3
de borracha lisos, torrnas de borracha,
hidrômetros, indicadores automáticos de
gua (lições , para móveis, guarnições de Um produto farmacectico indicado em nível de água, instrumentos medidores
formas
de
sífilis
e
todos
os
estados
borraana para automóveis. lancheiras
de energia elétrica, instrumentos telefóTermo n.° 642.025, de 20-5-1964
para escoladas lam'ims de borracha pa.
nicos, interruptores, irradiadores, Mime
Editeira
Libra
S.A.
—
Gráfica
ai degraus listas de borracha para paPadas , liquidificadores, manômetros,
São Paulo
crofones, pick-ups, pilhas elétricas, relas. monoplas. maçanetas, protetores
ceptores de rádio, refrigeradores, retais,
aara para-lamas. projetores de paraachorelógios, reostatos, telefones, termostalues, pedal ara acelerador e partida, pc.
tos tomadas, transformadores, válvulas
ras para buzinas, pratinhos, pneumátipara rádio, válvclas para aparelhos de
:os, pontas de borracha para bengalas
televisão, ventiladores e voltimatros
e muletas, borracha ara. aros, rodas
Classe 9
naciças. aodizios, revestimentos de borPara distinguir: Instrumentos de ritimo
racha, rodas de borracha para móveis
musical e suas partes integrantes: acortantonas de vácuo, suportes, semi-pneu.
deão, arcos bandolas, bandolinas, bom.
ciáticos, suportes de cámbio, saltos, solasses: 25, 32, 33. 38 e5 O
bo, bongó, banjos, baterias, contrabal.
las e solados dr borracha, surdinas de
Insignia
xos, cordas para instrumentos musicais,
borracha para aplicação sos tios telecuicas: caixa de rufo, clarinetes, cavaTermo n.° 642.026, de 20-5-1964
tónicos e telegráficos, tampas de borquinhos. castanholas cravelhas para insriaguipamentos e Instalações
racha para conta-gôtas, e tinas de portrumentos. cordais, cornetas, clarins, esIndustriais Tudo S.A.
racha para elaboração de substâncias
São Paulo
tojos para instrumentos musicais, estan•
quimicas
darte, fagote, flautas, gaitas, guitarras.
Térmo n.° 642.019, de 20-5-1964
gonzOs, harpas, harmonicas, mactta maEQUIPAMSNTOS E INSTALACiba Société A wnyme (em alemão:
tacas, ocarina, orgãos, pifano, pandeiÇOES INDUSTRIAIS Tuura s/k.
Ciba Aktienw alIschaft) (em inglês:
ros, palheta, pianos, pianolas, pratos,
C oa Limited)
pistão. rabecão, realejos surdos, surdiSuiça
nas, saxofones, timbares, tamborins.
Nome Comercial
trombones de varas. trombones, tarra.
Termo n.o 642.027, de 20-5-1964
chas, tambores triangulos, violas, vira.
Granias II 8 N do Brasil Ltda.
ião, violino e viononcelo
São Paulo
Classe II
Ferragens e ferramentas de teala espécie, cutelaria em geral e outro.. amos
de metal não incluídos em outras clasGRANJAS H & N
ses: Alicates aldravas. arruelas, arraDO I BRASIL LTDAo
ses: Alicates aldravas, arruelas arredores de latas, arrames lisos ou farpados. aparelhos de chá e cate, assadeiNome Comercial
ras, açucareiros, brocas, bigornas, baixelas, bandejas, bacias, baldes, bombo.
Termo n.9 642.028. de 20-5-.1964
Main-a dos Criadores — Gráfica e nleres bules, colheres para pedreirus
camisas para cilindros e trilhos. cadea.
Propaganda Ltda.
dos, correntes, cabides, caixas de metal
Paulo
São
para °ruam colunas,. chaves, cremones
chaves de ara 4usos conexões para enEDITORA DOS CRIADORES-GRÁClasse 3
canaraentos, canos de metal, chaves de
FICA
E
PROPAGANDA
LTDA.
Um preparado faranaceutico
fenda, chaves inglezas, cabeções cams
cai, copos, cachepots. centro de mesa
Termo n.o 642.020, de 20-5,1964
coqueteleiras, caixas para acondiciona
13ra !i lassa Produtos Metálicos Ltda.
Nome Comercial
mento de alimentos, caldeirões, caçaroSão Paulo
Termo n.° 642.029, de 20-5-1964
las. craleirás, - cafeteiras, dobradiças
Centauro St A. — Indústria e Comércio enxadas esferas, engates, enfeites para
São Paulo
arreios, de Metal para automóveis, estribos, formões, espumadeiras, foices,
CENTAURO 8/Av.-INDÚSTRIA
ferros para cortar capim, ferrolhos, facas. facões, frigideiras, cilindros para
E COMIAM.
INDUSTRIA BRASILEIRA,
larninaçâo, ganchos, guarnições de me
tal garfos, ganchos para quadros
Liasse 5
Nome Comercial
gramos
para emendas de correias, limas,
.nn•
Estanho eapecial para soma
lâminas, licorelros, latas de lixo, jarra..
Termos as. 642.030 a 642.035, de machadinhas, molas para portas de cor.
Trino n.* 642.021, de 20-5-1964
20-5-1964
rer, martelos, marretas, matrizes, mar(Prorrogação)
Centauro S. A. — Indústria e
mitas, navalhas. puas pás. picaretas,
Quimitra Comérsie e Industria
Comércio
pregos, picões, ponteiras, parafesos
Quimica S A.
porcas. pratos, • porta-gêro, porta-pão.
Guanaba..a
CENTAURO
porta- jóias, paliteiros. paiiela', castelos
ndilstria Brasileiro
roldanas, ralos para pias, "iegadores,
serras, serrotes. sachos. &acanalhas, tePROfflOGAÇAC
souras. talhadeiras, torquezas, trilhos
Classe 8
•
Para oistinguir: Acendedores eis tt ICOS. trilhas para elevadores, tenazes, trava
alarmas elétricos, alto-falantes, ampe. dores, telas de arame, tubos para encauQUIMITRAw
rimetros, amplificadores para rádios namentos. trincos. trilhcvl para portas
de correr, taças, moias para partas.
aparelhos de iluminação, aparelhos de
Comércio e Inatistria Ouim
Classe 17
televisão, aparelhos de ventilação para
edificios, aparelhos elétricos para ba Para distinguir máquinas e instalações
nho, aparelhos eletro-dinâmicoa, apa para escritórios e desenhos em neral:
Classes: I, 2, 3, 46 e 48
relhos para barbear, aparelhos para in, Arquivos pa ra corresrxindSarcla. alma
Titulo de Estabelecimento
talaçães telefônicas. aparelhos para on tada. rsara carimbos e para tintas. abri
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dores de cartas, arquivos. apontadores,
berço* para mata-borrão. borrachas,
brochas, canetas para desenhos, cortadores de papel, colchetes. carimbadores,
cestos para papéis e correspondencla.
classificadores, clips, coladores, canetas.
compassos. cofres, canetas tinteiros. canetas esferográfIcas deienhadoies, datadores com minas, descansos para lápis
e canetas, esquadros. espatulas. furadores. fusins. fichários, tuas ,rora máquinas de escrever, fichas para arquivos.
máquinas para escrever. calcular. e somar, fitas gomadas. maquinas para
grampear. goma arábica. gcanadores,
grampeadores, grampos e aanchos para
escritórios. gis, godets, Instrianentos de
escrever e de desenhos, lápis, lapiseiras.
molhadores, mata-borrão, maquinas e
apetrechos para apontar lapis. trapotecas, metros para escritórios e para
desenhos, papel carbono. perfuradores,
pastas para escritórios. com fechos de
metal, pastas para escritórios com fechos de metal, porta-tinteiros, portalapis, porta-canetas, porta carimbos.
porta-cartas. porta-blocos. penas. prensas. pincéis. prendedores de papéis. percevejos. réguas, atenda separadores
para arquivos, sinetes, tintas •para escrever. tiralinha. tintas para carimbos,
tintas para duplicadores. tintas para Impressão. tintas para desenhos. aparelhos
para tirar cópias. pastéis de sintas para
escrever e desenhos. máquinas de endereçar. máquinas aassastradoraa
Classe 26
Artefatos de madeira em geral: Argo.
Ias. algudares armações para balcdei
e para vitrines. artefatos de madeira
para caixas, tppume, bandejas, barris,
baldes, batedores de carne, caixas, cal;iões, caixotes, cavaletes, cunhas, cruzetas. cubas, caçamba, colheres, cestos
para pães. cepos para cosinha. cabos
para ferramentas, cantoneiras. engradados. strados, esterinhas, estojos, ex.

escada, torinas, gaiolas. guarnições
para porta-blocos, guarnições para cortinas, guarnições de madeiras para
utensílios domésticos, grfos, malas de
madeira, palitos. pratos pipas, pinos;
puxadores, prendedores de roupas, pedestais monogramas, palitos, pasinhas,
gar'inhos e colheres para sorvetes, pas
fitos para dentes, táboas de passar roupas, táboas de carne, tonéis, torneiras,
tambores, tampas, suportes de madeira.
rodinha, rolos, rosários e vasos
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros.
armaçõEN) para óculos, bulas, bandejas,
bases para teléones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestis
nhas capas para álbuns st para livros
cálices, cestos, castiçais para velas.
caixas para guarda de objetos. crtuchos, coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de plástoco
para grvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes for.
minhas de plástico para sorvetes, dis:os
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorve- .
tes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites ;ara automóveis, massas anti-ruidos, es:oadorcs de
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes. filmes, fios de ceiulese, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarniaaa
ções para chu petas e marnmlerrf,‘

nições para purta-bliscoa, guarnisões
para liquiditicadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de tsaterial plástico para ctensilios e ub,taás
'guarnições para bolsas, gartai, galerias

para Cortinas, jarras, • laminados plásticos, lancheiras, mantegueires, malas.
brináiz, pendedores de toupaa, puxadores para moveis, pires. pra ros, palitei-

los, pás de cosinha, pedias ,ames, artiprotetoes para documentos. pu.kadores 'de água para aso doméstico
Porta-copos, porta-níqueis, aorta-notas,
porta -documentos, placas, rebites, rodilatias, recipientes, suportes suportes para
úuardanaPos. saleiros cubes, tigelas,
tubos para ampolas, tubos :,ara seringas, travessas, tipos ie material piástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, xi.earas, colas a frio i colas não incicidas
em outras classes, para borracha, para
Cortumes, para marcineiros, para sapatelroa,' para vidros, pasta adesiva para
torreias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tasos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos.
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para iSaiúss_
tria geral de plásticos
. Termo n.o 642.036, de 20-5-64
Magnebrás S. A. — Isolastes Térmicos
São Paulo

HAstrzanÁs SIA. -ISOLANTES TÉRMICOS
Nome comercial
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para sala de jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas: mesas.
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapSus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo n.° 642.038, de 20-5-64
Magnebrás S, A. — Isolantes Térmicos
São Paulo

MICROFIL
indistria Brasileira
Classe 1
Hidro-silicato de cálcio e silicato• de
cálcio (produtos químicos em pó, de
côr branca ou clara, leve. inodo:o, naus
tro, não-inflamável, e com a propriedade de permanecer isento de reações
quando misturado), usados :0T112 "carga" ou "enchimento" nas indástrias de
artigos de borracha e de plástico, e
nas de produtos químicos, de datas e
de isolantes térmicos
Tèiano n.° 642.042, de 20-5-64
Israel Portnoi
Bahia

Termo n.9 642.037, de 20-5-14
Magnebrás S. A. — Isolantes Térmicos
São Paulo

ELETRO-DOMESTICOS.

MICROCEL
Industria Brasileira

Classe 8
,
Titulo de estabelecimenro
Tênno ti.' 642.043, de 20-5-64.

Israel Portnoi
Bahia

Classe 1
Ilidro-silicato de cálcio e silicato de
cálcio (produtos químicos em pó, de
tór branca ou clara, leve, inodoro, neutro. não-inflamável, e com a propriedade de permanecer isento de reações
guarda misturado), usados 'somo "carsa" ou "enchimento" nas indússsas de
artigos de borracha e de plástico. e
sias de produtos químicos, de tinias e
de Isolantes térmicos
Termos Os. 642.039 a 642.041, ele
20-5-64
Waisony Decorações Ltda.
. Guanabara

Termo. n.9 642.045. de 20-5-64
Israel Farino/
Bahia

cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, :ria-

chos, coadores para chá, descanso pasa
pratos, copos e copinhos de alastoso
para sorvetes, caixinhas de plastico
para sorvetes, •colherinhas, pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes. torIndústria Brasileira'. minhas
de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material plástico embaClasse 36
lagens de material plástico para salves
Artigos da classe
tea estojos para objetos; espumas' de
Termo n.° 642.047, de 20-5-64
nylon, esteiras, enfeites para astomóRovel Couros e Peles S. A.
veia, massas anti-ruídos, escoadores de
Bahia
pratos, funis, formas para dosais, rum
Isolantes, filmes, fios de celulose, tacho'
para bolsas, facas, guarnições, guarniçôea para chupetas e mamad gutnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições dr maIndústria Brasileira
terial plástico para ctensilios e objetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
Classe 35
para cortinas, jarros, laminados,
Artigos da classe
ticos, lancheiras, mantegueicas, malas,
642.048,
de
20-5-64
Tértno n.9
orinins, pendedores de roupas, puxadoSodefar — Sociedade Distribuidora de res para móveis, pires, pratas, paliteiExplosivos e Fogos 'Artificiais Ltda. ros, pás de cosinha. pedras 'somes, artiBahia
gos, protetoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, todinhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tubos, tiselas,
tubos para ampolas, tubos • para serinInd68tria Brasitetra
gas, travessas, tipos de material plés•
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhaClasse 18
mes para acondicionamento, vasos, xíArtigos, da classe
caras, colas a frio e colas não nscicidas
1 ermo ri.° 642 .049, de 20-5-64
Comopel Comercial Olynipio Pessôa em outras classes, para borracha, para
costumes, para tuarcineiros, para sapaLtda.
teiros, para vidros, pasta adesiva pera
-Bahia
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para indústria
_ geral de plásticos
13raeileira
Termo n.9 642.053,sde 20-5-64
Madonna Calçados Limitada
Classe 50
Guanabara
' Artigos da classe
Termos os. 642.050 e 642.051, de
20-5-64
Serraria Massaranduba Ltda.
Bahia
INDÜSTRIA BRASILEIRA
O Cite )ç't

"MADONNA"

•hicitistria

Brasileira
Classe 8_ ' *

Artigos da classe
Termo TO 642.044, de 20-5-64

Israel Portnot
Bahia

figatuw~uceta

•

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 16
Artigos da classe
Classe 40

Artigos da classe
Termo n.° 642.052, de 20-5-64
Mastig as de Sacolas Confôrto Ltda.
Rio .Grande do Sul.

sCasse 16
Persianas e venezianas
Classe 34
ST' sacras, cortinas e panos para assoaabos e paredes. Linóleos, oleadas e encerados, inclusive para instalações hospitalares
Classe 40
Móveis em gera/ de metal, vidro, de
aça, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritório.: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, a/mo radas. acolchoados para
móvs'sbarcos. balcões. banquetas.
Sandejaa, doi:desfiares. berços, slombos.
• cadeirais carrinhos para chá e café I
Conjuntoa para dormitórios5 conjuntos;

mentos, -caixas de material plástico ;-ara
baterias, coadores, coos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para livros

saassesi 33 e 36

Titulo* de estabelecimento

Térmo, n.° 642.046, de 20-5-64
Rovel Couros e Peles S A.
Bahia
-

Rovel Couros
biF'eles

Conforto
• I ndtisfri:l .

Brasileira.

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plastito e de nylon: Recipientes fabri-

cados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para tele cones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas, para acondicionamento da aIt.

Classe 36
Calçados para homens, senhoras e

crianças •
• Ulmo n.* 642.055, de 20-5-64
ronstrutora Ouro Preto Limitada
•
Guanabara

"OURO PRETO"
INDOSTRIA . BRASILEIRA
Classe 16
Para d stinguir: Materiais para constru-

ções e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos batentes. balaustres. blocos de cimento, blocos ara pavimenta- .
Isolantss saibros, caiai...os. colunas.
çâo. calhas cimento. cal cré. chapas
chapas para coberturas . CEI/X89 dájrua,
caixas para cobertuas, caixas dRiaa,
ca sas de descarga para etixos, edificações remo:dadas. estu(jeu, emulsSo de
base asfáltico. estacas, esquadrias estruturas metálicas para construções, lamales de metal. ladrilhos, lambris, luvas
de fundia !ages, lageotas, material isos
(ante contra frio. e calor, manilhas. mas.
sai par revestimentos de paredes, ma.
deiras para construções, mosaicos, pra*

dexta.feira 11

OIARIO OFICIAL

(Seção 111)

•
detembro de 1964 3337 •

&toa de base asfált.co produtos para facciosas e alérgicas e aindliar no tratornar impermeabilizantes as argamastamento das queimaduras
sas de cimento e cal, hidráulica, pedramo n.° 642.061, de 20-5-64
gulho. produtos betuminosos, Impe:InesWalter Vieira Soerei
bilizentes, liquidos ou sob outras' formas
Guanabara
para revestimentos e outros como nas
construções. perslanas. placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes
papel para forrar casas, massas antist:tidos para uso nas construções, par.
gretas, portas, portões, pisos, soleiras
•PROmOÇÕE 0 I. TOA,.
para portas, tijolos, tubos de concreto
Classe 50
telha, tacos, tubos de ventilaçao. tanImpressos comerciais
ques de cimento. v gas, vigamentos e
vItrós
Unau na. 642.067 a 642.072, de
20-5-1964
Térmo n.°. 642.054, de 20-544
Fábrica de Aço Paulista S.A.
Madonna Calçados Limitada
SM Paula
Guanabara

MADONNA
RALÇADOR
Classe 36 •

Calçados para homens, senhoras e- •
.crianças
Térmo ni 642.056, de 20-5-64
Micto Miguel
Minas Gerais

CaFé Cour&

Classe 41
Café torrado e moldo
Termo a.° 642.057, de 20-5-64
Farncisco D'Oliveira Guaraná Simões
Pará

• Classe 43
Guaraná
Termo n.o 642.058, de 20-5-64
Sociedade Alimentícias Suker Ltda.
• Guanabara

3ociedade Ailmenticia
SUKER

LTDA.

Nome comercial
Tênno 12.9 642.059. de 20-5-64
Toé Luis Reigosa Rodriguez
Rio de janeirr

Indústria Brasileira
Classe 8
Aparelho para testar válvula, e tubos
de rádio e televisão
Termo n.° 642.060, de 20-5-64
Produtos Quimieos e Farmacêuticos
,a.
Paulo
EMPlaçatt

:,nrItSstr'.1 1N

".4

Close
Urna
t

esnrcialidirie
tratamento

tio

é twa In-H.
rira t oses ia-

riflar, refinar, misturar e purificar outros insetos, para borrifar e pulveriBuída e pás máquinas compressora& zar desinfetantes. Pa ra adubar- Para
máquinas clunAcadoras, máquinas ca- aolakr e espalhar palha, para colite
tadoras, máquinas de centrar, máquinas algodão, para colher 'cereais, máquina*
para cortar, corburadores, carter de em- amassadoras para fins agrícolas, • de
breagem, carta de motor. cubos de cortar árvores, para espalhar, para çaplacas de* embreara, caixas de lubri• pinar, máquina" combinadas para Jaficaçao, diferencial, distiibuidarea de ntar e cultivar, de desbanar. para angasolina, dispositivos de arrannue, Wh. dar máquinas e moinhos para forraquinas desempalhadoras, máquinas de- gens, máquinas toscadoras, ordenadobulhadoras. descascadoras., espumadel- ira medinicos, raladores mecânicos.
ras. embreagena, engraxadores, ante.- los compressores para a agricultura,
fugia., máquinas assacadora& elevado- sachadeiras, semeadeiras, secadeltas,
ras, esmeris exaustares para forja *a- secadores de terra, tosadores de grapara mancais, engrenagens para asma ma, tratores agrícolas, válvulas Ora
máquinas agricola.s
leira, engrenagens de comando das
válvulas, eixos de transmissão, 'direção,
Classe 8
elevadores hidráulicos, engrenagens Para distinguir: Abajour, acumuladores,
multiplicadoras. guindaste& guindaste acetinametros, amortecedores de rádio
para caminido. huas, maquinas para e freqüência, anemómetros, aparelhos
furar, geradores. guinchos de rosca de televisão. aparelhos de ar condiciosem fim, guinchos de seguraaça, guin- nado. agarelhos para iluminação,
chos de transporte aéreo, gazetficadores uive os considerados acessórios de veíde liquida combustíveis, geradores de culos, aparelhos para anúncios meçaeletricidade, juntas animam* para can- nicos, aparelhos aquecedores e vagiduras dágua de motora e máquina, dores, aparelho' cromográficoa. arara• frio e a quente para aço e outros lhos de barbear elétricos, aparelhos ?remetais, lançadeiras, máquinas de lavar gistradores e medidores de distancias,
roupa e pratos, máquinas batedeiras. aparelhos para purificar ágbas, aparemancais para brocas, motores elétricos, lhar de, sinais lampejantes, aparelbos
reguladores de gás, aparelhos de galmáquinas operatrizes. maquina' anu- vanoplastia,
aparelhos didáticos, apareredor** de barro e de concreto, má- lhos cinematográficos,
autoquinas borracheiras e etextels, máqui- máticos para acender aparelhos
e regular gás,
nas frigorificas, moinhin para cereais,
para separar café, aparelhos
Classe 5
máquinas para malharia: 'madeiras, má- aparelho
para
aquecer
edifidos, aparelhos para
Aço em bruto. aço preparado, aço quinas
para movimento de terra má- experimentar drenos, aparelhos para
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
quinas
de
rotular,
martelos
a
vapor,
destruir insetos, aparelhos de ótica,
pardahnente trabalhado, aço pálio. •aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou motores de combustão, interna, elétricos aparelhos pulverizadores, aparelhos para
parcialmente trabalhado, bronze de e a gás, motores para bicicletas e mo- aquecimento de água, aparelhos geramanganês, bronze em p6. bronze em badcletas.. multiplicadora, molas para dores eletro-químicoa, aparelhou para
barra, em fio. chumbo em bruto ou máquinas, molas para válvulas, maca- recepção e reprodução de sons e soniparcialmente preparado, cimento me- cos hi ddlunC014 ala gada de igniON do:. aparelhos automáticos elétricos de
tático, cobalto, bruto ou parcialmente mandris. pedais de alavancas de em- passar, aparelhos para espremer frutas
trabalhado. couraças. estanho boato ou breagens, planetária* de Miratusus sem e *gumes. aparelhos de alta tensão,
parcialmente trabalhado, ferro em bruto. hm e de rodas, penca quando parte aparelhos de proteção contra acidentes
em barra. ferro manganês, ferro velho, de máquinas, rolos para estradai e lin- de operário& aparelhos afladores da
gusa em bruto ou pardalmente iratim presidio, pistões de motores, pinhões, ferramentaa., aparelhos distribuidores de
lhado. gusa temperado, gusa maleivel. amue& maquinas pshrerisadoru,
sabão e de desinfetantes para instalas
Meninas de metal, lata em falha. late° nas d. mesa, placa para arai& polias, çees sanitárias aparelhos esterilizadoem falha. latão em chapas. latão em redutores, rolamentos, silenciosos, seg- na. aparelhos gazeificadores, varelhoe
vergalh5es, ligas metálicas, limalha*, mentos de pistão, serras mecitalcaz, ser- pare análises, aparelhos ozonizadores,
magnésio. manganês, metais não traba- ras hidráulicas, serras de fita, máqui- aparelhas paateurizadores, aparelhos
lhados ou parcialmente trabalhados, ma- na secadoras, máquinas para erra, mãe guiadores
estabilizadores da pressão
tai* em massa, metais estampado& quinas salgadeiras para maareiga, tea- e do fluxo de gases e liquido& aparemetais para solda. alga!, zinco
res, turbinas, tercedeirm, niquins' para Asa para salvamento e para sinalizaCiaste 6
tecidos e Tapeçaria& máquinas para ção, aparelhos para escampristas. apaMáquina* e suas partes Integrantes para indústria da tecidos, teanaras rotativas, relhos para limpar vidros. aparelhos
fins industriais; máquinas de predsão, máquinas para soldar. ~soa mediata" Para combater formigas e outras praadquiras operatrizes, motores e suas gaza de revólver. maquinas urdidei- gas. aparelhos automáticos acionados
partes, peças para automóveis aio ia- ras, bichos de válvulas. válvula* de pela introdução de moedas, aparelhos
espargidores, aparelhos e instrumentos
tluIdas em outras classes: Alavaacas, motora. vibraquins, veias de Ignição de
aparelhos para observações
alteradores. máquinas antassadeiras, para ...mares, ventoinhas, maquina S cálculo,
S aparelhos termostatos, anta
máquinas amassadeiras de barro e coa- ventiladoras e ventiladores conta parte neenetros, aspiradores de pó, . acreana-.
neto, máquinas de abrir chavetas, máde máquinas
troa, acendedores elétrico', alto falaisquinas afiadoraa para ferramentas, miClasse 7
tes aplicadores elétricos, antenas, bm.
quinas para arque:4o de embalagens. Máquinas e utensílios para arma mia- tet:qs de acumuladora, baterias, balananéis de esferas para rolamentos, anéis dos exclusivamente na agricultura c ças comuns e elétricas, barômetro', bide New, anéis para facilita o arranco horticultura a saber: arados, abridores nóculos, bitolas, bobinas, bobinas elélos motores. autolubdficadores, anéis de sulcos. adubadeiras, ancinho' me- tricas (exceto para fina curativos);
obturadores, aparelhos para mistura de dusicos e empilhadores combinados botões de campainhas elétricas, bambas
ané is de segmentos, bielas, bombas de arrancadores mania* para agricul- medidor, bússolas, bateria elétricas,
• rcomprintido, bombas lubrificantes, tura, batedeiras para cereais, bombas bules elétricos, buzinas, buzinas para
solina para automóveis. blocos de mo- paar adubar, madeira., carpideiras. bicicletas, caixa de descarga, câmaras
bombas de cita:laça°. bombas de ema- ce.fados para arroz, charruam para agri- frigorificas e fotográficas, chada de
bustiveis para motores, bombas para cultura, cultivadores, debulhadores. rádios, chaves elétricas, chaves, canaóleo, barzinhos. bombas de água e ga- destocadores, desentegradora, esmaga /minhas, cinematógrafos, cronemetros,
cron6grafos, combato:ta de gás, dei&
combustiveis de motores e explosão, dores para a agricultura, escarrifia
manteiga, engrenagens, engrenagens rei, enchovadeiras, facas para máqui- metros, trinais de rádio, condensadoagricolaa, furadeiras, gadanhas, res, comutadores, cortadeira" para fotoganhos de cana, apremedeiras para nas
garras para arado, grades de discos grafias, chaves de alavancas, chaves
bares, bombas hidráulicas, bombas ceaou dentes, máquinas batedeiras para automáticas, capacitores de bloqueio,
trifuga: rotativas, de deslocamentos e agricultura,
máquinas inseticidas, máa piamo, blocos centrifugadores. indus- quinas vaporizadoras, máquinas de capadtorea detroliticoa, calibradores,
triais para liquidas e pós, desnatadei- mungir, máquinas niveladoras de terra, conservadeiras para peixes e carnes,
ras, hemogenisadores. máquinas bruni-, máquinas perfuradoras para a agriad- enceradeira elétricas, escalas para ri.
dura, caldeias compressores, cilindros tura. máquina: de plantar, naotothar- taba estufas, engenho de assar
rãmhios, cabeçotes nuiquiinas adapta- ruas máquinas regadeiras, máquinas de enozsalodes de cabelo elétrico,
rtimetros, esticadores de luvas. espelÇ.
das na construção e conservação de roçar. de semear para sulfatar, de de
plástico para eletricidade, esterlIbutd
'estrada máquinas de ..osttira manuinat fio-adir, de triturar, de esfarelar, terra,
extintores de Incêndio, ferroa elO
centrifugas m.s.ouinas oRres
para irrigação para matar forqdgas e dores,
trica de passar e engomar, ferro
SI MICa
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saldar elétrico, filtros e aparelhos Oh gatealaa,as, martelo& marretar, anat. mais, requeijões. sai. saga, sardinhas, elétricas, comutadores, condensadorai
imites, filtros para óleos, filmes fala- res. aavalhas; poas. pás, pregos, para. sanduiches, salsjihas salames, sopas en- elétricos, conectores, enceradeiras, esdos, fogões, fogareiros elétri.ros, frt tusos. picões, poita-gdo. ,amietras porta- teia:3s, sorvetes, sucos de tomates e de tufas de aquecimento, estufas para convais, filmes revelados, faróis corno acea- pau, porta.j6ias, paliteiros. panelai:
frutas: torradas, tapioca. tâmaras. talha- servar alimentos, estufas para secar rousórios de veiculo; para sinalização e danas, ralos para pias, rebites regado- rim, tremoços, tortas, tortas para ali- pa3, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros elémento de animais e aves, torrões,
para iluminação em geral, fôrmas eté- reb„ serva.os de cha e art. serras, sertricos, itagões, fôrnos, galvanômetros,
tricas. fervedores, frigoríficos, fotôme- rores. suchas sacarrolhas, tesouras, ta.
Termo n.° 642.073: de 20-5-1964
hidrômetros, indicadores automáticos de
troa fios elétricos, filtros de interferen- iherea. talhadeiras torquezea tenazes.
Palea — Construtora Ltda.
nível de água, instrumentos medidores
Ca. fonógrafos, garrafas térmicas, ga- ativadeiras„ tetas ot arame torneiras.
Guanabara
de energia elétrica, instrumentos telefôsômetros, geladciras,- globos para lâtie- trincos, tubos para encanamentcss trilhos
padas, globos para lanternas, globos aai aportas de correr. -ata. ravessas.
nicos, interruptores, irradiadores. lâmClasse 21
padas, 1iquidificadores, manômetros, miterrestres para ensino, gravadores de
sons, holofotes, hidrômetros. incubado- Para distinguir: Bicicletas e suas parcrofones, pick-ups, pilhas elétricas, reras, indicadores de vácuo, instrtinimtos tes, a saber: alavancas de freio, amorceptores de rádio, refrigeradores. ralais,
I relógios, reostatos, telefones, termostade alarme, interruptores, isoladores, íâcn- tecedores, anteparos, aros, assentos, baitos- tomadas, transformadores, balvulas
padas •fish, lamparinas, lactômetros, lett- ras de freio, barras de tração, braçada.
tes liquidificadores, lanternas mágicas, ras,. breques para rodas, canas para
Classe 16
Pa ra rádio, válvclas para aparelhos de
lanternas de pilhas, limpadores áe pa- forquilhas, câmbios de velocidade pa- Para distinguir: Materiais para construtelevisão, ventiladores e voltímetros
rabrisas, luzes trezeitas para veículos, ra cubos de roda, cabeça de forquilha. ..ÕPS e decorações: Argamassas, argila
Termo n.° 642.077, de 20-5-1964
lunetas, maçaricos de soldar, caldear e cubos contrapedal cubos de rodas, ei- areia, azulejos, °atentes. balaustras. wo•
cortar, magnetos, marcadores de passa- xos de rodas, eixos de pedal, eixos de ros de cimento, bloros pára aavimenta- Sabrina Modas Ret à Portar Ltda.
Guanabara
.;ão calhas, cimento, cal, cré, chapas
gens, medidores, medidores elétricos, movimento central, élos de conexão,
misturadeiras, . máquit es ticadores de correntes, forquilras de diCaibros, caixilhos: co1unas:
falantes, mostradores para fádios.- mi- ração, freios para rodas, guidões para ce apas para coberturas, caixas dagua,
cror or es, mascaras contra gases; cnicrõ- direção, hastes para forquilhas, hastes caixas para coberturas, caixas dágua.
metros, níveis, óculos, objetivas Eo.o• traseiras para quadros, para-lamas, pe- zaixas de descarga para etixos, edificagráficas. pilhas elétricas, podõtnetros. da.s, pedaleiraa para pedais, pinhões II- ;ões .prernoldadas, estuque, emulsoo de
Indústria Brasileira
pluviômetros, pinos e tomadas, pane!a xos dentados para cubos, pinhões livres base asfáltico, estacas, esquadrias. estruClasse 36
dé Pressão, pilhas secas elésricaa pera dentados ara cubos, quadros, rodas, ro- turas .metálicas para construções, lame• transistores, pistolas de 'pintara. pi CS, lamentos, saatilhas de freios, selins. las de. metal, ladrilhos, lambris, luvas Para distinguir: Artigos de vestuários
painéis de carros, quadros distribuiria- tamobres de freio, válvulas para câma- de junção, lages, lageotas, material iso- e roupas feitas em geral: Agasalhos
lante contra frio e calor, manilhas, mas- aventais alparcatas,' anáguas, blusas.
ras pick-ups, para-raios, propulsores,
Termo n.o 642.074, de 20-5-1964
sas para revestimentos de paredes, ma- botas, botinas, blusões, boinas, babaqueimadores de óleo, quadrantes e sexCompanhia Comercial e Industrial
deiras para construções, mosaicos, pro- douros, bonés, capacetes, cartolas. caratentes para observações astronômica,
Fiorencio
dutos de base asáltico, produtos para puças, casação, coletes, capas, chalea,
refrigeradores, rádios transistorizados,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
Guanabara
refletores reostatos, relógios de ponto,
tornar impermeabilizantes as argamas- cintas, combinações, carpinhos, calças.
de pulso, de bolso, de parede, despertasas de cimento e cal, hidráulica, pedre- de senhoras e de crianças, calções, caldores, contadores e rnectdores de quan- COMPANisr... COMERCIAL E
gulho, produtos betuminosos, impermea- ças. camisas, camisolas, camisetas,
tidade e volume, radiadores, rádios, rebilizante., líquidos ou sob outras formas cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
tentores de graxa e óleo, receptores,
INDUSTRIAL FIORENCIO
para revestimentos e outros como nas saias, casacos, chinelos, dominó*, acharregadores automáticos, registros para
construções, persianas, placas para pa- pes fantasias, fardas para militares, coNome
Comercial
vapor, gás, água e outros líquidos quanvimentação, aças ornamentais de ci- legiais, fraldas, galochas, gravatas, gordo não considerados partes de máquinas,
Termo n.° 642.066. de 21-5-1964 . mento ou gesso ara tetos e paredes, ros logos de !ingeria, laquetas, lactas,
reatores para luz fluorescentes. refrige"LIBC" — União Brasileira de
papel para forrar casas, massas anti- luvas, ligas, lenços, mantes, -meias,
ração dbméstica e industrial, registraComestíveis Ltda.
rcidos para uso nas construções, par- maiôs, mantas, mandrião, manilhas, padores, resistências elétricas, reles, sorquetas, portas, portões, pisos, soleiras, letós, palas, penhoar, pulover, pele:tinto,
' São Paulo
veteiras, sorveteiras -elétricas caseiras,
para portas, tijolos tubos de concreto, peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
soquetes, sinaleiros, sereias de alarme,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan- nhos, perneiras, quimonos, regalos,
soldadores elétricos, toca-discos, tomaques de cimento, vigas, vigamentos e robe de chambre, roupão, sobretudos,
das e interruptores elétricos, torneiras.
vitrôs
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
tubos acústicos termômetries para obsersueteres, shorts, sungas, atolas ou slacite.
INDOSTRIA BRASILEIRA.
•
vação meteorológica, telescópios, tacô• Termo n. 642.075, de 20-5-1964
tuler, so cas, turbantes, ternos, unimetros, televisão, taxímetro, torradores
Marmoaria
Almeida
Ltda.
Classe 41
formes e vestidos
de cereais, trenas, transformadores, te- Alcachõfras, aletria, alho, aspargos,
Guanabara
• Termo n.° 642.078, de 20-5-1984
lefones, tostadeiras, telégrafos, tripés açúcar, alimentos para animais, amido.
Café e Bar Goiás da Piedade Ltda,
para fotografias, válvulas para radias, aniêndios, ameixas amendoim. araruta
PRORROGAÇIO
Guanabara
válvulas de descarga, válvulas de re- arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azei
dução, vacuômetros, válvulas elétricas tonas, banha, bacalhau, batatas, balas'
de vácuo, ventiladores
biscoitos, bombons, bolachas . baunilha: Marmoraria Almeida Ltda.
.café em pó e em grão, camarão, canela
Classe 11
Nome Comercial
Ferragens, ferramentas de tôda espécie, em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
cutelaria em geral e outros artigos de caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
Termo n. 642.076, de 20-5-1964
metal, a saber: alicates. a:avancas, ar. cereais, cominho crem ede leite, creme: Eletrolar Utilidades Domésticas S.A.
mações para óculos, arruelas. argolas. allmenticlos, croquetes, compotas, canGuanabara
Classes: 41, 42, 43 e 44
de latas, arame liso ou farpado, assa- gica, coalhadas castanha', cebola, condi......gemdP••••M
Título de Estabelecimento
deiras, açucareiros; broca, Sigarnaa, bai- mentos para alimentos, colorantes.
Termo n.o 642.079, • de 20-5 -1964
xelas: bandeias. bacias, baldes, bombo- chouriços, dendè, doces, doces de frualdravas, armações de metal, abridores tas, espinafre, essências alimentares, emIndústria e Comércio de debidas
Pontiac Ltda.
filares, bules: cadinhos, cadeados, cas- padas. ervilhas. enzovas. extrato de toRio de Janeiro
tiçais, colheres para pedreiros, -corren- mate, farinhas alimentícias, favas, fé-1
tes, cabides, chaves. cremones, chaves cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão,
PRORROGAÇÃO
de parafusos, conexões pare encana.. figos, frios, frutas secas, naturais t crismento, colunas, caixas de metal para talizadas; glicose, goma de mascar, gor"DÁLIA"
portões, canoa de metal, chaves de fen. duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
Classe
8
da, chave inglesa. cabeções. canecas, goiabada, geléias, herva doce. herva
distinguir: Acendedores elétricos.
cepos, cachepots, centros de mesa, co.. mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite, Para
queteleiras, caixas para acondicloaa- condensado, leite em pó, legumes em alarmas elétricos, alto-falantes, ampemento de alimentos, caldeirões, caçara. conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- rímetros, • amplificadores para rádios,
Ias, chaleiras, cafeteiras, conchas, coa- sas alimenticias. mariscos, manteiga, aparelhos de Iluminação, aparelhos de
dores, distintivos, dobradiças; enxadas, margarina, marmelada, macarrão. mas- televisão, aparelhos de ventilação para
-•
enxadões, esferas, engates, esguicha-,eu.. sa de tomate, mel e melado, mate, mas, edificlos, aparelhos elétricos para base* alat0feitas para arreios, estribos, ufanas sas para mingaus, molhos, moluscos, nho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos
para
barbear,
aparelhos
para
inspara arreios, espumadeiras; formões, mostarda, mortadela, nós moscada, noClasse 41
foices. ferro para cortar capim, ferro- zele óleos comestíveis, ostras, ovas; talações telefônicas, aparelhos para on- Aguardente. an z aperitivos. bagacddular
ou
secar
cabelos,
aparelhos
para
lhos, facas, facões, fechaduras. ferro co,- pães, paios, pralinés. pimenta, pós para
pasteurização de leite, aparelhos para ra, batidas. brandi. bitter. cachaça. cerman a carvão, fruteiras, fols. filmas
pa- torrar pão, aquecedores elétricos, aspi- vejas, cidra conhaque. extrato de malpudins,
pickles,
peixes,
presuntos,
a: doces, freios para estradas de
petit-pois, pastilhas. Pizzas, pudins: radores de pó, benjamins, bobinas elé- te Dermentado. iemet: genebra gengierro, frigideiras; ganchos, grelhas, *ar. tês
gin. gingar. Idrsch. kummel fico.
queijos,
rações balanceadas para ani- tricas. caixas de derivação. campairmas
ganchos
para
quadros,
gonzos
para
t
res.. marasquinhos. nectar, p perment
"atrruagetts; insignias, limas, lâminas,
ponches rum, sucos de trutas com
Coreiros, latas de lixo, ¡arras, ntachadi.
PREÇO
DO
NÚMERO
DE
HOJE:
CR$
10,00
álcool, Anhos, vodka e whisky
'Au, molas para portas, molas para
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