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n -PARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Subsatsito
Rio, 9 de setembro de 1964

CAPITAL FEDERAL

TÈRÇA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 1964

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Privilégio de invenek Deferidos

Termos:
Titulo de Estabelecimento indeferido, republicado por ter saldo com N. 92.925 - Dispositivo de
inter-comunicação sem alavanca de
incorreções.
câmbio - Requerentes: Francisco
Bosch Llauradó e Sebastian Sastre
Termos:
Puchol.
N.° 818.894 - Commonwealth Re!ações Públicas Bureau de Jornalis- .N , 108.949 - Aperfeiçoamento em
mo - classe 33 - requerente: Se- aparelhos telefônicos - Requerente:
bastião Annunciato. Indefiro o Rabdolfo Barbosa de Castro.
N° 109.379 - Aperfeiçoamentos
ped.do,. com . base no artigo n° 120,
n° 7 combinado com o artigo 95, em, ou referentes a radio-receptores
i0 4 do Código da Propriedade In- de Televisão - Requerentes: Luis
dustrial. O Diretor da Divisão de Kline e Fernando José Silbermam
Marcas, no seu parecer, colocou a
115.860. - Processe, de aplicar
auestão nos seuâs devidos termos.
um conector arte° a uma extremidade de ura condutor eltrico cavo!vido por uma capa isolante, apareDIVERSOS
lho para tal fim e conexão assim pro• Minebra - Minérios Brasileiros duzida - Requerente: AMP IncorSociedade Anônima Mineração e In- porated,
dustrialização - ;Na impugnação do N° 118.692 - Meios Geradores
rermo 383.685 - requerente: Mine- de Sinal Indicador - Requerente:
robraz Limitada. - Aguarde-se o Philco Corporation.
pi-onunciamento do Congresso Nado. a:,1 . sôbre as marcas que terminam N • 118.782 - Unidade de Montagem de Bobina - Requerente: Alein Brás ou Braz.
berto Boton.
Nottrivição.IP 118.793 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a dispositivos comÉ. convidado: Cinpal Cia. Indus- preendeno Sistemas de eletrodos
os strial de Peças para Automóveis - A micondutores - Requerente: N. V.
• eornparecer a este Departamento a PhilipS Gloeilamenfabrieken.
fun de efetuar o pagamento da taxa
final do termo 331.609 - nome co- N° 119.663 - Interruptor Auto,nercial - Cinpal' Ca. Industrial de mático para comando remoto - Requerente: Joacialm Ganes Ferreira.
Peças para automóveis.
N 9 119.684 - Processo para a fabricação d- instãs de monocristal,
14.,XPEDIENTE, DA DIVISA°
constituidos por ligas da série - Pe.
DE PATENTES
- Co, Ni. AI, e Cu, com eventuais
acréscimos menores de Ti, e Nb Rio. 9 de setembro
de 1%4
Requerente: Centro Magneti Perna•
nenti S. P. A'.
N° 119.695 - Aperfeiçoamento em
Uma vez decorrido o prazo de re- transformador para lâmpadas de .des meso previsto peio artigo 14 da Lei carga elétrica - Requerente: Genenárnero 4.043. de 29 à.: dezembro de ral Electric Company.
tOl e mais dez ' dias .-- para even119.261 - Novo dispositivo
I, tais juntadas de recursos, e do ines.:ro hiarailico de ligação, freio e
•po não se tendo valido nenhum inte- • ele
reversão aplicável a tornos mecânicos
f:cam not . fica:.'. os os req,:e- e a máquinas operatrizes em geral. , entes zib:, 'xo menr'onados a compa- Requerente: Indústrias Romi S. A.
reLer a C :e Depai trrnento a fim d.?
1,39 120.110 - Dispositivo de Co'ladrem o pngamento tia taxa final mando
de Elevadores - Requerente:
•oncernentcs a expedição das respec1;vos cert:Lef.
a ios dentro do prazo de industrias Vilares S. A.
. , sçenta da' ----- ra forma do para- N Q . 120.635 -- Interruptor a pres1 i fo único do arr go 131 do ódigo são de fluido -- Requerente: Alberto
•
Propriedade Industrial '., .
Botor
.,-

1\19 120.774 - Novo interuptos Requerente: Loulse Noemie Mar cellt.

N.° 121.333 - Aperfeiçoamentos em ou referentes a processos
de fabricação, por agentes fotográficos, de camadas e externas
do metal nobre, eleètrieelmente
condutoras, sôbre suportes macromolecular, elètricamente não
condutores, não metálicos e aos
produtos compósitos assim obtidos - Requerente: N. V. Philips
Gloeilampenfabrieken.
N o 121.601 - Aperfeiçoamentos em, ou relacionados com, receptores heterodinos de freqüência ultra alta, contendo arranjo:
de circuitos de tanque - Requerente: N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken.
N.° • 121.610 - Sistema de contrôle e regulagem de velocidade
para motores de escôva, do tipo
em série - Requerentr:o The
Singer Manufaturing Company.
N.° 121.641 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a queimadores
de combustível líquidos - Requerente: Karina (New Malden) Lfmited.
N. o 121.751 - Disposição de
contatos, instalada em compartimento hermeticamente fechado,
em particular, contato com tubo
protetor ou gás protetor, respectivamente • - Requerente. Siemens & Halske Aktiengesellschaft.
N.° 121.752 - Disposieão de
contatos, instalada em compartimento hermeticamente fechado,
em particular contato com tubo
de p roteção ou gás de proteção
respectivamente - Requerente:
Siemens & Halske Aktiengsellschaft.
N. o 121.812 --Aperfeiçoamentos em q ueimadores à. óleo - RPquefèritP: Franz Pasching.
N. o 121.816 -. A p erfeiçoamentos em juntas normais em cabos
para alta, tensão e processo para
a sua execução - Requerente:
Pirelli èocietá Per Azioni.
N. o 121.870 - Elemento de circuito semi-condutor - Reguereate: Rádio 'Corpore,tian Of
Américas

N. o 121.896 - NóvO queimador
de óleo - Requerente: Refratá1
rios e - equipamentos industriais
Relia S.A.
N. o 122.005 - Aperferçoamen.
tos em ou relacionados a ajustes
de circuito ligistrico, compreendendo duas entradas para cada
entrada variável, uma das entra.
das correspondendo a mesma eu.
trad e> ‘ariável, correspondente a
esta variável, a outra correspon.
dendo ao contrário disto e assim
por diante - Re q uerente: N.V.
Philips' Gloeilampenfabrieken.
N. o 122.022 - Nôvo aquecedor
para armários e outros - Requerente: Contrôles automáticos Sermar Ltda.
- N. o 122.037 - Dispositivo para
a leitura de carateres existentes
num portador de caracteres. com
produção de impulsos elétricos
corres p ondentes a estes caracteres - Requerente: Ruf Buchhaltung Aktienerellschft.
N. o 122.042 - Barras de grelha
mecenicamente
movimentadas
para grandev fornalhas - Regue rente.; Johannes Josef Martins •
walter Josef Martin,
N. o 122.044 - A p erfeiçoamentos relativos a Inversor elétrico Requerente: J. Stone & Compa.
ny (Deptford) Limited.
122.052 - Máquinas Ferramenta com detentores rotativas
circulares - Requerente': Eta.
blissements A. Gazeneuve e Mon.
deu Henri, René Bruet.
N. o 122.673 - Composições isolantes de alta rigidez dielétrica
Requerente: Minnesota Mining
And Manufacturing Company.
N. o 122.103 - Aperfeiçoamentos em execução de emendas e
terminais de cabos de alta tensão
com o emprego de papel crepom.
semi-condutor como brindagem
- Requerente: Pirelli Societá Per
Azioni,
N.° 122.128 - Estabilização de
isolamento celulosico e aparelho
elétrico consubstanciando tal iso.
lamento - R e querente: Westinghouse Electric Corporation,
N. o 122.131 - Transformadoe
eletro-acústico com induzido anelar - Resuerente: Slemens &
lialeke Aktiengesellschaft,
N. o 122.157 - Bucha para
emenda de cabo - Requerente:
Alexandre Sklar
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DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos jorDEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
nais, diáriamente, até às 15 horas.
••
ornarem • GICRAL
— As reclamações pertinen'ALBERTO DE BRITO PIREIRA
tes à matéria retribuída, hos cacipo" Da MICÇÃO Cã 11111~0
sos de erros ou omissões. deverão emane roo sareviçosre leareeocaçõse
FLORIMO GUIMARÃES
ser formuladas for ascrito.
MURILO FERREIRA ALVES
Seção de Redação. das rR as 0730
VIÁRIO OFICIAL
horas, no máximo até 72 horas
após a salda dos órgãos oficiais.
!SUÇÃO tit
**OU de puielkeiglaão d.lomped1~1, dá& Deparlarnanto
— Os originais deverão ser
Induatrlal de ininlatérle
Nacional ão PropPi
dactilografados „autenticados.,
Indltria • Cornarei&
ressalvadas. por quem de direito,
Impresso nas oficina co Departamento de Imprense NaciOnal
rasuras e emendas.
ASSINATURAS
— Excetuadas tas para lo exte,
rim alue serão .sempre anuais, as
FuNCIONÃRIOS
assinaturas poder-se-ão somar, •REPART103.E13 1 PARTICULARES .
Capital e Interior:
Capital e Interior:
em qualquer •époort, por seis meses ou um ano.
• 'Cr$ 600.00 Semestri- .
Semestre •
• Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano .....
Cr$ 900,00
— As assinaturas vencidas Ano
poderão ser suspensos „Sem aviso
Exterior:
Exterior:
prévia.
000,00
Ano 1111,1•41:111/1111*C4 . 1 .300.00 An0 • .11.44,9118 411 Cr$
Para facilitar aos assinantes:
a vergicapão do prazo de va1i-3 registro, o .mês e o ano em ,que jornais, devem os assinantes providenciar a ¡respectiva xenovaçâo
dade de :suas assinaturas, na. findestl.
parte amperior do enderêço vão' A fim de . evitar solução de com -antecedência nzinirna
Impressos o número ,de rumo de continuidade no recelsimento dos trinta (30) dias.

E PED1ENTE

ei 1 22 ,311
Dispositivo
Requerente: Rebertshatv-Fulton
Zésel como ventilador, lanterna e Controls Company.
perfurador de ambientes — Re- N..° 122..532 — Dispositivo interruptor elétrico fJle (tempo —
•
querente: Jaeob WeiSS.
Alexandre ZuckenS.
1g.1) 222.1B36 — chave 'Extintora Requerente.:
=IsT.O .122_552 — Dispositivos proUI:de arco —*Requerente: Erni/
tetoreS de circuitos — Requerence .e t,A-S National Industri.
te: The National Cash Register
'N . 0 122258 — Aperfeiçoamen- Company.
tos sôbre a) relativos a dispositio 122416 -- Aperfeiçoamenvos em gravadores .magnéticos tosN.em
.ou relativos a dispositivos
tendo um .comutador Salso —.Re- de ri ree“.e- u- ea detr"'r I TT" ret.-querente: N. 17.. Philip's Oloel- culto ressonante — Requerente:
lampenfabrielten.
N. V. Milhos' GloeilampenfabrieN.° 19 225.9 — Aperfeiçoamen- ken .
tos em ou .relativos a processos' .N. 0 122..627 — ,AperfeiçoaraenPara alalgação de um .eletr000
los .nos tubos porta-bocais para
um corpo semi-condutor — Re- placas porta: ferramentas adapGloei- táveis nos cabecotes de máquinas
querente: .N. 17.
larapenfabrieken.
furadorPs — Requerente: Victor
Dispostivo
N.° 122.385
•Irneite.chel.
c emendo de avanço para .Órgão
N.° 122.853 — `Nôvo cabeçote
móvel de máquina— Requerente: .aspirador para líquidos e outros
Edourd Disth.
— Requerente: Fábrica de enceN.° 122.368 — Aquecedor Elé- radeira comercial bandeirante limitada.
trico — Requerente: Olin
Ne° 122.855 — Aperfe'eoamenthieson Cheralcal Corporatien.
N.° 122.373 — Transfiridor óti- tos em dispositivos e sinalização
co-magnético — Requerente: The ;elétrica _ Requerente: Britieh
National Ca.sh .Regieter Compa.ny. Velecomunications neserarch
N. o 122.490 — Aperfeiçoarnen-7
tos em ou relativos .a sistemas te- N.o 122.916 — Dispositivo localefônicos difusores — Requeren- lizador de defeito em ireeel-eees
te: Win.ston Electronics Limited. telefônicas e outros — Requeren122.493 _ processo para o` te.: Antônio Jofre R .meriles e
apresto de objetar.' formados --A Peei Chence.
N:° 1l473 — Nova fechadura
Requerente: Bühme leettchemid
— Requerente ; José Paloletti.
O. M .B
AperfeiçoamenN. 0 122.$23 — Aperfeleoarnene N.,0 123.'608
tos em ou relativos ,a eeml-condu- os em . oril adores ixutomáticos
toras destinados a amplificaçao — Requerente: Temendo Navarou comutação .- Requerente:. ro RUlz.123.632 — Codificador —
Gloelbunpenfabrie- ir 0
Requerente: isylvanla Electric
•
.ken.
• `N. 0 122:526 Aperleiçoe.men-' Products Inc.
o 123.707 — Lastro .e 3sisteing
tos em conjunto de contrôle de doN.
descarga • eletro -gasosa — Re_
Combustível para corribustores

Setembro de 1964

— As Repartições Públicas
cinglr-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano edis iniciadas, em qual4
quer 'época, pelos dryfélos compe4
tentes.
— A jim de ¡possibilitar a tesriessa de valõres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação. scilicitamos usem os
teressados preferencialmente che4
que ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do apartaa
mento de imprensa Nacional.
— Os suplementos às edições
dos. órgãos Oficiais só se fornece..
Tão aos assinantes que os solicitarem no ato ala assinatura.
•— O funcionário
dera!, para laser jus ao des.
conto ;indicado, deverá provar
esta condição no ato da assi.
natura.
— O 01,t.5•4 de toada exemplas
atrasado .dos •45tyâos oficiais
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$ 0,50. se do 'mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido

quercnte: Advance Transformer 41hos =ga/vanoplásticoe
RequeCo.
rente: Alek givlarten.
N.o 123 .168 processo e apa- N.° 120:856 —Nôvo tipo de prerelhos para fabricar um produto' zo para moem topografia — Reao alum:na amaria, eonsistinfo, querente: 'Emy Mendes G). lho O
principalmente. -de alta alumina, a meno.
partir de hidrato de alumina —
Requerente: 9oc1eté D'Electro
Privilégio ntle :invenção ide.
Chimie D'Electro 1Metal1urgie •et ferido:
Cies Acieries Zlectriques D'ugine.'
.N.° 110.111 ,Nôvo suporte
N. o 123.774 — Cabo de aço comi para
-flâmula — Requerente: Rolf
capa de matena plástica — Re- Carlos
Mucke. — Indeferido.
querente: Alfred Dietz.
£xigências
N. o 125.139 — A,perfekoamentos em enceradeiras elétricas
Termos:
Requerente: Lares Produtos Do
mésticos Ltda.
N. o 58.379 — Fausto Riceardl
N.° 130.729 — Aperfeaçoemen- e Enio Caminati. — Cumpram a
tes em máquinas registradoras e xigênc!a.
evitando violação e retrocesso —
N. o .109.120 — Ilecamolde MeRequerente: Raul da Rosa' cenica e _Plásticos em .geral Ltdi.
Afonso.
•
— Cumpra „a exigência.
N.° 110.808
N. o 131.259 — Revelador ,para
Almir Soares
moldes de impressão foto-meca- Rotim. — Cumpra a exigência.
N. o 113.835 — Vidros corntng
nicos — Requerente: Kalle AktiBrasil S.A. — Cumpra a exigênenger ellchalt
zN.° 131.499 — Detetor de Cris- cia.
N. o 117.622 — -Takeda Pharmatal — Requerente: Pacific Indusceutical Industries', Ltda. — Cumtries, Inc.
pra a exigência.
N.° 152.126 AperfeiçoamenN.° 118.382 — Rhein
tos em ou relativos a enxugador
e roupas — Requerente: Plínio Sociedade de Produtos Químicos
— Cumpra a exiSant'Anna zdnior.
Alenin
cirs
- •
11. 0 153.4129 — N-ovo tipo de gt
N. o 119.365 — Whiripool
carburador a gás para motores poration.
— Cumpra a exigência.
a, capioa° em geral — RequerenN.°
120-271
— .Ciba, Societé
te: Mario Nigro.
Anonyrne, — Cumpra a ,exigên.
Modelo de futilidade deferido: eia
N.° 121 ..811 — •Lepetit .P . A .
N.o 112.625 — Ominai &Voe'Cumpra tt, exigência.
ção era ferramenta para furar e
•122.171— International
rosquear
jl equerente: :Salomão) riUsiliere r b.chines Corperation,
Iladdad. , Cumpra a ,eXIgènela. •
.N.0 118..3D7— Nôvo tipo de ele- N: o 122.715 — The Welicome
mento do aquecimento por anelo' Foundation .Liraitd. — Cumpra a
de resisténcia elétricas, para ba- exigên&a.

.arça-feira 15
•
N. 0 122.924 - F. Roffman
Societé Anony.
La rocha &
Cumpra a exigência.
ane .
N. 0 123.870 - Untou arbide
corporation. - Cumpra a exigência.
N. 0 123:876 -:Pittsburgh Plata
GlaSse Company. - Cumpra a
,
exigência.
N.0 124.373 -- Sapos S.A. Cumpra a exigência.
•
N. o 124.813 - Fundição Brasil
S.A. - Cumpra a exigência.
N. o 125.276.r- Ernest Itratz.
-- Cumpra a exigência.
,• Nea 128.592 - Eletrodoratie Indústria e Comércio • Ltda. -Cumpra a exigência.
N.° 126.684 - Nelson de Arruda Waldt. - Cumpra a exigência.
N. o 126.823 - Gertrudes liana
nefore Muller. - Cumpra a ext.
Onda.
N. 0 128.752 -- Hartwell Corporation. - Cumpra a exigência.
N. o 129.044.- Anatole Kagan.
Ciunpra a exigência.
N. 0 129.163 - Knapsack Orleshein Aktiengeselischaft. - Cum. pra a eidgência.
N. o 130.112 American Cyanamid Company. -a Cumpra a
exigência.
N. o 130 202 - Olin Mathieson
'Cheraical Corporation. - Cumpra a exigência.
N.0 130.215 - P. Iloffmann-La
Rocha & Cie. Socleté Anonyme.
- Cumpra a exigência.
N. o 130.349 - Tailey Surgical
insyruments Limitada - cumpra
a exigência.
N. o 130.385 - Ilerbert Gustav
Andresen. - Cumpra a exigência.
N. o 130 468 - F. noffamann•
La Rocha & Cie. Societé
me . - Cumpra a exigência.
N.° 130.575 - Soc'etá. Parmaceutici Itália. - Cumpra a exigência.
N. 0 130.690- Albert Sherman.
- Cumpra a exigência.
N. o 130.698 a-- Sandoz S.A. Cumpra a exigência.
N: o 130.714 - Dr. A. 'Wander
A G. - Cumpra a exigência.

..nARIO OFICIAL (Seção 111)

,

da in.venç ão def e ricto:Privilégio
ito 116.333 - Aperfeiçoamentos em segadeira para ceifa agrícola manutenção rodoviária e
outros Tins
Brype L. Parsons.
N.o 118.925 - Novas composições pesticidas ou praguicidas e
processo para preparar o ingrediente pesticida ativo das mesmas - N. V. Philips Olocilampenfabriken.
N. 0 120.948 - Processo para
-preparação de proteínas a partir
de matérias-primas vegetais C.C.D. Processes Limited. •
N.° 123:149 -a Processo de 'preparação de uma base para uma
bebida com . aroma de chocolate
- Corri Products Company.
N. 0 125.348 - Processo para
preparação de compostos fungicidas a base de bis-ditiocarbamatos - IViontecatini Societc Generale Per L'Indástrla lefinerária e
Chimica.
Exigências:
N. 0 120.291 - Imperial Chemlcal Industries Limited. - Cumpra a exigência.
N. o 123.844 - May AridBaker
Limited. - Cumpra a exigência.
N. o 125.302 General • Cigar
Co Inc. - Cumpra a exigência.
aao 126.096 - Stauffer Chemical Company. - Cumpra a exigência.
N. o 126.111 - The - Sharples
Corporation. - Cumpra a exigência.

N. o 127.821 - Farbenfabriken
Bayer Aktiengeselischaft. -Cumpra a exigência.
N. o 127.962 - Rohm & listas
Company. - Cumpra a exigência.
N. 0 129.015 - Shell Internationale Researche. - Cumpra a
exigência.
N. o 130.082
Eprova Aktiengeaellschaft. - Cumpra a
,
gência-.
N. 0 130.475
International
Patente Trust Reg. - Cumpra a
exigência.
.
N. o 130.479 - International
Patente Trust Reg. - Cumpra a
exigência.
N. o 130.481 - International
Patents Trust Reg. - Cumpra a
exigência.
N.° 130.483 - International
Patente Trust Reg. - Cumpra a
exigência.
N.° 130.484 - 130.485 - International .Patents Trust Reg. Cumpra as exigências.
N.9 130.490 - Societe , IYEra
-boutisagedBourgne.Cumpra a exigência.
N. o 130.498 - American Cyanamid Company. Cumpra a
exigência.
•N o 130.555 - Inventa Ag.
Fur Forschung Und Patentverwerturig. - Cumpra a exigência.
N.° 130.631 - miles Laboratories Inc. - Cumpre a exigência.
N. o 130.674 - Union Carbide
Corporation. - Cumpra - a exigência.

CÓDIGO DE VENCIMENTOS
DOS MILITARES
.- Lci a' 4.328 - de 30 de abril de '196‘1
D/VULGAÇÃO N9 918

PREÇO, ' CR$ 200.00

EXPEDIENTE DA DivisAo DE
PRIVILÉGIO DE INVENÇAO
Dia, 9 de setembro de 1964
• Notificação:
Urna vez decorrido o prato de
reclino prevista /calo s i dero 14 da
Lei n.° 4.048. de 29 de dezembro
, de 1961, e mais dez dias, Para
• eventuais juntadas da recursos. e
do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo
mencionados' a comno tecer a êste
Departamento, a fi m de efetuarem o pagamento da taxa final
•concernentes a expedição dos respectivos certificadas dentro do
•prazo, de sessenta dias, na forma
• do parágrafo única do artigo 131
do- Código da Propriedade Inclui talai, 4,
,
1

• A VENDA ir

Átembro de 1964 3415
•
N.° 130.689 - Derbenfabrikeel
Bayer Aktiengesellschaft. , - Cuca.
pra a exigência.
N. o 130.693 - Societe Dea
nes Chimiques Rhone Pou/eno..
- Cumpra a exigência.
N. 0 130.760
Werner & Pad.
derer. - Cumpra a exigência.
N.°.130.761 - Farbenfabriked
Bayer Ak ti Onges ellochs f t
Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DA BEÇA() DE PATENTES
Repitblicaçto par ter saído
incorreOes.

com

Dia, 9 de setembro de 1964;
Notificação:
-Urna yez dpcorrido o prazo da
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n.o 4.048 de 29 de dezembro •
de 1961 e mais dez dias, para
eventuais juntadas de recursos, e
do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado, ficam notificados om requerentes abaixo
mencionzidoa a comParecer a êste
Departamento, a fim da efetuarem o pagamento da taxa final
concernentes a expedição dos res- .
pectivos certificados dentro do
prazo de se rsenta dias, na forma
do parágrafo único do artigo 134
do Código da Propriedade Industrial.
Privilégio de invenção defari.
dos:
N. o 120.289 _ "x" Processo de
controlorr eutomãticamente a instalação do materiais contendo eu..
xofre ustulável - landi-sebe Ant.
lin & soda Fabrik Aktiengesed.
chaft.
N. o 12e.P01 - Processo para
dw.cafeinacrao parcial ou total da
café ara de ccnsumo humano, In,
aluindo elara aatou nata melhora,
mento de cafés aras, velhos ou f3.
nicados Senas Weinberg e Ca-tharina-Maria de Vries.
Exigências:
N ^ 127.931 - Siemens Schuckertwerke Aktiengesellschaft. Cumpra a axigência.
N.° 128.818 - Sclamiedag Aktienaeseltschaft.
CdmPra a exia
.gêncki.
N.b 129.489 - The Electric
Storage Battery Company.
Cumpra a calgêrleta.
N.° 130.042 - Rádio Cotpora.
tion. Of América. - Cumpra a
exigência.

Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alvo. 1
Agencia 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço da Reembdiso ?roam
_

Diversos:
José do Couto. -- No pedido da
restauração da Patente número
4.329. - A guarde-se o prazo.
N. 88.158 - General .Electrie
S.A. - Arquive-se o processo,
EXPEDIENTE DO DIRETOR
DA DIVISÃO DE 111A,RW/3 a

Em Brasília

Na Sede do D. I. N.
Touring Ciub do Brasil a 3° Pavimento da Bstaçao Rdiabviarta
- :

,

De 9 de cimbro de i904.

N.0 titia ação:
Uma vez decorrido o prazo da
recurso previsto peio art. lt da'
Lei na) 4.048 da 29-12-61 e mais
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- Satemaeo tia 1 964
í
23 9

• -

•

473.a8o
agatelusa do Recita
tiaraa.,;!" deferidas:
Na ,28‘1..879 - lirasiliense enn-akra, as exigência.
recursos, e do mesmo não ee tendo Classe 38 -.BraSiliense Indústrias
N.o 423.482 - Vanguard San.; N O 47.3.136.6 ale Renda Pina
•
valido nenhum interessado, ficam Gerais Ltda.
Lista - Classe „24 -a--S.. Voinho, Ire" "E • •2• • -'Cumpra ,a 'exigência.
Nappi,
iClassra
NP
408.891
.notificados os requerentes abaixo
sa79 473:892 - "reale Clube de
Santista Indústrias Corais.
enencionados• comnarecer a as/ e n.°.36 -Souza Villar Cia.
- ¡Cumpra a exigência.
NP 409 no 4 - Comercial iládio
Departamenta' , a fim de eietua• Marcas eferidas xepublica- N9 473.980 - Fábrica de Papel
rem o pagamento da taxa final Lux Ltda. - Classe 8 -'Comerdas por terem sa5do com Ponte -Nova-a. i,. - Cumpra a eido
concernente à -expedição -dos res-; cial Rádio 'Lux Ltda. /
gênaa.
incorreções:
9.473.981 - Bolas JilMe. -Metia
.pecetivos certificados dentro do
NP 411 .237 - Ma 'May - Classe
NP
117.459
Capperione
Ltda. - Cumpra a -exigência.
prazo de ;60 dias ma -forma do pa- .n.0 28 - Miguel Romeu Cuocolo.
-Classe
The
'Coppertone
'Cor'N9
473.999 - 'Tribuna 41a Prontefa
rágrafo único do -art. 134 alo Mar NP 413089 - Maison Vert .ra - Cumpra aik sexigência.
poration.
Industrial.
digo da Propriedade
'Classe 26 - Maison Tert Alta 'CoeNP 412.282 - Tinanalabatie - .NO 474,039 - 2,ausinbo cara& e
Lura Ltda.
Classe a - The Valspar Corpora- Miguel Clonzalee 45ancitese - Cama
.Marcas deferldas:
Pra a exigência.
:NP 113 . 410 - Coloram a - Cima tion.
?V 474.055 - Laurindo Corradi e
N.0 279.403 -.- Iliperfos Draft-i se 77 - José 'Cuidai°
Moreira de
.
.N.°
418.964
-akteseatex-,ClasMiguel -Gonzalez :Sambes - Cumpra
nieo C. R. A. =a- Cl asse 2..- Cia. Souza.
•se 39 - Indústria e Comércio ,de t), .exigênc:a.
Itiograndense de _Aduba CRA.
N.o 14.949 - Fruiteereal - Artefatos do 'Borracha •acystex 'No 476:778 - Manuel Tianciwo
N.0 '413 . 038 - akimpactor - Classe
Cumpra a exiganda.
41 - Fruitcereal importa- :Ltda. .
Classe 17 - Companhia de Canetas
No 653.2'73 - :Produtos Vicente Lio
41.1 .437-Calai-idos ClasCompaetor -Com exelusão de ar- dora Exportadora e Indústria Li'Ditada - Cumpra a, exIgéncia.
'se 3 -C. H. „Boehainger ;Salta
quivos, cobres, e „indico para arquia mitada.
N.9 457.320 --a Café !Ricaço
NP -469.552 - 'Tóquio - Classe
.Ne 4774.105 - Imobiliária Nava
vos.
n.o 3 - Farmácia Tóquio Vala. • Classe 41 - José Martins „Filho.; Lar astda. - cumpra ,a axigéncia.
No 4553.274 - -Produtos'Vicente Lie
:NP 413.576 - .L7a - Classe 4.1
N.o 466.214 - Sansomar
NP 472. 655 - Cajupinga -- Latidnios Lia Ltda.
' lasse 41 - a*rodutos',Alimentklos' mitada - Cumpra ta ieaigênCia.
Classe 42 - P.. P. !ima eit (Cia. C
N o 532.930. - Daimler „Benz Aka
NP 41'4.607
,Coarna - Classe Ltda.
Batasoinar Ltda. - (Som -exclusão tiengesellechaft•
- Cumpra a ext.
n.0- -Coagma Cia. Armazens
de
lanches.
NP 02.056 - Culapinga -géncia.
Gerias 'Mercantil -e Agrícola.
.N.0 469,113 - Leste Oeste
Glasse 42 -"P. P. .Lima zaaCia.
IP 4353.271,- Itrodutos Vicente It•
Na 415.647 - Flxible - Classe Lãs.
Classe 21 -a- sViação , Leste 'Oeste, mitada- - kCumpra a exigência.
Ensenat ea Co. ;Inc.
-n.o 21
S. A. - Com exclusão de alavanNo 653..272 - Predutos Vicente
N.° 415..789 -Investia --Classe
Ltda. - Cumpra a exigência.
Expreseão de propaganda in- cas de cambo.
n.o 50 - Cia. Inveatia Merraatil
N. o 471.280 alucker a •deferida:
.
.
DIVERSOS
e Industrial,
'Classe
- Agência de Publicia
Na 414 .185 - - Para Vim a Para dada "Os3 Mucker"_Ilda.
•
N.o 415.805 - Ruale - 'Clasae Você Tam bém Oura Verde -é o Café
Sociedade de Participaões
nP 25 - Al imentas Selecionada!! Que Convém - Classe -41 - Lau- TITULO DE •ESTABELECIMENTO trata a c ali:tarefais Iarentzen Ltda.
•rnm
(IP ro G. ,Novaes & Filhos.
Amara/ S A
DEPERIDC) IrEPUI3LICADO POR - .No pedido de apoalla -da marca
mostruários de mercadorias clivar-.
TER SAiDO ;com 2NCORREÇÕES no 238.742 - ando o presente registro prorrogação do 14.582 - onde
sas e 'para propaganda e suporte
• 'Frase de propaganda .indefeNo 412:244 •- 'kJd .Feira 'Nacional já ao' averbado -o icontrato * que se
artfsticos para vitrines.
rida: *
a ,petição .28.e05-62. aorno sem
de Utilidades Domeat'eas - Classe:- refere
o 'despacho de fls. retro-para
N.o 321-.032 - Oraega - 'Classe
NP -469..804 Ganhe afilharei 6
- 8 - 11 -15 -213 - 428 - 31 oefeito
fim de autoraar a .anotação men•0 10 - Amei Comercial e Im- de Cruzeirá Com prando Aqui - - 34 - 40 - 33 - Alcântara !Madiante -.apostila do contrato ,de exportadora Ltda.
Claase .33 - Editara Lar Feliz chado Comércio e !Empreendimentos ploração
a Tavor de 'Sociedade de
Ltda. - Art. .117 - inclusive ma Participações
Industriais e ComerN. o 469.506 - Curuçá, - Classe S. A.
classe 33.
•N.°
470.490
--Da
Melhor
:Uva
ciais
Lorentzen
tda.
nP 2 - Reneficiadora ele alinftios o
Melhor Vinho - Classe 42 Curnea' S. .4
Indústria
Nazionale
Carburatori
TRANSFERÊNCIA
E
ALTERAÇÃO
Comércio e Navegação
IT.° -468:507 Curuça - Classe Indústria
DE NOME DE TITULAR DE belaOrto a. F. - No pedido de
Sociedade
Vinfeela
Rio
Grandense
PROCESSOS
apostila da marca no '290.145 - Ren.0 4 - nerefieitidorg-fle llaatrio• Lida.
tifique-se mediante apottaa o nome
Curneá Se A.
Monsanto campana - Pede para da titular para indústria Nazionale
N.o 4(9.8I3 - -Pescara ---iClaase
Insignia comercial indeferida: ser anotada nit marca: Chem-Nyle Carburotori DelPorto
n.o 30 - Companhia Naaienal de
José Martins Fernandes - No •peNa . 393:727 - -Citrac - 'Cla.ssee no 357.186 - a ;alteração -de nome. dido
Tenidoe.
de transferência do Urras nula
a alteração de nome (repuealasee, ns.
NP 5a0691
7, a, 11. 16.11, 21; 31; 39 Anote-se
blicado por ter saldo com Incorre- mero 404.084 - Arquive-se o pedi.n.°
- Saciei-e Anoname Belga e 47 - Josit Metal.
do de anatação ,:transfera.ncla de
ções).
N.0 315.642- Precisa Classe
Caned!enne Contip ea aa Pberma, •
fls. .13,.por falta ide cumprimento de
na
33
Org
exigência.
"rnrn eomerrita (Inferido.:
anizaalo Precisa MeEXIGÊNCIAS REPUBL/CADAS
'N.° 210.024 - Stipe.rraerca dos ra favas :dia Técnica e Comércio Li- POR
TIIRE1,1
.
SAJDO COM INCIDE- Fornecedores de -Navios .Norsupply
Americanos Ltda. - Super Mer mitada.
Ltda. - .74o 'pedido -de 'transferência
mrçõEs
do sana as 381.355 - Arquive-se o
-cadsAmericanosLtd.-Ar109
eao 3.
Exigència:
N o 208.358 -/ Calçados Plamour pedido de anotação de -transferência
de lls. 19 por falta de -cumprimento
Na 412.971, 412.972 e 412.973 Ltda. - Cumpra a exigência.•
• Título de. ostabelacineento de- - Condomínios das Águas da Prata
Ns 414.551 - Farbwerke Hoechst deNexigência.
- Litografia Tucano El.
Akitengesailschaff Vorm. Meister A.o-403.202
ferido1
- Cumpra as exigências.
Aguardeeee a aolução ,de moLucila & Bruning. Cumpra a dificação
de inome.
N.o 381a 431 (lassas
exigénaa.
Diversos:
ns. 19. U. 4.?.• e 43 - eZalrnaa
-N9 448.474 - (Orpag -Organização
N9
425.883
civitas
Companhia
Penna Gnimarãr• s
irmão' -Titila.,
N.° 459.199 - Aliança comer- atuobliiária dos Bons Neg ócios - Paulista de Assistência à indústria
e ao Comércio 13. .C. - :Arquive-se
- Art. 117 n.° 1 - Com unta cial e Indi(strial de Produtos Quf- Cumpra a exigência.
NO 440.286 - In j ectdiesel Indústria o processo.
são de género de:negócio de ron-; micos Ltda. a- Aguarde-se.
Fernando &
e comarca) e Imp ortação Ltda. - RO 473.563 - Augusto
servos em 'geral.
Alves Ltda. - prysiga-se .na clasCumpra a exigência.
EXPEDIENTE D1 SEÇÃO
N.o 411 .8,85 - Padaria 'Irtaatnaa
se il.
DE PESQUISAS
Clase 41. 42 e 43 - Allem°
No 473.225 - TV Rad'ocentro S. A. NO 473.706 - Imeailletria Parque
Cumpra a exigência.
Lopes st f4ilva - Art. 117 -nP 1
Teresópolis Paulista - ProsN? 473.224 - TV Ra diocentro S.A. siga-se também ,na -classe 2e.
De 9 de setembro de 1964
- Shmeta e pare aene-a rh vaa5- Cumpra a exigências.
cias-relativo h classe 41.
• 9 -474:131 - aoel ide • Miranda
• Notificação:
No 724.609 - Drastosa S. A. Co-' Montes - Prossigaase zubstattindoN.o 413.427 - Armazém Saa
Jorge - Classes .31. .42, -43 a 44 ,.Uma vez decorrido e :prazo de- mérclo e ,InclUstria de Meias. --- se a .1-lagse -50 pelo -28.
- José :Mtauel da CoÉta - .Arti- recurso previsto pelo art. 14 -da Cumpra a exigência.
119 -474 .125 - Ureia Adventista . da
N9472.29 - }rociar Comércio, In-. Promessa - „Prossiga-se IncluindoLei n.0 4.048 de 29-'12431 e mais
go 117, alP .1.
dústria e R ep resentações Ltda. - :se a classe 25.
-Vitarnira o 10 dias para eventuais juntadas de• cumpra a exigência.
NP 4 .16.03e NO 635.6G8 L Fadaras ,Caron Pomar Dentro de Caea - Claseas ree ursosa-e . do enesmo não se tendo
NO 473.620 - Bar e Lanches Ltda. Aguarde-se a „solução "de 1-rangevalido nenhum interessado, ficam
us. 41r 43 _TInido Primai'
Cumpra a exigênca.
notificados os requerentes abaixo
• -landa.
Arta 111 n 0 A.
No
-- Comércio e Indús- 'NO 472062 - 0osé 'Pave ,Giner
13rnaer Tleasarn mencionados a con m arerer a 4ste tria de473.627
'168.8a1
Papeis
Mairinque
Ltda
alasse
. - =Prmega-se dambem
a fim de efatua- .Claaea 8 -Terbarg •&-. (lia.. Laia. Departamento,
a exigência.
.a35e668 - Para/1ns 'Cama --rem a p agamento da taxa final Cumpra
-No -473.644 - mirvaine Importação .Aguarde-se
- Art. 117 n.0 1.
.soluça' rd aransferancla.
concer tente à expe.diçãn dos res- Ltda.. C'upra n -exigência.
.NP 635,b74 eParfams ‘Caron pe.:ai-treta
'certi
ficados
alentró
de
.
60
nas
Rosentha/
Marcas indeferidas:.
,Aguartleee ',a ..adltkao .de .transfedee 60 dias na forma dá pe.- -Cumpra a exigência
~ s ,• .36. prazo
SaP 'Ü8.803
rágrafó f único do art. 134 de Có- •Na •473.748 - Sociedade importa-: .179c eg, ,-;repnittr oaasaarn Expordora Sulssn jada. --'Cumpra .exie
Veia ria larnaãoe !Mbar „Dana digo da Propriedade Industrial;
E.) - Nada hl'.
.
ta6ra
g éneiR.
• •
•
citie 'date' r por' falta de Objeta...

• 10 dias para 'eventuaie juntadae de
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N'e 641.072 - Indústria de Maletas
Belveder S.A. - eguarde-se soluçá° de alteração ae nome.
N9 43e.232-- Pacifea 8, Ca. Ltda.
Prossiga-se oom as novos eeempiares de 'ris. 11-13.
- N9 439.753 - Poeloviario Belém
Braellia Ltda. -- Piossiaa-se com os
exemplares de fls. 1-13 retire-andose a natureza e a c l asse do pedido.
N o 443.474 - Aracatú Fibras Limitada - Prossiga-se com os novos
exemp'ares.
Ne 469.117 - Secledade de Cons.,
truções Fiétr'eas Peter Tecla, Aguarde-se.
Ne 472.108 - João Gonçalves de
Proesiaa-se o pedido na
Olive:ra
classe 41 para aaene lar café
•

EXIGlee
. :CIAS

utilidade - prorrogue-se - artigo 41.
Ludwig Gleich - na restauração da
do Código.
•
patente número 48.498 - priveégio
Enrico Prediedi - na prorrogação elejeevenção. - Concedo a restauração
da patente 3.623 - modelo de utile - artigo 206 do Código.
Elizabth Arden (S.A.) Inc - na
dade. - Prorrogue-se - artigo 41
restauração da .patente 48.919 - prido Código.
vilégio de Invenção. - Concedo a res.
Victor Caçcuri Jútuor Companhia tauração - artigo 206 do Código.
Limitada - na prorogação da patenConservas Coqueiro Sociedade Anôte numero: 3.589 - Modelo ee
-- Prorrogue-se - artigo 41 do nima - na reitauração da patente de
número 58.641 - privilégio de‘InvenCódtge.
ção. - Concede a restauração - artiFrank Roncesvalles Holmes - na go 206 do Código.
restauração da/ patente de número 353
Paulo C. Oliveira i Companhia -- modelo de utilidade. - Concedo
a restauraçeo - artigo 206 do Códi- na restauração da patente número:
58.798 - privilégio de Invenção. go.
Concedo a restauração
artigo 206
Indústria • e Comércio de Plásticos do Código
São" ,z)rge Limitada - na restauração
Lando Products Incorporated - na
da patente 3.695 - modelo de utilidade. - Concedo a restauração - restauração da patente 60.801 --, privilégio de invenção. - Concedo a resartigo 206 do Código.
tauração
artigo 206 Ilo Código.
. Henriques Calçada - na prorroKeyes Fibra Compan y - na proagação da patente 3.741 - modelo de rogação da patente 1.187 - modelo
utilidade. - Concedo a prorrogação industrial. - Prorrogue-se - artigo 42
-t- artigo- 41 do Código.
do Código.
Anton Ghillany -- na reatauração da
Hoover
- na prorogação
patente 4.227 - modelo de utilidade. da. patente 1.203 - modelo industrial.
- Concedo a restauração - artigo - Concedo a prorrogação - artigo
206 do Código.
•
42 do Código.
Alice Bueno - na restauração da
Hoover Limited
na prorrogação
patente 45.111 - privilégio de inven- da patente 1.204 - modelo industrial.
çao. - - Concedo a restauraçào - ar- - Concedo. prorrogação - artigo
42 do Código,
tigo 206 do Código.

Calçados Ciro s. A. Indústria e
Ccrnérclo eTunto a mareie número
298.087 - Cumpra a exigenela.
PRORROCIAC..10 MI MARCAS
N9 631.957 - Crez, de Malta Classe 1 - Unte .) Fabril Exportadora S. A. (UFs) - es rorrogue-se o
registro sem direito de use da ceir
verm e lha na Cruz constante do
enche.
NP 635.369 - Darrnwel - Classe
48 - J. E. Atkin son Lirnited. prorrogue-se o realstro.
Ne 652.788 - Ne rnorg e - Classe
15 - Faianças "erien aege" Ltda.. --e
Prorreatie-se o reaistre.
Ne e53.939 - etareIn - Classe 23
••• Lanifieio Marin L e da. - Prorrogue-se o realstro.
classe.
N. 654.059 - Ahrunio
1 - Alumínio do Brasi l Sociedade r•••nn••••• 11.~
- Anônima. - Prorrogue-se o regletro.

-

••n•n•n•n••nn.. effll•

Prorro-n ,E , ria- •

N. 654.065 - tiras : lia O Maior Nome em Ca'çado c'sre 36 - So.
dedada Mercantil Toei. , Destri remitada; Prorroeuaese o registro tete,
ficando-se a data pnra 11 de outubro
de 1%1.

!

OBRAS COMPLETAS DE

.RUE.BARBOSA

Opmiçao

•••••n•n••nffs

, Use prop.aganda e Pesquisas de Mer(oposição ao termo:
cado Ltda.
- -a de T een636.137 - Titee : :
alhos e Servicos cle Escritório) Cravo 6 Filho •Limitadn (oposioto
ao termo: 632.910 - marca: Bahianci
•
o- Cl. 41).
Fábrica Ypet Arai-dai: de 'Techlos
Couro e Meta l . Sociedade Anerema
• (oposição' ao termo: 624 .694 - marCouro Legitimo - cl. 36)
•

Volum,

Tomo

4

Asar:me°
I*

Know•

VIII

I
IV
II
1
11
In
IV
III
IV
V
fl
III

Diversos Trabalhos
Reforma do Ensino Primário
Trabalhos Diversos
Questão • Militar
Relatório do M. da Fazenda
Relatório do M. da Fazenda
Relatório do M. da Fazenda
Trab. juridicos - Est. de Sitio •
Trab. juridicos - Est: de Sítio ••
Trabalhos jurídicos
Impostos Interestaduais
Trabalhos jurídicos .
Discursos Parlamentares
Discursos 'Pariameetaree
II
III
Trabalhos jurídicos .
15,.A Imprensa
fll -` Discursos Parlamentares
a•••
Discursos Parlamentares
1
/I
Réplica
..
III
Replica
V
Discurso, Parlamentares
Discursos •Parlamentares
I
1
Discursos Parlamentares
Trabalhos lurtclicos
Limites Ceara - Rio G. do Norte
Limites Ceará - Rio G. do Norte
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos juridicos
Trabalhos baralhos
Campanha Presidencial
Campanha Presidencial ******

XIII
- XIV
XV,111
XVIII
XVIII
XIX
eeeiirocação
XIX
XX
Termo, 474.008 - paia marca DiaXXIII
na - classe: 24 - de Gerold BineXXIV
te - cliché pateia:too ela 11 de feveXXV
_
VI
reiro " de 1961).
XXVI
Termo: 474:409 - para o nome
XXVI
comercial: Alvarada Comércio e ReXXVI
presentações, Limeada; - d Alvora,XXVII
da Comércio e. Repressntaçees Ltda.
XXVIII
o- clichê publicado em 20 de [toeXXIX
retro de 1961.
XXIX
XXIX
Temo: 474.490
para marca:
•
XXX
Cotinterpoit - classe: 3L de MaidenXXXI
form Inc. nal:acedo em 21
XXXI
deefevereiro de 1961.
. XXXI
XXXI
- ieeePEDIENTE DA .Y-31V)S,50
• XXXII
j1.1111D .CA •
XXXIII
XXXIV
Díver3os
XXXIX
XL
9 de eetembro da 1961',
,
XLVI
Produtos Ceuinilcos. Guerany Sede"IV]
-tade • Aaieriima, -,prcriaogação da,
••n ••••nMeweffinm,..~mok.....~.-n•••••~
patentNteer‘ce
/ntoci.la
'
•

M.a

••n••••"

100.00
40,00
400.00
120,60
.0•00
65.00
.80,00
120.00
120,00
250.00
MOO
120,00
120,00
100.00
120.00,120,W
90.00
123.00.
120.00
120.00
130,00
120,00
100.00
120.00
120.00
120.0u
120.00
150.03
250.00
410,00
400.00
120.00
120.00

Indústria e Comércio Motorá• rio, Limitada - na prorrogação da patente
de número: 1.287 - models IndustriaL
- Prorrogue-se - artigo 42 do Có•
digo.
Meridional Sociedade Anônima Comércio e Indústria - na prorrogação
da patente 1.685 - modelo industrial.
- Prorrogue-se -- artigo 42 do Código..
Societe Guerlaln - na prorrogação
da patente 1.709 - modelo Industrial. - Prorrogue-se -- artigo 42 do
Código.
•
Calçada Sociedade Anônima, Gráfica, Editara e Estamparia - na prorrogação das patentes de -números: 1.745
modelo
- modelo industrial; 1.745
induststal; 1.747 - modelo industrial:
1.743 - modelo industrial - Proa,
rogue-se.. de acedo com o artigo 42
•
do Código.
Editeira e Estamparia Calçada Ltda.
- na prorrogação das patentes 1.799
- modelo industrial; 1.800 - modelo
Industrial. - -Prorroguem-se de acordo com o artigo 42 do Código.
Willys Motors, Inc - na prorrOga.
ção da patente 1.828 e- modelo industrial. - Prorrogue-se - artigo 42 do
•
Código.
Roger 6 Gallet - na prorrogação
da patente 1.829 - modelo
artigo 42 do Códi- Prorrogue-se
go.
Gennaro Ferrante - na prorrogação
da patente 1.875 - molelo industrial.
- Prorroeue-se - artigo 42 do Cd'.
digo.
Turissa- Nahmaschinenfabrik - AC.
- na prorrogação da patente 2.287
-c modelo industrial. - Prorroguese
artigo 42 do Código.,
Produtos Contact Sociedade Anônima - na prorrogação de patente 2.290
- modelo industeal. - Prorrogue-se
- artigo 42 do Código.
Companhia Fábrica de Botões e Artefatos de Metal - • na prorrogação
da patente 2.303 moda() Industrial.-- Prorrogue-se - artigo 42 do Código.

Warner Lambert PharmaceutIcal Cob.
rany, na prorrogação da patente 2.308,
modelo industrial. - Concedo a prior.
rogação slo. art. 42 do Código.
São Pautei -Alpargatas S.A., na prorrogação da patente 2.370, atoai° Industrial. - Prorrogue-se no art. 42 do
Código.
Paulo C. Oliveira el Cia., na prot..
rogação. da patente 3.033, modelo in.
dustrial. - Prorrogue-se o art. 42 do
Código.
Sinfor • Sociedade Industrial de Formi.•
ca Ltda.', na prorrogação da patente
3.049, modelo ladustr:al. - Prorrogue.
se o art. 42 do Código.
Cibá Societé Anonyrne, na prorroga.
ção da patente 3.091, modelo industriaL
-- Prorrogue-se o art. 42 do Código,
Antranig Guerekenezian, na prorroga
-çãodapten3.1,mloidustraL
- Prorrogue-se o art. 42 do Código.
Ellenberger Ci Poensgen
na prorrogação do Código.
•
'
Ellenberger
Poensgen
na prorrogação da patente 3.124, ino.
dela industrial. - Prorrogue-se o arte.
go 42 do Código.
Cerâmica Bemposta Ltda., na prot..
rogação da patente de -3 .137, nlodéke

r
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Industrial.
tProrrogae-st o .art. 411 N.0 104293 - Aldecir Figueira
do Código.
da Silva - Modelo de utildade.
Heber Isacar Nuesch Martin, ,pror-,' NP 104.441 - Spyridion 'Nicola-s Minas Marcantonatos-liodelo
rogação da patente 3.138, modelo
.
- Vrorrogut-se o id. '42 do de utilidade.
Código.
W0 107.177 - SOcietá _Fama, Company na ceutic 'Raiá "P.riviTé,gio - ide inpror.ogação da patet.te modtt'tr, venção.
industrial. • - Prorrogue-se cart. .42 -do
•- .151u1ses DOrTmell
Código.
N.o 111
•
João Maschke G Cia.
prorrogaç- --.Modelo de utilidade.
çâo da .patente 3.195, in.:adelo
'N.o 112.535 - Romblo -Pagano
•
4-- Prorrogue-se . 0 art. -12 ,do • Có:4,go, - Modelo do utilidade.
N.° 113.466 - iComercial JIM:'Fundição Brasil S A., na •prorrcf,..
'ção da patente 3.421, modelo industrial. mann ,ITtilidades ,Domésticas Ltda.
.-.•Prorrogue-se o art. 42 sio Cóco. ! - .Modelo de .utilidade.
'Nilo :Gonçalves
Fund:ção •Bras.1 :S.A., :na pro.rogaj
-NP 113.-509
cão da patente 3.423, modelo:inclua:Jia]. - Privilégio do invençgro.
- Concedo n prorrogação no --art .. 42
NP 116:909 - -Sboiehl ;Kikuta
do Código. •
'modelo -de utilidade.
Indústcias Santos Azevedo 'Ltda ., na
118.637 - -Bruno *Massone
prorrogação da patente de Ir .3.476, - N.0
Privilégio de invenção.
modelo industrial. - 1-ror-Oga-se io artigo 42 do Código.
:Nio 118.(2:7:2 - Anis Gabriel
Chouchani . - Modelo industrial.
- Piástiea Iaciustr ai Abzdsy •Lda.,
prorrogação das patentes
N.o 118.753 - N. V. .Philip-s'
lo .ndust,lat e :3.-ttij, mode. ° immu.t..ai. Goeilampenfabrieken.
• - Prorroguem-se, art. 42 do .-uón.go.
N.o 7118.011 - :Alberto S. ZacIndústrias :Santas .Azevedo Ltda., .na cada
.417 Cia. Tida. - -Privilégio
proaogação das _patentes 3.4o1, =ode- de invenção.
lo industrial e 3.1)35, .modelo muustrial.
Prorroguem-se, art. 42 no Códisq. 'NP 119.118 - Galilen Pompeu
Hippolito - Privilégio_ de invenRennulo Carraro, -na .prcrrogação
• patente 3.491, modelo 1ndust.ial. - ção.
NP 119.627 - Minhael Geg7i Prorrogue-se, art. 42 do Leaigu
Privilégio de invenção. Texal Nossa Senhora do Rdsário, na
N.° 129.317 - Celso Paciellr prorrogação da patente 3.662, modelo Privilégio de • inve.nOão. .
industrial. - Prorrogue-se, art. 42 do
N.o 138.274 - Cavu Eletro EleÇódigo.
Crônica Ltda . - 'Modelo industrial.
M rubel Produtos Al:ment.tios
'NP 140.384 - A rthul, Johann es
na prorrogação da patente 3.946, mo- ,ACkermann - Moêlo industrial.
delo industrial. --- Prorrogue-se, art:go
•,uiz Nat-ale
N.° 141.078
42 do .Código.
Modelo industr
'Roldetli de Souza Rocha,_ni,prohuNP 142.743 - Alma Paulista
gação da patente 4.128, modelo
A. Indústria e Comércio - cProrrogue-se, art. 42 do 'Có- S.
Modelo 'industrial:
digo.
- Arquivem-se os proce.ssOs.
'Hélio Taques Bittencourt, ..ua‘prorro•-:
Diversos:
gaçãO cia patente 4.167, mode:o industrial. - Prorrogue-se, _art. -42 .40 Código: ,
Waleles 'N.oh 1. `Noor Inc. 'Campos Salles -S.A. Indústria e -Co- pedido de - apostila da marca mi-' mercio, na prorrogação da patente mero '301:517. - Taça-6e .a apos1.766, modelo industrial: - Prorrogue- tila.
. e, art. 12 do-Código.
Chamada -para pagamento da
EX PED1ENTE .DO SERVIÇO :PE. taxa final:
RECEPÇÃO, iINFORMAÇÃO
convidado Libusa Deutsch a
E EXPEDIÇÃO
comparecer êste Departamento
De 4) de setembro de 1964
". a fim de :e•fetuar o pagamento da
•
.
• taxa final da -marca Westfrink número 407.076.
Exigência:
Paulo Dudeck - io pedido de
Arquivamento de processos .de
nulidade da patente 3.:518
marcas:
dei-o industrial - Cumpra a .exi'
gência.
N.o ''308. A35 - .Cia -Comercial
Importadora Atlantida
-A.
Diversos
N. o :354.111 - Aleco Indústria
e Comércio Ltda.
Standard Eletronies 'Corporation
N.o 373:252 - ,Usabra Indústria
- No pedido de restauração da pá-- e Comércio S. A.
tente de n.o -86.046 - Privilégio
N.o .374.374 - ,Ricla Represen-'
de invenção - Nada há Aue
/uras . Tmáveis _e Comércio Ltda.,
ferir.
N. o 374:874
Oficina de :Fabricação
Consertos . de "Máquinas,
Arqiiivameutos de:processos:
Qfacom Ltda.
No :379.1,31.- Virgílio Marques.
Firam
os
processos
;abaixo
mien.
cionados arquivados ;por ordem do Potasio.
N. 0 aso .257
Ilagalhães kt
Er. Diretor do Serviço de 21. !I.;
Quintella.
e r-Expla 1 leão.
14.0 60 200 - :Metalúrgica W.
N.° '3,82.'975 - 7 Britquedos ima
X-. 'B. -Modelo de utilidade.
Ltda.
•
N.o 95.070 - Anisin Amlm
NP 384:152 -- •-"Comércio de Tro1
Ifiada
Mitos Agrfeolas C OWY1 a Ltda.
r
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NP 384.913 - Tranklin Cimo.
Ko 385.018 - Yulcio Ilonma.
NP 385.-688
Dias -da
Costa.
NP 387,318 - Restaurante Bar
-Dra gen Lt da.
,
N.o 387.323 =--Itánclernplastl,ltla.'
N.° 387.734 - M. Marli. I
NP 390.058 - Durval :Trigo. -,
N.o 390.150- Companhia Agrícola industrial e Comercial do
Paranagy.
.N.o .395.618 -7- BOBAR -Socieda,de Banticirante de Reflorestamento e Máquinas Ltda.'
N° 396.799 - Focke Wulf G.7
M. 1.1. iL
,Bernardo 'Mon'Np .4020.11
teverde.
-N.°- 403.257 - :.Freitas .44 Mendonça.
-Mendes -PaN.° 403.328 peis.
,4 ,Cia.
NP 403.353 -'434_• rnier1
1
Ltda.

.N.° .414.f188 - mrasrnae
mau S. A. /Indústria CComértia'
NP 414;753 - 'Linda !CbdCiri.
.A Ade-NP 425:090 -.Atira
A.
sivos e .Lacticinios Brasil .América.
N.o • 426.492 - .Trans.portadora
DiligêntLa S. Jt. .
'N.0 428.755 --,loaquim 'Ferreira
-Agrofarm :Ltda.
•N.o .428.-8'73
N.o 4 9 9.456 --Abel Braz -Ennes.
.N.0 443.729 - Transmercantil
Ltda.
N.o 445.446 - Jacob Berenzon.
• N.° 447.284 - • ;Construtora
•litru.sca Lida.
N.o 447.339 - iPinker "Rádios 4
TelevistieLtda.
NP 448.486 - Indústria de Extrato de Café Idco /Ltda.
•
N.o 449.370 -;Paulo Lisbóa.
N.° '419:782 - •LaticinioS Jordanense Ltda. .
NP 450.140 - :Mario Dias Pereira.
'N.° 450.616 - Dr. 'Múcio
Atrayde.
NP 403.850 - Napasca :Pinheiro •
N.o 450.687 - Ilidromereantil
Ltda.
Indústria e Comércio .Ltda.
N° 451.10,1 :Sociedade ImoN° 403.870 - 'Rubens Aguiar.
N.° 403.982 .- Imobiliária Ica- biliária Brasileira Importação -e
Exportação -Ltda.
raí Ltda.
N.p 451.195 •- :Sóciodalle 'Imo'Mo 403.988 - Deooraçties
biliáriaBrasileira
:Importação .0
mi Itda.
N.° 401.509 - Bebo "Vergueiro Exportaç ão Ltda.
Leite.
4.51.391 - 'Leu rival 1FiguelN.o 405.820 - Germano Dez re.o de Souza. o _Lauro tileis Vidal,
Fontana. '
N.o .441.293 - lmobiliária Bel
N.° 407.146 - EstamParia Beta Jardim S. A.
Lida.
451.436 -Trai; ipa -Comércio
N.o 407.368 - Produtos ,,Químl- de--N.°
Automóveis
:S nA.
cos Textooufmica Ltda..
N.o 451.710
Cia. :Industrial
N.° 408':046. - Distr ibuidora e
'Utensílios do Aça-Tropical S. A.
Propaganda de Merva Mato- Ltda. de NP
NP 408.387 - Refrigeração San- Garcez. 451.722 - -José Salvador
to António Ltda.
N.o 151.775 - 'Fred E. Lorch.
N.o -108.468 - Torrefaçã'o e
N.o
451.784 --Comercial e-AgriMoagem de Café Medina Ltda.
rola 1.'ocantins Ltda.
N.o 408.560 - Panamet Pan
-N.°. 451792
.Decorações
Americana de Metais Ltda.
e Utilidades .Ltda.
-NP 408.-649 - , David 'Santos & -.NP -451,821
1.1enTique
Cia.
I
•
lho Ltda.
N.o 408.865 • Josephine Alba-1
N.o 451 .838 - Ind. Climaterm
nak is.
LI da.
--N.° 409.050 - Anf3ni3O Casquei) 'N.o 451:926 - -Dano ',Preto CarN° 409.186 - Indústria Quí- 'doso.
mica Pauliceia Ltda.
N.o 451.065 - Dalton-doBarros. •
I
N.o 451.989 - Motonex Imo.
N.o 409.205 - p roclame Publi•e Com. Ltda.
cidade 'Ltda.
N.° 452.014 - Stansa Standard
N.o 400.250- Trr :,ortes e Co- • Auto Paris S. A.- Ind. te Com.
mércio Sul Bailia Ltda.
.N.° 452.124 -.José B. :Andrade
N.o 405.255- Comércio,de
S. A. Cinematografia.
sfduos de Algodão Corea, ,Ltda. .
N.o 452.174
Met.a/frt¡ina nsN.° 409.261 - JoSé 'Temer tampasi Ltda.
Brumal.
NP 452.181- Eduardo d.e SouN.o 409.r83 - Mordmbi Yreiost. za 'Queiroz.
e Fricção S. A.
NP 02.197 - -Com. co Ind. do
NP 409.314 - Miyeko "Nakania. Máquihas Noral LLtda.
NP 409.323 - Abel Simães
N.o 02.203 - Aramem -dos
Irmãos.
- Pescadores Ltda.
'N.° 452.407 - 'Mattos .Litna
NP 409.346 - Bar Itialto DanCia.:Ltda.
sas Ltda.
N.0 409.510 - Micro ;Indústria
NP 452.620 -:Publicidade -I.,114de Auto Peças Ltda. 1
pan Ltda.
NP-409:523 - Chick Ilaster InN.O452 7625 - nenrique
rcuba( or
(filho.
•N.° 489.892 =-Eleutertio ;Pedro
Ns. 452 323, 452.824-e 452 825
Fernandez,
N.o -.409.699-- Áerton 1Perlin- - Comp. Internacional de
taurantes Intéls Cm ter.
geiro.
N-° •452
- 'Newl,an Ide Ca • "NP 409.753 - EdIthea Medi
valho.
Ltda. -•
400.783
Bittencourt A • 1,N.0 t452:938 --Indústria
cmnWkrcio -:0Áfé"i,M iHOz náda.‘'.
Re41Jg
•

;• 4. '1,
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s
N.° 453.012 - Tecidos Anoufar
Ltd a .
N.o 453.05'3 - Graça Couto s. A.
jnd. e Com.
N.o 453.128 - Proqualid
tribuidoras do Produtos de Qualidade Ltda.
N.o 453.149 - Benadito Barbosa.
N.° 453.330 - laidústria de Esponjas Pra tex Ltda.
N.o 453.347 - Editóra Musical
Drink Ltda.
a N.o 453.496 - Almeida Silva
Imp. e 'C.lan . S. A.
N.o 453.531 - Comp. de Automóveis Cidoros Ltda.
N.9 - 453.554 - Fáb. da Calçados Dafe Ltda.
N.° 453.724 - Transportadora
Maroeste S. A. N.0 453.735'- Canoa Alves Pereira.
• NP 453.904 -- bianual Alkali
ComPaala
NP 453.908 - [mãos Macedo
Ltda.
N.° 453.917 -- Pinarnor Imobiliária Ltda.
NP 452.932 - 'Fáb. de Colchas
Jermsalem Ltda.
NP 454.042 - F. Yeronymo.
N.° 454.122 - Luiz Reis Pourre
NP 454.130 - Rnsena S. A.
Admnisaraçao Indústria e Comércio
Is. 454.138 e 454..139 -- Bonfanfe Cimento Amianto Ltda.'
NP 454.203 -- Italtur Viagens
Turismo e Cambio, Ltda.
N.o 454.201 - Bar e-Café Alfândega Ltda.
N.° 454,216 - Frei Aza Insto
de Molas e Freios Azaminaja Ltda.
N. o 454.255 , Casa Roney Ltda.
N.° 4.54.342 - Cia. Farinacau- •
tiea Brasileira Vicente Amato Sobrinho S. A.
N.o 45-1.370 - Brasil Electric
Indústria e Comércio Ltda.
N.o 154.601 - Panificadora ForLtda.
\ . taleza
N.0 454.640. - hietaláralilpú
Ltda.
Na. 454.727, 454.728, 454.730,
454.724\454.732, 454.723 e ....
454.734 - Ali mentas Selecionados
Amaral S. A.
NP 454.784 -- Sociedade de
Produtos Farmacauticos Silab Limitada.
N. o 451.802 - Comercial Construtora Sia. Cecilia S. A.
N.o 451.817 - laelwap Mecânica
Industriai Ltd a.
N.o 454.864 - Wrona .8c -Gasko.
N.o 454.966 .,-. Vindas UrbanavIeiii NP 45.129 - Nilo de Azevedo.
NP 455.132 - Nikko Publicida'de Ltda.
NP 455.155 - Palias Comérçin e R.e.p resentações Ltda.
N .o 45aa 177 _a propedica Comercial Laaa.
la5.184 - Irmãos Rações
para .Ararriais Ltda.
NP 455'.199 - Decorações
Chamle Ltda.
NP 455.214 - EletrNialca- Sunday Ltda.
Na. 455.224 e 45.5.11g5
A Sena
cação Modaa S. A.
NP t55.-238
&MOIO.

Na. 455.261 o 455.267 - Odorico M. Monteiro S. A.
N.° 455.310 - Olin Indústria e
Comércio Lia%
N.0 455.331 - Claudio Triago.
N.0 455.341 - Linhos Arcadas
S. A.
N.o 455.345 - Indústria e COmércio Corneta S • A.
NP 455.540 - Administradora
Rodriguts S. A.
- Arquivem-se es processos.

(Seção IN .

cais, caracterizado pelo fato de que a
parede de fundo tem uma face auperior e uma lace inferior, as quais são
relativamente não-absorvente, sendo
a face superior da- parede de fundo.
turas, as paredes laterais de cujas
provida de uma pluralk.lade de
aberturas são relativamsnte abEorventes. em virtude de cate qua isquer sucos, resultantes dos produtos alimentares, acondicionados no recipiente,
tão "penetrar nas ditas absrturas, de
onde serão absorvidos pelas respectivas paredes laterais absorventes.
Um total de 8 pontos.

PREVIÉGIO DE INVENÇÃO
TLQ N°

123.794

Em 25 de outubro de 1960
Requerente; Diamond National Cor.
porantion, uma corporação de
ware, estabeleci-da em Nova York, Estado de Nova York, Estados Unidos
da América do Norte.
Pontos caracterLsticos; *Recipiente
para alimentos" - Privilégio de Invenção.
10 - Recipiente para alimentos, feito de um material de polpa, o próprio
para acondicionar carnes e aves, compreendendo uma parede de fundo o
paredes laterais :sensivelmente verti-

en o
P

aetembrc de 1964 3419

TERMO Ne 123.759
Em 26 de outubro de 1960
Pittsburgh Plata Glass Company 7
Estados Unidos da América.
- Titulo; Aparelho para puxar vidro.
-- Privilégio de Invenção.
19 - Aparelho para puxar lã:ninas
de vidro que compreende unia camara de tração, tendo uma abertura de
comunicação com a atino- fera através da qual a lamina de vidro é puxada de um banho de vidro fundido.
e na qual ha refrigeradores espaçados acima do banho. loçalizados de
modo substancialmente paralelo à là-

'I' Ç .A.
- O
.A.Cès

_6. INT I 1.£ .A.

mina, caracterizado par ter dispositin
vos de chicano, (48;80) que 6e estola

dem, autatancia:mente, através di
largura da lamina de vidro e para
dentro da, arcara, entre 'cada refila
gerador e a &muna de vidro e ou os
queimadores (35.36a 36") dentro da.
atuara de tração. espaçadas acima do
alinho e do pereurs.o atravessado pela
ito seus lados opostos. Pont
suas chamas apostadas para se proled

tarem, de modo geral, 'na direção da
tração; reduzindo os citados dispositivos de chicana e ou os queimadores,
controuida.merae. a d iferencial de velocidade do ar que robe pela chaminé
natung criada entre cada refrigerador
e a lamina de vidro, para formar uma
corrente gizam uni-direcional que aerd.
Te como envolvente protetora; e ca..
racterizada, ainda, pelo fato dos dia.
positivos de ch'cana (49;80) entre o
refrigerador e a lamina de vidro com.
preenderem uma porção (42, 82) adjacente ao refrigerador e a espaçada
do bordo dos dispositivos de chicana
adjacentes da lamina de vidro que
tem pela dispositivos refrigeradorea
(46; an) ou caracterizada por dispositivos cie chicane, 1140; 140', 140"),
adjacentes aos queimadores (3d, 36',
36") para estabilizar as chamas pra.
dazzidas.
Seguem-ae as pontos de na. 2 a 14.

TilattiO -N 9 123.921
Em 4 de novembro de 1900

I

Requerente: Olin Mathieron Chetmcal Corporation - Estados Unidos da
Amerita.
Titulo: Dispositivo
atuado a explosivo,

DECRETO X* 24.645 - DE 10-8-1934

Invenção.
- rism pistão de acionamento,
caracterizado por ter uma porçao fel.
ta de material deformavel plástica.
mente, para acionar um elemento de

• DIVULGAÇÃO N.°_ 769
3 9 edição

Preço: Cr$ 25,00

trabalho, pelo mr.nos para, mas não

excessivamente além, oe uma posição
projetada predeterminada, com res-

A VENDA
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Agência Is Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos. pelo Serviço de Reembõlso Postal

I ,MPÔS-'1'0 DE SËL0
Consolidação 'baixada com
I Decreto o.• 45.421. de t2 de

fevereiro de 1959. - Circulai
8.9 6. de 19 de tevereiro de 1959,

do Walser° da Fazendas

DIVULG./4AD N.. 819

de 41C1Cnialners0
Privilégio de

-

peito a unia ferramenta de impacto
do tipo atuado a explo^ivo, Sondo uca
furo de cano paira receber o dito pistão, para movimento em direção
boca do cano, e. tendo uns detentor
do pistão para formar uma restrição
suficiente no furo, adjacenae à boca,
para Inicialmente retardar e final.

mente parar o pistão, em seu movi.
mento além da dita restrição, pela de.
formaçaa) plastica da dita porção, o
pistão tendo também uma porção
frontal com dispositivo para segurar
aati aaavelaseate o dito deateabo ao
• dito pistão em avanço saficientemen.
te espaçado em welactvo ei dita porção
deidrmável, para parmair o elemento
atingia pelo menos a dita posição pra.
determinada e não axcesaivament•
além da dita posição, entes da restri.
çào começar a deter o p!stfto, a por.
çáo frontal citada sendo de tamanho
suficientemente reduzido _para passar
PO, dita restrição.
Total de 19 pontos. Prioridade de

correspondente _pedido depositado
Repartição de patentes dos Faiadas
Unidos da América. em O 4e tovern.
bre de 1959, sob n° 951.834.

Preços Cr$ 100,00
Toamo R . 124.858
A 'VENDA à
See.So de Vendas: Av. Rodrigues Alves, It
Agênda Jt MinIsterio da Fazenda

Atende-sat 15 pedidos pelo Serviço de .Reeribtleo Postal

Em 9 de dea'ambrO de ligou

Requerente: - ;Me CiubOrundun
company - artoxios Unida. da .Arria•
rica.
Artkos abraseiam aperfeiçoados. - Privilégio

de invenção.

-Is -4-, 'ema ~ora b ruta Par* a 141,
arleatia0 de sua 0040 abrasivo Watt-

.

•

•

•

1

s.:

•
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'
caracterizada pelo fato ae oon4
ter grãos abrasivos. Um agente aglutinante para, os ditos g:ão; abras:n.4,
o pelo menos um compo:to selec*onado do grupo de hese-nue:et° de potás._
•,/o e zircônio ("-Z;•nr 1 ) e P:mtellu
csio e z17-:Sn'o
-ertodpa
Total de 11 pontos. A prioridade do
pedido foi det•osltetio na Ite.particão
de Potentes da Ingleterra, em 11 8e
dezembro de 1959, rcb o n 9 92.226.

NI.ODELO INDUSTRIAL
1estág1da'wee 4 aquecer 11.drgalctode'''
rnag~o até uma temperatura de,
pele alenoz, 315,59C .para dir.pos.tivos
que a moldan, em corpo compr.m...
PATENTES
TERMOS
PA'rENTES
TERMOS •
dos. pequenos, _F.:oh ' unia pressão de
pelo menos, 1913 kg/cm2; pe.v_ar o-.
corpos comprimidos syêcos,' enquanto
quentEs, numa elevada temperatura,
para dispositivos que /oram pequr-tos
-,
5.001
141.745
4:997
b--rq'tetes, sob .uma pressão de. pelo'- 124.102
5.002
.
142.303
14.998
'
- 13'1.410
menos; 1400 kg/em2; fazer voltar
• 5.t 03
143.743
*4 999'
140.102
ra, pelo menos para a Carga do com.
143.753 ,
5.000
'.141.669
prersor, pelo men(); c5.roa de 15%, em
•.
çai 18 de outubro de 1260
p-so, do material qu7brado; e passar,
depois, o3 briquetes quentes para um
H.arbison - Wzilzer RU:actorles fórno e 03 aquecer ainda até uma
temperatura que produz Imaynée.a toCompany - Estados 'Unhas da
- PATENTES CONCEDIDAS EM 12 DE AGOSTO DE-1964
talmente calcinado, e produzir,
rica.
um produto que consiste, e.s.:ene'alTitulo: Produção de maJné-,la tode magnésio totalmente ca:talmente calcinado. privllégio de mente,
1
&nado, de, pelo menos, cérea de 3,23
, 1Invenção.
PATENTES
TE>I1MOS
PATENTES,
TERMOS
de
densidade
aparente..
19 - O procisso e produçro de.
magnésio c..alc:nada, ca:racterf.zado *st.- Seguem-se os pontos de na. 2• a 9.

nado

•

CERTIFICADOS EXPEDIDOS
PATENTES CONCEDIDAS EM 21 DE AGOSTO DE 1964

Tf:115108

63.454- 93.103
103.742
109:995
109.731
110.269
111.037
111.512
111.157
111.159 •

• PATENTES
- •.

'mu:Nu%

115.862
115.965
118.019
118.606
118.713.
118.801
-,119.149
119.189
153,800

70 118
- 70.119
70.120
70 121
70.122
70.123
.i70.124
70 125
70.126
.70.127

130.398
70,435
. 84.522
03.396
.' 95;317
98.244
98.810
• , 99.540
. 109.011
109.463
112.73,9
112.879
113.970
-

PATENTES'

70.128
70.129
70.130

.
- "

113.015

_

77g .

70 133
70.134
70.135
70.136

114.158
115.100
115.938
'

I

MODELO UTILIDADE • -

TERMOS

PATENTES

'TERMOS
//10DELO INDUSTRIAL

t.tEMOS

70.079
70.080
70 081
70.t82
70 083
70 084
70.085
70.086
70 087
70.088 989
.70 090
79 091
70.092
79 093
70.094,

116.100
116.149'.
116.590
118.301
118.304
113.350
-J,
113.937
• 119.409
119.855
,#119.939
129.-036
121.499
125.925
122.535
125.076
- 130.032.

j 70 032
J,70.063
70.J04
• , 70.065
70 066 .
70 067
70.068_
70.069
70 070'
70 071
70.072
70.073
71) 074
70.075
73 c76
70.077
70.078'

-..

;PATENTES

•

TE.IIMOS

PATENTES

104.125
112.923.
113,437

J

• 6 676: '
5.877
- 5.678

PATENTES
i

n

5-679
. 5 630 --

.. 122.536 .
•93.377 .

n••••••••••••••n•••

133.188
, 133.664,
138-.771
• 141.334

-

5.033
5.034'
5.035
5.036

-

•
141.377'
143.489 •
143.509
149.516

• 5.037
.5.038 .
5.039
•• 5.040

•
TERMOS •

•

MODELO UTILIDADE.

• 137.145
140.488

IIIIn•n•nn••nnn
•

TEn.m.OST

115.174

P 1TENTES

TÊ111140S

MODELO INDUSTRIAL.

PATENTES •

4.993
4.994 .

s„,

-

,TERMOS

141.228
142.728

TÊI1MOS

MARCAS-

TER3408-

PATENTES CONCEDIDAS EM 17 DE AGOSTO DE 1964

mimos . ,

PATENTES

r_

99.459
70.095
103.194
70.096
' 107.266
, 70.097
-. 108.214
70.098
112.190
.' 70.099
3 : 70- 103
112.414 ,
) 70-.101
• 112,740
113.539
., 70.103
113.600 !
"' 10.103 ,

4 9;5

4.996

PATENTES CONCFDIDAS EM 17 DE AGOSTO DE 1964 --

5.683

PATENTES

PATENTES

PATENTES

-

TERMOS

1

113.711 .
115.655
115.920 ,
110.577 `
118.210
119.624
: 145.706
120.090
145.706 .

'

70.104
70.105
70.106
70.107
70.108
70.10v
, 70.111
. 70.110
70.111 -

MAttCAS

1
457.547
457.815
457.816
457.817
457.818
457.822
457.823
458.116
- 458.119
458.120
458.121
458.130 ,
458.245
458,247
458.24-8

303425
303,426
.303.427
- 303:128
303.429
303.430
303.431
303 432
303 433
103.434
303,435
303 436
303.437
303.438
• 203.439'

458.492
• 458:108
458.752
458.928
458.962.
(459.346
.1 459.572
459.810
460.152
460.206
460 207
460.234_
469.548
460,619
460.798

303 418
303.449
303.450
303 451
301,452
303.453
303 451
'3r3 455
303.456
303157

303 458
303 _459
30:1.460
303 451
303.452

,

- Tkça-feirá 15

~~1~~~1111~
TIERIMI

MARCAll

?MIMOS

_-

•
•

380.841

282.525 .
386.650
384.850,
386.875'
389.345
389.366
389 . s8o
390.566

597.491
397.822
998.262
171.098
236.016
406.266
411.929
412.700
412.788
425.712
418.689
459.729
459.739
499.959
521./70
521.982
525.073
526.669
527.368
532.769
289.296
302.717
370.309
• 374.030
374.735
386.414
388.135
395.247
395.306
404.186
405.433
405.400
407.830
407.597
407.994
403.115
408.110
4104.611'
403.494
409 016
409 017
: 109:019
409.075
409.t62
,!09.624
,109.801

Térimos

)133RCA8

1
458.249
438.250
458.251
458.252
438.253
358.327
458.416
438.491
411.003
417.199
417.200
420.712
423.540
428.928
431.593
442.284
445.995
446.191 447.678
448.498
451.811
452.149
452.932,
453.645"
455.572.
455.573
458.682
456.746
456.953
145.013
286.353
309.007
312.959
360.397
374.201
376.318
376.320
376.754
380.015

.
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333.3
•

303.440
803.441
303.442
303.443
303.444
303.445
303.446
303.447
303.382
303.383
503.384
303.385
303.386
503.387
303.383
303.339
303 390
303 391
303 392
303.393
303.394
303.393
303.396
303 397
303 393
303.399
303.400
303 401
303.102
303.338
303.339
303.340
903.341
303.342
303,343
303.344
903.345
303.346
303.347
303,348
303.349
303.3:10
303.351
303.352
303.353
303.354
303.355
303.356
303..357
303.358
303.359
303.304
303.305
303.306
303.307
303.303
303.309
303.310
303.311
.303.312
303.313
303.314
303.315
303.316
303.317
303.318
303,359
303.320
303.142
303.243
303.244
303.215
303.248

103.247
303.248
303.249
303.250
303.251
303.252
303.253
303.254
303.255

n3.256

303.257
302.258
303.259
303.260
303.261
303.262
303.263
303,264
302.265
803.266
.103.247

461.669
462.398
462.599
462.809
462.969
505.298
338.604
457.008
457.005
457.197
457.186
457.519
457.520
457.523
457.526
457.527
457.528
457.529
457.330
457.536
457.537.
457.538
457.599
437.540

303.463
303.464
303.465
303.466
303.467
303.488
803.469
303.403
303.404
303.405
303.406
303.407
303.408
303 409
303.410
303.411

457.541
457.542
457.543
457.544
457.545
400.226
400.676
401.562
403.092
403.609
407.086
-407.713
407.751
408.361
408.915
409.138
409.191'
409.487
409.7213
409.840

333.420

409.850

409.906
410.102

410.189
410.190
410.381
410.560
552.577
564.175
567.942
632.423
635.916
637.879
648.801

649.220
649.273
649.296

649.298
649.617
649.683
650.279
650.280
650.993
651.018
448.905
449.148
452.467
452.468
453.170
453.174
453.176
453.177
' 453.179
453.18Q
453.181
-- 453.182
453.267
453.874
45,5.778
454 955
455:748

455.773
456.131
456.513
456,516
456.917
437.140
457,201
457,915
458.242

NNIN
303.414

303.415
303.416
303.417
303_418
303 419

303.421
303 422
808 423

303 421
303.360
803.361
363.362
303-.-363
303.364
303.365
303.366
303.367
303.363
303.369
303.170
304.371
303.372
303.373
203.374
303.375
303.276
$03.377
303.378
303.379
303.380
303.381
303.321
gt2:1
303.324
303.325
303.326
303.327
303,328
303.329
303:320
303.331
302.332
303.333
393.334
303.335
303.336
303.337.
303.273
303.274
803.275
$03.276
303.277
303.278
303,279
303.280
303.281
303.282
303.283
303.284
303.285
303.286
303.287
303.288
303.289
303.290
383.291
303.292
303.293
• 303.204
303.295
303.296
303.297
303.298

•

Marcas
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. .33333
410.098
410.100
410.113
439.694
448.554
212.733
308.203

349.964
364.810
369.725
373.263
874.869
376.151
377.120
378.622
380.693
388.382
388.383
390.112
390.113
390.114
397.371
398.664
400.683

402.210
402.357
• 403.362
405.998
406.416
407.040
407.600
408.916
408.919
408.922
409.029
410.450
419.812
422,709

- )4arcao

Tèrrnot

308.268
303.269
303.270
• 803.2n
303.272
303.176
303.177
303.178
303.179
803.180

4ffieemer--zerneem

453.384
459.975
460.631
480.534
460.957
434.283
447.710
453.111
433.263
453.721
454.037
454,580
455.395
455.465
456.891
437.200
467.294
457.758
457.946
457.950
458.173
458.176
458.664
458.665
458.766
459.078
459.081
459.785
460.035
460.043
460.302
460.419
\160.860
460.865

303.1v:
903.182
. 303.183
303.184
303.185
303.186
$03.187
303.188
303.189
303.190
303.191
303.192
903.193
303,194
. 303.195
303.196
-303.197
303.198
303.199
• '303.200
303.201
303.202
303.203
303.204
303.205
303.206
303.207
303.208

303.299
303,300
$03.301
303.302
303.303
303.209
303.210
303.211
303.212
303.213
303.214
$03.215
'303.218
303.217
-303.218
303.219
303.220
303.221
303.222
303.223
303.224
303.225
303.228
303.227
303.228
303.229
303.230
$03.231
303.232
303.233
303.234
303.235
303.236
303.237
303.238
303.239
303.240
303.241

461 393
361.394
461.305
461.396

Certificados expedidas era 11 de age$Sto de 1964

'Ulmos

448.365
449.142
449.677
450.734
451.905
452.065
452.073
452.074
452.075
452.082
452.398
452.711
453.212
453.452
453.454
453.456
453.529
453.630
453.911
454.060
454.347
454.352
454.354
454.355
454.865
455.088
455.169
455.205
455.206
455.317
455.864
458.012
456*.258
153.643

Marcas

Tênnua

503.130
303.131
303.132
303.133
303.134
303.135
303.136
303.137
303.138
303.139
303.140
303.141
303.142
303.143
303.144
303.145
303.146
303.147

'258.324
277.680
310.253
321.400
357.589
372.466
• 377.078
378.791
380.558
380.542
382.497
3•51.937
389.624
389.626
389.628
389.995
391.988
389.629
399.335
399.610
399.827
401.701
405.533
407.528
407.585
407,855
407.698
408.172
• 408.335
, 409.118
3 409.216
409.269
:ç101(.270
.! 409.273

6

303.149
303.150
303.151
303.152
.303.153
302.154
303.155
303.156

303.157
303.158
305159
303.160
303.161
303.162
303.163

Marcas

303.083
303.084
• 303.085
303.086
303.087
303.088
303.089
303.090
303.091
303.092
303.093
303.094
• 303.095
303.096
303.097
, 303.098
303.099
303.100
203.101
303.102
303.103
303.104
303.105
303.106
303.107
303.108
303.109
303.110
303.111
•
•

303.112

303.113
303.114
t. 303.115
303.118 •

Têrmos

.I

eictembro de 1964
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Marcas

Têrmoí

' Marcas

Térmos

Marcas

Tênues

Içares&

1

456.731
458.733
456.734
456.838
457.106
457.201
457.205
457.400
457.458
457.580
458.002
460.921
831.000
631.061
831.746,
631.938
631.939
031.940
631.941
631..968
631.998
632.205
632.342
632.392
632.424
632.515
632.720
633.484
1333.485
633.486

•

303.117
409.434
409.03
303.118
409_974 303.119
410.133 .
303.120
00.447
303.121
r.C.448
303.122
410.449
303.123
4!3.289.303.124
2'n.946
303.125
426'.027
303.126
434.348
303.127
303.128
437,552
442.538
303.129
302.942
59.95t
302.943
r:7.163
302.944
660.740
302.945
601.573
1_ 302.946
603.629
604.241
302.947
302.948
605.616 302.949
605.164
605.165
302.950
302.951
695.166
302.952
• 627.434
607:626
302.953
606.911
302.954
610.583
302.955
612.506.
302.956
613.802
302.957
615.779
302.958
619.602
302.959
I

303.164
303.165
303.166
303.167,
303.168
303.169
, 303.170
303.171
303.172
303.173
303.174
303.175
302.989
302.990
302.991
802.992
302.993
302.994
302.995
302.998
302.997
302.993
302.999
303.000
303.001
P0.002
303.003
308.004
303.005 .
303.068

,

633.677
623.962
• 634.207
C71.516
F-4.637
-:.683
C::.375
635.501
• 635.673
635.943
635.947
635.979
623.383 .
636.524
636.738 .
636.829
637.519
637.747
637,749
637.791
637.851

627.e52'

-

627. 0
637.947
638=3
638.284
638.285
6.573
533.592

619.603'
619.885
621.325
621.326
622.056 .'
622.498
622.733.
. 622:732
' 623.040
623.178
623.89

303.007
303.008
303.009
303.010
303.011
303.012
303.013
303014
303.015
303.016303.017
303.018

03,r71

303.019
302.020
303.021
303.022,
303023
303.024
303.025
303.026
303.027 ,'303.028
303.029
303.030
303.031
303.032
303:033
303.034
303.035 .

624.137
625.658
626.243
£26.693.
626.695
627.192 627.975.
628.7.
628.367
U26.622
628.623
628.624
630.073
630.648
630.649
630.892
630.907
1
I
1

Certificados expedidos

em

p

_

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Leis de ianeiro a março
Divulgaçáo 10 889

Prt...,:o: Cr$ 400,00
*
VOLUME II
ATOS DO POMA EXECUTIVO
Deeres

. 1a Ianeira a março

Dicottigaçao of 890 .

•

Preçoi Cr$ 1.500.00
•
*.
VOLUME III

' ODER LEGISLATIVO
ATOS DO P
Leia de abril a bulbo
Divulgaçito a* 895
L-J.SeSin

Cr .350,00

VOLUME IV.
ATOS DO PODER EXECUTIVO
- Decretos de abril a Mata
.
Divul 9a0o o* 896

Preço: Cr$ 1.200.00

*•
VOLUME V
ATO3 DO PODER LE,G1STATIVO
Los de Unho a setembro
• Divulgaçao a . 903

preço: Cr$ 400,00

' VOLUME V(
ATOS Oci PplitUR EXECUTIVO
• • Ctexpitos de bilha a settnatieu
DInulgação a' go*

Preço: •r$ Iâ005X1, ••••

A VENDA t
•Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, g
Agência I: Ministério da Fazenda
•
Atende-se a pectklos peio Serviço de Reetab r Áiso Postal
o
t

4...

302.960
302.961
302.962
302.963
302.964
302.965
302.967
302.968
302.966
302.969
$02.970
302.g71
302.972
302.973
302.974
302.975
302.976302.977
302.978
302.980
302.981
302.982
-.302.983
302.984
302.985
302.986
302.987
302.988
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Publicação feita de arArdo o= o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
,C31~1c pato de 6) dias para o deferimento .do pedido. Durante &se prazo poderão apresentãr suas oposições ao Department.*
Mations/ da ,Propziodads Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido .
•

Tèrmo n° 642.363, de 22-5-1964'
Calçados jota Limitada
Pararei:

Térmo
642.368, de 22-5-1964
Osvaldo Martins Unhares

Térmo a' 642.374, de 22-5-1964
Promoções Telstar Publicidade Ltda.
Rio Grande 4s Sul

riffle~~~~.~.~.

CALCADOS'
JOTA LTDA.
Nome Comerciai
Termo rel 647.364, de 22-5-1964
Promac, Importação e Comércio de
Eqc.ipanteritos Cinematografizos Ltda.
Rio Grande do Sol

ALVORADA
affiremeereume.

Classe 42
Para distinguir: Engarrafamento de
PRIM."
Classes: 8 e 50
Registro de Marca
Tênno is• 647.365, de 22-5-1964
Comércio, Indústria i Representações
Lemic Limitada
Rio Grande do Sul

behid3R

Tênno n° 642.369. de 22-5-1964
A. Pinheiro
Rio Grande do Ster

Classe 50
Para distinguir: Publicidade

OURO PRETO
IND. BRASILEIRA

Térmo n° 642.373, de 22-5-1964'
A Federação dos Estudantes Universitário Particulares
Rio Grande do Sul

Térmo n° 642.379, de 22-5-1964
Leo do Rosario Botelho

FOLHA DO 'PIRANGA

Classe 50
Classe 41
Parad istinguir: Industrialização e coPara distinguir: Café torrado e moldo
mércio de embalagens para ovos
Termo II° 642.366, de 72-5-1964
Osvaldo Martins Linhares
Rio Grande do Sul

Têrmo n • 642.370, de 22-5-1964
Olaria Sao João Limitada
Rio Grande do . Sul .

.111111111

Classe 32
Para distinguir: jornal

Têm° n° 642.37R, de 22-5-1964
Insabillaria e C,onstrutora Abbade Vinci

S. A.

•

Elo

Estado da Guanabara

JOIO'

Indústria e Com‘rol0
Classe 16
Para distinguir: Olaria

Classe 32
Para distinguir: Jornal de divulgação
cultural

Classe 16

Para tatinguir: Materiais para constna

Têrmo :19 642.375, de 22-5-1964
ções e decorações . Argamassas. argile:
Livraria e Editora Amazonas Limitada areia. azulejos batentes. balaustres. Moo
Tirmo no 642.371, de 22-5-1964
Rio Grande do Sul
cos de cimento, blocos ara pavimenta
EquipaCaentos e Máquinas
Eçutmaq
dto calhas cimento, cal, cré: . chapa*
Para Escritório Limitada
isolantes, caibros, caixilhos, coluni:
Rio Grande do Sul
AMAZON.A3
chapas para coberturas caixas dag
Classe 42
caixas para cobertuas. caixas dág
Para distinguir: Engarrafamento de
Industria
Brasileira
caias de descarga para etixos.
bebida::
XQUIUAQ
ções rensoldadas. estuoeu. emulsão dg.,
base asfáltico. estacas, esquadrias estrtt4
Termo n° 642.367, de 22-5-1964
Indástria Brasileira
turas metálicas para construções. lan*
Osvalao Martins Linhares
Classe 32
Rio Grande do Sul
Para distinguir: Edições e vendas ae s de metal, ladrilhos. lambris. luva*
de ;unção. bges, lageotas. material iscil
livros
Classe 17
•
tante contra frio e calor, manilhas, matei
Para distinguir: Representações.r1-2ed2
Mimo a° 642.376, de 22-5-1961
usa par revestimentos de paredes, madi
Para distinguir: Equipamentos e =aqui- Imcopeça — Importação e Comércio de deites para construções. mosaicos, puse
nas para escritório
Peça s de Automóveis Limitada
lutos de bise aslált co produtos pari
Rio Grande .1.1- Sul
tornar impermeabilizantes as argam
Termo n° 642.372. de 22-5-1964
sai de cimento e cai. hidráulica. pe dre
Comercial Rádio Lides Limitada
galho, produtos betuminosos. imperme
Riu Grande do Sul
ssilizantes. líquidos ou sob outras formal,
AUTOMOTIVAS
nata revestimentos e outros como a
oonstruçõea pers anas. placas para paJ
Ude jirja 1321altile ira
~enlaça°, peças ornamentais de cá,'
mento ou gesso para tetos, e parede il
papel para forrar casas. massas em
Classe 42
Classes: 21 — 50
-Pare distinguir: Peças para veiculo. nados para uso -nas construções.
Para distinguir: Engarrafamento de
Classe 8
tu portas, portões, pisos, soeltgJ
bebida,*
8161t0=0tOrtf, tatquinas e anotarei
Plera dlettoOrt Eletrodo, e tiii

CRUZADOR

~
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trabalhado. couraças, estanho bruto ou preparos, vidro cristal para todos clp
Térmo n° 642.383, de 22-5-1964
para portas, tijolos. tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilaçãa, toe. Mercantil e Agrícola Osasco Limitada parcialmente trabalhado, ferro em bruto fins, vidro industrial com telas de meSào Paulo
bruto ou parcialmente trabalhado; ferro tal ou composições especiais, vidro,
que& de cimento v.gas, vigamentos e
em barra, ferro manganês, ferra' velho, cristal e seus artefatos não incluídos
adirem
em outras classes
gusa em bruto ou parcialmente trabaalado, gusa temperado, gusa maleável,
Têrmo /19 642.380, de 22-51964
Francisco Satelochlo
lâminas de metal, tatá atm fólaa latão
OSASC O'
Termo no 642.392, de 22-5-1964
São Paulo
em tálha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, limalha&
Constanta Eletrotécnica S. A.
magnesio,
manganês,
metais
não
trabaSão Paulo
,DEPRA
lhados ou parcialmente trabalhado, m.
41
Irndustria Brasileira Para distinguir;Classe
Ciais' 4tais
em
massa,
metais
'estampados,
Cereais e rodutos alimetais para solda. niquela ouro, zinco Substâncias e produtos de origem nina
mentidos
mal, vegetal, ou mineral, em bruto ou
corrugado e zinco liso em 4ólhas
Classe 8
parcialmente ,prcparados: Abrasivos em
Tèrmo n° 642.384, de 22-5-1964
Termo n° 642.388, de 22-5-1964
Para distinguir: Aparelhos de rádio eas Empraza l'aulista de Cinemas Limitada
bruto, argila refratária, astáltico ela
Constanta Eletrotécnica S: A.
geral
São Paulo
."
oruto, algodão eia bruto, borracha eas
São Paulo
nrúto, bauxita, benjoim, breu, cantora.
Têrmo 1).° 642.381, de 22-5-1961
Classe 2
caolim, chifres, ceras de plantas, ceras
Clayton George Bellardinelli
Substâncias e preparações quicai= asa. vegetais de. carnauba e aduai. crina
São Paulona hor
das na cutura.
agrilocuaara
na de cavalo; crina em geral. cortiça em
CINE 'SOCORRO
Jvete nnana e para fins sanitárias, a bruto, cascas vegetais, espato, ervas
Socorro - Est .de Sao saber: adubos. acidais st:ataram. águas medicinais, extratos oleosos, estopai,
desintetantes e para fins sanitáram enxofre, fOlhas, libras Vegetais, firmes
Paulo
apanha-mosca e Insetos (ae goma e secas. grafites, goma em /bruto, granito
papei eu papeiãol. álcalis. 5az-tette,das, eia bruto, kieselghur, liquido& de planoaranadas. carrapaticidas. creay. ateso.
uauá. arearam,. desodorante& dast:de- tas, Iatex em bruto ou 'parcialmente
alasse 33 cantes, dettanadorea exterminadores de preparados. minérios metálicos madel.
pratats e fervas daninhas, asterilizan- ras' ent bruto ou parcialmente trabaTitulo
••
tes. emproado:ias para animais cozer- lhadas, em toras, serradas e aplainadas,
tua. farinhas de ossos. !ertilizautes,- tos- mica, mármores em bruto, óxido • • de
• Teimo n9 642.385. de 22-5-1964
Stau bS. A. Eletrônica, ComércM e tatos. tormaidas, tunugacitea tangia- manganes . _ 'óleos de cascas vegetais,
das. glicose- para bus vetennarias. gua. Óleos em bruto, ou parcialmente prepaIndústria
no. ueromicars. inseacidas. insetitugos, rados, plumbagina em bruto, pdv: de
- São Paulo
para afirmais. aves a peixes, Óleos de-- moldagem pára fundições, pedras brisusietautes e vetara:anos.. aetrõleos. ia tadas, piche em bruto, pedra calcária.
aitsoios e desinfetantes. papa fumega- plantas medicinais,, pedras em, bruto,
§EVEN SEAS
;uno, pos• inseuudas, parasita:idas. tua quebracho, • raizes vegetais, resinas, N..
múmia Saasitatila
Industria Brasileira , gicidas e desturetantes, preparações t sinas aatiírais, resíduos texteis. 'adicto,
produtos inseticidas. termia-mits. dem
seivas, talco em bruto. :Isto, xisto
•
Classe 40
reunias e •ieterinarlos. raticidas. remebetutninoao 'e 'acato
aios part, bus verennarto& baci eres vete.
Para distinguir: Móveis em geral, de
einar.us e aesintetantes—Sais para tios
metal, vidro, de aço ou . madeira, estoClasse 8
. Termo n° 642.393,, de 22-5-1964
agrieugai. horticulas. sanitardm 'e' vete.
fados ou não, incluaive móveis . para
escritórios: armários para banheiros e Para distinguir: Componentes e acess6; riaanua. sultatoa, supertostatua vacinam
Constanta Eletrotécnica S. A.
para roupas usadas, amoladas, acol- rios életrônicos, componentes de audio.' para aves e animais, veneno) . contra
televisores,
kits
de
TV.
;scos,
Usca-d
-• • São Paulo
insetos. animais e herva carumas
choados para móveis, bancos, balcões.
banquetas, bandejas domiciliares, ber- gramofones portáteis, tais como: !orio•
• Classe 7
Termo n° 642.389, de 22-5-1964
ços, biombos, cadeiras, carrinhos para las, radioionógralos do tipo
Máquinas • e uterisiliosfpara -serem usaoutros
aparelhos
de
reprodução
estére
e
Constanta
lalet.otecnica
S.
A.
chã e café, conjuntos para dormitórios,
dos exclusivamente na , agricultura e
de sem
•
São Paulo
conjuntos para salad e jantar e sala de
aorticultura . ' a' saber: Arados. abridores •
Classe
1
.
'visitas, conjuntos para terraços, jardim
Termo n9 642.386, de 22-5-1964
Papa distinguir: Substâncias e prepara- de sulcos, adabadeiras, ancinhos ' maca...a e praia, conjuntos de armários e gaboiVinícola Irmãos Donalisio §.
ções qcinticias itaadas nas industrias, na micos e ' en:pilnadores • combinados
netas para copa e cozinha, camas, ca• São Paulo
totog:afia e nas analisas químicas, subs- árrancadores macânicos 'par- agriculta.'
bides, cadeiras girató.ias, cadeiras de
tâncias e preparações quimicas and-. ra. _batedeiras para 'cereais . , bombas
balanço, caixa de rádios, colchões, colpara adubar.' ceitadeiras, ,carpoteircts.
ocrrosivas e anti-oxidantes
chões de molas', dispensas, divisões, diceifados para afloza charruas para agia. •
vant, discotecas de madeira, espreguiTRIMARGO
Termo n9 642.390, de 22-5-1964
cultura.. -cultivadores, debuthadorea,
çadeiras, escrivaninhas, estantes, guarConstanta Eletrotécnica S. A._
Indt5stria Brasileira
destocadores, desentegradores, enragada-roupas„ mesas, mesinhas, taesinhas
,•
Silo Paulo
dotes para a , agricultura. escarrificado..
para rádio e televisão, mesinhas para
Classe 28
res. ,enchovadei mas,. lacas • para máciin.
Máquinas de escrever, móveis para foPara distinguir: Artefatos de material nas aviadas, terradeiras gadanho%
Classe
42
nógrafos, para rádios e para televisão,
plástico e de nylon, recipientes fabricamolduras para quadros, porta-retratos, Aguardente. afiz, aperitivos. bagaceira dos de mate.ial p/ástico, revestimentos garras para arado, grades de dacos
poltronas - camas. prateleiras, porta-cha- batidas, brandy... bitter cachaça cerve confeccionado., de substâncias animais oudentes. máquinas, batedeiras vara sgricultura, máquinas tnsetifugas„ mãpéus, sofás
rase o4r4 conhaque; extrato de inalo e vegetais, artefafatos de substâncias quinas vaporizadoras. maquinai de
naarsquinhos; nectar; piperman pon quimicas, -artefatos de material plástico mungir, máquinas dveladoraa de terra, sa
Termo n0 642.382, de 22-5-1964
chez: rum: --stuo sc. frutas rota atrool. para uso donrastico, artefatos de mate- máquinas • perfuradoras para a agrida],
Armando ~dell!
tria, gingar; kirsch, kuunnel; damas rial plástico para uso doméstico, azteta- lura, mquinas de plantar. motocharSão, Paulo
termentado; Sernet; genebra gangibirra toa de material plástico para industria dias, máquinas' regadeiras, máquinas de
textil, embalagens de material plástico
vinhos vodka e avhisa.:
em geral, colas e frio e colas. orlo in- roçara de semear para sulfatar . de
natal no 642.387, de 22-5-1964
cluidas em outras, classes, paraborra- tosquir de Amurar, de esfarelar terra.
cha, para co- tantas, parálkapateiroa, para Irrigação, para matar formigas a
• Constanta Eletrotécnica S. A.
São Paulo
•
para marcineiros e para vidros, adesi- outros insetos para burritar e pulverivos, pasta ,e adesivos para tacos, pa.:a zar desihietarites, para adubar para
ladrilhos, e azulejos, pasta adesiva pa- agitar e espalhar palha; para confia
CONSTANT',
correias, pasta e pedra para afiar, algodão para colher cereais, máquinas
Industria Brasileira ra
agrícolas de
esmeril em pedr, em pó, em disco, eia amassadoras' par pasta, para afiar, moer e d:sgastar; re- cortar árvores, para espalhar para ca..
bolos. arte‘atos d produtos acabados de amar. máquinas combinadas para se°aaçoe çpreparado, aço
Aço em bruto.
origem- animal, vegetal ou Mineral nãc mear e ,cuItit . ar de -desbana: para codoce. aço para tipos. aço fundido aço
e moinhos para torraincluídos em outras classes
IS, NA COQUE Dl CAXIAIÉt7
parcialmente trabalhado. aço pálio aço
gens. magra naa to e,adoras. ordenacid.d
/0.4 3344
refinado, bronze. bronze era bruto ou • Termo 219 642.391,, de 22 :5-1964 - res .rneCanaos, raladores meranícos roPIRASSUNUNÇA
issOstais eRA5a34A
parcialmente trabalhado.. brunia de
Constanta Elet:otécnica S. A. , ;os compreasorrs para a agricultura,
manganês: bronze em pó, bronze eia
Saci Paulo ,
achadeirai séna çaá'ai -.se t;ade,rns. •iobarra, em fka, chürnbo era bruto ou
Classe 14 -- -adores de terra tosa-fia-és de grama,'
parcialmente aseparado. cimento me Para distinguir: Vidro comum. lamina
tratores dririColat - válvulas • 'para '
Classe 42
parcialmente do, trabalhado era tõdas as formas e
. • 'laia:nas'. .aaricolaa
Para distiniula-Aguardenie de cana tático, cobalto, bruto ou

o:
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Tèrmo no 642.394, de 224-1964
Metalurgica Toacana imitada
Sáo Paulo

,TOSCAUA.
UndUstria

tês. petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para ant.

ateia, requeijões, sal, saga, sardinhas.
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes. sacos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, tej&
nas, tremoços, tortas, tortas para abstento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

Classe 11
T.érmo a° 642.398, de 22-5-1984
Para diatingdr: Medalhas, trotear', dis- Comércio e Industrie: Aroma . S. A.
, Rio Grande do Norte
tintivos, copos, taças, chaveiros, abridores de lata, placas, chapas, correntes.
canivetes, estojos, prata de ornatos, saBRONZE4D0
carrolhas, salvas e baixelas
Indústria
Brasileira
Tênno ;19 642.395, de 22-5-1964
e
Engarrafadora
Ouro
Vinicultura
Fino S. A.
çaasse 4b
Sào Paulo
Para distinguir: Sabão comum em pó
ou em pedras
)
,OURO BRANCO
Ténno
642.399, de 22-5-1964

Industrio Brasileira

Classe as
Aguas minerais, águas gasosas arabdais, bebidas espumantes sem álcool.
guaraná. gasosa, essências para refrige.
:untes, refrescos, refrigerantes, so¢a.
suco de trutas, sifões e xaropes
Termo a* 642.396, de 22-5-1964
Vinicultura e Engarrafadora Ouro
Fino S. A.
sao Paulo
Classe 42
Aguardente. sina. aperitivos. bagaceira,
batidas. brandy. bater. cachaça. cervejas. cidra, conhaque, extrato de malte
fermentado. lemes. genebra. gengibtrra
gins ginget, kirsch, kummel, Licores.
caarasquinbos. atesar, ptpermint, ponches, rum. suco de frutas com álcool.
vinhos. vodka e woducy

Tênno no 642:397, de 22-5-1964
Chocolates Dizioli S. A.
São Paulo

• ,COSMINHO
Industria Brasileira

Minuano S. A. Veículos e Máquinas
Agrícolas
Rio Grande do Sul

"

r.4

BRAS' LNIA4

Classe!
Para custinguir: Tintas para aurom6veis,
fluidos para freios, solução para baterias, desingordurantes, desIncrustantes,
dissolventes, soda cáustica, tintas, vernizes esmaltes, amainas; tintas para calçados e capotas de automóveis emolientes par raemoção de tintas aplicadas.
agua raz, álcool, alvaiade, secantes, corantes minerais para uso nas Indústrias,
absorventes, benzinas, lanolina, preparações quimicas para impermeabilizar
tecidos e couros
Térmo n9 642.400, de 22-5-1961
Nardelli
ela Estado da Guanabara
PRORROGACÃO

Classe 41
hicactiofras, aletria, alho, aspargos,
açázar, alimentos paar animais, unida.
acué'udoas, ameixas, amendoM, araruta
atroz, atum. aveia. avelãs, azeite, azei
tonas. banha, bacalhau, batatas. balda
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha
catt em pó e em grão camarão, canela
san pau e em JO, cacau, carnes.
caramelos. chocolates. confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes. compotas, can:
uica coalhada. castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes
chouriços. dendê doces, doces de leu
tas. espinafre, essências alimentares, empanas. ervilhas, enxoval. extrato de to.
mate, farinhas alimenticias. favas, fécuia. flocos, tareio, fermentos. tegão
figes trios, trutas secas naturais e cria.
tal:zadas: gricose, goma de mascar, gor
(luras. grânulos grão de bico. gelatina.,
aciaboda, gelé,as. herva doce. herva
matc hortaliças. lagostas. lin qoas, leite
-utusa,"-.. leite em pó s, legumes em
lentilhr .3, linguiça. louro. mas.
••..s alirnenticias, mariscos manteiga
ni.s . gai marmelada macarrão, mas
,a de tomate. tTICI r creia 3 o. mate mas.
s • • na ra ITI inoaus, molhos moluscos
tis mosca a, .10. mortadela.
tf I( . 5(.1
óleos Com , stiv' eis. ostras, ovas
Ors, Pinos. prlinés., pimenta, pós vara
rn.d i ns iffl4kles; peixes, prantos, aa-

para barbear, sabão liquido perfumada
ou abo, sabonetes, dentando: em peck
pasta ou liquido; sais perfumados pala
banhos, pentes, vaporizadores fie perla
escovas para dentes, cabelos, unhaa
I me;
e dias, runs de louro, saquinho pedi.
atado, preparados em pé, pasta, liqui•
do e tijolos ara o tratamento dag unhas,
dissolventes e vernizes, removedores dl
cuticular: glicerina perfumada para Ga
Classe 21
Para distinguir: Grades do rradiador, cabelos e preparados para datada
miamo, auortea ara filtros e frisos me- rir unhas. cilicia • pintas ou •sinais artéficiais, óleos para a pele •
tálicos -ara enfeites de vett:aios
..
• 'nano a* 642.406, de 22-54964
Térmo n° 642.403, de 22-4-1964
Bram%
Exortadora Limitada
zi.talargica Piei Limitada
São Paulo
São Paulo
Têrmo a° 642.402. de 22-5-1964
Metalúrgica Piei Limitada
São Paulo

ItgrAUROIC
PIEI, IODA.
Nome Comercial
Têrmo n° 642.404, de-22-5-1964
Indústrra e Comércio ,de Produtos de
Toucador "Domar" Limitada
São Paulo

PRORROGM10

ter_
rir" N VN a

LAN DBODO*

-

Têm° n 9 642.401, de 22-5-1964
Ford Motor Company Limited
Inglaterra
Prorrogoação

•

Classe 42
Aguardente, anis, aperitivos, bagaceiro,
batidas, brandY, bitterb cachaça, cerva.
ias, cidra , conhaque, extrato de malta
fermentado. fernet, genebra. geagibiret
gni, gingar. kirsch. Imana licor*
marasquinbos, nadar, PiPerrairg,
chez, rum, suco de frutas com Numa
vinhos, vodka e whisky
•
Têrtno lia 642.407, de 22-5-1964
Brasília — Exortadora Limitada
São Paulo'

durosos e pomadas para limpeza da pele e "maguilage", depilados, desodorante:, vinagre aromático,' pó de arra:

Termo no 642.408, de 22 -5- 1964

e talco pefumado ou cão, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pó.
Pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadorea de peste,
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liciut.do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos • e preparados para ditecolorir unhas. dlios e pintas ou sinais artifidais, óleos para a pele

ROM
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos água de colônia, água de touca-

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 'gordurosos e pomadas para limpeza da peClasse 6
ie e "maquiIage", depilados, desodoPara distingui:: Máquinas para veí- rantes, vinagre aromático. I NS de arroz
culos terrestres, marítimos e aéreos e e talco pefumado ou não, lapis para
motores parav eiculos terrestres, taariti pestana e sobrancelhas, preparados para
mos e aéreos, e artes integrantes de embelezar cibos • e o/lsos, carmim para
o rosto e para os Itiolos, sabão e creme
tais máquinas e motores

UPHYR •

pBASILIa
Ind. Brasileira

Classe 48

Para mstinguir; Perfumes, essêndas, ex.
tratos água de colônia, água de toucador, agua 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 gor-

Termo a* 642.405, de 22-5-1964
Indústria e Comércio de Produtos de
Toucador "Domar" Limitada
São Paulo
Prorrogoação
Classe 41
Para distinguir: Feijão e milho

,etembro de 1964 3425

•

Alome Comercial

•Panificadora Mogadouro Limitada
São Paulo

•i'MOGACIOUR&
IND. BRASILEIRA
Classe 16
Para distinguir: Materiala para construa

caca e decoraçÃois: Argamassas,
areia, azulejos, gatentes. balaustres, blcsi
cos de cimento, bloros para pavimenta.
ção, calhas, cimento, cal. cré. chapas
isolantes, caibros, caixilhos; calunam
chapas para coberturas, caixas dagurs,
caixas -para coberturas, caixas agua,
cabras de descaro' para estaca, edifica.
ções premoidadas, estuque, emulam da
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções. lama.
Ias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de !Unção, laget, lageotaa, material isolante contra frio a calor, manilhas, mas.
ass para revestimentos de paredes, ma.
deitas para construções, mosaicos, proa
dato/ de base askiltico, produto} para
tornar impermeabilizantes as argamm.
sai de cimento e cal, hidráulica, pedra.
galho, produtos betuminosos, impermea.
ninastes liquido., ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pa.
vintentaçao, aças ornamentais de ci.,
mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, masáas anti.
maios para usc nas construções, par.
quetas, portas, portões, pisos, sédeiras,
para port a zijolos tubos de concreto,
telhas, ta.us, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamento* e
vitrais

3426 Térça-feira, 15
Termo is° 642.409, de 22-5-1964
Sereasais Geotécialcoa
riondobras
. Limitada
São Paulo

SONDOBRAS"
Classe 50
Para distinguir e proteger o timbre
da requerente • ser usado em papéis
de carta; papéis de oficio, memoranda.
cartões comerciais e de visitas, envelopes, faturas. avisos, cheques. duplicatas: letras de cambio, notas saamis
sósias, contrato g, apólices, ações, debêrtures, bilhetes de sorteio, passagens
Céreas, passagens maritimas. passagens
rodoviárias, passagens ferroviárias t
folhinhas
Termo n• 642.410, de 22-5-19ó4
Panificadora Tentadora Limitada
Sao Paulo

'"TENTADORA7
`, IND. BRASILEIRA
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caraa.elos, chocolates, confeitos, cravo.
cereais, cominho, creme de leite, cremes
aaaienticios croquetes, compotas, caricia., coalhada, castanha, cebola. condi.
mentos para alimentos, colorantes
chouriços. dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, em
padas, emitias, enaovas, extrato de to
mate, farinhas aliraenticias,, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão
falo& frios, frutas sêcas naturais e cristaazadas: gricose, gana de mascar. gora
duras, grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite an pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
sus alimentidas, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate. mas1,as para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes óleos comestíveis, ostras, ovas,
paas, piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, piadas, peixes, presuntos, patês. petit-pois, pstilhas, pizzas, pudias,
qtaijos, rações balanceadas para animais. requeijões, sal, sagu, sardinhas,
saneuiches, salsichas, &Mames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões:
toucinho e vinagre

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos paar animai:a unida
aniandoas, ameixas, amendoim, araruta.
ar' o2. atum, aveia, avelãs, azeite. azei
todas, banha, bacalhau, batatas. balas
-biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em p6 e em grâo. camarão. canela
em pau e em pó, cacau, carnes. chis
caramelos. chocolates, confeitos, cravo,
cereais. cominho, treme de leite. aremas
alimentícios croquetes, compotas, can.
pica. coalhada, castanha, cebola. condi
mentos para alimentos. colorantes
chouriços. dendê. doces, doces de fru
tas, espinafre. essências alimentares. em
padas, ervilhas, aliavas, extrato de to
mate, farinhas alirnenticias, faias. féculas. flocos, farelo, fermentos. leilão
figos, frios, frutas secas naturais e cria
tahzadas: gricose, gana de mascar. gor
duras. granulas. grão de bico. gelatina,
goiabada, geléias. herva doce herva
mate, hortaliças. lagostas, línguas leite
condensado, leite ora p6, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, !ouro, mas
las a/imanadas, mariscos. manteiga
margarina, marmelada. macarrâo. mas
sa de tomate, mel e melado, mate, mas
Ias para mingaus, molhos. malucas
mortarda, mortadela, nós mosca da, sons, óleos comestíveis, ostras, ovas.
pães. placa. prlinés, pimenta, pós para
punas, picldes, peixes, presuntos, path. petit-pois, astilhas, pizzas, pudiss.
queijos. rações balanceadas para ani
OMS, requeijões, sai, sagu, sardinhas
senduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
fanas: torradas, tapioca. tâmaras, talha
rua tremoços, tortas, tortas pare aia

raquetes. rodes de pesca, redes para
jogos, rodas de roletas, revólver de
brinquedo. soldadinhos . de chumbo, tableiros para jogos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, tambureaa
tamboretes, tênis de meta, trens e vias.
férreas para brinquedos, varas para
pesca, vagonetes e zepelim
Têm° n° 642.412, de 22-5-1964
Indústria de Meias Musa Limitada
São Paulo

"MUSA"
IND. BRASILEIRA
I
Classe 36
Para distinguir: Meias

cachecol& calçados, cha péus, cinta&
cintas, combinações, carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças, calções, cala
çaa camisas, camisolas, camiseta;
cuecas. cerou.r.a. colarinhos, Cueiros,
sumi, casacos, dando& dominós, achar.
pes. fantasias, fardas para militarei, co.
legada fraldas, galochas, gravatas, gora
roa jogos de angarie, jaquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, mantas, meias,
mai/Ss, mantas, mandrião. manilhas, pai
letais, palas, penhaar, pulowa pelarias;
peugas. poncks, polainas, pijamas. pua
abas, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensório!, saldas de banho, sandália;
suciares, *horta, sungas, atolas ou glaciai,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni,
formes e vestidos

Termo n° 642.414, de 22-5-1964
"E N C" Empresa Nacional de Cons.
trução Limitada
São Paulo

"ENC"
IND. BRASILEIRA' '

Classe 16
Para' distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia. azulejos,' gatentes. balaustres, bla•
Tèrmo no 642.412, de 22-5-1964
cos de cimento, bloros para ,paiamentaLoja lio-Nan, Limitada
ção calhas, cimento, -cal, tré, chapas
São Paulo
isolantes, caibras, caixilhos: colunas:
chanas para coberturas, caixas dágua,
'caixas para coberturas, caixas daqua,
caixas de descarga para etixos, edificaIND. BRASILEIRA
ções premoldadas, estuque, emulsoo 'de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lame, Classe 19
.
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
rogos, brinquedos, artigos despor4vos e de junção, lages, lageotas, material isopassatempos, a saber: álbuns para re- lante contra frioo-e calor, manilhas, mascortar e armar aviões, automóveis sas para revestimentos de saradas, maaros, argolas,- bercinhos, bonecas, bone deiras para construções, mosaicos, procos. baralhos de . cartas, bolas para dutos de base as táltico, produtos para
todos os esportes, brinquedos em forma tornar impermeabilizantes as argamasde animais, balões de brinquedo, bilha. sas de cimento e cal, hidráulica, pedreres. brinquedos mecânicos, brinquedos gulho, produtos betuminosos, impermeaem forma de instrumentos musicais bilizantes líquidos ou sob outras formas
brinquedos em forma. de armar, brin- para revestimentos e outros como nas
quedos de borracha com ou sem asso construções, persianas, placas para pavio, carrinhos, carrocinhas, caminhões, vimentação, eças ornamentais de cicartas de jogar, chocalhos, caneleiras mento ou gesso ara tetos e paredes,
para esporte, cartões para lato, casi papel para forrar casas, massas anta
nhas de brinquedo, casinhas de armar. rdrios para uso nas construções, parcadeiras de brinquedo, carteiras e en- queias, portas, portões, pisos, soleiras,
velopes com %lhas para recortar e para portas, tijolos tubos de concreto,
armar, calçados para , bonecas, cordas telhas, tacos, tubos de ventilação, tanpara pular, clavinas para tiro ao alvo. ques de cimento, vigas, vigamentos e
- varas
copos de dados, caixinhas de música
dados, dardos, discos, dominós, espioTermo no 642.415, de 22-5-1964
ganias de brpinqueclo. espingardas de
Brindes Nazareth Limitada
vento. estaquinhas para jogar, enigmas,
São Paulo
engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar, ferramentas para
BRINDES NAZIRETII
crianças.fl
gura de aves e animais,,
mento de animais e aves, torrões.
figuras para leigo de xadrez, fogões e
toucinha e vinagre
foiaãozinros de brinquedos, jogos de
13
14
8
11
Termo n5 642.411. de 22-5-1964
futebol de mesa, joelheiras para esporte. Classes: 6
17 —21 —28 — 36 — 49
Bar e Café Péricies Limitada
ganchos para pesca, guisos para criara
Tacto
Sao Paulo
ças, halteres, anzóis, iscas artificiais
para pesca, jogos de damas, jogos de
Termo 119 642 .416, de 22-5-1964
dominó, fogos de raquete, linhas para
Luiz Antonio Rodrigues Pereira
i W4ca, luvas para box, para esgrima.
São Paulo
'para togados de soco, máscaras carnaIND. BRASILEIRA
valescas. mesas de bilhar, de campista.
c iç3 R o É'
de roleta, de xadrez, mobilias de brisa
Classe 41
tnd_,
rasilAira
;medo,
miniaturas
de
utensílios
doinésAlcachofras, aletria, alho. aspargos.
açúcar, alimentos paar palmais. audio ticos. patins, patinetes piões, petecas.
Classe 36
amêndoas. "ameixas, amendoim. araruta plarquetas para ginástica, peças de Para distinguir: Artigos de vestuárias
jogos
de
damas,
dominó
e
xadrez,
peloarroz, atuns, aveia. avelãs. azeite, artss
e roupas feitas em geral: Agas111.:oa
tonas, banha, bacalhau, batatas. balas tas, pianos e outros instrumentos numa aventais, alparcatas, anáguas, blusa
bistaitas, bombons, bolachas, baunilha tais de brinquedo, pistolas de atirar botas, botinas, blusões, boinas, baba
taifa cai p6 e em grão, camarão. canek flexàs papagaios de papel,—panelinhas. doutos, bonés, capacetes, ,cartolas, car.. quebra-cabeçaa sai . forma do armar, puças, caução, coletes, capas, chalas
• em pau e em pó, cacau, carnes. eliá

"PER1CLES"

"HO-NAN"

Termo a° 842.417, de 22-5-1964
Creações Coral Limitada
cluness

• TRU).

e

Nome Lamarcriii

Termo n° 642.418. de 22-5-1964
Domas Brasiliensis
São Paulo

DOMUS BRASILIENSIS
Classe 33
Tudo
Termo n° 642.419, de 22-5-1964
Domus Brasiliensis
São Paulo

DOMUS BRASILIENSIS
A CASA DO BRASIL
Classe 33
Expressão de Propaganda
Termo
642.420, de 22-5-1964
"Conemac" Indústria e Comércio de
Aparelhos Médicos Limitada
S ã 3 Paula

CONEMAn
Indo Brasiieírs
•
Classe 10 Para distinguir: Abaixa línguas, abra
Ws& adenótornos, agastadores , agia.
foz, agrafos para ossos, agulhas para
injeção, algodão hidrófilo, alicates,
amalgamas, aparadores. aparadoras p.a.
ra Nus médicos e cirurgicos, aparelha
para massagens aparelhos de pressão
arterial, aparelhos de diatermia, aparei
lhos de raios ultra-violeta, aparelhos de
raios X, aparelhos de infra- vermelho,
aparelhos de surdos. assentos para enfermos, ataduras, balanças para cabila
ca infantil, bisturis, cadeiras para cita
nica médica. calçadores, cambraia
drófila, canulas. catout cêra laminadas
céra para incrustação e articulação, da+
tal para fins clinicas. cêra colante, datesa umbelicais colheres cortantes. compressas de tecidos. contagotas, costótoo
mos, curativos cirúrgicos. diretas, dessa
tes artificiais, dentaduras. depressores,
dilatadores, elinãmetros, drenos. duchas
vaginais, elevadores, estojos higiênico*
e espartilhas, especulas -vaginais, esponjas clinicas, estojos 'de bolso, para ias.
tr;unientbs 'tu-airosos. estufas. espartilhas
escalptlos escalpelos cirúrgicas
'pelos, életiPros. esteroscópias, extrato+
res, esaaíidores, feltros para estopim.
ma flesi'de linho, para feridas. taci&
gana°. para 1711.1SC ulos. cabíamos"

• ffèrça-fetra 15
, rases, godovias, goivas: gesso, gra:arma para suturas. guta-parcha. batereiRIMO. Ideal base. irrigadores, matriz.
alentos drurgicoa para operações, ligaduras de cânhamo, liquido* e pós para
limpeza e polimento, lixa. tuvarirdedeiras de borracha para hospitais amas
para osso, lancetas. massas plásticas
para fins odontológicos. mascaras para
anestesia, mesas de operações. meias
Lontra varizes. IneSZIS para „curativos,
Casos., ponta de guta-perçha para obturações de canais, porcelana, protetores
para seios, pincéis para garganta. pinças
anatõmicas, ui:não de aço, protetores,
amálgamas,. rolos cirúrgicos de
pau, ruge paca desgaste dentário

ra

Termo no 642.421, de 22-5-1961
• Lucio Cardin Pilho
São Pauto

BAR E
REST4__URANTE

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
,
-

puçah, casação, coletes, capas, chatas,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos; calças.
de senhoras e de cria,,,:a.s, calções, cai"ças, camishs camisolas camisetas,
cuecas, ceroi;las, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chInelosf domines, echarpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, )ogos de !ingeris, jaquetas, laqueai
luvas, ligas, lenços, mantiSs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover. pelerinas,
peugas, ponches. polainas, pijamas, punhos, perneiras, quhnonos, regalos.
robe -de chambre, rouPão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
suciares, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tater, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo ff° 842.427, de 22-5-1964
Indústria de Máquinas Osasco Ltda.
São Paulo

SEBEWA

Termo n o 642 . 431, de 22-5-1964
Cerealiata Corsoneto Limitada
São Paulo

Classe 50
Para distinguir: Impressos

jeritório. Armários, aramados para ba
I Melros e para roupa!: usadas, aBliuta
dai. acolchoados para móveis, bancos
balcões. banquetaa, bandejas, do:inclua
rei, berços, biombos, cadeiras. carrilam§
para chis e café, conjuntos para dor
mitórios. conjuntos para sala se ida
tar e sala de visras. conjuntos pan
er.ruços, jardim e praia, conluias de
armários e gabinetes para copa e co
zinha, cantas. cabides, cadeiras oiril
tonas, cadeiras de balanço, caixa 2
rádio, coachões, colchões de mola, dia
pensas, diviso:Sei, clivam discotecas ch
madeira. espreguiçadeirasi guaraa-rois
pai, estanèes, mesas, mesinhas mest.
alias para rádio e televisão. mesmas
para maquinai de escrever, móveis pa.
/avisais, molduras para quadros porta,
retratos, poltronas, poltronas-camaa
prateleiras, porta-chapéus, ,otak.:
sotas-camas, travesseuoa e
vitrina

Termo n° 642.433, de 22-5-1964
Indústria de Meias "Carpisi" Limitada
São Paulo

Termo .no 642.437, de 22-5-1964
Auto Posto- São Bernardo Limitada
•São Paulo

CORSOIMO
Ltd. Brasileira

Classe 11
Para distinguir: Arroz, feijão, batatas.
cebola, alho, farinras alimentícias, de
cereais, açucar, café, canelas, óleos comestíveis, cravo e canela
Termo no 642.432, de 22-4-1964
Casa de Lanches "Vieirense )* Limitada
São Paulo

'111.15effeira

Ind?Siggi leira
Classe 41
Classe 6
Para distinguir: Lanches e refeições
SI
Para distinguir: Máquinas afiadoras paIneRgasileira
ra ferramentas.e corte, máqclnas bruni.;
Termo no 642.422, de 22-5-1964
Maria! — Representações e Empreendi• doras e máquinas descascadoras
Classe 36
mentos Limitada
Para distinguir: Meias
Termo
n°
641.428,
de
22-5-1964
São Paulo
Organização Contábil Edarca Limitada
Termo a° 642.434, de 22-5-1964
São Paulo
•
Indústria, Comércio e Representações
1141AI
Sande Limitada
tna. Brasileira

Classe 50
Para distinguir: Impressos
Termo n° 642.423. de 22-5-1964
Agostino Limitada
Zuntini
São Paulo

Ind3.9freliirs
Classe 36
Para distinguir: Chapéus
OP.+
Termo n° 642.424, de 22-5-1961
Luiz Próssa
San Paulo

7_11.uubi RIA
za-CÁNICA ?BOSSA
Classe 21
Para disoinguir: Pças para veiculos
Termo n9 642.425. de 22.5-1964
Palacio da Carne Limitada
São Paulo

PALLOIO
: tnd.. Brasileira
Classe 50
Para distinguir: impressos
Tèrmo n° 642.426. de 22-5-1964
tarleistria de Artefatos de Borracha
"Suaste Limitada
São Paulo

BUZSUI
Drasileira
Classe 36
Para
distinguir:
Artigos de vestuirlos
, .e roupas feitas em
geral: Agasalhos.
aventais. alparcatas. aniguas. blusas,
4ti1aly. botiaas. .,blusões, , boinas. baSti441Puros-.boaès, capacetes, cartolas, cara.

EDUCA,
•r Me Brasileira

Classe 50
Para distinguir: Impressos
Termo a° 642.429, de 22-5-1964
Companhia Paulista de Eletronica e
Publicidade
••
São Paulc

<Setembro de 1964 3427 -

SANDE
trà Itin4scile2,ra

SIO BERNRIDO
Ind. Bra leira
--crassa Si)
Para distinguir: Iniressa.,
n••15

Termo n° 642.438, de 22-5-1964
Arthur Cardoso Curto
Classes: 33 — 50
São Paulo

Classe 24
•
Mamares, atacadores para canarinhos
e- calcados, ataduras de algodão pare
REPRESENTAÇNS
diversos fins exceto para fins mediciKRT }RIR CARDOSO
nais. bandeiras, bordados. braçadeiras
CURTO
borlas, cadeados, capas para móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cor.
•Pál7LISTA
dee,. debruns. IA. fitas forros. franjas
Nome Lomercial
Brasileira
festão, feltro para órgão, tatos, galar
dates. lamparinas, mochilas. mosqueioTermo a° 642.439, de 22-5-1964."
Classe 50
roa. nesgas. ombreiras e enchimento, "Ronami", Indústria de Peças e Acua
Para distinguir: Impressos
eórlos Para Automóveis Limitada
para roupas de homens e senhoras.
São Paulo
panos para en(eites de móveis, etc
•Termo' n° 642.430, de 22-5-1964
Decorações "Ponte Vecchio" Limitada fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamares, pavios, rédeas. rendas. .e.
•
São Paulo
RONARI
dez, sacas sinhaninhas para vestidos
Ind: Brasileira ,
telas, tampos para almofadas. não ta.
sendo parte de móveis, artigos estes
PONTE VECCIttb
feitos de algodão, canhamo. linho. luta.
Classe 21
Ind. Brasileira
seda, ralou. lã, pêlo e fibras não
Para distinguir: Alavanca de freio, amos
incluidos em outras classes
tecedores,. anteparos, barras de eixo,
• Classe 40
barras de (freio, braçadeiras de mola,
Termo a° 642.435, de 224-1964
Para aistinguir: Móveis em geral. de I. M.
G. Indústria Química Limitada capotas, carrocerias, freios, paralamas.
metal, vidro, de aço ou madeira. esto.
e moias
São Paulo
fados ou não. Inclusive móveis para es......••n•••n•n•
critório. Armarias. armaários , para baTermo I9 642.440, de 22-5-1964
nheiros e para roupas usadas, almofaBiles Magazine Limitada
das. acolchoados para móveis, bancos.
São Paulo
nue mui leira
balcões. banquetas. bandejas. domicilia.
•
Classe 1
rei, berços. biombos, cadeiras, cardal) s.
para chá e café. conjuntos para dor- Para distinguir: Massas para vidros
mitórios, ccmluntos para saia de isisindfleasi loira
Termo no 642.436, de 22-5-1984
tar e sala de visitas, conjuntos para
11
G.
Decorações
Limitada
terraços, jardim e praia. conjustos de
São Paulo
armários e gabinetes para copa e
Classe 50
zinha, camas, cabides. cadeiras giraPara
distinguir.:
Imprecava
tórias cadeiras de balanço. caixa de
rádio, colchões. colchões de mola. dia.
Mmo no 642.441, de 22-5-1964
pensas, divisões. divans, discotecas de
Colchões de Mola "Pagai" Limitada
madeira, espreguiçacieirasi guarda-rou.
São Paulo
paz, estantes, mesas, 'mezinhas.- Meei.
altas para rádio e televisão. mesinha
IPEDOSTRIA BRASILEIRA
para máquinas de escrever. amSygis paIMPA
.
taxado, molduras para quadros portaClasse 40
retratos, poltronas. poltronas camas,
Para distinguir: Móveis em' gerai, de
prateleiras porta-chapéus. sofás,
solgs-camas, travesseiros e"
metal, vidro, de aço ou madeira, esto.
• Classe 40
fados ou nao, inclusive móveis Para es
vitrina
Para distinguir: Coleio"
•

erfisileirra

3428 Térça-feira 15
Têrmo na 642.412, de 22-5-1964
Mor &bino do Amaral, e Elvassa
Sabota() do Amarai
São Paulo

MAURICIO 1;
ETAURICINNO
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• Termo a• 642.449. de 22-5-1964
Disnal Distribuidora Nacional de Comércio e Representações Limitada
São Panio.

Termo no 642.452, de 22-5-1961
Gumereindo do Eapirito Santo
São Paulo

Termo no 642.457, de 22-5-1964
Clovis Gonçalves Certa e Ronald,
Ronaldo Gonçalves arta
São Paulo

. C41E/Alei re
I nd a

niNteleirs

DISN,AL

Ind. Brasileira -

Classe .32

N.

Classe 32
Frase
Tèrino n° 642.443, de 22-5-1964
Francisco Michelazzo
São Paulo

ÇID MURES
Ina. Brasgsira
Clame 2d.
Para diatinguir: Almanaques, agendas.
boletins, boletim: impressos, cronicas, folhetos, jornais e revistas

Classe 32
distinguir: Programas radiofoni- Para distinguir: Anunciou laminemos da
cos e de tslevisão
não, cartazes, letreiro., propagandeio
publicidades, revistas, jornais, espoem
Terass a° 642.453, de 22-5.1964
Chassi Gonçalves artea e Ronaldo de tida natureza, correspondência dit
. outros
Gonçalves Carteai
00642458
Têm*
de 22-5-1964
SSo Paula
Eletrônica blarizabel Indústria.

Para

Classe 50
Para distinguir: isuPressus
Térino ns 642.150. de 22-5-1964
Antonio Ricardo da Silva
São ?aulo

2EIRA DE
MATERIAL
ESPORTIVO
Ind. Brasileitm

11140 RICARDO
Za Ricardo o
Ricardinho

Cassse 32
Classe 32
Para distinguir: Prog:amas radiafóni • Para disunguir: .Anuncios luminosos ou
Trano ts° 642.144, de 22-5-1964
não, cartazes, letreiros, propagandas
cos e de televisão
Juvencio Garcia Carrilho
publicidades, revistas, jornais, esporte
Termo n" 642.451, de 22-5-1964
de tõda natureza, correspondência e
São Paulo
Hospital e Maternidade Redentor S.C.
outros
Parana
~CIO GARCIA
Termo n° 642.454, • de 22-5-1964
Clovis Gonçalves artes e Ronalt.
Ind. `Brasileira
Gonçalves artes
REDENTOR
Classe 32
Sáv Paulo
Ind. llistassi 1.4 asa
Para distinguir: Programas radio/onicos e de televisão
AG_EnIA
ERA SILUDA DE
Classe 10
Termo a° 642.445, de; 22-54964
ErPREEND1221411103
Bijouterias, Embalagens e Cosméticos Para distinguir: Abaixa-linguas, abre.
bocas, aden6tomos, afastados" agrafos.
Ind. Brasileira
''E. C. B." Limitada
•
agrafos para ossos, agulhas para tale.
Sâo Paulo
Classe 50
são. algodão hidrófilo, alicates. amalgamas, aparadores. aparadores -para lias Para dist.nguir: O timbre de leque..médico-cirárgicos. aparelhos para mas- repte usado em papéis de carta papeis
E. O. 13,
sagens.- aparelhos de pressa° arterial de oficio, cartões comerciam e de visi.
Ind. Brasileira
aparelhem de diatermia, aparelhos de tas, envelopes de qualquer tipo, faturaios ultra-violeta, aparelhas de raio X ras. duplicatas, letras de st:maio. abeaparelhos de infra-vermelho, aparelhos aues, notas promissória& lebêntures,
Classe 13
de surdez. assentos para enfermos, ~- apólices, ações. folhinhas passagens
Para distinguir: Anais, botoaduras, al- duras; bisturis, cadeiras para clinica aéreas. ferroviárias, rodoviárias. manfinetes de gravatas, brincos, broches, médica, cambrone hidró fila. canulas ca
umas. bem rxtmo bilhetes de sorteios
.braceletes, fios de ouro, fios da Prata. nulas. cataplasmas de feltro. catgut, cãmedalhas e pulseiras
Te-mo ns 642.455, de 22-5-1964
ri laminado cera para Incrustações e
Covis Gonçalves artes e Ronaldo
articulações.
cera
colante.
cintas
para
Tiram a* 642.416; de 27-5-1964
Ronaldo Goaçalves artes
fins clinicas. cintas ambelicais. colhe
Carmem de Lima Alves
rei cortantes, compressas de tecidos
São Paulo
São Paulo
costótomos, curetas; dentes artificiais
dentaduras, depressores, dilatadores. do
chas, drenas. duchas vaginais: elevadoCARDOU
Expost a0 FEIRA
Ind. Brasileira
DO ESPORE
rei, espartilhas. espéculos vaginais. esponjas clinicas. atufas. espátulas, esInd. Brasileira
capelos. escopro: extratores. escavadoClasse 32
Para distinguir: Programas radiofonicoè res; fios de linhas para feridas, lacas.
ganchos para másculos celahimetros
e de televisão
Classe 32
n.`
gazes, godivas. goivas gêiso. vazam» Para diataiitiar: Anuncias luminosos ou
Termo as 642.-S17. de 22-5-1964
para saturas. guta-percha: bisteróme não, cartazes, letreiros, revistas, jorProcade Publicidade Limitada

São Paulo

PROGADR
Ind. Brauleira

troa; irrigadorea. instrumentos cireirp:

nais, esporte de tõda natureza, correscos para operações: ligaduras de ca.
pondência e outros
e
nhamo. liquidas e pós para limpeza

polimento ara fins odontológicos. lixa.
luvas e dedeiras de borracha, limas pa.
ra ossos lancetas: massas plásticas para
fins odontolagicos. mascaras para anel
Classe 32
Para distinguir: Agendas almanaques. testa, mesas de operações, mesas para
boletins, boletins impressos, crónicas. curativos. martelos artificiaim perfura.
dores. pés e braços artificiais, placas
folhetos, jornais e revistas
para obturações de canais. porcelanas
Termo n° 642.448, de 22-5-1964
protetores para seios, pincéis para gar
Transportadora Nassa Senhora do O gania, pinças anatômicas, protetores:
Limitada
1 rolos ~aos de lã de int, ruge e
•rads.; para desgaste dentário, retorcés
Sào Paulo
pio bu.gia, rugirias: sarjadeiras *anda.raca.
seda e çrina para souturas, sacos
i
1/038A SERROU
para gélo e bolsas para água quente
seringas para lavagens e laje.
rad. Brasileira. t"sotitlas.
rções. serra& serres para raquiotomis.
4ampika higiênicos preservativos, tira.
lede. ternitlasetrais, tesouras. ttePaglos
Classe 3-3
Para distinguir: Transporte de artigos Soalhas higiénicast ventam& verniz aia
diversas
' laníe para fins odontológleme
.t
t
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Timo to 642.456, de 22-5-1984
Clovis Gonçalves artes e Ronaldo
Ronaldo Gonçalves artes
Sâo Paulo

aSSESSORI
••SIEWIDMOS

Ind. Brasileira

Comércio Limitada
São Paulo

MÁRTZLOZT
Ind. Brasileira
Classe 8
Artigos da classe
Temo ts° 642.459, de 22-5-1961
Gercona
Guinarmo de Madeira.
Limitada
São Paulo

• OZICON
Classe 4
Para distinguir: lvladeiroi, em bruto ou
parcialmente trabalhadas, em tóras, Oda
nadas, serradas„ folias de madeiras, folhas de madeiras compensadas
Têrzao 642.460, de 22-5-1964
Pronto Socorro Alvorada 'Limitada
São Paulo

PRONTO socono
1tVORAT2

LTtA *

Nome Comercial

Urino a• 642.451, de 22-5- 1961
Promova — Bem Publicidade Repre.
sentaçao e Turismo Limitada
Silo Paulo

PROMOVA-BEM
ao Paulo-Capital
Classe .33
Expressa°
Tênno as 642.453, de 22-5-1964
Dom Tose CM:lerdo e Administra,s,0
S. A.
São Paula

•
T N.?11.11-jr's°Mleire
Classe 50
Para disti
Impressos, miou, ias,
tapumes e propaganda, bem como ari..
ministração de bens

riP 642.464, de 22-5-1964
Henri ter Comercial e Industrial de Ferro
Limitada

Classe 32
Para distingui,'" Letreiros, anuncias luruinosos ou hão, cartazes. veiados, foMeios, di , plays, papes pare encrespoa.

São Paul"

ÍRENRIpuR

a requerente
dm demais em* turismo, esporte, feiras
"'Classe 5
das mais, variadas moda l idades. feiras •
-Nèill. : Comércio e • iwitiNtria
cEsts
•
Para
construções
e
pliblizas
particulares ou
s' • êlerros em geral
das mais variadas espécies
dadas, para distinguir
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'
Têimo ta° 642.465, de 22-54964
A Sensação Modas S. A.
•
São Paulo
_ as3ENCsitçlo
C4RSTET

'

DA lá:LUMES
•

28
14 — 21
Classes: 8 — 13
29 -- 30 — 33 — 34 — 35 36
37 — 40 — 41 — 42 — 46 --- 48
49 e50
Frase de Psopaganda

•••n•

Temo n 9 642.466, ds 22-5-1964
O. S. — Incliistsla e Comércio de
Parafusos Limitada
São Paulo

drama, .trincos, taças, travessas., tesouras,
trancas, tramelas. talheres. talhadeiras.
campas para panelas e caldemões. termas, tachos, trens de cosinha. torracetras. orin('tr, vasos, vasilhames, ver
aias, manara de expansao, triza de
chanfrar, guta de freza de crtantrar,
Jentosas, maletas. baus para sacos de
viagem, para pastas. haimazes. càntos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias.- ponteira& prendedores de papel. suportes,
torniquetes e tubos de extensão
Termo n 9 642.467, de 22-5-1964
Sociedade Paulista de
Iluminação Limitada
São Paulo

"i s"
IND. BRASILEIRAT
Classe .11
Kir-distinguir terragens e fo r:imantas:
Alicates, alavancas, arruelas arrebites,
argolas. aldraves. armaçaes de metal.
abridores de latas, aramt auareihos da
chá e café. aisadeleas. " tu:armas. aparelhos para" lavatórios. arandelas. arestas, aros, alnio'sidarises amoladores,
amoladores de ferranien . as, alças paris
ancinhos. brocas biaornas, baixelas
bandejas. bacias. bombonirres. baldes.
borboletas, bateria& bases da ;Letal braçadeiras. bules, bisagra . buchas bainha
a. colhepara facas, baterias de cosinh —
de pedreiros cadeados correntes. cabides, chaves de paratusos conexões para
encanamentos. caixas de metal , para
portões, colunas. canos, chaves de .fenda. chaves., iuglesas. caheaões .canecas.
copos. cachepots..centso -de mesa. coqueteleiras. caixas para condimento de
alimentos, cadeados. caldeirões caçara.
Ia& abateres. cafeteiras colidias. coade metal.
dores. ka:scusetros. cabldes
cabos. caixas de ferro. cruzetas. curvas.
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chaves
venas, cretriones. cadinhos crivos, chan.
fradores, cassinoesa cabos chaves,
%MO para porcas circulares, chaves tor•
gulmétriaa. correntes para chaVes.
chatas. chaves para porcas. Juta/uvas%
dobradiças. descanse p ara talheres. pratos e copos, enxadas. esferas engates.
enfeites de metal. .estribos espátulas.
estofos de metal para carimbos, eixos.
expandidos para tubos estruturas medrn
iscas, escarraderas. espremedores. espumadeiras. • fortnões foices serro para
cOrtar capim. tertothos lacas. facões
tecladuass fruteiras, funis. Fôrmas para
doces. bolos, embadas. e audins Ranges.
fivela. furadores. ferramentas cortantes
e perf .urantes para "marcenroos fechos
de metal. terra3uras. torminhas. fitas
• de aço, ganchos. punições de metal.
garfos, ganchos para quadros grampos
para emendas de correias grades para
-fogões e peladoras: grailias qalhetearos,
gonzos. grossas. garraras ilhoses, toe .
hos. jarros. tinias lâminas licoretros.
!atas Nos. linuguetas. alteras cnachsta
linhas, molas paar aortas. martelos.
marretas, matrizes. emarnitas. mazancess
morsas. machetes. mantegueiras maihos,
navalhas. niples. nuas. pás. picaretas
oragos, ponteiros. para lusos -• porcas.
oratos, porta-gelo acamas oorta-pão.
aorta-lotas. paliteiros -ianelas puxado.
•• es. p lacas. pregadores aorta-esponjas.
oe.teirsis. pinos p lainas AC rl-tradeiras.
Pires. • p inça., panelõas poma-copos e
garraft. passadores de roupa presilhas, r p steios. roldRnas raios regadores
rebites reduções reci p ientes de metal.
sodizios rosca k de aço inoxidável. reqistras de aço inoxidaael registros
serras. serrotes. sUões saleiros sacarróihas l'orqueres. trilhos "tubo;. tubulações. tampões. travadeiras, teias de

'S. P.
IND. BRASILEIRA
.

Classe 8
Para distinguir: Abatatara acumuladocedores de rádio e fregúncia. anemómetros,' aparelhos 'ale televisão, apare.
Lhos de ar condicionado, aparelhas pa•
ra Iluminação, inclusive os considerados
acessórios de velculos.. aparelhos 'para
anúncios mecânicos, aparelhos aquece.
dores -e medidores, aparelhos cromográs
ficas, aparelhos de barbeai - elétricos,
aparelhos registradores e medidores de
distâncias, aparelhos para purificar
águas, aparelhos de sinais lampejantes.aparelhos reguladores de gás, aparelhos
Je galvanoplastia, aparelhos didáticos.
aparelhos •cinematográficos, aparelhos
atum e elétrica. barometros. baterias de
indução (exceto para fins curativos).
botões de campainhas elétricas, bombas
medidoras, buzinas, busolas, baterias
elétricas, bules elétricos, caixas de descarga. câmeras Frigorificas e 'fotográficas, dãmpainhaa elétricas, chassis, comutadores de gá.s, cidometros„ cristais
de rádio, condensadores. comutaores.
cortadeiras para fotografias, chaves de
alavancas,. chaves automáticas. capaci.
toses de bloqueio. caacitores eletroliticos. calibradores, discos para telefones
-discos gravados. diais' despertadores,
carne, enroladores de cabelo elétrico, es.
pelhos óticos, esticadores de luas,
relhos de plástico para eletricidade, es.
tertlizadores. extintores de incêndio, terros elétricos de passar e engomar, férrc
de moldar elétrico, filtros e aparelhos
filtrantes, filtros para óleo filmes revelados.- tamis como acessórios de veiculas, para sinalização e para iluminação em geral. fôrmas elétricas. ferve-do.
reis, frigoríficos, Cotõmetros. fios elétricos, filtros de interferência, iiitiétgrafos,
garrafas térmicas, gazornetros. geladeiras, globos para lâmpadas, globos para lanternas, globos terrestres para en,
sino gravaànres, holt:Natas. hidrome.
automáticos para acender e regular gás.
aparelhos para separar café, aparelhos
para aquecer edifícios .aparelhos para
experimentar drenas. aparelhos para destruir Insetos, aparelhos de ótica, apare.
lhos pulverisadore.s, aparelhos para
aquecimento de água. aarelhos geradores eletro-quimicos, aparelhos para recepção. reproduas de soa e sonidos.
aparelhos automáticos elétricos de passar ,aparelhos para espremer çrutas e
legumes, .aparelhos de alta tendo, aparelhos de protasâo contra actdeates .de
operários, aparelhos aftadorea de fer.
ratnentas, aparelhos distribuidores de
hão e de desinfetaa r es- para instalações
sanitárias, aparelhos estezilizado're:s. aparelhos gazellicadores.- aparelhos para
análises, aparelhos ozonizares, apare-

ia.

lhos pasteurizadores, apar. lhos reguladores e estabilizadores da pressão e do
fluxo de gazes e líquidos, aparelhos
para salvamento e para sinalização,
aparelhos para escafandristas, aparelhos automáticos acionados pela introdução de moèdas, aarelhos esargidorea,
aparelhos . para observações aismicas.
aaperlhos tetmostatos, aritonuasetroa aspiradores de pó. aerômetros. acendedca
res elétricos, alto-falantes,,,amplIficadores, antenas, batedeiras, balança cca
troa incubadoras, indicadores de vácuo,
Instrumentos de alarme, interruptores.
isoladores, lâmpadas de cristal, lâmpadas incandescentes, lâmpadas comuns
lâmpadas flash, lamparinas, lactornetros.
lentes, liqtaificadores, lanternas magi.
cas, limpadores de parabrisas. luzes tra•
de soldar. caldear e cortar, marcactroes
de' passagens,' medidores, microscópios,
saisturadeiras, máquinas falantes, moatradores para rádio, microfones. masca.
ras contra gazes, micrómetros, níveis,
óculos, objetiva fotográficas pilhas elatricas, - pedometros. pluviômetros, piro.
metros, pikolas de pintar pluge, pinos
de tomada, panelas de pressão, pickde çarros, quadros distribuidores de
eletricidade, queimadores de óleo, quadrantes e sextautes a para observação
astrológica: retigeradores, rádios, refletores, reostatos, relógios de ponto.
de pulso, de bolso, parede, despertadores, cantadores e Medidores de quantia
dade e volume, ri:mores. retentores de
graxa e óleo, reatores, regadores automatic," registros para vaor, gás. água
e outros líquidos, quando não comida
radas partes de máquinas, reatores pa
ra luz fluorescente, registradores, resistências elétricas, relays. sorveteiras. sor.
veteiras elétricas caseiras, soquetes, sinaleiros, sereias de alarme, soldadores
elétricos, toca-discos, tomadas e intermotores elétricos, torneiras, tubos, amis.
ticos, termômetros ara observação me:
teorológica, telescópios, tacómetros, taximetros. torradores de cereais. trenas,
transformadores, telefones, tostadeiras,
telegrafas, transistores, tripés para fotografias, válvulas paia rádios, válvulas de descarga, válvula sde redução
vacuemetros, válvulas elétricas de vácuo, verinladures. velas elétricas
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para revestimentos e outros como nal
construções, pers.anas: placas para pio
vimentação. -peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes,
oapel para forrar casas, massas anda
ruidos para uso nas construções. par.

quem& portas, portões, pisos, soleira/
para portas, tijolos, tubos de concreto
teia, tacos, tubos de ventilação. MC,*
ques de cimento., v.oas, vigamentos e
vitró
Termo n° 642.469, de 22-5-1964
Manoel Francisco Valeiro
São Paulo

•

-IneNrasi
IRE T

eira

Classe 41 Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos paar animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, ararem,
assoa,' atum, aveia, avelãs, azeite. azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoito;, bombons, bolachas. baunilha,
café ecn pó e em grão, camarão. canela,
efli pau e em pó, cacau, carnes, chá,
cantadas, chocolates, confeitos, cravo.
cereais, cOminha, creme de leite. cremas
alimentícios croquetes, compotas. cana
gica, coalhada, castanha, cebola, condimentos para alinientos, colorante&
chouriços, dendê, doces, doces de fria
tas, espinafre, essências alimentares, ema
padas,' ervilhas, et ativas, extrato de tomate, farinhas anmenticlas, favas, fécuias, flocos, farelo, fenrnentos, feijão.
(;os, frios, frutas secas naturais e cristalizadas: psicose. goma de mascar. gora
duras, grânulos, grão de bico. gelatina.
goiabada, geléias. herva doce hersa
mate, hortaliças, lagostas. línguas. leite
condensado, leite em pó, legumes em conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentIclas, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão mas.
ia de tomate, mel e melado, mdte, mas.
sas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, - noa.--zes; óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães. piaras, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, ima
tês. petit-pois, pstIlhas, pizzas. pudim; a
qtieijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
Termo 13.0 642468, de 22-5-1964
se-udu:abes, salsichas, salames. sopas em*
Madelel Representação e Comércio de latadas, sorvetes: sucos de tomates e de
Materiais Para Construçõas Limitada frutas/ torradas, taPioca, tâmaras, talh
rim, taemoços, tortas, tortas para aliSão Paulo
mento eè animais e aves, torrões,
I

M ADELEI"
IND. BRASILEIRA

toucinho e vinagre
Termo n° 642.470, de 22-5-1964
Indústria Extrativa de Tanino "Quebra.
•
cho Marucce" Limitada

«São Paulo
Classe 16
Para d.stinguir: Materiais para construções e decorações:. Argamassas, argila
areia, azulejos batentes, balaustres. blocos de cimento, blocos ara pavimenta.
tnd. Brataileiral
cão, calhas.• cimento. cal. cré.„ chapas
Isolantes, caibros, \- caixilhos, colunas
Classe 50
chapas para coberturas caixas dagua
caixas para cobertuas, caixas dágua. Para distinguir: O timbre de todos os
seus Impressos comerciais
caixas de descarga para etixos, edifica.
ções retnoldadas, astucieis, emulsão de
Xérroo T1 9 642.471, de 22-5-1964
base asfáltico. estacas. esquadrias estruturas, metálicas para construções, lame- Sociedade Brasileira de Cereais Ltda.. —
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
São Paulo
de junção. lages, lageotas. material isolante contra frio e calor, manilhas, massas par revestimentos de paredes, mataBdRA
. Si
Br'a
l2s1.1
deiras para construções, mosaicos, produtos de base asfált.co. prod-utos. para
tomar impermeabilizai:ou as argamas' Classe 41
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra
galho, produtos betuminosos, imPermea• Para distinguir: Cereais de tôdaa na
eseécles nodatamente: •atrO%
biliar:abe& liquidas ou sob awAras formas
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Têrmo a° 642.472, de-22-5-1964
Serralheria liana •Limitada
• Sao Paulo

•

Ind.i 4141
ratilei

TimoO 642.478, de 22-5-1964

Waldyr Antonio Pohl
Si:o Paulo

ra

PAIILILCIA II0SkS
Araras— Est. de
Sao Patilo..

Classe 11
Para distinguir: Artefatos de metal não
incluídos em out as classes, portões de
ferro, grades -protetoras para janelas

Classe '1
Titclo

Termo no 642.473, de 22-5-1964
Oficina Mecânica Ligure Limitada
São Pealo

Têm) n° 642.479, de 22-5-1964
Waidyr Antonio Pohl
São Paulo. Classe 2
Titclo

Termo n° 642.480, de 22-5-1964
João de Paula Lima
São Paulo

PARMAGIA CENTRAI
Nova Granada
Est. de S.P.aulo
Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas partais
Integrantes: Aros para bicicletas, auto&ativeis. auto-caminhões, aviões
tecedores, alavancas de cambioa barcos
brecries. braços ara veiculas, (Ácida.
tas. carrinhos de mão e carretas. cama
nhonetet, carros ambulantes, caminhões
carros. tratores carros-berços, carros'
tanques. carros-irrIgadores carros car.
roças, carrocerial, chassis, chaas dr.
calares pare veiculas, 'cubos de veiculas
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços. para veiculara direção. desti
(ladeiras. estribos, escadas rolantes, elr
vadort4 para passageiros e para cama
engates para carros, eixos de direção
!retos. Canteiras para veiculas. guidão .
locomotivas lanchas. motodtlos, moias
motocicletas. morocargas. inato furgões.
manivelas, navios, ónibus. para-choques.
para-lamas, para-brisas. pedais. pantões.
' rodas para bicicletas, ralos para bicade.
tas, reboques, radiadores para veiculas.
rodas para veiculas, selins. tricicles
cantes para veiculas, vagões, velocipedes. varetas de controle do atogador e
.atelerador, tróleis, troleibus, varam' a.;
carros. toletes para carros
Termo e 64'2.474, de 22-4-1954
Termo ri° 642.475, de . 22-4-1964
Sebastião Helmeistea
São' Paulo

PÁRVULA.
MODELO
Rio Q,laro;;Sst,
de San Paulo
Classe 3
Tardo
Classe 45
Titclo
Termo na 642.476, de -22-5-1964
Sebastião Helmeister
São Paulo

Eusluo

Nome Comerciai
têrrrio re 642 .47:, de 22-4-1964
$
Sano Dalge

São Paulo
F^TA
'ARAH.wSE

Lrargs Est..

Clas s e 48„
Taci°
Termo n9 642.481, de 22-5-1964
Ferragem Danpi Lndastria e Comércio
Limitada
São Paulo

Indústria .Brailileir
Classe 50
Para distinguir: O timbre da requerente
usado em papéia de carta. papéis de
oficio, cartões comerciais e de visitas,
envelopes de qualquer tipo. faturas, duplicatas. letras de cinbto, cheques. notas
debêntures, • apólices.
Promtssõrias,
ações. folhinhas. passagens aéreas, ferroviárias, rodoviárias, marítimas, bem
como bilhetes de sorteio
Termo n9 642.483. de 22-54964
ler"-- Tlanpi Indústria e raaakrcio
•
Limitada
Casse 11
Para distinguir ferragens e ferramentas:
Alicates, alavaticas, arruelas. arrebites.
argolas. aldravet armações de metal,
abridores de latas. arame. -4Pare1hon de

*nele

de 1964

quimétrica, correntes para chaves..cda
cheta& chaves para parcas. ,distintivos.
dobradiças. descanso para talberes.'pratos e copos. enxadas. esferas engates.
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos,
axpandidor para tubos. estruturas metálicas. escarradeiras, espremadores. espiamadeiras, formões, fomes, ferro para
cariar capim. !arrolhas. facas. tacões.
lechaduas. fruteiras, tunas, formas para
doces. bolos. arribadas e pudins. flanges.
fivela. furadores. ferramenta* •cortantes
e perturantes para marceneiros. fechos
de metal, terraduras, torminhas, fitas
de aço. ganchos, guanições de metal.
garfos, ganchos para qu'adros, grampos
para emendas de êorrema. grades para
fugões e geladeiras. grelhas. galheteiros.
gonzos, grossas. garraras.. ,lhosesa loalhos. • jarros, limas lâminas licoreirosa
latas lama% linuguetas. leiteiras machia
(linhas. nicaas paar portas martelos
marretas, matrizes, marmitas. maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras. malhos.
navalhas. °mies. puas. pas, picaretas
pregos, ponterros. parafusos. porcas.
p ratos. porta-galo. posetras,; porta-pão.
parta-fofas, paliteiros. panelas. puxado'
res, placas. pregadores, porta-esponjas
peneiras, pinos. plainas, perturacleiras.
Pires, pinças, pa pelões, porta-copos e
garrafas. passadores de roupa, presilhas, rasteias. roldanas. ralos, regadores
rebites, reduções: reci p ientes de metal.
ro0103, roscas de aço tnoxtdaveta registros de aço inoxidável, registros.
serras. serrotes, sifões saleiros sacarrõlhas, torquezes. trilhos, tubos, tubulações. tampões, travadeiras, telas de
arame, trincos, taças, travessas tesouras.
trancas, tramelas, talheres. talhadeiras
tampas para panelas -e caldeirões, tertinas. tachas. trens de casinha, torradeiras. orindis. vasos. vasilhames, vermas, mandril de expansão, treza de
chanfrar, guia de freza de chanfrar:
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, pata pastas. calma% Cantos
Para estojos.. colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para paataa è para
malas-, passadores de correias. ponteiras, p rendedores de papei, suportes
torniquetes e tubos de extensão
' Termo no 642.484. de 22-5.1964
Indiaaria e Comércio de Residuos São
Francisco Limitada '
São Paulo

SIO PRANCISCO .
'Id. Brasileira
Classe 28
Para distinguir: Resielcas de algodao

Terra° n9 642.487, de 72-5-1964
Vemaco — Vendas de Materiais da
Canstruçao Limitada
Estado da Guanabara

VEMACO

. INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos, gatentes. balaustres, blca
cos de cimento, bloros para payauenta"
;ao calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolaates, caibras, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas. caixas diligua,
caixas para coberturas, caixas agua,
caixas-de descarga para etixos, edificações premoldadas, estuque, camisa° de
base asfáltico, estacas: esquadrias, estruturas metálicas para construções, lame-

las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as'altico, produtos para
tomar impermeabilizantes as argamasa
sas de cimento e cal. hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, inipermeabilizantes liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, eças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anta'
rcidos para uso nas construções, para
quetas, portas, palões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vagas, vigamentos •
vitrós
Termo a* 642.488, de 22-5-1964
Antenastral — Instalação de Amena
Limitada
Estado da Guanabara

ANTENASTRAL
0110 13STRIA BRASILEIRA
Classe 8
Para distinguir: Alto-falantes, ~plata
cadorea de som, antena., para rádio
televisão, aparelhos dne-fotográficos.
aparelhos de rádio, discos gravados, fil.
madores, liames revelados, fonógratom
geladeiras, gravadores de som, liquidificadores, máquinas falantes, máquinas
de lavar roupas, microfones, televisores,
transistores, troca-discos e válvulas eletrônicas

Termo n° 642.485, de 72-5-1964
Termo no 642.489, de 22-5-1964
chá e café, assadeiras, açucareiros. apa- "Paulistana" Empresa de Propaganda Aatenastral — Insuilação de Antenarelhos para lavatórios, arandelas. aresLimitada
São Paulo
tas. aros, almoradarlses, amoladores,
Estado da Guanabara
amoladores de ferramentas, alças
P.LULISTANA
ancinhos, brocas. bigornas. .baixelas'
bandeias, bacias, bombonteres. baldes.
borboletas baterias, bases de metal. braçadeiras. bules, bisagra, buchas bainha
Classe 50
para lacas, baterias de casinha. caiba- Para distinguir: O timbre da sociedade
dr bedreirca cadeados, cor:antes, cabi- a ser aplicado em Papeis de corresP onClasse 8
da. chaves de parafusoa conexões pata
• dência e contabilidade
Titclo
pane
encalmamentos. caixas de metal
Termo
n°
642.436,
de
27-5-1964
Têrmo
a"
642:490.
de 22-5-1964
portões. colunas, canoa, chaves de fenIndústria e Comércio de Tacos
Agnelo Correia Barros
da. chaves tugiam*. cabeções. canecas.
1
Eldorado Limitada
Estado do Rio ale Janeiro
copos. cadaepots: centro de mesa. o>
quetelearas. caixas para condimento de
São Paulo
alimentos. cadeados, caideirões caçar>
•
las, chaleiras. cafeteiras, conchas, coadores. cuscuzeiros. cabides de metia

ind. 'Branileira

W.F.S. REPRESENTAÇÃO
FONOGRÃFICA

Amassi de lemanjá

de Sao Paulo_
Classe 3

detembro

'

cabos, caixas de ferro crazezas, curvas.

1

indústria Brasileira

cantoneiras, chaveiros, canivetes. chaveverias. CremOnea. CatlinhOs, crivo& chama
-Ume 16
Classe '1.2
fraldares, casalnetta, cabos chaves. .e.lta. Paris distinguir; Assoalhes, tacos e p*t- 4 Para disaingiar: Preaaradja desta-latim'
vee para asaram 'Ovular" abava tor(lutam para taasuariscõm
tes, prepazatios alefuniatlor' fornackba
••
"
; 'ai laaa a reit aa
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Vamo n 642.191. de 22-54964 I sabonetes com ou sem perfume, óleos
para .iimpeza e proteção da pele, talco

•Salame — Salicultores de "Mosaorú
Macau Lb:citada
Catado da Guanabara
Prorrogação
PRORROGACÃO

`1*C-TAC
InGastria ilrasileirà

e .p6 de arroz com ou sem perfume, essaneia para banho. .agua de colônia e
perfumes especiais pa,a os bebas, óleo
e . petróleo para 'limpeza de cabeça
cabelo das crianças
Tanso no 642.197. de .22-5-1964
Comercial e Construtora Nunes
Bebê Limitada
Minas Gerais,

Classe 41
Para distinguir: S .11 refinado
Têrmo no 642.492, de 22-5-1964
Salmac — Salicultores de Ivlossor6
Macau Limitada
'Estado da Guauabara
•Prorrogaçt-o
PRORROGAÇÃO
—C

ZSPING'S

IrMstria Drasileira

SETI A
Tênia° 09 642.498, de 22-5-1964
Lanifício .Suiriograndense S. A.
Rio Grande do Sul

E NUM AS A

Térmo 642.504, de 22-5-1964
Humo Derivados S. A. — Produ+-59
Farmacêuticos
Estado da .Guanabara

(~)1‘111
DA S FALANGES
-

LUNE&

•INOIbt111,4

Termo no 642.454, de 22-5-1964
S. A. Mercantil Tertuliarto remando Para distinguir: Lãs

PRORROGACÃO

.em lios de _tida

espécie

Termo no 642.499, de 223-1964
. Harry S. ,1Cnney
Estados Unidos da Atné:-ica
Prorrogação

racioá para conservar e par

PRomocido

Termo u° 642.495. de 22-5.;1964
;Edito- a ri. 1). Oli veira S . A,
.Estado da .Gmavbara.

EMETROL

moastata *tante%

Uasae -49
logos.. brinquedos artigos desportivos e
Passatem pos. a saber: -álbuns para recortar armar aviões. .autani,Sveta
aros, argolas, bercinhos. bonecas ;bonecos. baralhos •de canas bolas para
todos os esportes. brinquedos em forme

Claese -15

Para distinguir: Sabão comum, prepa-

Indústria Brasileira

•

Choc 22

Mr•Rxileirt

tas. pianos e outros instrumentos anun-

'Classe 3

Clame 2
Para distinguir: Um roduto farmacéuPara distinguir: Defumadoiro% .fungici- líco medicinal, indicado no /tratamento
da," inseticidas, sabão veterinário, tados males ,do ouvidd
bletes e tabloides
Termo ,n° 642:5O, de I2-54254
Termo n9 642.503, de 22,5,296:4
Rodelgo Tombo ,Romero — jparelhos
Sociedade Industrial de Brinquedos
de Vidro Para Laboratório
Sobrinca S. A.
Bahia
Estado da Guanabara

btaslleirs

Estado da Guanabara.

de roleta, dexadrez. mobilias de brisa.
quedo, miniatur
as de utensilios domésticos. patina. ;patinetes ! NUL Petecas.
Plangeu Para -ginàatica, peças 44
logos de damas, domino e xadres,,pelo-

cias de brinquedo, pistolas de ,igiric
Bestas, papagaios de papel. panelinha..
quebra-cabeças em Jornas de armar,
• Classe I
raquetes, redes de . Pesca. "dai .para
Para distin g uir: Ura produto constituído Jogos, rodas de roletas, reagem -det
por extratos de giandulas animàis r.m ariaquedo, aoidadinhoe de aduneis% -ta.
associação com sais minerais e outros oleiros -para iogas, -tacos de *libam,
produtos químicos. usado na industrie.' tambores para crianças. aamburcus,
ardi
tamboretes, tênis de mesa. trens e vias—
férreas para banquedua, sidras para
Térreo n9 642.5U2, de 22-5-1964
pesca. vagonetes e .sepelins
RaplIael Mofina
Estado da Gcanatrara
O

DEFUMA DOI/

7O
Classe 41
Registro

PRORROGAÇÃO'

PRORROBACÃO

iPRORRO3t.40

T

Termo n 642.501, , d 223-1964
Lorenzo Basti
Argentina

PRORRODACAO

Classe 33
Titclo

Classe 41
Para distinguir: Sal refinado
Termo n 9 •642493, de . 22-54964
Saknac
Salicultores de "Mossoró —
Macau Limitada
Estado da Guanabara
Prorrogação

Setembro de 1964 .3431

aRTR»
Classe 14
Para distinguir: Vidraria esinerflhadak
argolas e discos de vidro, vidraria gra.*
duada de precisão, -vidro gorou?. 'Pitu*
tas iraduadas, buretas comuns, auto.
maticas e provetas, fcnis, cadinhos e
filtros de todos os tipos, confeccionar
dos coro placas porosa de 'vidro

Tèrmo .n° 642:507, .de 22-5,1964
Vilco S. A. Produtos Quinsicos
Estado da Guanabara

de animais, balões de brinquedo. bilha
res, brinquidos tneeánicos, tirtnotiedo. AWMINOQUELATO
.„ fetp
mtesser--_
Xivro*troe
em forma de Instrumentos musicais
Indústria Brasileira
brinqusdos em forma de armar, brinr ré ~nom ••••nn••• 4.10
,,,,êl!)/jselVev,421).. •
Mar.
quedos de borratha -com ou ,sem asso.
Classe :3
.M10101, %
-carritibos, carrocinhas. caminlatlea'
Ir
Ira er~r •n•n ror
?ara distinguir: ;Produtos a:guinda% -.des.,
certas
de
togar,
chocalhos,
cana/eiras'
-BRASIIEMIA
.•••••• %AN nnerr
tinado à Indústria larmacautica
esporte, erartees para 'Oto casi
.CLisne
abas de brinquedo, casinhas de armar
nano n• 642.508..de 22:54964
Pata .distinguir: Urn rek w.stz.. imprusa
Cadeiras de brinquedo, carteiras ,e
Dietricia S. A. Produtos 'Dietedcas e
vélgian S0171 Inibes para ' recortar e
'Nutriam:ala
Têrmo n° 642.496, de 22-5-1964
armar, saltado .para bonecas. ,coedas'.
Estado da Guanabara
Masi Cl Cia. L;traad..
Classe 3
engenhos de guerra de brinqaedo, ferClasse 3
,Para distinguir: ' Preparado que contém rinhos de engomar. ferramentas para
.Preparado ilaszaasaisti4cido e açuear para .evitar vômitos crianças, figuras de aves e animai Para sdistinguir:
co dietético
,figuras para %go .de xadsea. Alue*, e
Termo n° '642.500, de 223=1964
WORROGA0:40
Têrmo 642" .de 22-54964
Pãbrica de Rações Balanceadas União fogaozinros ,de brinquedos. 'lagoa de
futebol de mesa. Joelheiras Par. fe4Pôrre ;Dietricia S. A. Produtos Dietedcos e
Limitada
Nutricionais
gancha:1*nm vasca. guiou ima miem.
Estado .da Guanabara
Sitiada -da (Guanabara
cas, halteres. anzóis. - iscas artificiais
para pesca. logos ,de damas, logos de
Main& logos ,de fraquete. thrilles para
Pe.011- 1twas Ima tas. apara *enrimai
Para gruiu. daahnis tpara ?tiro ar aduo
->"."<"/
•
OPA* (de ,dadiss. caixinhas 4de instalas)
Zr:asilei&
disks. alado/. Ascos. domiude .eapta
aptItletria tiliasaeima
ANDUSTR1 A :BRAMI-IMA
gudes ale krassanda 4apiagardas
Ciasse 48
vaio. astaquiabea .para ¥joger..emegame .
Classe 41
ritsvnvier: Produtos especialmente
Chuise 41
para jogador de soe% máscaras arou. Para diatinguir: Farinha alimenticip,die..
..,bs na 1:4:dê:Ir das Crianças a saber
Marca
mdtacaa, mesas de Mbar. de caapplab.
tética
4Ciatiusxp suta,

Ar n••••••• fra••• •

dr

IleiNt
rY COMPARIN

-110a.m . f n-•

...

GESTOSIN
sdutzb,

•
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4(1kérai 11° 692.510, de 2244964
'VficoS.
° A. Prouutos Químicos
Estado da Guanabara

• ;Nino a° 642-517. de 224-1964,:

"José do Nascimento
São Paulo

'TARDE: DE SUCESSOS"

GLUCALUMINA
Indústria Brasileira
Classe 3
Para distinguir: Um produto quimico
destinado à indüstria farmacêutica
Termo no 642.511, de 22-5-1964\
Vileo S. A. Produtos Químicos
Estado da Guanabara

Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques
anuários, boletins, catalogas, jornas,
vroi, peças teatrais e .c..u,snia.ag.áricas,
programas de rádio e televisão, publi
cações e revistas
Têrzso n° 642.518, de 22-5-1964

Meais Honor tranitadP •
São Paulo

QUELUMIN
Indústria Brasileira

Na GRASILEIR4

Classe 3

Pra distinguir: Um produto químico
„destinado à indus:r:a farmacêutica

•'' Têrmo n° 642.512, de 22-5-1964
A Clave de Ouso Aparelhos Eletricos
.
Limitada

Estado da Guanabara
1 •

A CLAN
„ig_L
)EOI,
"
Classes: 8 — 40 — 33
Titclo
/
Teimo n° 642.513, de 22-5-1964.
Waldemar de. Souza Madeira
Estado ds Guanabara

ÚTICA
MADEIRA
• Classes: 8 — 11 — 28
Titelo
Termo te 642.514, de 22-5-1964
José do Nascimento
São Paulo

tRINKANDO COM MEIRE".
Classe 32
ra distinguiri A buns, almanaques, b
boletins, catálogc;, jornais, livros, peOs teatrais e clo:matográficas, programas de rádio e tslevisão, publicações.
revistas
Termo no 642.515. de 22-5-1964
Administradora Nordica S. A.
São Paulo - A O M IN ISTR

ADORA

N O RD IC A S/A"

Nome Comercial
Ternui n° 642.516, de 22-5-1964
José do Nascimento
São Paulo

''CLUBE ums ESTRELAS
Classe 32
Para distinguir: Álbuns, 4-^narpiez.
anuários, boletins, catálogos, jornal*, livros, peças teatrais C cinematográficas
programas'. de Mero e televisão, publicações e revistas
i-

*

.1.e ,

n.5,1

Classe 36
Para distinguir: Meias para homens, senho.as e croanças
•

Terme, n° 642.519, dz. 22-5-1964
José do Nascimento
São Paulo

•
V. CLARIM"
Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques.
anuários, boletins, catálogos, jornais, livros, peças teatrais e c.oematogeáficas,
programas du rádio e televisão, publi
cações e revistas,
Termo no 642.520, de 22-5-1964
José do Nascimento
São Paulo

'ROUXINOL DE OURO

Setembro de 1964

seis; caixas; carteiras chapas: 'cabos
para ferramentas e utensillos. cruzetas
caixas para acondicionam:Má, de alimentos. caixas de material plástico para
baterias, coadores, cocos, canseaa, ao:heras, conchas, cestas para pão, ce&t.
nhas capas para álbuns e para bv,os
cálices, cestos, castiçais para velas
caixas para guarda de ob;etos 'tatu
cbos, coadores para chá, desmnso ,,are
pratos, copos e c:opalinos de piastra
para sorvetes, caixinhas de irlást:to
para sorvetes, colher.nhas, pasInhas
garfinhos de plástico para sorvete., to minhas de plástico para sorvetes. ci.slos
embreagens de material plástico eml,alagerss de material plástico para sorve-tes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, ente:tes para uutomovela, massas anti-ruidos, escoado:a de
pratos, funis, formas pa:a doces. fitas
isolante.s, filmes, tios de ce.usose. fecho.:
para bolsas, facas, gua:nições, guanos
ções para chupetas e mamadeiras, guar.
nIções para porta-blocos, Wuarn•çoes
para liquiditicadores e para aatedeiras
de frutas e leguases, guarniçõvs de irate.ial plástico . para ctensi/los e ULPICIOS
guarnições para bolsas. gartos galzr.as
para cortinas, jarros, iaminadvs plás•
ticos, lancheiras, manteguairas, aulas.
urinóis, pendedores de roupas puxadores para móveis, pires, pratos palitei
roí& pás de cosinha, pedras mimes. artigos, protetoes para documentos, puxadores de água vara uso domestícc
porta - copos, porta - niquela, 'vida -notas,
p ata-documentos, placas, xbites, toninhas, recipientes, suportes uttor tas para
guardanapos, sa erros •ubus, t:voias,
tubos Ara ampolas, tubos pa.a seria.
os, travessas, tipos le material plástico, sacolas. SaCOS . SatIldith04 vasilha
mes para ac ondicionamento, vasos, arcaras, colas a frio e colas não ia-dadas
em outras classes, paa oOrracha p. rt:
cortumes, para marcineiroa, para sapateiros, para oleiros, pasta adesiva para
corretas, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos' adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejo».
anéis, carretéis par tecelagem e gua:tuções de material p!ást:co para indústria gera: de p.ásticos

Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques,
anuários, boletins, catálogos, jornais, liTermo n° 642.523, de'22-5-1964
vros, peçaa teatrais e cinematográficas.
programas de rádio e televisa°, publi. Indústria Grá'ica "Borda do Campo Limitada
cações e revistas
São Paulo
Tgrmo n° 642.521, de 22-5-1964
José do Nascimento
São Paulo
I1911ISTRIA- GR/Lig OA

°SEXTA " TREZE HORAS'
Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques,
anuários, boletins. catálogos. jornais, liVTOS. peças teatrais e cinematográfica..
programas de rádio e televisão, publicaçõe.3 e revistas
Têrino n° 642.522, de 22-5-1964
Indústria Grá.eica "Ba-da do Campo'
Limitada
São Paulo

BORDA DO CAMPO" LTDA.
Nome Comercial
Termo a° 642.524, de 22-5-1964
Têrmo no 642.525, de 22-5-1964
Termo n° 642.526, de 22-5-1964
Kennedy — Rádio e Televisão.
Limitada
— São Paulo
•

KENNEDY-

Indústria

Brasilsiia°'

BORDA DO CAMPO
Classe 6
Para distinguir: Máquinas de costura.
máquinas de lavar e passar roupas, máquinas de lavar p-atos
Classe 28
Classe
Para distinguir: Artefatos de mataria'
plástico e de nylon: Recipientes fabri Para distinguir: Abaixa lusas de Iam
cadoz de material plástico, revestimen otao, abalours, acum tindures artinõriu
tos confeccionados de substancias anl troa, amperómetros amor!..tedorni de
mala e vegetais: Argolas, açuca-eiros minação, inclusive os considerados ae.es
armações para óculos, bules, bandejas nílhos de televisão aparélhos Iara dm.
bases para tele 4ones. baldes. bacias. hW sócios do 'veiados. anarêlboo para ando,
Indústria Brasileira

rádici e trecjneticia, anemornetros., dpa,*
cios mecánreds. apa-elhos Wiecedoree
e medidores. ao irlhos
aparelhos de barbear elétricos apara(hos registradores e medidores de caisPretas aparelhos Ja-3 oure-sai anua,
apa-elhos de sinalização ,
aparelhos seguiadores de gs, apareitos
le galvanoplastia aparelhos .1a:táticos,
apare I hos .iniivatoqrati. os, siparetrkos
automáticos para acandei e regular aás,
ex perimentar drenas. aparernmi para
desviar Insetos, a parelhos fiai:ticos a- •
entifico,s. aparelhos ae ótica ladrilhos
Pulverizadores, a parelhos ,ara sodeci.
mento de água, aparelhos geradc•res
reprodução de som e sônii1o3. apeira:tos
automáticos elétricos de passa' apare',
lhos para espremer trutas e .eguines,
aparelhos ris alta tensão. aoarelhos de
protejo contra acidente de coe. arios,
aparelhos ahadores de ferramentas a parelhos distribu:dores de sabão e de decintetantes para instalações sanitarias,
aparelhos esteilizadores. aparelhos e
Astrutnentos usados na engennaria. agro
menstra e geodésia. aparelhos gazeifi:adores. aparelhos de análises, soará/hos o:armadores, aparelhos pasteurt:adores, aparelhos reguladores e estabilizadores de ressão e de fluxo de
gases e líquidos aparelhos para salvamento e para sinalização, aparêlhus para sinais aparelhos para escatandristas,
Inareihos para limpar vidros. aparelhos .
Para combater tormigas e outras pragas
aparelhos automáticos acionados ela introdução de modas. aparelhos para atar. co:tar ou reduzir comestiveis aparelhos espargidores. aparelhos e instrutientos dt cálculo, aparelhos para ob.
servacões &arnicas. aparelhas termostatos, aparelhos para natação. aritonõmetros aspirauorea oe po serometros.
acendedores ektricos, alto-faiantes amaliticadores elétricos. amassadeiras. antenas batedeiras, balanças comum e
elétrica. barómetros, baterias de acumuadores. binóculos" bitolas, bobinas bobinas elétricas de indução. (exceto panhas elétricas, bombas medidoras buziias,. bússolas, baterias elétricas, bules
détricos. caixas de. descarga câmaras
frigorificas e fotográficas. campainhas
elétricas chassis de rádios, chaves elecinematógratos. cronógratos. cronógrafos, cronómet-os. combustores de
gás cidõmetros cristais de ' adio condensadores cortadeiras para fotografias,
chaves de alavanca.s, chaves automáti:AS capacitores de bloqueio. capacitores
detroliticos. calibradores, discos para
'detones discos gravados. diais. despertadores. enceradeiras elètricaa elétricos engenho de asrar carne, espelhos
óticos. esticadores de luvas, espelhos de
plásticos para eletricidade esterilizadores, extintores de incêndio, ferros elétrico, de passar e engomar, ferro de soldar
eletrIco. filtros e a parelhos filtrantes filtros para óleo, filmes 'alados. butes,
-fogareiros elétricos, fusíveis faróis corno acessórios de vticulos para sinati.
:ação e ara iluminação em geral filmes
revelados. feir nas elétricas fervedores,
f rigorifico& fotómetros tios elétricos, filtros de Interferência. fon4gratos garratas térmicas gasômetros. geladeiras,
globos para lâmpadas. globos para lanternas. grubos terrestres para ensino
gravadores. 'holoWes. hidreimetros tapara fazer café, marcadores de passalens. medidores, microscópios. ~furadeiras máquinas talantes, mostradores
aara rádios, máquinas para passar ~tones, máscaras contra gases moinha.
atentos de alarme. interruptores iso'adores lâmpadas de cristal. lampaaas incandescentes. ¡limpadas comuns. lampa,:
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Termo 642.534 de 22-5-1964
' eixo las 'tola! roupas aranaas para mesa <como; balarei, baaquetas, bandejas. &nadam
das alaga lamparina& lactara
Indastria -e Comércio
liquidificado res. lanternas -mágicas. toalhas a guardanapos (cretone, linho, das. acolchoados' para móveis, bancos, Tilaste
Lustres e Estoaados Limitada
para chá e café, conjuntos para dorlimpadores de parabrisa& luzes autua algodão, aêda, filó. cambraia e láj,
cubadore& indicadores de vácuo, instru- abres. aisas, *estampadas bordadas, pin- mitórios. conjuntos para sala de pinEstado da Guanabara
tadas, rendados e em fantasia
tar e sala de visitas. conjuntos para
as& para aresculoa. lunetas. maçarico
terraços, jardim e praia. conjustos de
para aoldaa :aldear e cortar anáguissas
Tarmo ,n° 442530, de 22-5-1964
armados e gabinetes para copa e co.
de café. zal. pimenta e outros amparos
Manoel Simões de Freitas e José
tinha, camas, cabides, cadeiras gira,
micrómetros, piaci!, ,óculos, ,objetiva
Teotonio de Faria
varias, cadeiras de balanço; caixa de
fotográficas. pilhas elétricas. pedõnse
Estado da Guanabara
rádio, colchões, colchões de mola. distroa pluviômetro. birõmetros. batomindústria Brasileira
pensas. divisões. clivaras, discotecas de
tros. pistolas de intar. lugs. anos de to.
AO*
madeira. espreguiçadeirasl guarda-rouasada& anelas de reatam ack-ups. paraClasse 10
pas, estantes, mesas, areainhaa mesa
amima propuLsorea. paineis de .carros,
Ia/aveia em mera] ale metal, adiara,
4:
I
C
abas
para
rádio
e
televisam
mesinha
,auadros distribuidora& de 'eletricidade,
para máquinas de escrever, móveis pa- aço. madeira, *atolados ou não, incha*
.queimadores de óleo. quadrantes e lez.
revisa°. molduras para quadrai porta, sive móveis para escritórios: Armário%
indústria
Brasileitia
dantes para observaçara
retratos, poltronas. poltronas-camas, armários para banheiro e para roupas
•rodios. actores, mostrao!
assadas, almofadas, acolchoado mus
Classe
28
prateleiras porta-chapéus, sotas,
trelógios de porto. de pulso, de bolso Para distinguir: Artefatos de material
móveis, bancos, balcões; banqueta%
sotás-camas,
travesseiros
e
e
de
parede,
desertadores
contadores
•
bandejas, domiciliares, berços biombo,
plástico e de nylon: Recipientes fabrivitrines '
a medidores de quantidade e volume. Jra• cados de material plástico, .revestimencadeiras, carrinhos para dal e calda
abadara, retentores de graxa e adro ¡re- tos confeccionados de substancias aniTann) n° 642.5,32, de 22-5-1964
conjuntos para dormitórios. conjuntoll
atores. regadores automáticos, ralado- mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
Transportadora Magali Limitada
para sala de jantar e sala d eviaitas,
va,
res de comestiveis, registras para
Estado da Guanabara
conjuntos para terraço Jardim • praia,
armações para óculos, bules. bandejas.
pair, gás. agua e outros liquido: quando, bases para teleaones; baldem, bacias, boa.
conjuntos de armários e caba:asma para
nao considerados partes de máquinas, sas, caixas, carteiras chapas, tabas
iNka,%aire
copa e cosisha. camas, cabide& andtarral
reatores para luz fluorescente, registra- para ferramentas e ,utensilias, .cruzetas.
giratórias, 'cadeiras de balança, cassa
dores. resistancias elétricas, clays. soa, caixas para acondicionamento de alide rádios. colchões, cd-bbea de mola%
veteirao elétricas anseiraa, saqueies.
mentos. caixas de material plástico para
dispensas, divisões, ivans, discotecas,
o de
V'
•talerros. sereias de alarme, soldadores 'baterias, coadores, coos, canecas. aomadeira, espreguiçaeiras, eacrivania
elétricos. toca-discos, tomadas r inter- Iberas, conchas, cestas para pão, cestlabas, estantes, guarda-roupas; mesas,
41”
ruptores elétricos. :tubos aèústieos, tor- ilhas capas para álbuns e para livros
mesinhas. meainhas para rádio e MIMA
neiras, termômetros para observação cálices, cestos, . castiçais para velas,
são, mesinhas para televisão, moldura*
meteorológica. telescópios. tacômetros .caixas para guarda de objetos cria para quadros, porta-retratos. poltronas,
te.xirnetros. torradores de cereais. Me.- abas. coadores para .a.há, descanso atra
poltronas-camas, prateleiras, porta-chia
aranstormadores. telefonas tostaa pratos, copos e copinhas de plástoso
Péla, sofás,.sofáa-catnas, travesseiros 111
detrais, telégrafos. tripta pata lotogra, para sorvetes, caixinhas de pliSstico
vitrines
lia. válvulas para rádios, válvulas de para sorvetes. colherinhas, pasinhar.,
4
descarga, válvulas de redução, vacu& garfinhos de plástico para sorvetes tarTermo a° 642.535, de 22-54 9f4
metros, telas elétricas, valvulas elétri- minhas de plástico para sorvetes. , discos
Malharia Lamarcy Limitada
embreagens lie material plástico embaco de vácuo e ventriadares •
Classe
41
Estado da Guanabara
lagens de material plástico' para solve- Alcachofras, aletria, alho: aspargos
Classe 40
ma
.
Para 'distinguir: Móveis para rádio, te- tes estojos para objetos, espu.nas
açacar, alimentos paar animais. andar
levisão, fonógrafos, rala estereofônicos, nylon, esteiras. enfeites para automó- amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
g
veis, massas anti-ruídos, escoadores
mesas para xádias e televisores
arroz atum. aveia. avelas. azeite azeiPratos, ;funis, lármas para doces, fitas tonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
Termo n° 642.527, de 22-5-1964
i sedantes . /ames. tios de <celulose, fechos brscoitos, bombons. bolachas, baunilha.
612.52b, de 22-5-1964
—Têrmo
Indústria Brasileira
para bolsas, facas, -guarnições, guarni. café em pó e em grão. ,camarão. .canela
- Vitali
Cia, Limitada
GeeD para chupetas e InUnladCitaS, guar- em pau e em pó. cacau, carnes, ,eltá
São 'Paulo
nições para portaeblocos, guarnições caramelos, chocolates, confeitos, crava
Classe :36
para liquidificadores e para aatedeiras cereais, coroinha, creme de leite, cremes Para distinguir: Artigos .de vestuárioa
de frutas e legumes, •guarniçõea de ma - atimenticios croquetes. compotas, ' can. e gaipas feitas em geral: agasalhas,
t ROMÁNHOLA
„teria! .plástico para ctensilios e .objetos gica. •aoalhada, castanha, aebola.sconda aventai& alparcatas, anáguas. Ilusa% '
guarnições para bolsas, garfas saladas mentos para alimentos. co/orantes bulas, batinas, blusões, boinas. •baame
-bonés, capacetes, cartolas. cara.'
Ináústria Brasileira para cortinas, aarros, laminados plás- chouriços, dendê. doces, doces de fru doures,
ticos, 'lancheiras, mantegueiras,
ras. espinafre, essências alimentares, em paças, casaçáo, coletes, capas, chale%
ora-sóis,. pendedores de roupas, puxado- panas, ervilhas, enxovas, extrato de 'ti,. cachecols, calçados, chapéus, cintas,
res para móveis, pires. pratos. palitei- mate, farinhas alimentícias, favas. fé cintas. combinações, ,carpinhos. .calças,
Classe 42
da senhoras a de criançaa. calções. cal.
Para distinguir: Bebidas alcoólicas e ros, pás de casinha, pedras ,ornes, arti- cuias, flocos. farelo. imanemos. fain.x ,aaa,
camisas, camisolas. .camisetas,
fermentadas; aguardente, amasies e ape- gos, protetora para documentos, pu- figos, frios, frutas saco naturais e cria
ritivos, bagaceira, 'batida, cachaça, cer- xadores de água para uso daméraco ta'izadas: gr-Mose, goma da mascar. gor atracas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
casacas, chinelos, dominós, achara
vejas, conhaque, vinhos espumantes. porta-copos, ,porta-fiqueis, porta-notas. duras. grânulos, grão de bico. gelatina salas,
pes,
fantasias,
fardas para «aditares, cos
porta-documentos,
placas,
rebites,
todiçorabada.
geléias.
herva
doce.
herva
•fernet, bebidas alcoólicas cie frutas, ,gefraldas, galochas, gravataa, soar
nebra, gengibirra, gin, kirsch. Uma nhas, recipientes, suportes suportes para mate, hortaliças, lagostas. linguas. , leira legiais,
condensado. leite
pó. 'legumes e,n roa jogos de !ingeria, laouetas, lacp.ek
kvas, Ilcôres, rhum, Stout-Ale. tafiá, guardanapos, saleiros 'taxa, tigelas: corseraa,
lentilhas, linguiça. ,ouro. mas . luvas, ligas, lenços, manita, meia%
tubos para ampolas, tubo para serina
uca, wisqui e vodca
• gassatravessas. tipos de material plás- vis altmenticias, mariscos, manteiga maiôs, maptas, mandrião. manilhas. paa
tico, sacolas, sacos, saquinhos vasilha- margarina, marmelada, macarrão, mas tetéia palas. penhoar, pulover. pelerinas,
Classe 43
Para. distinguir: Refrescos e águas-na- mes para acondicionamento, vasos, xí- sa de tomate, tnel e melado, mate. mas- margas, ponches, polainas. -pijamas, pua
sas para mingaus, molhos. moluscos nhos, perneiras, quanonos, regalos,
turais e artificiais; ri frescos de frutas, caras, colas a frio e colas não incicalas ~tarda,
mortadela, nós moscada, no- robe de chambre, roupão, sobretudos,
águas naturais, minerais e artificiais. em outras classes, para borracha, para -zes,
óleos comestíveis, ostras, ovas suspensórios. saldas de banho. 'sandálias,
águas gasosas, caldo de cana, la-anja- cortumes, para marcineiros, para sapa- oras. piaos.
amlinés. pimenta, .P6 3 Para sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacki,
teiros, para vidros, pasta adesiva para ove:Ins.
da, limonadas, sodas e sodas-water
plckles. peixes. ,pasuntos. ,pa• traer, -toucas, tutbantes, ternos, unia
correias, pasta e pedras para afiar ais, petit-pois,
formes e Vestidos
Pizzas. Pudins.
Termo 9 642.529, de 22-5-19,64
rebolos, adesivos para tacos. adesivos qatijos, -raçõesastilhas.
balanceadas asara .ani•
Snnimar — Comercial Limitada
para ladri/ros e adesivos para azalejos.
Termo' no . 642:536, de 22-5-1961
São Paulo
anéis, carretéis par tecelagem e guar• alam. requeijões, sal, 'sagra /sardinhas
So/omon Titelbatina
raçõez de material plástico para ludas. sannuiches, salsichas.ssalameas. sopas ara
sEstado
da 'Guanabara
Je
la•adas..sorvetes. -sucos ,de tomates e
araa geral de plásticos
50NIMAR
fa-tes- torrada, tapioca, amaras. ..talha.
rim tremoços. -tortas, aortas ,para
Tarmo no 642.531, ,de 22-5-1964
Indústria Brasileira (Manoel
Lâminas
mento de animais e aves, torrões,
Simões de fseitas e José
Barbear
toucinho e vinagre
,Teotonio de faria
Classe 37
Estado da Guanabara
Térmo a° ,642.533, de 223-1961
ACO Nickel Azul
Para distinguir: Toalhas para banho,
Classe 40
Transportadora Magali 'Limitada .
mãos e rosto em qcaisquer -tecidos op Para distinguir: elliaveis em geral, de
Estado da 'Guanalsara •
ares, lisas ou estampadas; roupas bran- metal vidro. Me aço ou maddra, esto,
,DtrPAPAI'
cas para casa, como: lençóis, fronhas a fados ais não. rinchasivesm6veis pare ta
'Classe 50
•
colchas (cretone, linho, algociáo ou , sê- adtório. Armados: armaários para 'ba • Para distinguir: Transportes ale altercas
da), em- cerres, lisas' ou estampadas, res. berços. 'biombos, cadeiras, taranta» darias; cartazes, taboletas, impressos era
Classe 1I
bordadas, pintados, rendados t em fan- ribeiros e para roupas usadas, almois
geral
Para distinguir: Lâminas de barbear
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Termo n° 642.537, de 22-5-1964
Italc Ferreira Imóvel.
Estado da Guanabara.

DIÁRIO 01CIAL (Secão 111)
Termo n• 642.544, de 22-5-1964
Laboratório Pant qrtar Limitada
Estado da Guanah

rcidos paia. uso nas construções, 'par- de junção, !ages, lageotas, material falb•
queia& portas, p0:t6es, pisos, soleiras, Jante contra frio e calor, manilhas, mas.
para portas, tijolos tubos de concreto, sai para revestimentos de paredes, mad
telhas, tacos, - tubos de ventilação, tan- deiras para construções, mosaicos, oram
ques de cimento, vigas, vigamentos e dutos de base as t•áltico, ptodutos pata
vitrós
tornar impermeabilizantes as arguiu**
sai
de cimento e cal, hidráulica, padre.
".'"armo n9 642.548, de 22-5-1984
pulha, produtos beim:amuos, impermear
Scie:~le Civil Havenca de Economia bilizantes liquidas ou sob outras formas
e Finanças Limitada
para .revestimentos e outros como nas
São Paulo
construções, persianas, placas para pai
vimentação, aças ornamentais de ci•
mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para torrar casas, massas anil*
rc.idos para uso nas" construções, para
quetas, portas, portões, pisos, soleiras,
INDOSTRIA.BRASILEIRli
para portas, tijolos tubos de concreto,
Classe 5
telhas'. tacos, tubos de ventilaçãO, tanAça em bruto, aço preparado, aço ques de cimento, vigas, vigamentos •
-bre, aço para tipos, aço fundido. aço
vitrôs

tala Ferreira
• innówkií
Classe 33
Título

•HAVENCA

—
Termo n9 642.538, de 22-5-1964
Indústria de Sabão Lava Limitada
Rio Grande do Sul 1

S

:mrcialcriente trabalhado, aço pálio, aço
.-efinado. bronze, bronze em bruto ou
larcialme ate trabalhado, bronze de
Indústria Brasileira'
tico indicado como regulador ovariaao, nanganes.
bronze em pó. bronze em
usado no fratamento nas uismenorréias. :erra. em fio, chumbo em bruto ou
Classe 46
e suas manifestações
aarcialmente p reparado, .cunento mliara distinguir: Sabão comum e velas
ilico, cobalto, bruto ou parcialmente
Têrmo
n°
642.545,
de
22-5-1964
• Termb n• 642.539. de 22-5-1981
:rabalhado, couraças, estanho huuto ou
Indústria
Metaliirg:ca
-Brasileira
aarciairnente trabalhado, ferro em bruto
Indústria de Sabão Lava Limitada-_ .
Limitada
2rn barra, ferro manganês. ferro velho.
Rio Grande do Sul
tinas Gerais

Classe .3

Para distinguir: Um p.oduto farmacêu

gusa

L AV
Indústria Brasileira
Classe 46
- Para distinguir: Sabão comum e velas
Termo n° 642.540, de 22-5-)964
Laboratorio de B:ologia Cronos
• iitado c.'n Guanabara

Setembro de 1964

Indústria Metalúrgica
Brasileira Ltda.

-

Nome Comercial
Termo n° 642.547, de 22-5-1964
Laboratorio Sanitas S. A.
São Paulo

qectavit
ndústria Brasileira

em bruto ou parcialmente traba-

Termo n° 642.552, de 22-5-1964
Imvesco
' Imóveis e Comércio
Limitada
São Paulo

IMVESCO -IMÓVEIS
E COMÉRCIO LM

;hada. gusa temperado, gusa maleável.
lâminas de metal, lata etin fôlha. latão
.no tôlha, latão em chapas, latão em
nrgalhões, ligas metálicas, litnalhas.
Nome Comercial
magnésio, manganês, metais não trabatados ou parcialmente trabalhados, meTermo n • 642.553. de 22-5-1964
tais ent massa, metais estampados,
Agro Industrial e Comercial Aguam
metais para solda. niquel. zinco

Termo n9 642.549, de 22-5-1964

Soi-h.clade Civil Havenca de Economia

e Finanças Limitada
São Paulo

SOCIEDADE CIVIL
HAVENCA DE ECONOMIA
E FINANÇAS LTDA,

Limitada
São Paulo

CAPITÓLE0
DIDeSTRIA BRASILEIRA

'Classe 41
Para distinguir: óleos comestíveis
Classe 3
gorduras alimentícias de origem animal'
Para distinguir: Um produto farmacêue vegetal e rações para animais e aves
tico
a
base de vitaminas e sais mine
" classe 3
rals, usado para as avitaminoses
Termo n• 642.554, de 22-5-1964
Para distingcir: Um produto tarmaceuSome Comercial
Granja Belém Limitada
tico indicado no tratamento das angioTermo no 642.546, de 22-5-1964
colecistites e suas mantuestações
SI6 Paulo
Termo
n°
642.550,
de
22-5-1964
Indústria Metalúrgica Brasileira
Limitada
Indústria
e
Comércio
de
Aparelho
*
de
Termo no 642.541, de 22-54964
Minas Gerais
Iluminação Foton Limitada
São Paulo
Mário Baptista

Indústria Brasn,jra

WEB
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru
Para distinguir: Lentes, óculos,- e todos ções e decorações: Argamassas, argila
creia. azulejos, ardentes. balaustres, blo
artigos sôbre fiUrn
coa de cimento. bioros para pavimenta223-191to
çjlo. calhas, cimento. cal. cré chawis
Termo n° 642.542, de
Mário Baptista
Nolantes, caibras, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas dáqua.
Estado da. Guanabra
caixas para coberturas, caixas dáqua
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas, estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isoClasse kl
rara- distinguir: Lentes. Óculos e todos lante contra frio e calor, manilhas, mas• sas para reveitimentos de paredes. .naos artigos sabre mi ca '
dei-as para constrinets, in,,Mccc. produtos de base ss%Itico, produtos para
. Termo n• 642.543. de 224-1964
tornar impermeabilizantes as argamasÓtica Alvorada Limitada
sas de cimento e cal, hidráulica, pedreEstado da Gmuudne
gulho, produtos betuminosos, impermeaWlizantes liquidou ou sob outras formas
nata revestimentos • or tm• como nas
Classe 8

Ótica Alvorada Ltda.
'Nome Coincidi

QUALIDADE
ILUMINA QUALIDADE'
Classe 8

Frase de Propaganda

Termo no 642.551, de 22-5-1964
bnvesco — Imóveis e Comércio

BELÉM

INDOSTRIA. BRASILEIRA
Classe 19
Para distinguir: Aves, b:cho da seda,
caprinos, carneiros, -gado, galinhas, gansos, marrecos, ovos, patos perus e r,'
nos
Termo n° 642.555, de 22-5-1964
1‘,
9 -,veis MEP Limitada
2.‘:ado da Guanabra

-Limitada
São PPIII0

1M VESGO
INDOSTRIA BRASILEIRA

' lasse. 40
C
Para distinguir: Fabricação e comércio
•
Classe 16 •
de moveis em geral
çtes e decorações: Argamassas. argila
areia. azulelos. gatunes. balaustres, bis
Têrmo no 642.556, de 22-5-1964
coa de cimento, bloros para Llavimentação. calhas, cimento, cal, cré chanat A Assoc:ação da União Este Brasileira
dos Advent:stas da Sétimo DlP
isolantes caibros, caixilhos r.(iitinair
Estado da Guanabra
chapa, para coberturas, caixas (láctea
ca,xas para coberturas. caixas 'Unita.
caixas de descarga para ethroa edifica
coketruções.- pro.naas, pacas para pa- ciSes
kRAUTOS DO RE:
p retnoldadas. estuque, etni.lsoo de
vimentação, aças orweaentais de ci- ',
ase
asfáltico
estacas
es
q
uadrias
estru
mento ou gesso ara tetos e paredes
metálicas para construções, jame
Classe 33
papel .para forrar casas, massas anti- turas
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Titulo
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Térça-4eira 15
Termo si° 642.557, de 22-5-1964
alksiaciação da União Este Brasileira
dos Mventistas do Sétimo Dia
Estado da Guaaabra
&RAMOS DO REI

Termo lig 542.562, de 22-5-1964
Calçados Tia-Tia Limitada
Rio Grande do Sul

SOYOR

.1

11.-—:

:' .•

.\

"Termo IP 642.567, de 2244964
Smith, Aline
Prench Laborava:1es
Estados Unidos da Matraco,
Prorrooagla

Clame 3
Para distinguir: Preparado para a alivio da anemia
Termo ne 642364, de 22-5-1964
The Dow Chemical Company
Estados Unidos da América

DOWCLENE

Clame 3
Para ditainguirs Preparado medicinal
mais especialmente para tontraçâo -da
mucosa nasal
Térmo na 642.574. de 22-54964
Banco Pinanciador 'S. A.
Estado da Guanabara
gano nutra-tabu 9.
clame 33
Titulo

. •,:,..

ougalisi

Classe :56
Pu:a distinguir: Calçados

Termo si' 602.373, de 2244964

&men, c,,,taNuéses (*asada (151)CAM
Estado da Guanabar,

-.otaaae 32
Par,a distinguir: Livrai

Terato a' 442372, de 22-54964
Classe 46
.Confecções IDetigalis Limitada
Para distinguir: Prgparados para limpe-.
Estado da Criumrtbarts
' WNC41,
za; sabões (dão periumados) e detergentes; solventes paca limpc, a .seco
e removecisi .es de manchas; :solventes
Classe 11
desengordura, t limpar maquinafaro distinguir: Laminas para barbear para
ria e equipamento eletelco e industrias,
agentes para -desengordurar metal; suba.
Termo n9 £42.559, de 22-5-1964
"a
Johnson & Johnson do Brasil Produtos tãocias qu:micas para remover poeira.
indústria ISrasileir
graxa, tinta, ier.ugent e escamas: agen •
Cirúrgicos Limitada
tes para remover nódoas; agentes para'
Sgc- Paulo
lavagem e alv.ejamento, e outras suhs
Classe 36--.
-blindas para imo em lavandaria; prepa- Pora distinguir: Artigos ide vestuários
BRANCO
rados para polir, esfregar e abrasivos r roupas feitas em ',geral: itsgasalh...
aventais. alparcatas, .anásiisa. Mises.
Termo no 442.50, de 22-5-1964 • bolas, botinas, bluades. boinas. ,baba.
Coro. Inc.
douros, bonés. capacetes. .cartolas. seara
Estados 'Unidos da América
puem., casação, coletes. canas. dules.
cachecol,. .calçados. .chapéua.
cartas. combinações. carpinhos. -calças
de senhoras se de crianças. calgges. calcar, camisas, camisolas, camisetas..
cuecas, 'ceroulas. .colaridhos. neutros.
AZUL ESCURO
'saias, casacos. thinelos. dominó*. -e
Classe 11
pec. fanariam fardas para militares. coPara distinguir: Lâni:vs para barbear
legiais
fraldas, galochas, gravatas, gorClasse 13
Para distingui:: pias preciosas e semi- Para distinguir: Materiais para constr.:Termo n° 642.560, de 22=5 -1964
preciosas; Jóias de imitação ou de fan- ro, logos de angarie, hiairetas, ince&
Calçados São Crispim Limitada
tasia e pérolas cultivadas e artificiais luvas, ligas, lenços.. mantéis. meias.
Rio Grunde do Sul
ma:ds, mantas. mandrião. mantlhas,- paletós. palas. penhoar. "doirar. "definas.
Termo .2} 9 642.566,, de 22-54964
PRORROGACÃO
peugas, ponches, polainas pijamas. pu..
Po1a:oid Copotation
nhos. perneiras, quicsoran,
Estados Unidas da América
rsibe de drambre, esursda. sobsetudos.
"Pron ogaçã3
sumiensórios, saldas de banho. sandálias.
sueteres, aborris, sungas. atolas Mi rlacks,
indústria Brasileira
tuter. toucas. da:dias:des. ternos. mil.
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Clame 50
Para distinguir: Reivindica-se o teso
41111011.000 da marca adula constituiria am
emenda da expressão "Arautos do Rei"
Clame 36
para distinguir discos do quarteto vocai
distinguir:
Calçados
Para
do programa radlofonico da Voz da'
Prolecia a aerem gravados pelo .quer.
Tênao a9 542.563,, de 2244964
teto
Smith, Aline es Prendi Laboratoriea
Estados 'Unidos da América
'nono ao 4342.552, de 22-54964
Prorrogação
lohnson #5, !olmo= do Brasil Produtos
Cirúrgicos Limitada
figo Paulo

teu

•-/

POLAROID

ic'"nes- vestid"
Termo n° 642.574, de 22-54964
EditOra Comício Sociedade Limitada
Estado da Guanabara

Iram
•

e

*as" ide

224496. 1

Laia da Rocha Lima
Emalo de Guanabaza

comam zamunait
Clame 2
Rara (dial:again Acidas aanitárioa, de;
ninfeta:mim detergenttes. alcali. èacte..
eicidas, ama" czeol, desodorantes.
lertuizant", formicida,. ikuttgicidaa,
~idas a sabota vetarinklos
71U:no a* 642,574 -de 22-54291
'nano n° 542.377. de 22-54964
Luiz da Roda ttma
ratado da Guanabara

VI X
imposnua zausexa
Classe 2
Para distinguir: .Acidos trantt grios,
de..'.
sinfetantes, detergetrttes, 1calis. lacte.
ricidas, creosoto, credi, desodorantes,
fertilizantes, for:nítidas, fulaftiCid" ine' I
seticidas e 'sabão' veterinárias
Classe 16
Artigos da classe
Térmo IP 642 AU, de 1244964
Nordestina S. A-, Ceeditsr, financia,
mento .e investimentos
Pernambuco

casa
Para distingrir: Crédito. linanotameng
to e investimentos

Termo no 642.561, de 22-5-1964
Dr. Carlos Henrique Bessa, Dr. Pedro
Clasàe 8
Agciar e Dr. Antonio Re Para distinguir:
Termo z" 642.579, de 22-54961
740acnir
Mquinas fotográficas;.
rende de Castro Monteiro
.Nmeléatina
A., Crédito, &sada
fotometrom 'filmes fotográficos revelaE.ta,10 4,1 "(3,, -1Pb:ira
'anciao e inveatimantoo
dos; e times para a tela sie televisão:
Pernambucé
e caricieis para filmes fotográficos;
acessórios a iluminação fotográfica: Ia,
«os fotográficos: lentes para oraquittas
, indústria Braanelra ~
lotograficas; para-tbrIsa. visores fotogrd.-:
MIM a A. ' Cas-ai °
ficas: visores automáticos; fartam leuOnve
rna2.reviataa, pub
podas elétricas, ¡anelas de densidade sar-. Para digitifildr?jo
al.e
fiável; dispositivos de .retandamentn de cações em geral. alhans., programas raClame 33
*ondas; dispositivos detetores de radia; diofônicos, peças teatrais .e .dnemato-,
•ção
Titulo
gráficas
Nome Çamecelal

Servic,o de Visão
Ocupacional

•, 3436 Tina-feira 13
Termo mo 642.580, de 25-5-1964
Irbelnals" — Comercial,- Importadora *

narportadora Ltda.
São Paulo

TEMLLUL
á

Classe 41
Substâncias alimentícias
Termo ri.• 642.581, de 25-5-1964
Artefatos de Borracha Segurança Ltda.

srio Paulo

Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha
• lates: arrue/as, argolas, amortecedores. assentos para cadeiras, borrachas
para aros, batentes de cofres, buchas de
attabilizador, batentes de portas, barcates de chassis, bicos para mamadeiras.
braladeiras, bocais, bases para telefones. borracha para carrinhos, industriais. borracha para amortecedores, bainhas de borracra para rédeas, cochim
de motores, cansaras de ar, chirpeSss
cordões maciços de borracha, cabos
para ferramestas, chuveiros, calços de
borracha, chapas e centros de mesa,
corras de borracha, capsulas de borracha. calços de borracha para máquinas.
copas de borracha para 'Teia dedeiras.
•desentiapideiras, discos de 'mesa, descanso para talheres, encostos, embalos,
esguichos, estradas, esponjas de borracha, quebra-jacto de torneiras, fios
de borracha lisos, formas de borracha.
guarnições para .móveis, guarnições de
borracha para automóveis. >cacheiras
para escoladas, lâminas de borracha pa
ra degraus listas de borracha para pandas. monoplas, maçanetas, protetores
para para-lamas, projetores de para-choques, pedal ara acelerador e partida, pe
ma para businas, pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas
e muletas, borracha ara aros, rodas
maciças, rodízios, revestimentos de borracha, rodas de borracha para móveis
sanfonas de vácuo, suportes, senn-pneutnáticos, suportes de cambio, salto% solas e solados de borracha. surdinas de
borracha para aplicação aos lios telefónicos e telegráficos, tampas de 'borracha para conta-gótas, e tinas de oorracha para elaboração de substancias
as
químicas
Têrmo a .° 642.582, de 25-54964
Gráfica Artirnpress Ltda.
São Paulo

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)-

Setembro de 1964

do Papel trellaPareale; Perito'. Papeli- saias, casaca, chinelos, dominó., achar douros, bonés, capacetes, cartola., caranhos, papéis de estanho e de afumado, pees fantasias, fardas para militares, co- pitos, canção, coletes, capas, chateia
papéis sem impressão aspeis em branco legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- botas, botinas, blusões, boinas, babapara impressão. papéis fantasia. menos
Par forrar, paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel crepon. papel de
seda, papel imperineavel. P apel era bo
-bampriesão,'ncra
palel higiénico, , pappi imperaseáxel,
para copiar papel para desenhos. papel -Para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir. papel parafina para embrulhos, papel ceiotane,
papel celuiose, papel do anho papei
absorvente, papel para embrulhar tabaco. papelão. recipientes de oapel. rosetas de papel. rótulos de papei. rolos
de papei transparente, sacos de papei,
serpentinas; tubos postais, de cartão.
tubetes de papel
Tèrmo n.° 642.583, de 25-5-1964
Evelyn — Perfumaria e Artigos para
Cabelereiros Lida,
São Paulo

Classe 48
Para distinguir: Perfumes. assadas, a xtratos água de colônia água de toucador, água de beleza, água de guina,
água de rosas, água de aitazema água
para barba. loções e tônicos para os
cabelos e para a. pala, brilhantina. bantolina. "batom". cosmét.cos. tizadoreisi
de penteados, petróleos. óleos Iara os
cabelos, creme evanescente cremes aordurosos e pomadas para intineza da pe•
le e "ntaquilaael. depilatórios aesndó
tanta, vinagre aromático pó de arroz
e talco perfumado ou não. lárs.s para
pestana e sobraacelhas: -preparados para
smbelezar alhos e olhos, carnais para
o rosto e para .os lábios. sabão e creme
para barbear, sabão Itqu do In.: 'troado
ou não, sabonetes, dentitricios rui pb,
pasta ou liquido; sais pertuina^.us para
banhos pentes, %iaporizadoiei de pertu
me; escavas para dentes cdtiesus Unhas
e cibos: rum de louro, çaquinhi perfil
macio preparados em pb. liqui
do e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, reta .v a faca da
cuticular; gl cernia perfumada para a

os cabelos e preparados para descolo
rir unhas. cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo n. o 642.584, de 25-5-1964
Bowlinbras Divertimentos S.A,
São Pulo

ros. logos de [ingeria, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços. mantbs, meias,
maks, mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover. palatinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pua
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas. atolas ou siada,
tuler, toucas. .turbantes, ternos, uniformes e vestidos •
Termo_n.° 642.586, de 25-5-1964
Indústria de Calçados Naipe Ltda.
São Pulo

'ÁR P
ind. Bra lel rp
,

36
Calçados

Classe

Termo na 642.587, de 25-5-1964
Me.cearia Afonso Ltda,
São Pule

zroNso
Braidlears
Classe 50
Impressos
Termo n.° 642.588, de 25-5-1964
Auto PIM° Vanucci Ltda.
São Paulo

voucci

oratuletro.
Classe 50

Impressos
Termo n.° 642.589, de 25-5-1964
Expressos Real — Baiano Ltda.
São Paulo.

READ-BLIÂNO
Brasileira
Classe 50
Impressos

Teano n.° 642.590, de 25-5-1964
Representações Davidson Ltda,
São Paulo

DAVISSON
'ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.o 642.591, de 25-5-1964
Farmácia Marajá Ltda.

cachecols, calçados, chapéus, cinta,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, donainós, aduepeta fantasias, fardas para militares. co.
-legisla, fraldas, galochas, gravatas, gorros. !Nos de !ingeria, jaquetas, laques,
liavas, ligas,, lenços, mutila, meias.'
maios, mantas, mandrião, mantlhas, peta
lega. palas. penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pus
alias, ,perneiras, quintonca, regalos,
robe de' chambre, roupão, sobretudos,
sus pensárlos, saidas de banho, sandália,
suciares, shorts. sungas, atolas ou alada,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.° 642.594, de 25-5-1964
"Marsa Polo" Indústria e Comércio de
Carnes Ltda.
São Paulo

MARCO POW
Lnd. Brasileira
Classe 41
. Carnes verdes
Termo n. o 642.595, de 25-5-1961
Repreamtaçaes Mata Ltda,
São Paulo

'Nd?! krIatleíra
Classe 50
Impressos
Termo n.o 642.596, de 25-5-1964

Cerealista Itaquera Ltda.
São Paulo

leira
E
inETra!st
Classe 50
Impressos
Tèrrno n.9 6:2.597, de 25-5-1964'
"AMI" Artefatos Metalúrgicos
Industriais Ltda.
São Pnulo

V. I
Ind. Brasileira

Sft•

Classe 21
Para distinguir; Veículos e suas partes
BOTLINBRLS
Integrantes: Aros para bibicletas, autorrid. Brasileira
Classe 50
tfLECILTRESS
móveis, auto-caminhões, aviões, amorImpressos
Classe 33
tecedores alavancas de câmbio, braços,
jogos
breques, braços pana veiculos. bicicleRestaurantes, clube esportivo e
Termo 11. 9 642.592, de 25-54964
Classe 18
de boliche'
tas, carrinhos de mio e carretas, camiComercial
Perfilarias
—
Perfil
Artes
Ara para guardanapos de papei
nhonetes„ carros arnbulantes, caminhões
Limitada
Terrao n.° 642.585, de 25-5-1964
carros, tratores, carros-bsrços carros
aglutinados. álbuns (em branco!. álbuns
São
Paulo
para retratos e autógrafos, baleies (ex- J. P Tugi — Indústria e Comércio
tanques, carros-irrigadores, carros, car, sisa r -!‘,11
roças, carocerlas, chassis, chapas circeto para brinquedos) blocos para
culares para veículos, cebos de veicu tos
blocos para anotações, bobinas bauchia
Ind. Brasileira
carrinhos para maquinas de escrever
ras não impressas. cadernos de asarand!Wjed.lei.ra
1
Claa,e 50
corrediços, para veia:los. direção. desliver. capas par adocumentos, carteiras,
Classe 36
Ifin3r,"
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele• caixa . de papelão. cadernetas, cader- Paia distinguir: Artigos de vestuários
vadores para paSsaqeiros e para carga,
nos caixas de cartão,' caixas para pa- e roupas feitas em geral: Agssalhos
Termo ris' 642.593, de 25-5-1964'
engates para carros eixos de direção.
pelaria, cartões de visitas, cartões co- asentais, alparcatas nnáguss blusas
1"..onfecç5es Pria-Nort Ltda
freios, fronteiras para vektitus guidão
São Paulo
merciais, cartões :adices. contea, car- botas, botinas. blusões, boinas baba.
locomotivas, lanchas, motociclos molas,
tolina. cadernos de papel aselimetrado douros. bonés, capacetes cartolas caramotocicletas motocargas, moto turrlde.N
e em branco para desenho, cadernos puças. casação. coletes, capas chales
manivelas, navios, ónibus, pa ra choques.
branco,
cartuchos
escolares. cartões em
carbeco/s. calçados, chapéus. cintos
para-lamas, para-brins. pedais. pantõ?s
de cartolina. crapas planográficas. ca- cintas, combinações caminhos calça'
Classe 36
rodas para bicicletas. ralos para Weide
de padernos de lembrança. carretéis a cha- do senhoras e de crianças calções ia; Para distinguir: Artigos de vestuái.ies tas, reboques. radiadores para veicu'os
envelopes envólucros >ar
can, camisas, camisolas. catn,serBs e _roupas feitas em geral: Agasalhos. rodas para veiculos. selins. ticicles tirutos de papel. encadernação de Papel cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, ab entais, alparcatas; anáguas. blusas, rantes para Vc. iCul03 vanCys velocir
an papelão. etiquetas.. Rilhas indicas.
des, varetas de controle do afogado'
falhas de celulose. guardanapos. livros
acelerador. t róleis troleibus, varais
aâo impressos lancis fiscais; livros de
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
carros, toletes para carros
contabilidade: mata-borrão; ornamentos

tF.A3A.71
Ineie Bra
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