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Aspe Importadora e Comercial Ltda.
(no pedido de reconsideração de der
REVISTA DA PROPRIEDADEpacho
no termo 286.810). — Manta.
nho o despaão de indeferimento. Eno
INDUSTRIAL
tre Ap. e Aspe hl possibilidade da

confusão para artigos da mesma classe.
P. dssenfelder até que se solucione o me faculta o art. 200 lo Código da
ropriedade reconsidero o despacho que Lever firothers Port Sualight Llmited
Notificação
ieventário.
mandou registrar o titulo sem restri- (no pedido de reconsideração de des.
de
prorroSaturn
A
G
(no
podido
çGes p&ra o fim de c.anceder o registro pacho no termo 350.879). — ManteDia 14 de outubro de 1961
Gação na patente mod. ind. na 2.281 nas classes 41. 42, 43.
nho o despacho que concedeu o regia.
Uma vez decorrido o prazo de :re- para Nevo e oribinal modélo de cuba
tro à marca Supersol não se confunde
Parbwerke
Hoechst
Akáengese,13curso previsto pelo artigo 14 da Lei para máquinas Ge lavar em particula;
ri.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez dias Para máquinas ee lavar centrifugas") . chaft Vorm Meister Ludas t's Bruning com a marca SunlIght de modo algum.
para eventuais juntadas de recursos, e — Em face das razões 'expostas e ten- (no pedido de reconsidsraçâo de des- A marca Sunlight tem a seu favor de
do mesmo não se tendo valido nenhum do em vista a confirmação do Serviço pacho no têtmo 340.536) — Mante- composição de vocábulo em língua fine
Interessado, ficam notificados ,os regue. dc Documentuctio, concedo a prorro- nho o despacho que coneeneu o reg. glesa. Haveria concorrendo desleal e
rentes abaixo mencionados a compare- gaçáo do 2.' e 3.° triênios. Evidente- marcas diferentes Rizasol e Rivanol e confusão ideológica se a marca famas
cer a êste Departamento a fim de efe- mente houve um la o
. ut administrativo ai:alente,: terapêuticas dila:estes anti- Luz Solar ou Solarluz. Supersol é uma
tuarem o pagamento da taxa final con- quando se deixou de publicar o ato de biótico e antissetico.
marca bem engendrada e o que é digno
cernente a expedição doa respectivos expedição da Patente.
Moysés Welunan (no eedido de re- de nota bem brasileira, iluminada pela
certificados dentro do prazo de sessenta
N.° 352.293 Cluicsca Baruel Ltda. aonsideração de despacho no termo nú sol tropical.
dias, na forma do parágrafo único do
—
Torno sem efeito o despacho que meto 354.258). — tstando o registro
Casa Editora Vecchi Lula. (no pe.
artigo 134 do Código da Propriedade
mandou arquivar o p-ocesso tendo em 231.987 em ,teme da Riogriit.ca Edi- dido de reconsideração do despache
Industrial.
vista o parecer da D. 'jurídica. É certo tora Ltda., referente a marca leve:ra- no Virmo 357.263). -- Mantenho a
clae a exigência foi levada em consi- ma o Herói do Serre. tornada femose despacho de Indeferimento em face dos
MARCA DEFERIDA
deração e a adiça° ien entrada no e notóriamente conhecida através do
registros pertencentes à firma Podre(
reconsvi e o 1:•reeeno
legal (14 de março Se i958], e
N.° 232.575 — Bosch — Robert prezo
ferimento publicado a 19 de março de 1Bookis Inc. A expressão Pocket Boda
tétano
número
O
rocesao
entranhada
Bosch GMBH — ci. 6. — Registrepara qt. o reqi-ereee, Moi i embora inglesa está muito espalhada
se. A marca Bosch é notoriamente co- 352.291 hoje l eo n.° 262.077, todos W62
rismrn pres . e esciarecan -e e ear. .. popularmente. E' notoriamente conheci.
os
outros
rearce
citados
:te
peada)
já
nhecida e é uru patrocínio. É titular
sente documento hábil comprobatõrIo ' cair do Povo Brasileira, e a sua tradu.
a requerente do reg. n.° 241.834, de iJc) registros.
le ue é lege.m o posearlor '' ação Livro de Bõlso.
7 de novembro de 1960. No processo
sát.,
consta uma apostila: A prioridade do
RECONSIDERAÇÃO DE
Laboratórios Associados Curau
Emílio Romani & Cia. S.A. trio S.A. (no pedido de reconsideração CPS
presente têxmo é o pedido depositado
DESPACHO
recurso interposto no tèrino 358.068) . têrmo 357.764). — Mantenho o dee
na Alemanha a 19 de abril de 1941,
que umsob o n.° 544.529. O registro apontado
lantzen In (no pi' l a de reconsi- -- Reconsidero o despacho
que concedeu o registro. C
fim de concomo impeditivo n.° 277.369 refere-se ut. ração do despacho ne termo 299.458) cedeu o registro para oPacho
presente termo foi transferido para Lo
vidar
o
requer.me
a
ia
eseetar
novos
concedeu
.
Mentenho
despacho
MI
à marca AB dentro de um círculo tendo
acima a palavra American e abaixo a o registro visto que lens- faz parte exemplares com exclusão de açúcar. P es Mala & Cia. que é titular do rar
gistro n.° 178.253 marca Regulan.
palavra Bosch, ambas elementos de do nome comercial da requerente e não
Astor de Matos C iei...aho (no renome comercial American Bosch Corp. haver intuito de concorrência desleal, curso interpoato no 'è • aio 365.457) .
Norton Publicidade S.A. (tio pedido
eis que os artigos não diferentes da — Reconsidero o despacho publicado em de reconsideração de despacho no ter.
MARCAS INDEFERIDAS
classes difereetc s. As mercas eão são 1 de fevereiro de 1967 por sua is mar mo 359.840). — Mantenho o despache
enliças.
cas saio diferentes. Multatnin reoistrada que concedeu o registro. A firma re.
N." 403.979 — Vuicar
Vulann
e
Multamide registrando c as aplica- querente possui o elemento Norton no
husteen
Inc
.
no
pedal
de
rec.
Artefatos de Borracha S.A. -- cl. 28
raç,ão de despaLho no termo la9A59). ções terapêuticas são também diferen- seu nome comercial Papelaria Nonos'
-. Indefiro a dido em fa:e a ante.
Mantenhho o despacho que concea tes: tônico registrada e produto para Ltda. e além disso a classe é 38. dI.
rioridade irnircditiva Voiran rie Vulcan
cai,
o registra, ransre faz parte To infecções sensíveis a selfamidoterapia ferente das classes dos recorrentes.
Materipl Plástico S . A. ,•eg . número
Ná- . há intuito ri- para o fim de conceder o registra
me
comerei&
255.727. Não importa o acôrdo entre
Pravaz Recordam Laboratórios S.A.
CJU O stii0OS
lee'eal
Union Carbide Corp (no pedido de (no pedido de
as firmas i beleza mora do Direito concorrência
reconsideração de des.
e de classe'. chferentee reconsideração de despacho no tèrmo
Marcado, esta na defesa do palenco Ar diferentes
pacho no têrmo 362.445) . Mantes
366914). — Mantenho o despacho
coneumidor De ple1,0 rzórde en te o A. nvir(a s, são idênteeas.
que deferiu o pedido Não há possi- nho o despacho concessivo do registro
•
no 1),.
par: cer do 1)freior d.r
•alitzen I iv
ão Je Marcais.
ração de despacho no termo 299.460). bilidade de confusão -etre Stellita para tendo em vasta que entre Adedoze te.
clesp Lho cai • :.,needeu ligas de metais da classe 5 e Stallit gistrada e Adeforte registrando não há
Mantenho
N.° 45i .i5 — Butrct Vianna --1
ãoai.s longínqua possibilidade de coa.
marca
Tensa:, riste ele- para concreto e ladrilha fos 'orescentc afusm
dl
registro
Odézio Ramos Vilor — cl. 41. — In. 1 Imento faz paaa: do n me comercial da d:i clnue 16.
defiro o pedido de acórdo com o artigo
WalIta S.A. Eletro Indústria (ree ie dIfernicia le jantzen.
Dana Snanç Indtaaria e
96 do código. Uso anterlor devida- requerente
Comércio
do de-pacho no termo 78.382
Nãe houve propósito de concorrência de Bebidas Lida . (no pedido
de ie.correndo
p.
mente comprovado, termo 451.481.
desleal eis que os artigos ião comple- consideração de despacho no •armo nú-, riv Invenção) . — Mantenho o des.
tamente diferentes em claases diferen- mero 367.496) .
Mantenho a des_! Pacho publicado e 1 de setembro de
DIVERSOS
tes. As marcas não são idênticas.
pacho que indeferiu o pedido por não 1 06,1 visto que o pedido está sem furar
Alceu Frederico Essenfelder (junto
Cia. de Cigarros Soca Cruz (no estar bem fundamentado e par isso 5 r1 m-nto e por isso é arquivado de
b marca n.° 276.349). — Requeira a ppdido de reconsideração de despacho arquivado de acôrdo com o art. 196 ' Ardo com o art. 196 alínea "b" lo
,
Valide:bela para Espólio de Alceu na termo 333.9261. — Usando ..J.o que afinca "b" do Código.
código.
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As Repãrtiçõh- Públicas
' deverão remeter 'o' expediente
destinado à publicação nos larDEPAR'T
- MENTO DE IMPRENSA NACIONAL
, nais. diáriamehte: até às 15 horas.
. ..
OIRGIOR • GERAL
- As • recta-inações pertinen' 11. LBERTO DE BRITO PEREIRA
tes à matéria ietributda. casos de erros 04s o'rnissóeir, deverã3 -‘ifirroit cio iienveço et oanniewdeís*
creswe os, saçÃo frO mutesaçA0
ser fora:tiladas . ..por -escrito, à MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES
Seção de Redação, das 9 às 17.30
horas, no máximo até 72 horas
DIÁRIO OFICIAL
após a saída dos órgãos oficiais.
. SEÇÃO tu
dedlie de oubdeldiadm do addedlentoo
d OmpartaarIBRIO
- Os originais deverão ser
Ilissiondedo Propino:lado Iradustrial do fidniatire•
dactilografados e autenticados.
da Indouto% •Comércio
ressalvadas, por quem de direito.
impamu nas utIchuas do Departamento de imprensa Nademo
rasuras e emendas.
ASSINATURAS
- Excetuadas as para o exte-f
ror. que serão sempre anuais, as
FUNOONARIOS
assinaturas poder-se-ão tomar, REPARTIÇÕES E PARTICULARES em qualquer época, por seis meCapital e Interior:
Capitai e Interior:
ses ou urn ano.
Semestre
.•.. Cr$ 600.00 Semestre
Cr$ 450,00
- As assitraturas vencidas Ano .
Cr$ 1.200.00 Ano.
Cr$ 900.00
poderão ser suspensas sem aviso
Exterior:
Exterior:
prévio.
Ano.
• Cr$ 1.300.00 . Ano .
Cr$ 1.000.00
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali- registro. o mis e o ano em que jornais, devem os assinantes prodade de suas assinaturas, na findará.
videnciar a respectiva renovação
parte superior do -enderéço vão A fim de evitar solução de com antecedência mistima de
Impressos o número do talão de continuidade no recebimento dos trinta (301 dias.

-',XPEDIENTE

EXPEDIENTE DO DIRETOR GE- Pferdepost von Ferd Mulhcns (no pe- N. o 149.910 - Etablissements
RAL SUBSTITUTO REPUBLICADO dido de reconsideração do termo nú- A. Cazeneuve e M. Henri Rene
mero 427.499). - Reconsidero o Bruet. - Cumpra ei exigência.
RECONSIDERAÇÃO DE
despacho que deferiu o pedido de reN. o 153.502 - Owens Corning
DESPACHO
gistro da marca Sinfonia para o fim Fiberglas Corporation - Cumde indeferir em face do reg. 299.047 pra a exigência.
Dia 14 de outubro de 1964
referente à marca Sinfonie).
N. o 153.585 - 153.586 - Mar- Laboratoires Santa (co reCU7S0 in- Serelepe Creações Infanto Juvenis fan Artefatos Elétricos Ltda. terposto no termo 359.111 com o de- Ltda. (no pedido de reconsideração Cumpra as exigências.
ferimento na marca Agiomnia, de Cia. no termo 469.818). - Reconsidero N.° 153.596 - Rudolf Karl
de Comércio e Indú.stria Apiomnia o despacho que deferiu o pedido de Koch. - Cumpra a exigência.
S.A.). - Reconsidero o despacho que registro da marca Serelepe para o fim
Diversos:
concedeu o registro para o fim de de ordenar que se aguarde a solução
aguardar-se a solução dos termos nú- do termo 467.128 - (pedido de registro
N. o 115.099 - Aktiebolaget Asda marca Serelepe) de Serelepe Creameros 273.441 e 275.989.
ções
Infanto
Juvenis
Ltda.
tra
Apotekarnes Kemiska FabriAutonac S.A. Distribuidora de Automóveis Nacionais (no recurso inter- EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE ker. - Restitua-se mediante recibo.
posto à marca Auto1acic n.° 303.426
PATENTES
de Condoroil Tintas S.A.). - Tomo
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
conhecimento do despacho publicado
Dia 14 de outubr.. de 1964
PATENTES
aos 24 de setembro de 1964. Novo
Exigências:
pedido fora do prazo.
Dia 14 de outubr. dt, 1964
Indústria e Comércio Pissolli S.A.
N. o 117.643 - Monsante Che(no pedido de transferência da marca mical Company. - Cumpra a
Exigências:
Capotas E L Barsal). - Mantenho o exigência.
N.P
131.723 - Furbenfabriken
despacho que mandou anotar a transferência para o nome da Indústria e N. 0 117.718 - Elza Campos Bayer Aktiengesellsehaft. SaComércio Pissolli S.A. mediante o -do- de Souza. - Cumpra a exigên- difaça exigência.
N. o 131.373 - Deutsche Gold
cumento de fls. 11-15. E sabido por cia.
todos o acessório acompanha o princi- N. o 120.298 - Leen Tchoba- Und Silber Scheideanstalt Vormals Roessler. - Satisfaça exipal. De pleno•acôrdo com os pareceres nian. - Cumpra a exigência.
N.o 121.811 - Lépetit S.P.A. gência,.
de fia. 80 a 97 o Diretor da Div. Jurídica Substituto e chefe da Seção - Cumpra a exig ência.
Legal. E óbvio que tratando - se de pa- N. o 122.154
Sérgio Sonnino. EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE MARCAS
tronímico que não aproveitará de modo - Cumpra a exi gência.
algum a firma Indústria e Comércio PisN.o 124.201 - Joseph Boone.
Dia 14 de outubr I de 1964
solli S.A. esta a luz do Direito de - Cumpra a exi génela.
Moral e da Justiça deverá pedir a aoN. o 124.320. - Aut.( Mecânica
. Notificação:
ração de denIstência do processo termo Jussara Ltda. - Cumpra a exi420.264. A cláusula IX diante do gência.
Uma vez decorrido o prazo de
cnntexto do documento, é defeituosa e
recurso previsto peio artigo 14
N. o 127.501 - Come sariat A
sem conteúdo juridico no Direito Mar. - Cumpra a da Lei n.° 4.048, de 29 de dezemcírio. O 'egislador brasileiro segue o Energie AtomiqUe
bro de 1961, e mais dez dias, para
preceito de qu. urna marca nào nrwip exigência.
N. o 129.343 -Iitdú teia de eventuais juntadas cie recursos, e
ser alienada Independmtemente do gè.
nero 4k indúx:-'a ou de comércio a que Instrumentos Musicais Guarani do mesmo não se tendo valido
El. A. - Cumpra a exigência.
1:qada
nenhum interessado ficam notiN.° 131.148 -* João Ferrara e ! ficados os requerentes abaixo
F.an de Colocar r, Parfumerie Fabrik
(lockengasse n.° 4.711 Gegenuber Der Luiz .Antônio Manreza.
mencionados a comparecer a éste

0,.itubto de 1964
- As Repartições Púbricas
cingir-se-fio à s assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em qual.
quer época pelos órgãos competentes.

- A fim de possibilitar a remessa de valdres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação. solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureile do Departamento de Imprensa Nacional.
- 05 suplementos às edições
dcs órgãos elidais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público fe.
dera!, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- a custo de cada exemplar
atrasado dos &titias oficiais
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$ 0,50, se do mesmo
arzo, e de Cr$ 1,00. por ano
decorrido
Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final
concernente a expedição dos respectivos certificados dentro do
prazo de sessenta dias, na forma
do parágrafo único do art. 134 do
Código da Propriedade Industrial.
Marcas Deferidas:
N.° 390.037 - Endocilizt
Mead Johnson Endochimica
~ria Farmacêutica S.A., Cl. 3.
N.° 418.796 - Arara - Cia.
Brasileira de Fosforos, el. 48.
N.° 418.901 - Preiude - Cotonificito Nossa Senhora dos Remédios S.A., el. 31
N. o 419.318 - nal° Brasil Fab. de Bolsa Finas Italo Brasil
Ltda., el. 35.
N. o 456.288 - aimpatia - Sumina Goffart, ei. 46.
Marcas IndefericUe:
N.° 372.587 - Paulista - Via.
Paulista de Administração e Empreendimentos Cop., eia. 33.
N.° 397.314 - Volupia - Indústrias Fátima S A , cl. 48.
N.° 415.370 - Boa Esperança
- Engarrafada Boa Esperança
Ltda., el. 42..
N. o 421.516 - Selecta - Indústria de armações para óculos
Selecta Ltda.. el. 28.
422.966 - Ion Ozana - Xikuo
Mori, el. 10.
N. o 430.966 - Registro - ("et
Telefónica Regiztro. el. 8.
N. 0 438.433 - Virgem - Oscar
Rbtow Filho, el. 28
11. 0 442.187 - Utility - Genee
Comércio e Indústria de Refrigeração LtdH., el. 8.
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N. o 462.419 - Uberaba - lVtoharrid Abbas" 8r :5Whos, cl. 38.
N. o 468.852 - Roleman - Rolemen 'mss. e Com. Ltda., classe n. o 11.
Metalpeças
N. o 470.028
Metalpeças Ltda., el. 5.
N. o 470.553 - Retilinco - Estofamentos Bedding Ltda., classe
n.° 40.
N. o 473.175 - Geitosa Co.
marcial Importadora Reller S.A.,
cl. 6.
N. o 475.255 - Estopaboa
Ubirajara de Carvalho Oliveira,
el. 4.
N. o 475.258 - Lisboa - Tecidos Lisboa Ltda., cl. 23.
N. o 476.798 - Jiata, - Juta Comércio e Repreventações Ltda.,
el. 16.
Frase de Propaganda Indeferida:
N. o 418.820 - Viação Corneta
S.A. o melhor serviço rodoviário
da América Latina - Viação Cometa S.A., cl. 33.
N. o 418.824 - Viação Cometa
S.A. a mais completa da América
Latina - Viação Cometa S.A. Cl
n.° 33.
N. o 474.547 - Em nossa embslagein sua mercadoria chegará perfeita ao destino - Fábrica de Caie
xas para embalagem Ltda., classe
n. o 26.
Expressão de Propaganda Indeferida:
N.° 470.327 - Cheque Rosa Banco sotto maior S.A., cls. 33.
Sinal de Propaganda Indene
rido:
N. o 474.110 - Seu carro é mais
carro - Esso Brasileira de Petróleo S.A., cl. 47.
N.° 474.109 - Meu carro é mais
carro - Esso Brasileira de Petro.
leo S.A., classe 47.
Titulo de Estabelecimento Indeferido:
N.° 415.409 - Cantina Dipinta
Li Blu - D'Eugênio Cusimano &
Cia. Ltda., classes 41 - 42 - 43.
Diversos:
N. 0 .427,219 - 427.220
427.221. - 427.222 - 427.223 -Estúdio Gfráfico Gatimar S.A Arquive-se por falta de cumpri_
mento da exigência.
•
EXPEDIENTE DA SESSAO DE
PESQUISAS
Dia 14 de outubro de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido cn prazo de
recurso previsto pelo artigo 14
da Lei n. o 4.048, de 29 de dezainbro de 1961 e mais dez dias, para
eventuais juntadas de recursos, e
do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado, ficam notificados os requerente:, abaixo
mencionados a'comparecer a'este
Depertamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa con_
cernentesa expedição dos raspestivoe certificados dentro do prazo
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N. o 458.625 - Aldm, classe 50
de sessenta dias, na forma
,Aldum S.A. Administração e
parágrafo único do artigo 134 de
Código da Propriedade Indus- Comercio.
N.9_462.309 - Lucca:sane. classe
trial.
42 =_Luccazone Indústria e CoMarcas Deferidas:
mércio de Bébidas Ltda.
N.° 423.119 - Fortuna SanearN. o 462.311 - Luccazoni, desasa
lense, el. 41 - Panificadora For- 42 - Luccazone Indústria e Cotuna Sancaetanense Ltda.
mércio de Bebidas Ltda.
N. o 426.255 - Lusitania, el. 41
N.° 462.312 - Luccazone, classe
42 - Luccazone Indústria e Co- Panificadora Lusitana Ltda.
N. o 428.135 - Avalie. cl. 25 -- mércio de Bebidas Ltda.
AValié Instalações Industriais LiN.° 462.313 - Luccazone, classe
42 - Luccazone Indústria e Comitada.
N. o 428.425 - Silaiar. cl . 50 - mércio de Bebidas Ltda.
Silmar Comercial e Importadora
N. o 468.733 - Eure, classe 8 Ltda.
Reparações de Instrumentos calaN. o 430.809 -- Aretusa, ci. 49 - cos Eure Ltda.
Manufatura de Brinquedos AratuN.° 470.189 - Santa Filomena,
sa Ltda.
classe 16 - Territorial Santa Fl.
N. o 443.731 - IMaria, classe 21 'Canana. S.A. _
N.? 470.194 - São Benedito,
- Ind. Mecânica Nacional Imana
classe 50 - Viação São Benedito
Ltda.
N. o 449.103 - Duagraf, clas.se Ltda. - Com exclasão de cartas,
1 - Duagraf Importadora de Ma- anvelopes, cartões de visita e comerciais.
,
terial Gráfico Ltda.
N. o 450.954 - Publintas, classe
N. o 470.963 - Tapajós, classe
8 - Luminoso e Paineis 1,g:telintas 7 - Emprêsa Industrial Tapajós
Ltda.
Ltda. - Com exclusão de máqtr.N. o 452.759 -- Oftelme, classe nas para esmagar pão.
N. o 471.864 - Leste, classe 7 11 - Oftelme Optica e Eletrônica
Ltda. - Com exclusão de arpões Trator Leste Ltda.
N. o 471.969 - Emblimá.tica, cl.
e arpões de carregar.
N. o 453.411 - Mecadam, classe 1 - Ansul Chemical Compa,ny.
N.° 471.970 - Fig. de Boneco,
50 - Mecadam S.A. Organização
clasSe 8 - Ansul Chemical Come Administração.
N.° 453.567 - "Ye" classe 25 - pany.
N.° 472.310 - Ve-Maguet, c asLanzara S.A. Gráfica Editóra.
N. o 453.571 - "L". classe 50 - se 7 - emag S.A. Veículos e
Máquinas Agrícolas.
Lanza,ra S.A. Gráfica Editôra.
N. o 472.371
Jan-Jan, cl asse
N.° 453.776 - Spir classe 41
32 - José Batista Portela.
- Olian Spir.
N. o 454.019 - Aries, classe 50 - ' N. o 472.706 - Concrel, classe
Aries S.A. Administração Particl_ 25 - Concrel Construções Comérelo e Representações Ltda.
peções e.Representações.
N. o 472.707 - Ne/miparts, clasN. o 454.052 - mardegan, classe
41 - Euclydes Romanini & Irmão. se 21 - Nelrniparts Comércio e
Vinalegre, cl. Representações Ltda.
2 N. o 464.056
N. o 472.791 -- Eloy, classe 86 43 - Licores Mitjans S.A.
N.° 454.284 - Rei Momo, classe Elmo Calçados Ltda.
N.° 473.493 - Doèe de leite ma42 - Licores Mitjans S.A.
N. o 454.853 - Mercap, classe 32 ricá, classe 41 - Salim Elias.
N. o 473.593 - Baillot, classe 6
- Mercap Mereadologia Propa- Norberto Eduardo Luis Augê.
ganda S.A.
N. o 474.089 - Disco Ton, clasN.° 456.981 - ?agro, classe 36 se 8 - Francisco Baptista Estavas.
- Louis Paul Grosemeyer.
N. o 474.334 - Viva voz, classe
N. o 456.991 - Arclopec, classe 42 - Palmiro Steola."
6 - ArcloPec Auto Peças AcessóN. o 475.086 - O A C. classe 50
rios Ltda.
- OAC Organização Auxiliar do
N. o 417.154 - Ratilina classe 36 Comércio.
- Moacyr dos Santos.
N. o 475.089 - Consultor, ciasN. o 457.197 - CoretrOn, classe se 50 - Consultor Consultoria de
10 - Core tron Eletrônica Ltda:
Organização e Racionalização de
N.° 457.148 - Coretron, classe Emprêsas.
8 - Coretron Eletrônica Ltda.
N. o 475.210 - Codieo, classe 17
N. o 457.387 - Tamary, classe
- Codigo Comércio e Distribuição
23 '--Textil Tamary Ltda.
de Coque Ltda.
N. o 457.392 `- Cofabra, classe
N. o 475.091 - Elrigui, classe 21
21 - Cofabra Companhia Fabri- - Transportadora Birigui Ltda.
cadora Brasileira: - Co .mexcluN. o 475.652 - Corato, classe 41
são de alavancas de câmbio.
- Corato Bar e Lanches Ltda.'
N. o 457.575 - Me3PM, classe '1
N. o 475.985 - Zappa, classe 1
- Mesam MetalúrgicasSanto Ama - Zapparoli Serena S.A. Indúsro Ltda.
tria e Comércio.
N.° 476.084 - Tan-o-tom, clasN. o 457.577 - Mesam, classe 21
- Mesam Metalúrgica Santo Ama- se 48 - Jacques Samuel Bruhl.
N.° 476.427 - Beschizza, clasro Ldta.
Beschizza & Cia. Ltda.
ro Ltda. Com exclusão de alavan- se 25
N. o 476.428 - Beschizza, clascas de câmbio e carrinhos para
se 29 - Besehizza & Cia. Ltda.
máquinits de escrever.
N, 0 476.807,- Adressopel, clasN.° 458.054 - Mateca, classe 41
- M. Teixeira de Carvalho Repre- se 17 - Novigraf Ind. e Com. de
material de Escritório Ltda. •
sentações Ltda.
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Cota exclusão de aparato de tete
grafia e mimeógrafos.
•
N. o 476.832 - R,emasa, ciam
32 - Remasa Emprêsa Jornalisti
ca e Publicitária Ltda.
N. o 476.85 - Ricotipo, clase
- Indústria de. Conservas Taqua
*reme Ltda.
Nome Civil Deferido:
N. o 447.448 - Jaraguá Clunf
Compadre, classe 33 - Jarag
Clube Campestre - Artigo 101
n. o 4.
Frase de Propaganda Defe
rida:
N. o 447.716 - Rendimento se,
guro no prxeente e no futuro, cl
n. o 33.
Finabras S.A. Financiamentl
Crédito e Investimentos do Brasil
- Art. 121.
N.° 458.758 - Café Aymoré
Café dos Presidentes, classe 41 Café Moka Torrefação e Moageni
S.A. - Art. 121.
Insígnia Comercial Deferida:
N.° 458.053 - Mana, classe 41
- M. 'Teixeira de Carvalho Re.
prasentações Ltda. - Art. 114.
• N. o 476.057 - E. A.V.P. Ltda.
Jim, classes 33-21'-a Emprêsa Au.
to Viação Progresso Ltda. - Ar.
tigo 114.
NOME COMERCIAL DEFERIDO
N9 458.328 - Tratorin Peças para
Tratores e Acessórios Limitada - Tra.
torin Peças para 6atores e Acessórios
Limitada - Artigo 109 número 3.

TITULO DE ESTABELECIMENTO
DEFERIDO
N9 427.539 - Venus em Prata Classe 33 - Yoshio Matsumoto - Artigo 117 número 1.
N° 431.364 - Hotel Service - Classe 33 - Agencia Francesa e Brasileira
de Turismo Limitada - Artigo 117 número 4.
N° 431.365 - Hotel Service - Classe 33 - Agencia Francesa e Brasileira
de Turismo Limitada - Artigo 117 mis
mero 4.
N° 431.366 - Hotel Service - Classe 33 - Agência Francesa e Brasileira
de Turismo Limitada - Artigo 117 número 4.
N° 431.367 - Hotel Service - Cias.
se 33 -,- Agência Francesa e Brasileira
de Turismo Limitada Artigo 117 número 4.
N9 476.398 - Doa Toalheiros Classe 33 - Doa Toalheiros Limitada
- Artigo 117 número 1.
476.399 - Pronto Socorro Pio
XII - Classe 33 - Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Sagrado Coração Limitada - Artigo 117 número 1.
N° 476.430 - Casa Beséhizza Classes 11 - 14 - 17 - 25 - 29
- 38 39 - Beschizza Companhia
Limitada - Artigo 117 número 1.
N° 476.887
Ótica Copacabana
Classe e8 - Ótica Copacabana Limitada - Artigo 117 número 1.

EXIGÊNCIAS
N° 343.411 - Distilaria Sonia Lingtada - Cumpra a exigência.
•
N° 431.294 - Tipografia e Papeie.
ria Sifri Limitada - Cumpra a exIgen.
eia.
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do nos Estados Unidos da América do
Transferência e alternar) 'de noNorte e em favor de Bristol Labor
mede titular:
S.A. Indústria Química e Farmacêuti- .
Laborterápica . Bristol S.A. Indústria
ca, estabelecido no-Brasil. - AverbeQuimica e Farmacêutica - Pede .pari
m o contrato de exploração.
ser anotada ,nas . marcas: Entibias, na.
mero 295.174; Neobristan, h.° 295.175
e Penbenzil, n.o 295.176, as alterações
de nome e as transferências.' -• Anotem-se. 1.°) a transferência do con• "trooptetaka
trato de exploração para Laboterápica
C
DOM
tRISTOL-10'ER3
S:A. Indústria Química e FarmacêuLiommatadm
tica; 2.°) a alteração de nome da liUBCRISR&PICA-7E19202. 3.11.
twoolow. guiou 7AZ4nZIP301
cenciada para Laboterápica Bristol So•
ciedade Anónima, Indústria Química e
-Farmacêutica.
•
Por despacho do Sr. Chefe da Seção
Johnson 6 Johnson- - Transferênfoi mandado averbar o contrato de cia para seu nome da marca Johnson,
exploração da marca - Neobristan - registrada sob n.° 194.464. - Anotaregistrada sob número 295.175 - cons- se a transferência
•
tante do clichê abaixo, de propriedade
de Bristol Myers Company, estabeleciDiversos:
do nos Estados Unidos da América do
Dunlop Rubber Company Limited
Norte e em favor de Bristol Labor S.A.
No'
pedido de cancelamento da averIndústria Química e Farmacêutica, estabelecido no Estado da Guanabara - bação de. contrato celebrado com a
Brasil: - Averbe-se o contrato de Cia. Dunlop do Brasil S.A. Indústria
da Borracha, nos registros das marcas:
exploração.
Stabilia n.° 165.463:. Dunlop,
ro 219.573; Comando n.° 258.448;.
Dunloptllo n.° 241.644. - Anotem-se
os cancelamentos dos • contratos de
averbação.
• Dunlop Rubber Company Limited Prencietaria
coartátl
Wrilln-acrERS
No pedido de rescisão do contrato de
xxoonotaak
exploração celebrado a favor de Dun• taxrepaymt-BaretOL 3.4
lop do Brasil S.A. Indústria de Bortancrao. mau $ mamam
racha, no registro n.? 219.573 marca
Dunlop. - Anote-se a rescisão do
Por despacho do Sr. Chefe da Seção contrato de 'exploração firmado em • 27.
foi mandado averbar o contrato de de outubrd.e 10 de novembro de 1952.
exploração da marca - Penbenzil - . Por despacho do Sr. Chefe da Seregistrada sob número 295.176, cons- ção foram mandados averbar os novos
tante do clichê abaixo, de propriedade contratos de exploração dos registros.
de Bristol Myers Company, estabeleci- Stabilia n.° 165.463 - Dunlop núme• do nos Estados Unidos da América do ro 219.573 - Comando. n.° 258.448
Norte e em favor de Bristol Labor - Dunlopilo a.° 241.644, ilidas de
S.A. Indústria Química e Farmacêu- propriedade de Dunlop Rubber Com-•
tica, estabelecido no Estado da Gua- pany Limited, estabelecido na Inglanabara - Brasil. - Averbe-se o coa- terra e em favor de Dunlop do Brasil
S.A. Indústria de Borracha, estabele' trato de exploração.cido em São Paulo - Brasil. - Anotem-se os novos contratos de exploração. • Clichês já publicados. -

No 447.333 - Valter Prata Frossard 'EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERENCIA E LICENÇA
,•-• Cumpra a exigência.
N° .447.335, - J. Oly Duarte 1130 autorizado de marcas
Cumpra a exigência .
Rio, H de outubro de 1964'
N° 447.339' - Jóias Latira Limitada
r- Cumpra a exigência.
Por despacho do Sr. Chefe da SeN° 447.341 - Joaquim Ernesto da ção foi mandado averbar o contrato
Coita Sublinho - Cumpra 'a exigênci:i. de exploração da marca -. E. Merck
NQ 447.749 -.- Livraria e Editora Ro- - registrada sob número 295.564 'aunar Limitada - Cumpra a exigência. constante do clichê abaixo, de proprieN° 457.291 •-• Tecidos Dallas Limi- dade de Emanuel Merck Handelsgetada - Cumpra a exigência. - sellschaft, estabelecido na República
N° 472.489 - Izibril Indústria e Co- Alemã e em favor de Cia. Química
mércio de Produtos Químicos 'Limitada. Merck Brasil S.A., estabelecida no
Estado da Guanabara - Brasil. Cumpra a exigência.
N° 472.861 -• Promoiora C.hico Averbe-se o contrato de exploração,
Wright Culinária Propaganda Limitada
Cumpra a exigência.
• N° 472.867 - Companhia -Nacional
de Tecidos - Cumpra a exigência.
IiiME1=== 1 •
N° 472.899 - Julio Pedroso de Lima
rwprlatáriai sauirin nRCR CREU UM&
GISULLWHAFT • Lute tadt•Illaiettla
Filho - Cumpra a exigência.
aieWletata COMPWINU CUDIICA nen. musa
J. Pinheiros Santos VA • Il. 4. Lano" - Goaaabuf
.N' 472.001
,
Cumpra a exigência.
Por despacho do Sr. Chefe da SeN° 472.904 - Detone L ComPanhin
- ção foram mandados averbar os conLimitada - ,Cumpra a exigência.
tratos de exploração da expressão de
N° 472.906 L. Guilherme Vanin - propaganda - Superball, Organização
•
Cumpra
a exigência.
Nacional de Equipamentos Esportivos
•
registrado sob números 293.359, de pra,
N° 472.916 -.Soreco Soc. de Repremutações e Conta Própria Limitada - priedade de Waldemir Paula Freitas
Santos e Antonio José Gonçalves Mo. Cumpra a exigência.
reira Leite, estabelecido no Estado da
N°-472.915 - N. C. B. Represen- Guanabara e em favor de Cia. Bratações e Com. Limitada - Cumpra a sileira de Equipamentos Esportivos, esexigência. •
.
tabelecida no Estado da Guanabara.
N° 472.932 - Manoel Ambrosio Fi- - .
o contrato de exploração.
lho Sociedade Anônima Indústria e-Co•
mércio - Cumpra a exigência.
PRORROGAICÃO •
N° 472.940 - Aviotur Turismo e
;Venda de Passagens Limitada - Cumpra
• Sapeibell, organização eaclona!
4i exigência.

inZpi=2:111~:i

• N° 472.941 - Lanches Tequila Limitada - Cumpra a exigênc•a.
N9 472.956 - Rádio Piratininga de
Barretos Limitada - Cumpra a exigen.
N° 472.957 - Rádio Piratininga de
Lins Limitada - Cumpra a exigência.
N° 472.961 - Guida Ruiz L mita
da - Cumpra a exigência,
N° 472.962 - Brima,n Limpadora e
Expurgadora - Limitada , - Cumpra a
exigência.
1 9 472.971 - Telhas Idohan Limita4
da - Cumpra .a exigência.
Ns. 472.972 - 472.974 - 472.975
- 472.977 - Laboratórios .Hosboa Sociedade Anônima - Cumpra as exigènaias.
N° 472:982 --- Elevadores Sur Lha tada - Cumpra a exigência.

E efhamerlo: esporilvos
PrOprietáriosa
falaamim Paula Prontas Santo,

Antonio José G. lioreir g. balis

Licenciada:,
• .
Companhia Brasileira de
iquipamentoa Esportivos

Por despacho do Sr. Chefe da . Seção
foi mandado • averbar o contrato de

exp'oração da marca - Superball -registrada sob. número 285.295 - constante do clichê abaixo de propriedade
ele Waldemir Paula Freitas Santos e
Antonio José Gonçalves Moreira Leite, estabelecido po Estado • da Guanabara e em favor de Indústria Nacional
de Artigos Esportivos Ltda. e Cia.
Brasileira de Equipamentos Esportivos,
estabelecido no Estado da Guanabara.
- Averbem-se os contratos de explo4 9 473,605 - Latic.nlos Canneá Li- ração.
1
•.
mitada - Cumpra a, exigência.
PRORROGACÃO
N o 474.285 - F. A. P. Castro Cumpra a exigência,
' N° 473.388 - Raimundo Poincar,‘
Mesquita - Cumpra a exigência.

N° 475.182 Fahnestoa Representações Financeiras Limitada - Cumpra a
' exigência.
149 .476..042 - H. S. Soares
Cumpra a exigência.
DiVERSO:

ENTIBIOS

NEOBRISTAN

•PENBENZIL
h.° prieurta

•

S::g*
he‘iif31T
:e da Seção

Pr 1""h
despac1:7:

foi mandado averbar o contrato de
exploração da marca Johnson - registrada sob número 194.464, constante
do clichê abaixo, de propriedade., de
Johnson Et Johnson, estabelecido nos
Estados Unidos da América do Norte
e em lavor da Cia4 Johnson 6 Johnson
do Brasil • Produtos Cirúrgicos, estabelecido em S. Paulo -- Brasil. - Averbe-se o contrato de exploração.
•

rroprietírtos
Valdsair Paula Freitas Santos
. Antonio Josí C. Moreira Lei
Lioanniadaa
•
. Jambas:Ia Sai I onal a.
Artigo. Zspertive, Lida
Companhia Eras 1 1 aiía • de

. N° 446.924 - Rei das Válvulas ElerAotamantoa rsportivo.
trônicas Limitada - Prossiga-se nas
•
classes 8 e 11.
_ Por despacho do Sr. Chefe da Seção
' N'4 74.420.-;Administra Piratini Lá- foi mandado averbar o contrato de
pitada - Prossiga-se como Título nie exploração da marca Entibios -passe 33.
registrada sob número 295.174. cons476.369 - IndaatriaTextil Randt tante do clichê abaixo, de propiiedade
Limitada - Aguarde-se o termo anterior. de :Bristol Myers Corapany,, 'estabeleci-

EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
E DAS SEÇÕES -

tanTOL-05" C Ciinalt
•Immo!~
s S•A .
Urcrisluxick-~Ce•

•

Republicado por ter- saído
com, incorreOes
-

- D.a 14 de outubro de 1964
Notificação:
Uma -vez decorrido o prazo de recui•so previsto pelo artigo n." 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 ã tendo valido nenhum
interessado, ficam notificados os regue - ,
rentes abaixo mencionados a comparecerem a êste Departamento a fim de
.
efetuarem o pagamento da taxa final
•
concernente • à expedição dos respecti- vos certificados dentro , do prazo de
SESSENTA DIAS - na forma do
parágrafo único do artigo n.° 134 do •
Código 'da Propriedade Industrial.
Marcas deferidas: •
.

laP°Prier•rte
13 4 jo.

•
CS 4

j_.

4.

”hnson .

arn, " n son "Me

--&er....n,4

Joh
$}110 17.
C4r.L.

da

.

N.° 415.368 - Coiro - Classe 10
- Ricardo Antonio Coiro 6,• 1-mãos
Limitada. •
N.° 418.220 - Café Moreno Clâsse 41 - Andres A. Aseonavieta
- Para café.
N.° 418.799 - .Iniatrex - Classe
n.° 18 - Companhia Brasileira
Fósforos.
•
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• N.° 418.817 - Motorspark 8 - Feigenson S.A. Indústria e
Comércio.
N.° 419.321 - Electra Classe
a.° 15 - Electra Indústria Eletro Pors
celana Ltda.
.. •
N.° 419.383 - pegasus --, Classe
n.° 16 - Arquitetura e Construções
Pegasus Ltda.
N.o 419.805 - Novo Duvides -Classe 3 - Majer Meyer S.A. •

0.0

Diversos:
N.° 660.139
Marlo Parnesi Aguarde-se prazo.,
N.° 660.140 - Mario Farpes( -Aguarde-se prazo,
Exigenclas:
N.° 636.525 - Fundação Casper
Libero - Cumpra a exigência.
Masi s Cia. Ltda.
N.° 656.562
se- Cumpra a e:dg:sela: . ,
Prorrogaçâo de marcas:
•
N.° 531.326 Cdngaceiro - C.
.0.° 32 - Columbia Pictures of Brasil
Inc. - Prorrogue-se o registro.
N.° 643.523 - Quinado Bellard
°asse 42 - E. Manograsso 'S.A.
Piorrogue-se d
Distilaria Bellard
registro.
N.° 655.922 - IMRC Monegram
- Classe 8 - International Marine
Radio Co. LimIted - Prorrogue-se o
registro .
N.° 660.276 - Multifak - Classe
nP 47 - Texaco Inc. - Prorroguese o registro. ,
, N.° 661.140 - Buntex Classe 36
- Fitela Fios e Tecidos Ltda. Prorrogue-se o registro.
N.° 661.199 - Moscatel de Setubal
Clases 42.- José Maria da Fonseca Sucessores- Ltda. - Prorrogue-se
O registro.
'
Prorrogação de Frase de propaganda:
NP 655 892 - Deixe sua casa lins- Classe 46
pa e bombrilhando
- Bril S.A. Indústria e Comércio-,
Prorrogue-se o. registro, .
N.° 655.896 - Bombril - Classe
a.° 46 - Bril S.A. Indústria e Co- mércio - Prorrogue-se o registro.
•

Prorogação de tittdo, de eseabelecimento: •
•• N.° 661.122 - Edifício Marquês
'de Itu -. Classe 33 - Tárquinio
Marques Ferreira - Prorrogue-se o
registro.
Retificaçáo

• Termo n.° 245.266 - ELMAC
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efetuarem o pagamento da taxa final
NP 473.791 -- Cinelandia perfume
concernente à expedição dos respecti- dos que conhecem perfume - Classe
vos certificados dentro do prazo de ru° 48 - Perfumes Onelandla Ltda.
SESSENTA DIAS - na forma do - Art. 121.
parágrafo único do artigo n.° 134 do
Código da Proriedade Industrial.
Insignia comercial deferida:
N.°
476.046 - Emblemática - CL
Marcas deferidas:
n.° 33 - Jorge Bueri Sobrinho N.° 432.484 - "M - Classe Art. 114.
•
n.° 21 - Mangels Kreutzberg S.A.
Indústria e Comércio - Com exclusão • Expressão de propaganda deferida:
de alavancas de câmbio 'e -de carriIsf.° 476.950- Aonde está o erro
nhos para mãquinal de escrever.
Clases 32 e 33 - Paulo de Castro
N.° 453.432 - Alvocar - Classe
n.° 21 - Alvocar Ltda. Oficina Me- Monte - Art. 121.
cânica - Com exclusão de alavancas
Nome comercial deferido:.
de câmbio e carrinhos para máquinas
N.° 466.366 - FundamentoS.A.
de escrever.
Fundações Mecânica dos Solos e 'Obras
N.° 458.471 - .Azuraa 'Zuke - de Terra - Fundamento S.A. FunClame 41 - Indústria Agrícola -Cam- dações Mecânica dos Solos e abras de
•
-.ir
pineira Ltda.
Terra -s Art. 109, n.° 2.
N.° 467:558 Anuário da LiteraN.° 471.533 - Adremè S.A. Adtura BresiIeira - Classe 32 - Anuá- tainistração,
Representações' é Mediario dá Literatura Brasileira.
ção
Adreme
S.A. Administração,
N.° 469.679 - Fig. de Parafuso
e Mediação - Art.
e Porca -- Classe 6- Montreal Mon- Representações
nP 109, n.° 2.
tagem e Representação Industrial' S.A.
N.° 472.347 Fundição e IndúsN.° 470.030 - La Friulena - CI. trias
Anuas Lerap Ltda. - FunnP 41 - Restaurante La Friulena Li- diçãode
e Indústria de Armas Lerap Li- mitada
mitada. •
•
- Art. 109, nP -3.
N.° 470.179 - Revista de EngeN.*
476.930
Compazdeia Territonharia do Estado da- Guanabara - rial Brasileira -- Companhia
TerritoClasse 32 ,- Serviço de Propaganda
Urbanística da Secretaria Geral de' rial Brasileira - Art. 109, et? 2.
Viação e Obras do Estado' da. GuanaTítulo de estabelecimento deferido:
bara.
N.° 425.269 - NorVic - Classe 36
N.° 470.305,- Armário Biográfico - Dallegrave 8 Costa - Art. 117,
de Rádio, Cinems, Teatro TV -, n.° 1.
•
Ciasse 32 - bis Publicidade Ltda.
N.° 423.406 - Paratodos
C.I.
- . Apenas para anuário.
nds 33
Transportes Paratodos Li• N.* 472.737 - Siara - Classe 11 mitada' - Art. 117, a.° 1.
- Alvaro P. Nascimento:
•
N.° 446./388 -- Do it5 -.Classes 33
N.° 472.741 --=• 1Drogapiza - Cl. e 47 - Auto Pôsto do Õ 1.4tda.
a.° 3
Drogapiza Ltda. .-. Como - Art. 117, a.° 1.
marca genérica.
•
NP 459.429 - Bonnie
Clases
N.° 473.579 - 'Emblemática - Cl.
tu° 41 - Epimaco de Campos' - as.- 41 , - 42 - 43 - Bonnie Lanches
Considerando-se o conjunto reivindi- Limitada - Art. 1117, n.°, 1. e
N.° 471.509
Sobraferme Comércada.
.N.0 475.264 - Centerline - Cl. cio e Indústria - Classes s5 e 11
n.° 6 - Centerline Sociedade Técnica Rubens Martins de Oliveira - Art.
de Msesdnita Ltda. -- Com exclusão n.°-117. a.°. lecom exclusão da classe•
n.° 33.
de bulhes.,
N.° 474.780 - Livraria e Editara
N.° - 475.070 - Paldesil - Classe
Classes- 32' e 33 - Livraria
n.° 1 -SIVO - Soc. Indústrial de Haya
Vaselina e de óleos Ltda - Com e Editõra Haya - Art. 117, a.° 1,
nas clases 32 e 33.
exclusão de zinco.
N.° 476.051 - Indústria - Manual
N.° 476.040 - Oliveira o Trapalhão - Classe - 32 - Empresa Grá- de Calçados Rogélia - Classe 36 Art.
fica "O Cruzeiro" S.A. - Com exe Syvando Alonso Dominguez
cIusão de seções de jornais -e de re- n-° 117, n.° I.
• N.° 476.939 Berieficencia Cruvistas.
N.° 476.339 - Apisp
,Classe 32 zeiro do Sul - -Classe 33 - Ernesto
Alfredo Francisco Martins Mar- Gomes -- Art. 117, .n.° 1. ..
ques - Com 'exclusão de crônicas.
Prorrogação de marca:
N° 476.803 - Eridanus - Classe
:IP 5
Eridanus Com. e Ind. de
N.° 644.015 - Decolonia - Cl. 3
Metais Ltda.
-- Studart S.A. Indústria e ComérN.° 476.810 - ZCL - Classe 32 cio - Prorrogue-se o- registro:

Classe 8 - De Eitel Mc Cullough - Asdrubal S.- Gabião - Com exInc. - Cliché publicado em 22 de clusão de - crhnicas.
setembro de 1964.
N.° 476.982 - São Leopoldo Classe 39 - Ind. e Com. de- ArtefaEXPEDIENTE DAS DIVISÕES
tos de Borracha São Leopoldo Ltda.
E DAS SEÇÕES •
com exclusão de carimbos de
•
Republicado Por conter incorreções borracha.
N.° 418.412 - C. Cabomar Classe 11 - Cabomar S.A. DistriDia 14 de outubro de i964
buição, Comércio e Indústria de MeNotificação:
tais Coque e Produtos Siderúrgicos
Uma vez decotrido o .prazo de re- em Geral - Exceto para bateria da
curse previsto peio artigo n.* 14 da classe 8.
Classe 17
Lei n.o 4.048, de 29 de dezembro de 'N.° 444.868 - Soais
Nissimoff
Ltda.
•
Socrates
1961, é mais DEZ DIAS para
,
eventuais juntadas de recursos, e do
Frase de propaganda deferida: .
mesmo não se tendo vaiido nenhum
Interessado. ficam notificados os requeN.°- 471.691 - De milões para
rentes abaixo meiscionedos a compa- milhões - Cl asse 32 - Benerld:recerem a este Departamento a hz: de to Ferri de Barros - ,A4. 121..

•

-

'

NOTICIÁRIO
OPOSIÇÃO
Wiltys Overland do Brasil S..A.;
Indústria e Comércio - Oposição ao

termo n.° 113.040 - Privilégio
Inver.ção - De 'Lenkdradeverk Gastav
Petd.
Laboratórios Grifai: do ' Brasil S.A..'
- Oposição ao termo 121.471- Prl.

viIégio de Invenção s--., De Produtos
Alimentícios Quaker S.A.
Duracoirr S.A. Indústria e Comércio - Oposição ao termo 122.839
Privilégio de Invenção 7, - De Adolfo
.
Charvsky.
A Comissão Nacional de Energia
Nuclear`- Oposição -ao termo número 123.811 - Privilég:o de Invenção
•- De Jiri George ,Linhart.
José da Silva - Oposição ao ter.
mo n.° 124.199 - Modélo de Mil&
dade - De Mario Gherubino.
Bates do Brasil S.A. - Oposição
ao termo :IP 121.316 - Privilegio de
Invenção - De Carlos Hipolito Pedro
Tello Granados.
Indústrias Roini S.A. - Oposição
ao tèrmo n9 124.334 - Modelo .de
Utilidade - De Mattericci 6 Amadio
Limitada.
_Confecções Vivien SÃ, - Oposie
çáo ao termo a.° 124.495 - Privilée
pio de Invenção - De Indústria de
Fitas Jomak S.A.
Walita. S.A. Metro indústria Oposição • sio termo n.° • 124.628
Modélo de Utilidade - De Tenichl
Fulcuchima.
MD - Engenharia Mecânica 'Equie
pameritos de Escritório S.A. - Opos
siçáo ao termo '0.° 131.1352 légio de Invenção - De Reinar Hen..
nes.
Carlos Tolomlotti -de Oliveira --4
Oposição ao terra:: o.° 148,473 -o
Modelo Industrial- De Hermes Goa.
çalves.
Carlos Tolomiottl de Oliveira

Oposição -ito teseaS

148.474

Modelo Industrial - De Hermes Goa.
çalves.
-Otto Falte xle La Roca Oposição ao -térmo 0. 0 148.781 - blodèlo
Industrial - De Companhia Pelar-,

mont ¡Industrial. Indústria de Perfumes
e Artigos de Toucador.
Avon Cosméticos Ltda. - Oposição ao termo n.° 148.781 - Modelo
Industrlia o- De Companhia Pelemont
Indústria de Perfumes
e Aremos de, Toucador.
- •
Metalúrgica Tabu Ltda. - Oposição ao termo 0. 0 157.297 - Modelo
Industrial - De Abram Czauskie
Retificaçáo

Exigências:
Toddy do Bresil S.A. (Junto a
marca n.° 279.618) - Cumpra a exisonda .
N.° 473.434 - Tecidos Amorim Limeada ,- Cumpra a exigência

Termo rd° 120.086 - Privilégio
de Invenção - Para Aperfeiçoamestoo
em ou relativos a um processo para
a produção de soluções de alcali cáustico a partir de amalgamas de metal
alcalino e aparelho para o mesmo --•
De Imperial Chemical Industries VadDiversos:
ted - Pontos publicado em 5 de outuFica retificado O
N.° 639.995 - Lojas Paleizno S.A. bro de 1964,
Discos, Aparelhos Elétricos - Agua. número do tênno.
de-se prazo.
,
Oposição-.
N.°' 643.396 Instituto Latinc,
Americano de Radon S.A. -- Classe
Construa Engenharia - Ltda. - Opos •
n.° 3 - Insígnia comercial: "Larsa" siçào ao termo n.° 640.171 --- Marcas.
-- Prossiga-se como registro novo pas- Construx. classe 16.
sando à contar o p-azo de oposição , a
Ricardo Fernandes Ribeiro - Opopartir desta data. - Clichê publicado sição ao termo a.° 637.376 Mar.
em 21 de setembro de 1964. •
•
ca: Granja.
•

-
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Fargo S.A. Indústria Irnobliária
- Oposição ao termo n.° 643.294 Marca: Sergo, classe 33.
Gercy Batista dos Reis - Oposição ao têrmo n.° 641.340 - Marca:
Náutica, classe 8.
Michel Chaya Moghrabi - Oposição ao termo n.° 643.544 - Marca:
Delza, classe 41.
Indústria de Móveis há S.A. Oposição ao têrmo n.° 642.526 Marca: Kennedy, classe 40.
Triumph Werke Nurnberg A.G.
Oposição ao termo n.° 637.635 Marca: Triumpho, clases 8.
São Paulo Alpargatas S.A - Opoalça° ao termo n.° 639.873 - Marca: Rodex, classe 6.
São Paulo Alpargatas S.A ---- Oposição ao termo n.° 639.876 - Marca: Rodex, clases 24.
São Paulo Alpargatas S.A - Oposição ao termo n° 639.877 - Marca: Rodex, classe 36.
"ABC" Radio e Televisão S.A Oposição ao termo n.° 642.520 Marca: Rouxinol de Ouro, classe 32.
"ABC" Rádio e Televisão S.A Oposição ao termo n.° 641.974 Marca: Ouro Branco, classe 40.
São Paulo Alpargatas S.A - Oposição ao têrmo n.° 639.874 - Marca: Rodex, classe 22.
Metalúrgica Wallig SÃ. - Oposição ao termo n.° 631.748 - Marca: Flamatic classe 50.
Frangolândia Ltda. - Oposíção ao
têrmo n.° 644.205 - Marca: FrangoIândia.
Empresa União de Transportes S.A.
- Oposição ao termo n.° 644.043 Titulo: Rápido União.
Sociedade Auxiliar da Indústria Naval Sonave Ltda. - Oposição ao
termo n. 643.779 - Marca: Somase,
classe 50.
Multimport Comércio, Indústria. Importação e Exportação Ltda. - Oposição ao termo n° 637.934 - Nome
Comercial.
Panificação Crystal Ltda. - Opotição ao termo n.° 637.862 - Nane
Comercial.
Fairbanks Morse'S Co. - Oposição ao termo n.° 638.495 - Marca:
Rosediesel, classe 21.
Gruppo Oleado Novaro C/ Co. Oposição ao termo n.°, 638 141 Marca: Sasso. classe 50.
Magnatex Ltda. - Oposição ao
termo n.° 637.282 - Marca: Magna
Tex, classe 21.
Tecidos Ouro Verde S.A. - Opolição ao termo n.° 637.340- Titulo:
Comerciai Ouro Verde. classe 23.

João Ribeiro d: Souza Filho -

Oposição ao termo n.° 637.384 Marca: Fartura, classe 50.
J. Moreira Cia. Comercial de Tecidos - Oposição ao termo 637.146
- Marca: J. A., classe 23.
João Ribeiro de Souza Filho Oposição ao termo n.° 637.382 Marca: Fartura, classe 41."
Farbenfabriken Báyer Aktiengesellschaft - Oposição ao termo n.° 638.032
o- Marca: Baisapirina, das? 3.
• Café Paraná Lida. - Oposição
ao termo n.° 637.373 -- Marca: Paraná, classe 41.
IBIA - Instituto Bioquímico InterAmericano S.A. - Oposição ao termo 638.025 - Marca: Staficilin, cl.

número 3.
Organização Irmãos Campos de São
Paulo S.A. . - Oposição ao timo
xt.° 637.575 - Insitnia comercial:
ORCA, classe 33.

Cia. Agrícola e Industrial Ave n.° 637.840 Marca: Ave de Ouro, classe 41.
Editera Banas S.A. - Oposição
ao termo n.° 637.942 - Marca: Quem
é quem na politica brasileira, classe
número 32.
Editúra Banas S.A. - Oposição
ao termo n.° 637.943 - Marca: Quem
foi alguém no Brasil, classe 32.
Ed.tára Banas S.A. - Oposição
ao termo n.° 637.944 - Marca: Quem
foi quem no Brasil, classe 32.
Oposição ao termo

PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
'DM

MO

N9 120.860

Em 26 de. abri de 1930

Requerente: ,, Inter-Cret" PaSimentadora Ltda. - São Paulo.
Título: Navo modelo de bloco para
pavimentação. - Modélo de Utilidade.
19 - "Navo modélo de bloco para
pavimen taça o", confeccionado em
concreto de outro material qualquer
apropriado, apresentando a fórma
preferível de hexágono, caracterizado
pelo fato de que em lados alternados,
na região mediana da altura do bloco
se encontram dispostos tarugos ciliadricos salientes e reentrâncias em
meia -cana.

Total de 2 pontos.
TÈRMO /T° 120.9/8
U/1 8 de julho de 1960

• C. A. V. Limited - Inglaterra.
Titulo: "Ogrãos destinados a for.
mar um suporte ajustável no interior
de uni recipiente estanque a fluídos".
- Privilégio de Invenção.
P .- Órgãos destinados a formar
um stiportti stjustáv& dentro de um

Outubro de 1964

recipiente estanque a fluidos, caracterizados pelo fato de compreenderem.
1101 parafuso engajando uni orifício
provido de rosca praticado no recipiente; uma pouca de imobilização circundando o parafuso no lado externo
do recipente, dita porta de mobilização tendo, em uma de suas faces,
uma nervura anular adaptada para
apoiar-se contra o recipiente e uni
rebaixo emular que está em comunicação com seu orifício central e é radialmente espaçado da nervura; e um
anel de vedação, de borracha ' ou outro material el;stico„ocupando dito
rebaixo, o referido anel, quando não
submetido a esforços, tendo um diâmetro interno menor do que as cristas da rosca do parafuso e sendo de
tal tamanho, em relação ao rebaixo,
que quando a pocraa de imobilização
é apertada contra o recipiente, unia
porção de anel é espremida radialmente para dentro, de modo a vedar
toda a profundidade da rose& e outra porção é espremida radialmente
para fora no espaço anular formado
entre o rebaixo e a nervura.
Seguem-se os pontos de 2 a 3.
TitiRMO No 121.159
-

Em

12 dejulho

TERMO .N9 121.197
Era 13 de julho de 1960

Requerente - Concreta Carrying
Company Lamited. - Inglaterra.
Título - AVerfeiçoamentos relacionados à dispositivos para carregar e
descarregar cargas Volumosas. - Privilégio de Invétção.
19 - Aperfeiçoamentos relacionados
a dispositivos para carregar ou descarregar cargas volumosas de materiais sólidos sabre veículos, ou descar.
regar destes. caracterizados por um
transportador principal que é provido na parte inferior, do veículo, para
suprir o material à traseira do veículo, sendo que uni transportador se.
cundário é acomopado em baixo de
transportador principal o pode ser estendido quando necessário e ajustada
a uma posição conveniente para receber material de transportador principal e distribui -lo como /ór necessário.
Total de 8 pontos.

de 1960

Requerente: -Sociedade Industrial de
Brinquedos Sobrinca S. A. - Estado
da Guanabara.
Título: Nóvo modélo de luva de junção para construção metálica - Modêlo de Utilidade.
10 - "Nay° modélo de luva de junção para construção metálica", caracterizado por ser formado pela união
de três bocais cilíndricos rosqueados
Internamente, em um único corpo,
ficando uni dos bocais em um plano,
enquanto que os dois outros situam-se
em outro plano, perpendicular ou se_
cante ao anterior, dispondo-se no dito

REGULAMENTO
DO CONCURSO PARA JUIZ
SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO
ESTADO DA GUANABARA
DivuizAçÃo N9 920

PREÇO: Cr$ 120,00

A VENDA
Na Guanabara
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso
Em Brasília
Na Sede do D. 1. N.

plano em relação angular aguda divergente, como os pés de um cavalete
em relação á sua barra horizontal.
Total de 3 pontos.

PagtAl

Ttamo N9 121.198
Em 13 de julho de 1961
Requerente: Pabio August - Esta.
do da Guanabara.
Título; Mescladora, particularmente betoneira com rasca sem fim. Privilégio de Invenção.
19 - Mescladora, particularmente
betoneira construída como mescladona com r6sca sem fim, provida de
uma amassadeira inclinada, em relação à horizontal, e formada por unia
amassadeira carregadora e uma amassadeira mescladora, -e em cuja amas.
sadeira, sabre um eixo em comum,
são comandadas, de baixo para cima
e com transição de uma para a outra,
unia rasca sem fim transportadora.
dosadora e uma rasca m fim transpor apresentar a re‘sca sem fim mesportadora -raescladora, caracterizada
cladora de filete singelo, saliências
para raspagem das abas intermediárias de parede interna da amassadel-

ra, entre
Total de 12 pontos.
~TO

•
-

N9 121.317

Em 18 de Julho de 1960

Requerente: Barmer Masch.nen
brik - Alemanha.
Título: Dispositivo de comperi,ação
para a retirada dos fios de várias bobinas desenrolantes, principalmente,
para máquinas de tona ° de f :o: duplos. - Privilégio de Invenção
10 - Dispositivo de compen3-2.aão
para a retirada dos fios de várias bobinas desenrolantes justapostas, principalmente, para máquinas de torsão
de fios duplos providas de suportes
deblna estacionários, caracterizado
pelo fato de que, a cada uma das bobinas montadas de modo a girarem
livremente, se •acha associado um rôlo
de frei ou de atrito, montando de maneira basculante e aplicado, com uma
pressão ajustável, à periferia do enrolamento da bobina.
Total de 7 pontos.
A requerente reivindica de acordo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei no '1.993, de
71 de agasto de 1945, as prioridades
dos correspondentes pedidos deposi-'
tados na Repartição de Patentes na
Alemanha, em 18 de julho de 1959 e
17 de novembro de 1959, sob números B. 54.015 VII-76c, B 55.565
VII-76c e B 55.566 VII-76c.

Têrça-feira 20

DIÁRIO OFICIAL (Seç'ão III).

Outubro de 1954 3787

MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
suas oposições ao Departamento
racional da Propriedade IndtWrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

correr o prazo de GO dias para o deferimento do pedido. Durante Assa prazo poderão apresentar
Termo n.° 645 .428. de 11-6-64
Indústrias J . B. Duarte S. A.
São Paulo

YSÚ
Eadúsiria Braeilehm
Classe 41
Artigos da classe
Tártno a! 645 . 43 . , de 11-6-64
Fiação e Tecelagem Linense S. A.
São Paulo

>oriaINIK
Indústria Brasileira
Classe 23

Para distinguir: Tecidos m paral. se.
eidos para confecções em gPral para
tapeçarias e para artigos de cana e
melas Algodáo. alpaca, entramo ce
de lá em peças. luta. terna, talho. nylon,
dai caro!. casimiras, faze•Liss e tscidos
paco-paco. percalina. ratai rayon, seda
natural. tedods plásticos, tecidos impermeáveis e tecidos de pano couro,
veludos
Tenni° n.° 645.433, de 11-6-64
Companhia Química Novobres
São Paulo'

110VORItas
indústria Braaileird
Classe 1
Para distinguir como marca genérica:
Substâncias e preparações quImicas
usadas nas indüstrnas, na fotografia e
nas análises químicas, substancias e
preparações qttimicas anti-corrosivas e
anti-oxidantes, produtos químicos em
geral
Tenno n.• 645.434. de 11-6-64
Marpa — Sociedade Transportadora
Ltda.
São Paulo

-

MARFA
ao Paulo—Capital

Termo n.° 645436, de 11-6-64
Companhia Quhnica Novobrás
Sào Paulo

COMPANHIA QUrMIOfi
NOVOBRAS
Nane comercial
Termo n.° 645.437, •de 114-64
Obvia Corrêa Aranha
São Paulo

CRINAFLBX
,Indástrie Brasileira
Classe 40
Para distinguir: Estofamentos com a
composição de cria ae lacex, e estofamentos em geral
Termo o.' 645.438, de 11-6-64
Santos Futebol Clube
São Paulo

Nome comercial

Classes: 11, 23, 36, 41, 42 e 43
Titulo
Termo n.° 645.443, de 11444
Tude -Indústria e Comércio Ltda.
Pernambuco

IODE INOSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
Nome comercial
Têm on.° 645.444, de 11.664
• Lancaster Modas Ltda.
Pernambuco

LANCASTER
MODAS LTDA.
Nome comercial

Classe 32

Termo n.° 645.445, de 11-6-64
N. Corrêa Mota

Para distinguir urna revista

Termo a.° 645.439, de 11 -6-64
ftanace — Fábrica de Estopas Nacional
Ltda.
São Paulo

Pernambuco

SERRARIA SÃO
JUDAS TADEU,

Termos na. 645.497 e 645.498, de
11-6-64

Mandarim Indústria e Comércio Ltda.
Rio Grande do Sul

MANDARIM

_ Indústria Brasileira'

Clasíe 3
Para assinalar e distinuir genéricarnems.
os artigos da. classe, a saber: Substâncias quknicas, produtos e preparados
para serem usados na medicina e na
farmácia
Classe 3
Para assinalar e distinguir genérica.
mente os artigos da classe, a sabert
Perfumaria, cosméticos, dentlfricloz, sabonetes e preparados para o cabelos
artigos de toucador e escovas para 011
dentes, unhas, sabeb e roupa
Termo n.° 645.499, de 11-6-64
Latino Americana Comércio e Represen.
tações Ltda.
Rio Grande do Sul

LATINO AMERICANA
tomba r
REPRESENTAÇÕES Em
Nome comercial

Temos ns. 645.500 a 645.502, de
11-6-64
Adão Mello de Avila
Rio Grande do Sul

Classes: 4 e 33
Titulo
GERSON
F 123E01
Temo n., 645.495. de 11-6-64
:Indústria Braeilexra, Companhia de Desenvolvimento Ecoa&
Classe 50
mico do Patauá — Codepar
Cartazes impressos, cheques, clichés,
Paraná
cartões, termosplásticos de identidade.
Classe 24
etiquetas impressas, faturas, folhinhas
Para distinguir: Estopas para filtros
impressas, notas promissórias, recibos e
de óleo, revestimentos de estopa e de
rótulos
tecidos para' embalagens
_
Classes: 11, 16 e 33
Sinal de propaganda
Tenmon.°645. .440, de 11-6-64
Durval Stockler de Lima
Termo n.° 645.501, de 11-6-64
Sào Paulo- •
Panificação Princesa do Leme Ltda.
Guanabara

LIPS
IncNistria Brasileira

Classe 41
Para distinguir: geléia real, alimento
vitaminado
Termo o.° 645.435, de 11-6-64
Harla — Habitação Planejada — ImóTermo ri.° 645.441, de 11-6-64
veis e Comércio Ltda.
'ntonio de Castro Lima
São Paule
Paraná

PLANEJADA—IMÓVEIS E
COM2RCIO LT

EMPÕRIO ELDORADO

REVISTA-BOLA ALVIàSORA'

Classe 33
Titulo

RAPLA —HABITAÇÃO

Termo a.° 645.442, de 11-6-64
Empório Eldorado Ltda.
Paraná

CASA DE RETALHOS
DE ALTeNIA
Classes: 12, 23 e36
Titulo

PRINCEZA DO LEME
Classe 33
Sinal de propaganda
Termo a.' 645.496, de 11-6-64
Tudo Indústria e Comércio Ltda.
Pernambuco

Classe 41
Pães, biscoitos, doces, balas, bombom,
presuntos, mortadela, salsichas, linguiças, conservas e carnes enlatadas
Temo n.' 645.503, de 11-6-64

1.---1—ÉTÉ

Osmar Lana & da. Ltda.
Rio Grande do Sul

Inddishia Brasileira

Classe 21

Para assinalar e distinguir genéricamente os artigos da classe, a saber:
Veículos e suas partes Integrantes, es.

ceio máquinas e motores

TRANSPORTES NEVEM
Classes: 33 e 4t
Titulo

4/d8 Têrça-feira
Tereno n.° 645.504, de 11-6-64
Minister Confecções Ltda,
Pernambuco

MINISTER
COPFECOES LTD§
Nane comercial
Termo n.9 645.505, de 11-6.64
Viação Recifenses Ltda.
Pernambuco
-

VIRÇÃO RECIEENSF
Classe 21
Para assinalar e distinguir genericamente OS artigos da classe, a saber:
Yeiculos e suas partes integrantes, exceto máquinas e motores
Timo n.° 645.506, de 11-6-64
J. J. da Silva
Pernambuco
.

Classe 42
Aguardente de cana
Teimo n.° 645.507, de 11-644
Confeitaria Acapulco Ltda,
Paraná

CONFEITARIA
ACAPULCO
Classes: 41, 42, 43 e 44
Titulo
Termo n.9 645.508, de 11-6-64
•Industrial e Comercial Agropecuária
Varella S. A.
Paraná

Industrial e Comercial
AgroPeceária Varella
Classes: 4, 19 e "rl
Titulo
Termo n.° 645 .509, de 11-6-64
Comercial Sul Paranaense Ltda.
Paraná

COMERCIAL SUL
PARANAENSE
Classes: 19 e 33
Titulo

~RIO OFICIAL (Beça° lu)
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aaálisea quimicas. Substâncias e pre- relhos e instalações hospitalares, de exparações qulmicas anti-corrosivas e an- purgo e fins análogos, exceto móveis
ti-oxidantes
da classe 40
Termo n° 645.511, de 11-6-1964
Termo a5 645.520, de 11-6-1964
Cooperanva de Consumo dos Bancários Cooperativa de Consumo dos Bancários
do Rio Grande do Sul
do Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Substándas e preparações quimiças usaClasse 11
das na agricultura, na horticultura, na Ferramentas de toda espécie, (exceto
veterinária e para Sins sanitários
guando partes de máquinas), feiragens
e cutelaria em geral; Pequenos artigos
Térmo a° 645.512, de 11-6-1964
de qualquer metal quando não de ouCooperativa de Consumo dos Bancárico
tras 'classes
do Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Termo n° 645.521, de 11-6-1964
Classe 3
Cooperativa de Consumo dos Bancários
Substâncias químicas, produtos e predo Rio Grande do Sul
parados para 'serem usados na medicina
Rio Grande do Sul
ou na farmáciã
Classe 12
Botoes, alfinetes comuns, fechos correTêrmo n° 645.513, de 11-6-1964
dições e demais miudezas de armarinho
Cooperativa de Consumo dos Bancários não incluídos nas classes; 13, 22, 24
do Rio Grande do Sul
e 48
Rio Grande do Sul
Classe 4
Termo n9 645.522, de 11-6-1964
Substâncias de origem animal, vegetal Caooerativa de Consumo dos Bancários
ou mineral, em bruto ou parcialmente
do Rio Grande do Sul
preparadas e não incluídas em 'outras
Rio Grande do Sul
classes
Classe 13
.
_
ojalheria e artigos de metais preciosos,
Urino n9 643.514, de 11-6-1964
semi-preciosos e suas imitações, usados
Cooperativa de Consulto dos Bancários como adornos e não incluídas em oudo Rio Grande do Sul
tras classes; pedras preciosas trabalraRio Grande do Sul
das e suas imitações
Classe 5
Para assinalar e distinguir genericamenTermo n° 645.522, de 11-6-1964
te os artigos da classe, a saber: Me- Cooperativa de Consumo dos Bancários
tais não trabalhados ou parcialmente
do Rio Grande do Sul
trabalhados, susados nas industrias
Rio Grande do Sul
Classe 14
Termo n° 645.515, de 11-6-1964
Vidro, cristal e seus artefatos não inCooperativa de Consumo dos Bancários
cluídos em outras classes
do Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
fermo no 645.524, de 11-6-1964
Classe 6
Connerativa.de Consumo dos Bancários
Máquinas e suas partes integrantes não
do Rio Grande do Sul
incluídas nas classes: 7, 10 e 17
Rio Grande do Sul
•
Classe 15
Têrmo rk° 645.516,- de 11-6-1964
Artefatos de cerâmica (porcelana, fai, Cooperativa de Consumo dos Bar,'4,ios ança, louça vidrada e outros), para uso
do Rio Grande do Sul•
caseiro, adõrno. Sins artísticos e indusRio Grande do Sul
triais, instalações sanitárias não incluídos em out-as classes
Classe 7
Máquinas de agricultura e horticultuTermo no 645.525. de 11-6-1964
ra -e suas partes integrantes; Grandes
instrumentos -agiicolas, inclusive trato- Cooperativa de Consumo dos Bancários
do Rio Grande do Sul
res
Rio Grande do Sul
Termo nu 645.517, de 11-6-1964
Cooperativa de Consumo dos Baneáeios
do Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Classe 8
Instrumentos de precisão, instrumentos
cientificas, aparelhos d uso comum; Ins; o r: gq
trumentos e aparelhos didáticos; Moldes
de tõda espécie; Acessórios de apareNome Come;cial
lhos elétricos (inclusive válvulas, lâmpadas, tomadas, fios, soquetes, etc.);
Têrmo ny 645.626, de .11-6-1964
Aparelhos fotográficos, cinematográfiCafé Cianorte Limitaclcos, máquinas falantes, discos gravados
Paraná
e filmes revelados .

Termo n9 645.518, de 11-6-1964
Cooperativa de Consumo dos Bancários
Termo n9 645.510, de 11-6-1964
do Rio Grande do Sul
Cooperativa de Consumo dos Bancários
Rio Grande do Sul
do Rio Grande do Sul
Classe 9
Rio Grande do Sul
Instrumentos musicais e suas partes integrantes, exceto máquinas falantes
Termo no 645.519, de 11-6-1964
Cooperativa de Consumo dos Bancária,
do Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
• Classe 10
Instrumentos, máquinas, apanhas , pe•
trechos para a medicina, a arte dentA
Classe 1
clare preparações quimicas usa- ria, a cirurgia e a higiène, :,,eto os
nes indústrias, na fotografia e nas Incluídos na classe 34; Má—, -,:,- an,
tbstn

COLdva de LA610

dos Bancários do Rio
SiI 1.10
m

CIANORTE
Indústria Brasileira
Classe 41
Café em grão, torrado e em pó
---—
Têrmo n° 645.527, de 11-6-1964
Indústria Paranaense de Alvejante
Dinitada

INDÚSTRim illudiENSE
QE TILVEJANTF
2 — 41
Titulo

Termo n° 645.528, de 11-6-1964
Comercial Rádio Móveis Limitada
Paraná

COMERCIAI
RÁDIO MOVEIS
Classes: 6 — 8 — 21 — 40
Titula
Termo e 645.529, de 11-6-1964
Hotel Jomar Limitada
Estado da Guanabara

Classe 50
Titulo
Termo n° 645.530, de 11-6-1964
Goldring Eletrônica Limitada
São Paulo

GOLDK1T1
IIND. BRASILEIRA 1
Classe 8
Para distinguir: Rádios em geral, toca•
discos, rádios de cabeceira, televisão.
aparelhos receptores e transmissores de
sons, aparelhos de televisão, alto falances, chassis, bobinas, antenas, microfones, fonógrafos, pick-ups, válvulas,
aparelhos de frequência modulada, apa.
relhos de intercomunicação e aparelhos
para contrõle de sons, telefones, pilhas,
resistências, lâmpadas, plugs, chaves de
tomadas, mostradores de rádios, discos
gravados, aparelhos para telégrafos
sem fio e transformadores
Termo no 645.531, de 11-6-1964
Goldring Eletrônica Limitada
São Paulo

GOLDR1NG
IND. BRASILEIRA
Classe 8
Para distinguir: Rádios em geral, tocadiscos, rádios de cabeceira, televisão,
aparelhos receptores e transmissores de
sons, aparelhos de televisão, alto falantes, ehassis, bobinas, antenas, microfop
ces, chassis, bobinas, antenas, microfones, fonógrafos, pick-ups, válvulas,
aparelhos de frequência modulada, apa- relhds de intercomunicação e aparelhos
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.para contrôle de sons, telefones, pilhas.

resistencias, lâmpadas, phigs, chaves de
tornadas, mostradores de rádios, discos
gravados, aparelhos para telégrafos
.em fio e transtormadores

Timm() n 9 645.532, de 11-6-1964
T. S. Travassos E.1 St.umpf Iluminação
e Eletricidatie Liniitad
Mina%

T. S.
IND. BRASILEIRA
Classe 50
Para distinguir imwessos mu geral
— -Termo n° 645.533, de 11.6-1964
Dinlsa — Distribuidora Nacional de
Iluminação S. A.
Minas Gerai

I

DIN1LSA

e

645.535. de 11-6-1964
Táriuo
Mecânica Santa Terezinlra- • —
Estado da Guanabara •

Mecanica
Santa Terezinha
Classe 21
Titulo

-Urino no 645.537, de 11-6-1961
Elevadores Electra S. A.
Estado da Guanabara

ELECTRA

Térmo ir 645.534, de 11-6-1964
'Walter Belizonr 6 Cia
Santa Catarina

Classe 8
Transformadores elétricos e conversores
conversores e contato, 'retificadores metálico& a vap8r de mercúrio e seus acessórios, aparelhos de vácuo, comandos
elétricos para máquinas de extração, comandos elétricos para máquinas de fa-

bricar papel e téxtels e seus acessórios,
aparelhos elétricos, painels de distribuição e suas partes integrantes, para-talos,

cuo, geradores a válvulas, aparelhos te-

Class e32
Livros, revistas e eri6d1coE

lecomuaicadores e seus acessórios, aparelhos de ditar e fitas magnéticas como
partes integrantes, gravadores com fitas magnéticas, conjuntos de transmissão de radio, estações transmissoras,
receptores de rádio, aparelhos para fins
domésticos; relógios e cronómetros e
suas partes integrantes

Têrmo n9 645.539, de 11-6-1964
Cervejaria Mãe Preta S. A
São Paulo

Térmo a° 45.542, de 11-6-1964
São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo

PRORROGACÃO

Co1eC343.04re4ffited

• PROfit‘CGAÇÃO

'

Classe 42
Sinal de Propaganda-,
Termo n° 645.540, de 11-6-1964
Laboratório Vegethom Limitada
- Rio Grande do Sul

Laboratório
Vegethom Ltda.
Nome Comercial

Termo 11 4 645.541, de 11-6-1964 •
Companria Tecidos Santananse
Minas Gerais

indústria Brasileira"
Classe 41
Masas alimenticias, biscoitos, bolachas.
farinha de trigo, chã, açucar, azeite, géleias queijos, manteiga, sucos de tomates

I3E3C

Interruptores para controle manual ou
automático, comutadores, ' corta-circuitos, reveladores, arrancadores, controladores, aparelhos de regulação e reguindústria Brasileira
ladores automáticos, reguladores de iluminação, instrumentos de medição, isoladores, material isolante, resistências
Classe 6
Equipamentos e acessórios para instala- elétricas, bobinas de self, compensadores, dispositivos de descarga elétrica,
ções de elevadores
fórnos elétricos, aparelhos para solda
elétrica, aparelhos de distilação, ventiTérmo n o 645.538, de 11-6-1961
ladores, transmissores e receptores de
Casa Editora Vecchl Limitada
telegrafia sem rio, válvulas de alto váEstado da Guanabara

IND. BRASILEIRA

Classe 8
Para distinguir interruptores ou comutadores elétricos, painéis ou quadros de
controle, caixas de junção, abajoures,
lustres, disjuntores de circuitos elétricos,
reostatos, transformadores, voltimetros,
Invólucros a prova, de explosão contendo unidade de iluminação, dispositivos elétricos de mediçao, medidores elétricos, telefones, relóg1os elétricos, isoladores elétricos, sinais elétricos de tráfego, aparelhos de controle de sinais de
trWego, equipamento elétrico de iluminação, para aeroportos, equipamentos de
sinalização de controle de tráfego em
aeroportos, equipamentos de iluminação
para aeroportos, faróis elétricos, lampadas elétricas, sistemas de controle elétrico para aeroportos, equipamentos elétrico para indicação de velocidade e direção do vento, equipamento de transmissão Para indicação de -visibilidade,
equipamento para iluminação industrial,
fanais, holofotes, projetores, lâmpadas,
subaquaticas, e lâmpadas subterrâneas,
barômetros, microfones, alto-falantes,
projetores elétricos, válvulas a vácuo,
amplificadores, equipainentO fotoelétrico

Ta . :no n° 645 . 544, de 11-6-19b4
Aktiengesellschaft Brown, Boveri
& Cie.
.aulça

Classe 23
Insígnia Comercial

LIC E
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argolas nara veículos, anéis de borra
cha, aclopadorsa de borracha, tomisa
dores de borracha, ataduras de borra
eia; bacias, batas para telefones, .br*
çadeiras, bicos ds mamadeiras, bicos 4
borracha para animais, borracha par(
amortecedores, bocais, bulbos de boi
racha para extrair leite de seios; dum
raa de ar, cabos para ferramentas, cha
pai e centros de mesa, cacetetes, capsts
las de borracha para centros de mesa
conta-gotas de borracra, chupetas, con
Mia maciços de borracha, cordas dt
borraclw, calços, chuveiros; dedeiras
desentupideiras, discos para mesa, dai
tadores de borracha (exceto para as&
médico); elásticos,, elásticos para cai
çados, encostos, «feras, esguichos; UI
de borracha; guarnições de borrada
para arreios, guarnições de borrar-1s
para automóveis, guarnições para 2I4
vais; maçanetas, mamadeiras de borra
cha, manopla:, mochilas; paninhos (11
borracha para cama de crianças, peta
para buzinas, pratinhos de borra
pneumáticos, porta-moédaa de borral
protetores de borracha, protetores
borracha para bicos de mamadeira;
Ponteiras de borracha para muletas; roi
vestimentos de borrach para autome:
veia, rodas de borracha; saltos e sola
dos de borracha; tampos de borrada
para forrar mesas, tijelas
Têrmo n9 645.545, de 11-6-1964
Industrial de Anilinas Kurt Keller
Limitada
Ria Grande do Sul

indústria Brasileira

Classe 36
Artigos de vestuário, roupas feitas, semi-confeccionadas ou sob medidas, para homens, senhoras e crianças, a saber: Agasalhos feitas de. peles naturais
ouartificiais, anáguas, aventais; batas,
babadores, blusas, blusões, boinas, bonés, boleros; combinações, calçados, cachecóis, camisolas, capacetes,' capas,
casacos, casacões, capotes, calças, calça-saias, chinelos, cintos, cintas, camisas, camisetas, calções, cartolas, coletes,
corpinhos, ceroulas, cuécas, colarinhos,
cueiros, chapéus, dolmans; echarpes, estolas; fardamentos, gorros, galochas,

Classe 46
Algoaao preparado para limpar móveis
e metais, anil, amido, azul da Prussia
e Ultramar para a lavanderia, alvaiade,
abrasivos quando para conservar e polir, barrilba, buchas para limpar e polir; cêra liquida e sólida para assoalhos,
móveis e pisoo, composições para limpar maquinismos, carbonato de ratas*
sa, cara para lavanderia; desodorante
sanitário, detergentes; extrato de anil;
flanelas preparadas para limpar metais
e móveis, fécula para tecidos, fósforos;
goma para lavanderia e lavadeira, graxas para calçados; liquidos para tirar
manchas e branquear roupas; óleos para limpeza de carros; pomadas para
calçados, pasta para polir, preparados
guimbas para tinturaria e lavanderia
próprios para tirar manchas de roupas,
preparados para lavar, pós de brunir

punhos, peitos e peitinhos para camisas, pelerines, polainas, ponchea
vem, quimonos, quépis, regalos, robe

Térmo a° 615.546, de 11-6-1964 f.

Indústria Brasileira

gravatas, guarda-pó, impermeáveis, ja- metais; soda para lavanderia, sabão em
quetas, lenços, leques, lençaria, ligas, pó, sabão comum, saponáceos com delibrés, 'ingerias, mantas, meias, palas, tergentes, sulfato de soda, sillcato de
paletós, pantufas, pijamas, peignoirs, sódio, soda cáustica; tijolos de obra
velas

de chambre, rouas de brim ara o traba- Bana+ da Lavoura de Minas Gerais'
lho, roupas feitas para crianças, rouS. A.
pões de banho, saias, sapatos, sandálias,
Minas Gerais
solidéos, shorts, slackes, sungas, /Mete.
res, suspensórios, soutiens, sobretudos,
trajes, ternos, toucas, tilleurs, turbantes,
turir.ormes para empregadas, vestidos,
xales

Termo na 645.543. de 11-6-1964
São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo
Classe 39
Artefatos de borracha não incluídos em
outras desses, a saber: aros de borracra para veículos, assardes de borracha,

Prorrogação
WO......
RROGAÕ"g\

Classe 33
Expressa*
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nrrno n9 645.547. de 11-6-1964
Jairo Siqueira Azevedo
Rio Grande do Sul

Têrmo no 645.551, de 11-6-1964
Marcenaria Artística "Pedronicola"
Limitada
São Paulo

âoalheriã Ouvidor

" iEDROITICOLA

In dátria Brasileira
Classes: 13 e 50
Titulo
Termo n° 645.548, de il-6-1964
Inchistrial de Anilinas Kurt Keller
Limitada
, Rio Grande do Sul

Classe 4C,
Para distinguir móveis em geral de metais, vidro ou madeira, estofados ou não,
armários, almofadas, , acolchoados, para
móveis, bancos balcões, banquetas, berços, biombos, cadeiras, conjuntos para
sala de jantar e de visitas, conj Vos
para terraços, jardim e praia, camas,
cabides, caixas de rádios, colchões, dispensas, conjuntos de armários e gabinetes para copa e cozinha, divisões, divans, discotecas de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas. mesas, mesinhas para má-quinas escrever, mesinhas, móveis
para fonógrafos, molduras para quadros, porta retratos, poltronas, prateleiras, porta chapéus, itrines e, travesseiros
Termo n9 645.552, de 11-6-1964
Importadora Topázio de Automóveis

' Oixtubro de

Termo n° 64i3556, de 11-6-1964 .
Joh. Winklhofer 6 Sõhne.
Alemanha
WUM1,1==tazwáinirin:
ÁI

Classe 11.
Correntes, especialmente correntes de
rolos, de chavetas e de dentes para automóveis. motocicletas e bicicletas

Classe 46
Desodorante sanitário
Termo no 645.549, de 11-6-1964
Industrial de An ginas Kurt Keller
Limitada
Rio Grande do Sul

Classe 21
Automóveis

Termo no 645.557, de 11-6-1964
Importação, Exportação Penteado
Limitada
São Paulo

Importação, Exportação

Classe 36
Modas e confecções infantis em gera
Termo ne•645 . 562, de 11-6-1964
Aceites Ban, Sociedade Anónima
Espanha

rRORROGAÇÃO,

Nome Comercial
Termo nQ 645.558, de 11-6-1964
Construtora Saint Moritz Limitada
Estado da Guanabara

SAINT MOR117
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Materiais de construções, azulejos, blocos de pedra, caixa de cimento, cá!, concreto, cimento, combinações de concreto,, esquadrias, estacas, manilhas, mosaicos, pedras, orlas, pisos, telhas, forro, isolantes
Termo n° 645.559, de 11-6-1964
Armações de Aço Probel S. A.
São Paulo

Indústria Brasileira.

Termo nc 645.550, de 11-6-1964
Industrial de Affilinas KAnt ICeller
-. Limitada
RIó Grande do Sul

Indústria e Comércio
Minas Gerais

Penteado Ltda.

Termo n° 645.553, de 11-6-1964,
José Maria Ferreira de Souza e Deraldino Ribeiro do Nascimento
Estado da Guanabara

Classe 46
Saponáceo com detergente

'Termo a° 645.561, de 11-6-1964
Labor ..Representações Contabilidads

f

Limitada

Estado da Guanabara

Clases 40
Acolchoados- para móveis, almofadas,
armários, assentos, cadeiras, cadeiras
Classe 32
estofadas ou não, camas, colchões, colPara assinalar um jornal
chões de molas, cômodas, divãs, encostos, estrados, mesas, mesas de cabeceiTermo n9 645.554, de 11-6-1964
Manufacture de Adonises Apella S. A. ra, poltronas-camas, estofados ou não,
sapateiras, sofás, sofás-camas, estofados
Suíça
ou não, travesseiros, tanto para adultos, como para uso infantil
Termo o• 645.560, de 11-6-1964
AR)F=ELL_A
Laticínios Avenida Limitada
Estado da Guanabara
Prorrogação
Classe 8-Despertadores e relógios, e pare,a in,PRORROGACÃO
tegrantes dos mesmos

Classe 41
Azeites comestíveis, conservas e extras
tos alimentícios, condimentos e aspe,
ciarias
Têrmo
645.563, de 11-6-1964
Termo n9 645.564, de 11-6-1964
Termo n° 645.565, de 11-6-1964
Aceites Bau, Sociedade Anônima
Espanha
_PRORROG4CÁ-0

Classe 46
Sabões, velas, lixivias e amido
Classe 47
Óleos e graxas industriais
Classe 41
Azeites comestiveis, conservas e extra,
tos alimenticios, condimentos e especiais
rias
Termo ro 645.566, de 11-6-1964
Calçados Superly-Garoty S., A.
Indústria e Comércio
Rio Grande do Sul
Calçados Superty - Caro:), 5. A;

Indústria e Comércio'
Nome Comercial

Tèrmo n° 645.567. de 11-6-1964—*
Calçados Superly-Garoty S. A.
Indústria e Comércio
Rio Grande do Sul

Termo n° 645.555, de 11-6-1964
Sant'Andrea Novara Officine Meccabiche e Fonderie S.p.A.
Itália

tiT'AtIDREA-COCHLMI
. Classe 6
todos os tipos para a inMáquinas
de
Classe 16
dástrla
textil,
incluindo máquinas de
Ctra liquida e sólida para assoalhos,
Bar e de tecer
móveis e isos
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Classe 41
Manteiga e queijos -

•

Classe 36
Calçados

\r" Ierça-telra zr.)

(*§o til)

DIÁRIO OFMAL
Termo n° 645.574, de 11-6-1964
A Serviçal S. A. Técniza e

1:4. 1'ürmo n° 645.568, de 11-6-1964

Calçados Superly-Garoty S. A.
Indústria e Comércio
Rio Grande do Sul

Termo no 645.581. de 11-6-1964
Edmundo Reple.
São Paulo

Comercial
São Paulo
Classe 32
Aibuns, almanaques, anuários, boletins,
catálogos, jornais, livros, peças teatrais
e cinematográficas, programas de rádio

„
,

t%11~1~.

(há

Classe 36
Calçados

i

Termo no 645.569, de 11-6-1964

Wan Prochltos Químicos Limitada
Estado da Guanabara
•
• .ç
,
t'4 ,,
/

t
,'
n••nn ''
r °.

l

P

.

._ 1

Tenho no 645.576, de 11-6-1964
A Serviçal S. A. Técnica e
Comercial
é São Paulo

Classe 1
`Acido acético glacial, monja, benzina,
permanganato de pomes:), acido bórico
e sulfato de sódio

,irtz

E PATENTES
Classe 36
Calçados

Termo n• 645.572, de 11-6-1964
A Serviçal S. A. Técnica e
•
Comercial
São Paulo

.

MERCADO DE MARtAS
C PATENTES

A.Ogia À4Cate4)3304,,

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado como anti-micótico

Nome Comercial
Termo n° 645.589, de 11-6-1964
Juste
Cia.
Estado do Rio de abeiro

Termo n° 645.583, de 11-6-1964
, Transportadora "Santamarense•
Limitada
São Paulo

Classe 32
Albume, almanaques, anuários, 'boletins,
catálogos, jornais, livros, peças teatrais
e cinematográficas, programas de rádio
e televisão, publicações, revistas
Termo n° 645.579, de 11-6-1964
A Serviçal S. A. Técnica.
Comercial

Classe 33
Título •

Termo 645.573, de 11-6-1964
' A Serviçal S. A. Técnica e
Comercial
São Paulo

Termo no 645.580, "el 11-6-1964
A Serviçal S. A. Técnica e
Comercial
São Paulo

—São Paulo-Guanabara—

MEHLADO DE MARCAS
E PATENTES
Classe 50
Impressos para uso em: cheques, duplicatas, envel6pes, ;aturas, n6tas promissórias, papel de correspondência e recibos, impressos em cartazes, placas, tabuletas e veículos, bilhetes impressos

BOLSA DE MARCAS

E

P ATENTE,
P.aulo-"(

G uanabara
. Classe 33
Titulo

Classe 50
Impressos para uso em: cheques, duplicatas, envelopes, faturas. nótas promissórias, papel de correspondência e
recibos, impressos em cartazes, placas,
tabuletas e veículos, bilhetes impressos
Termo n° 645.584, de 11-6-1964
Comércio e Indústria de Bicicletas
Horimex S. A
Estado da Guanabara

COMÉRCIO INDÚSTRI A ll
BICICLETAS HORIMEX

Classe 41
Artigos da classe
Termo n° 645.590, de 11-6-1964
Cia. Nacional de A dministração e
Participações .
Estado da Guanabara

tPRORROGAÇA0
"0102,12 .4

•

• Nome Comercial

BAC

ignuçA6 - e piancipneA
tszi_

r.

Sio Paulo .
Classe 50
Impressos para uso em: cheques, duplicatas, envelópes, .çatura,a, :látea promissórias, papel de correspondáncia e recibos, impressos em cartazes, placas, tabuletas e veículos, bilhete* impressos

e

I C OTOX'

ncø

.
Classe 32
lbun.s, almanaques, anuários, 11 letins,
catálogos, jornais, livros, peças teatrais
e cinematográficas, programas de rádio
e televisão, publicaçôes, revistas

Termo n° 645.577, de 11-6-1964
A Serviçal S. A. Técnica e
Comercial
'
Classe 36
São Paulo
Para assinalar: Pijamas, camisas. cué' Classe 50
raa, blusões, calças, malhas, meias, rou- Impressos para uso em: chegues. duplipas feitas, shorts, roupões, gravatas catas, envelópes, aturas, nátas promissórias, papel de correspondência reciTermo n° 645.571, de 11-6-1964
bos, impressos em cartazes, placas, taIndústria de Calçados Mustaff
buletas e veiculos, bilhetes impressos
.
Limitada
Estado da Guanabara
Termo n° 645.578, de 11-6-1964
A Serviçal S. A. Técnica e
Comercial
São Paulo
4 '
‘1
BOLSA DE MARCAS

,.,

"M

BUREAU DE Mr4KCAS
E PATENTES

Termo no 645.570, de 11-6-1964
Arbex Filhos Limitada
Minai Gerais

.

PRORROGnil0

Classe 33
Insígnia Comercial
Termo no 645.588, de 11-6-1964
Banco Predial do Estado do Rio de
Janeiro S. A.
Estado do Rio de ajneiro

IND. BRASILEIRA

.

Indústria Brasileira

E

Termo no 645.582, de 11-6-1964
Guiomar de Mello Figueira
São Paulo

Classe 33
Titulo
'•t•

Termo n° 645.587, de 11-6-196f
R.odepa — Comercial Fiduciári
Limitada
•Estado da Guanabara

BRASILEIRA

Classe 17
Rólo para aplicação de tintas e, ou colas em paredes painéis e. similares

BUREAU,OE MARCAS
PATENTES -São Paulo-Guanabara-,

t
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e televisão, publicações, revistas

Termo no 645.575, de 11-6-1964
A Serviçal S. A. Técnica e
Comercial
São Paulo

outubro de

Nome Comercial

Têm° n° 645.591, de 11-6-1964
Zaroni 8 Cia. Limitada
Eatado da Guanabara

Termo n°- 645.585, de 11-6-1964
Comércio e Indústria de BicisleSta
Horimex S. A
Estado da Guanabara

40 R I ki
Classe 6
Artigos da classe
Termo no 645.586, de 11-6-1964
Rodem — Comercial Fiduciária
Limitada
Estado da Guanabara

Classe 44
Artigos da classe
Termo no 645.592, de 11-6-1964
Cooperativa Banco Comercial de
Niterói Limitada
Estado do Rio de abeiro

COOP-A
ERATIV
.

RODEPA COMERCIAL BANCO COMERCIAI 0.,
FIDUCIÁRICLTDA: DE NITidrUDAb
.1
,

d""

.Noing

C.mnercial

r
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\ Termo no 645.594, de 11-6-1964
• Antonio Amainar
São Paulo

NrCONTIIMOM
JlíVálTUDE
,

Termo no 645.599, de 11-6-1964

Companhia Brasileira' da Rhodiaceta
Fábrica, de Raion
São Paulo

Indústria de °calos e Produtos
\ titicas Limitada -IDO P:0
Classe 23
Tecidos de nylon

Classe 32
• Termo no 645.600, de 11.-6-1964
Para distinguir: Álbuns de revistas impressas, anuários impressos, almauaques Churrasqueto Treze de. Maio Limitada
imeressos, catálogos impressos, boletins
Estado da Guanabara
Impressos, folhetos impressos, figurinos
impressos, jornais impressos, listas telefônicas impressas, livretes e publicaigoes impressas em geral, livros impres:/-1
sos, periódicas impressos, peças teatrais,
Cinematográficas, revistas impressas,
LINDUSTRIA BRASILEIRA •
• programas de rádio e de televisão

4é/2. e de %aia

.

• :ré = n° 645.595, de 11-6-1964

Antonio Aguillar
• São

Paulo

LO
UVENTUDE
Classe 32
Para distinguir: Álbuns de revistas impressas, anuários impressos, almanaques
Impressos, catálogos impressos, boletins
Impressos, folhetos impressos, figurinos
Impressos, jornais impressos, listas telefônicas impressas, livretes e publicações impressas em geral, livros impressos, periódicos Impressos, peças teatrais,
cinematográficas. revistas impressas.
programas de rádio e de televisão
Termo n° 645.596, de 11-6-1964
Indúrtrias de Óculos e Produtos
óticos Limitada Idopo
!
Estado da Guanabara
4 en

eiasse 41
Bolinho de carne e bacalhau, bacalhau
frito e na brasa, balas e bombons, churrasquinho, costeleta de -porco, camarão, doces, frutas, milho verde, saladas, sanduiches salichão, linguiça

Termo a.° 645.610, de 12-6-1964
•Carroçarias Albatroz Ltda.
São Paulo

Termo a' 645.603, -de 11-6-1964
J. H. Cavalcante
Estado da, Guanabara

ALBATROZ -

HOLANDA
Class.! 36
Agasaluas, anáguas, blusas
' e blusões,
calças para homens, senhoras e crianças, capas, maillots, meias, saias, Sungas, soutiens, &ligas e suéters
Termo no 645.605, de 11-6-1964
Proquimel — Produtos Químicos e
Ferrosos 'Limitada
Estado da Guanabara

Indústria Brasileiro

Classa 7 1
Abridores de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores, arados,
combinados arrancadoresecânicos para agricultura, batedeirasm para cereais,
bombas para adubar, ceifadeiras, carpideiras, charruas para agricultura, cultivadores, debulhadores, destocadores, desentegradores, esmagadores, enchovadeiras pára agricultura, facas para máqui•
nas agrícolas, máquiNg b„Jiedeiras, máClasse 49
Brinquedos, jogos de toda espécie. Pas- quinas insetifugas para agricultura e
satempos, petrechos e artigos para fins horticultura, máquinas vaporizadoras,
exclusivamente desportivos, exceto ves- máquinas de mungir, máquinas niveladoras de terra, maquinas Perfuradoras
tuário
para agricultura, máquinas de lantar,
Termo "n° 645.602, de 11-6-1964
máquinas amassadoras, raladores mecâJ. H. Cavalcante
nicos e tratores
Estado da Guanabara
Termo o° 645.606, de 11-6-1964
Iraunizadora Cinelandia Limitada
Estado da Guanabara

Palacio dos . Brinquedos

IMPORTADORA

Imunizaciora
Cinelandia

11011INDA
48
•••••

Termo n° 645.597, de 11-6-1964
Severino Tulli
Estado do Guanabara

noir, pijamas, quimonos, robes de chamaEu-e, saias, saídas de praia, sandálias,
soutiens, suéter, srortes e vestidos

Termo n° 645.601, de 11-6-1964
Seguezio
Cia. Limitada
Rio Grande do Sul

Classes: 8 — 36
Titulo

. Classe 8
Óculos e produtos óticos

Outubro de 1964
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Termo n° 645.604 de 11-6-1964
. 1.1/tIroa Moda Limitada
Estado da Guanabara •

Classes': 2
Titulo

33

•

-

Classe 21
Carroçarias para veículos

• Termo n.° 645.611, de 12-6-1964
Confecções Jemertex Ltda. •
São Paulo

JEISRTEX
C.,:sse 36
Para custinguir: Artigos de vestulrioll
e rot-pas feitas em geral: Agasalhos,
as•tntais, alparcatas, anáguas, blusas,
be.tas, botina, blusões, boinas, baba.
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara.'
puças. casação, coletes, capas, chateio
-acbecols, ' calçados, chapéus, - cintos,
antas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, ca5
ças, camisas, camisolas, camisetas,cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós; achar.
pes, fantasias, fardas para militares, colegiais, 'fraldas, galochas, gravatas, gorro., fogos de lingerie, jaquetas, laquis,
luvas, ligas, lenços,=Jateis, melas,
maids, mantas, mandrláo
, mantlhas, paletós, palas. penhoar, pulover, pe/erinas, peugas, ponches, polainas, pijamas, pit.,
nhos, perneiras, tadiceonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, golas ou alada,
tuier, toucas, turbantes, t ernos, uniformes e vestidos
Termo n.° 645.612, de 12-6-1964
Org anização Parente S-C
Sáo Paulo

PARENTE
`Brasileira •

trld.

Classe 5 19_ Impressos
Termo n.°K45.613, de 12-6-1964
• SerigrZlica Tangará Ltda,
São Paulo
•

TANGARÁ
Brasileila

Termo n° 645.607, de 11-6-1964
Confecções Maroty Limitada
•
Santa Catarina

MAROTY
C1asse...36
Artigos de vestuário em geral
Termo no 645.608, de 11-6-1964
Comoanht; Brasileira da RheA---ka
Fábrica de Raiou
Sáck Paulo
•

-Classe 24
Flâmulas
Termo n.° 645.614. de 12-6-1964
Retifica de Motores Leblon Ltda.
§ão Paulo •

LEBLON
ind. Brasileira
-

PRORROGAÇÃO

NYLEIENE

Classe 1
Bulistáncias,e preparações quimièas
• usadas nas indústrias
•
Termo n° 645.598. de 11-6-1964
Severino Tullii
Estado da Guanabara
Classe 48
•
Sabotwes

Classe 36
Agasalhos, anáguas, artigos de lingeIND. BRAS:
rie, boinas, bonés, blusas; blusões, cacrecols calções para esporte e praia,
Classe 22
calças para homens, senhoras, crianças,
Fios de nylon
calças-saias, camisas, camisetas, camisolas, capas, capotes, camisetas, cerouTermo n° 645.609, de 11-6-1964
las, cintas, cintos, coletes, corpetes, Indústria de Óculos e Produtos Óticos
tombinações, chapeus; chales. chinelos,
Limitada — !dopo
'echarpes, estolas, galochas,- leques, liEstado da Guanabara _
gas, luvas, Maiôs, manteaus, melas, pegNome Comercial

Classe 50
Impressos

Termo n.° 645.615, de- 12-6-1964
Francisco Tavares de Campo&
SãO Paulo
11-2 IN

ORGANI Xt.>
CNIC
Tt
INDUSTRIAL Da
MONTAGENS

Titule
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Termo n.• 645.616, de 12-6-1961
Laper Floricultura Ltda.
São Paulo

Termo" n.° 645.625, de 12-6-1964
António Panicaccl
San Paulo

LAPER
Ind. Draoiloiri

Classe 45
Flórea naturais
Termo a.° 645.617, de 12-6-1964
Bar e Mercearia tOrense» Ltda.
São Paulo

'IndSegedleirá
Classe .50
Impressos
Termo a.* 645.618, de 12-6-1964
Lajes Pré-Fabricadas eJMR» Ltda.
São Paulo

MII

Brasileira

: Ind.

cluse 16
Lajes

Classes 24 e 37.

Titulo

Termo n.° 645.626, de 124-1964
Bim Boliche Diversões Ltda..
São Paulo
TaM
Ind.
Brasileira
Classe 49 •
Jogos de boliche
Termo a.° 645.627, de 12-6-1964
Paulo Grow Tisaka
São Paulo

CASA LOTERICJI.
Á INSUPERZTEL

1•••

Termo n.° 615.619, de 12-6-1964
Granjas Mara Ltda.
São Paulo

* Indo
Ni
raett/eirs.
•
Classe 19
Aves e OVOg

Termo n. • 645.620, de 12-6-1964
Interlagos Transportes e Turismo Ltda.
São Paulo

Braeiqeira
Classe 33
Transportes de passageiros
e mercadorias

Classe 33

Classe 50
Impressos
Termo n.° 645.622, de .12-6-1964
J. C. M. Editôra Ltda.
São Paulo
•
Ind..

SrLiieirÁ
Classe 50
Impressos

Termo n. 9 , C5.623, de 12-6-1964
Indústria Novak . de. Guarda-Chuvas e
Confecções lála.
São Paulo

Termo n.° 645.628, de .1241964
0.•ganização Parente s/c
São Paulo
-

onnizgio
PAREETE
Classes 33 e 50
Titulo .
Termo n.° 045.629, de 12-6-1964
Auto Mecânica Ma y; Ltda.
São Paulo
1

ind. 1:z0rooiletro,

Térreo a.' 645.630, de 12-6-1964
Confecções Magister Ltda. ..
São Paulo
14ADISTER

Ind. Brasileira
Classe 2U
Impressos

• fndinteeira

Classe 7
Máquinas
e
utensilios
para aum. usaInd.. Brasileira
dos exclusivamente na agricultura As
horticultura a saber: arados, abridores
Classe 30
Guarda-chuva, guarda-sol, bengala. e de sulcos, adubadeiras, ancinhos me. mas partes integrantes
cânicos e empilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para agricalTermo is. • 645.624, de 12-6-1964
tura, batedeiras para cereais, bmnbas
Akool Caos Ltda.
Paar adubar, celfadelras, carpideiras.
C205 •

Ind. Brasileira
f.:.1x.!=se
Alcool

siar, máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadorcz raladores mecânicos, rolos ccmpressores para a agricultura.
sacbadeiras, se&eadelras, seeadeiras,
secadores de teria, tosadores de grama, tratores agrícolas, válvt.lat para
mácitlinas agrkolas

roçar, de semear, para sulfatar,
torquir, de triturar, de esfarelar,
para irrigação, para matar formigas
outros insetos, para burrlfar,
sai. desinfetantes, para aduoar, paia
agitar e espalhar palha. para «Meg
algodão. para -colher cereais, ettquina%
amassadoras para gins agric.olas, del
colar árvores, para espalhar, para caa
pinar, máquinas combinadas para EM
mear e cultivar, de desbanar, para atai,
rime máquinas e moinhos par: forra*
gens, máquinas toscadoras, ordenado*
rei mednicos, raladores tliedirdCOS,
los compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeadeiras, lecadeiras4
secadores de terra, tosadores de gra.
ma. tratores agrícolas, válvulas paro
máquinas a gricolas
Tarmos na. 645.634 e 645.635, da j
12-6-1964
São Paulo

Termo n.° 645.632, de 12-6-1964
Oner — Estofados Finos Ltda.
São Paulo

Ind.OVER
Brasileira
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aça, Anadetra, estofudos ou não, inclusive m6veii ara escritórios: Armários,
armários para 'banheiro e para roupas
usadas, almo!adas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,

Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha:
borracha. artefatos de borracha peai
velculos, artefatos de borracha não .ina
ah:Moa em oda, classes: Arruelas, ara
galas, amortecedores, assentos para ao*
conhintos de armários e gabinetes para deiras. borrachas para aros, batentes da
copa e 'casinha, camas, cabides, cadeiras cofre, buchas de estabilizador, buchas,
giratar.as, cadeiras - de balanço, caixa buchas para jumelo, batente de porta,

bandejas, domiciliares. berços, biombos,
cadeiras, carrrinhos para chá e Caie
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia.

de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas.
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani.
ribas, estantes, guarda-roupas, mesas.
aiesinhas, Mesinhas para rádio e televisão, mesinha., para televisão, molduras
para quadrõs, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus,. sofás, sofás-camas, tra vesseiros e

vitrines

Termo n.° 645.633, de 124-1961
Indústria de Peças Para Tratores Robot
Limitada

Ind.ROZOT
zrasileira

Termo n. • 645.631, de 12-64964
Classe 7
Petragel — Comércio e Importação
Máquinas e ~lios para serem usaLimitada
dos exclusivamente na agricultura e
São Paulo

1,10V/13.

Sto Paulo

varras para arado, grades de discos
dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, maquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas áiveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para • agricultura, máquinas de plantar, motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para sulfatar, de
:orquir, de triturar, de esfarelar, terra,
para irrigação, para matar farmigas e
outros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para comer
a.çodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agricoias, - de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar, para enOU

Titulo

Classe 21
Alavanca de freio, amortecedores, anteTèrtno a.° 615.621, de 12-6-1964
Panificada Flor do Maracana Ltda. paros, barras de eixo, barras de freio,
braçaderas de mola, braçadeiras de
São Paulo
•
freio, capotas, car.ocerias, freios, molas
paralamas
rICE DO MAkiACANi

Brasileira
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zeifados para arroz, charruas para agricultura,
cultivadores,
debulhadores,
destocadores, deseategradorea, esmagado, es para a agricultura, escarrilc.r Io
-es, enchovadetras, *facas para m4oel.
nas agricola.m. feriadeiras, gadar.br:s,

batente de chassis, bicos para man:add.
eu, braçadeiras, bocais, bases para ta*
lefones, borrachas para carrinhos induza
borracha para amortececloreal •

bainhas de borracha para 'rédeas, cochina
de motor, doaras de ar, chupetas coes
Meg mantos de borracha, cabos pari
ferramentas, chuvelros, calços de bar'
racha, chapas e centros de mesa. cora
das de borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa, calços de borra*
dia para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeira& desentupideiras,
discos de mesa, descanso para pratos,
encostos, êmbolo& • esguichos. estradoa,
esponjas de borracha em quebralact4
para torneiras, fios de borracha lb"
Wmas de borracha. guarnições pari
móveis, guarnições de borracha pari
automóveis, guarnições para velados,
lancheiras para escolares, laminas da
borracha para degraus, listas de borre'
dia para janelas e para porta& lenc6b1
de borracha. manopla& maçanetas, proa
tetotes para para-balas, protetores da
para-choques, pedal de acelerador, pai
dal de partida, petas para buzinai,
pratinhos, pneumáticos, pontas de boa'
racha para bengalas e muletas, roda,
musicas, rodízios, revestimentos da
borracha, radas de borracha para mói

horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para a gricultura, batedeiras para cereais, bombas
pane adubar, ceifadeiras, carpideiras,
ceifados para arroz, charruas para ag:icultura, cultivadores, debulhadores,
destozadores, desentegradores, esnagadores para a agricultura, escarrifiea
veia sanfonas de -vácuo, suportes de
res, enchovadeiras, facas para máqui- motor, sapatas do pedal de breque. se+
nas agrkolas, ferradeiras, gadanhos, sembaio e Isoladores,. suportes, anal+
garras para arado, grades de discos ' pneumáticos, . suportes de câmbio, salsa
ou dentes, máquinas batedeiras para fonas de partida, saltos, solas e solado*
agricultura. máquinas Inseticidas. má- de borracha, surdinas de borracha pari
quiras vaporizadoras, máquinas de aplicação aos fios telegráficos e telefa*
munir. *máquinas niveladoras de terra. tacos, cavadores de porta. Melas,
rrárndnas p?rfuraduras para a agricul- tubas, tampas de borracha para contra
tera. m6.1u.nas de plantar, atotochar- gotas, tinas de borracha para e/aboracatil
ruas m^, nas r..stadziras, má quinas de
de substancias quimicaa
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Termo n.° 645.644, de 12-6-1964
Termo n.9 645.641, de" 12-6-1964
Classe 8
Para distinguir: Aerómetros, anemôme- Issd4istria de Brinquedos Socram Ltda. Livorno Confecções IVIasculiaas
São Paulo
São Paulo
tros; aparelhos fotográficos', geodésicos,
micrométricos; aparelhos de projeção,
aparelhos para revelação de papéis senavveis, apertômetros, cinematógrazos,
cromatoscópios, câmaras fotográficas.,
IND. BRASILEIRA
IND. BRASILEIRA
barómetros, b:nóculos, bússulá, diafragmas, fotográficos, estereo-comparáslores.
Classe 49
Classe 36
estereoscópios, fotómetros, lentes, lentes
de contato, lucvmetros, lunetas, lunetas Jogos, brinquedos, artigos desportivos e Para distinguir: Artigos de l:Cstuários
anti-deslubrantes, lupas, microscópios, passatempos, a saber: âlbuns para re- e roupas feitas em geral: Agasalhos,
znicrospectoscópios, monóculos, níveis cortar e armar, aviões, automóveis, aros aventais,. alparcatas, anáguas, blusas,
de mercúrio, objetivas fotográficas, .ob- argolas, bercinhos. bonecas, bonecos. botas, botinas, blusões, boinas. baha.
jetivas oculares, óculos, óculos de al- baralhos de cartas, bolas, para todas os douros, bonés, capacetes, cartolas, cara
cance, ocilógrafos, pés para câmaras fo- esportes, brinquedos e sn forma de ani- puças, casaçao, coletes, capas, chales.
tográficas, periscópios, planinaetros, pla- mais, balões de brinquedo, bilhares, cachecols, calçados, chapéus, cintas
cedores de rádio-frequência; amplifica- brinqcedos mecânicos, brinquedos em cintas. combinações, carpinhos, calças
calções, caidores; antenas; aparelhos elétrisos de forma de instrumentos musicais, brin- de senhoras e de crianças,
camisetas,
candsolas,
coolsas.
ças,
de
armar,
brinquedos
medição regulação de comando e de in- quedos em 'orma ,
cuecas,
ceroulas,
colarinhos,
cueiros,
forma de ferramentas, brinquecins em
terrupção, inclus ve contactos; aparesaias, casacos, chinelos, dominós: adiarforma
de
máquinas.
brinquedos
de
corda
lhos de rádio de tôda espécie; aparelhos
pes, fantasias. fardas para militares, code televisão; aparelhos de telefonia e e brinquedos de borracha com ou 'sern legiais, fraldas, galochas, gravatas, gortos. compassos. Alto-falantes; amortc- assovio, carrinhos, carrccinhas, cami- Para distingias: Materiais para constru•
quadrantes polares, quadrantes mariti- nhões, cartas de jogar, chocalhos, ca- ros, jogos de ungem, jaquetas, laquks.
litos, telescópios, telescópios de inver- neleiras para esportes, cartões para lóto, luvas, ligas lenços, mantõs, meias.
rOmetros, pluviametros, potenciômetros, casinhas de brinquedo, casinhas de ar- maiôs. mantas. mandrião, mantlhas, paaparelhos de projeção; baterias; bobis mar, cadeiras de brinquedo, carteiras e letós. palas. penboar, pulover, pelerinas.
polarimetros. quadrantes astronômicos. envelopes com fólhas para recortar c peugas, ponches, polainas pijamas. pus
mos, quadrastes solares, quadrantes ver- armar, calçados para bonecos, cordas nhos. perneiras, quiatonos, regalos.
ticais, refractômetros, sextantes, teodo- para pular, clavinas para tiro ao alvo robe de ,chambre, roupão, sobretudos
são, telemetros, termômetros, terraostá- copos de dados, caixinhas de rnúsisa. suspensórios, saidas , de banho, sandálias
telegraNa; aparelros de rádio-televisão; dados, dardos, discos, dominós, espin- suciares, shorts. sungas, stolas ou slacks,
densadorcs, condutos, • corta-circuitos; gardas de brinquedo, espingardas de twer, toucas. turbantes, ternos, uni
vento, estaquinhas para jogar, enigmas,'
sistências; tomadas; válvulas para
tsrmes e vestidos
engenhos e guerra de brinquedo, ferro
rádios
nhos de engomar, ferramentas para cri
Térmo n.° 645.645, de 12-6-1964
Têrmo h.° 645.636, de 12-6-1964
anças, figuras de aves e animais. fs WA-NEL — Importação, Exportação,
Tunismar Tecidos Ltda.
gusa% para jôgo de *xadrez, fogões r Comércio de Peças e Representações
São Paulo
Limitada
fogõesinhos de brinqcedo, jogos de futebol de mesa, joalherias para esporte.,
São Paulo
ganchos para pesca, guizos para criar)
ças, halteres, iôiôs, iscas artificiais pars
.
pesca, jogos de damas, jogos d.e do"W
A-NEL
minó, jogos . de raquete, linhas para
pesca, luvas para bcx, para esgshnas.
IND. BRASILEIRA
para jogador de pala, para jogador de
Classe 21
&Siso, máscaras carnasalescas. mesas de
bilhar, de campista, de roleta, de ris Veículos e suas partes integrantes, a
drez. mobilias de brinquedo, Miniaturas saber: aros, actomóveis, auto-cann.
de máquinas, miniaturas de utensilior dúõe s. avaies, amortecedores, alavanca,
Classe 37
domésticos, patins, patinetes, piões..oe- de ;:.t.vb o. barcos. negues. bicicietas,
Fronhas, lençóis, cobertores, para mesa tecas, peças de jogos de damas, plan cari-m-11,x de rnát, e carretas tairrnroe. toalhas de rosto
ambui es.caininhões
quetas para ginásticas, peças de jogo,. neles
de dominó e xadrez, pelotas, pianos e carros, carros-tanques, cari:os ir-:galn,
Têrmo n.9 645.638, de 12-6-1964
outros instrumentos musicais de brin- res, carroças. carrocerias, chassis 'haCompanhia Agrícola do Piqueri
quedos, pistolas de atirar flexas. paga- pas circulares para- veículos, cubos de
São Paulo
gaios de papel, panelinhas, quebra-ca- veículos, direção, estribos, engates para
beça em ofrms de armar, raquetes. re- carros, eixos, freio. gurdo, locomotiPIQUERI
des de pesca, redes para jogos, rodas vas, lanchas, motociclos, motocargas,
de roleta, revólver de brinquedo, solda- moto furgões, manivelas, navios, ôni[Indústria Brasileira
dinhas de chumbo, tal:oleiros para jo- bus, para-choques, para-lamas, paragos, tacos de bilhar; tambores para cri- brisas, pedais, rodas, raios para bicicle
anças, tamburécs, tamboretes, tenis de tas. reboques, radiadores para veículos.
Classe 41
¡Café, chá, cereais, farinhas ainnentic as, mesa, trens e . vias férreas para brinque- selins, triciclos, tirantes para veiculos
dos, varas para pesca, varas para
frutas, legumes e rações balanceadas
vagões, velocípedes, varetas de controsoltar, vagonetes e zepelins
para animais
le do afogador e acelerador, tróleis, troleibus, varais de carros, toletes para
Termo n.° 645.642, de 12-6-1964
Termo n.° 645.639. de 12-6-1964
carros
- Norberto Matias Cabral Freire e
Sarkis Arakelian Netto
São Paulo
Termo n.° 645.646 ,de 12-6-1964
São Paulo
Zyllserkan Cs Irmão.
gSão Paulo

"SOCRAM4

* FR- SC AR NE
IND. BRASILEIRA
Classe 41
Carnes verde

Classe 36
Calçados em geral

Termo n:* 645.640, de 12-6-1964
Georges Saoud
São Paulo

Termo n.* 645.643, de 12-6-1964
Jairo Bizin
São Paulo

"VENDAUTOS.
fio Paulo

Classes 21'e 6
Titulo de Estabelecimento

"FEMAVE et
W40. BRASILEIRA
Classe 5
Perro velho

Temo n.° 645.648, de 12-6-1911
Takaharu Serizawa
• São Paulo

Ine11113 f.tel

IVOR NO"

'P AT 10

IND. BRASILEIRA.
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Ind.. Brasileira
Classe 28
Artigos da classe
Termo n.* 645.647, de 12-6-1964
Indústria e Comércio Royal Ltda.
São Paulo

01 E
Ina. Brasileira
Classe 8
Lentes para óculos

eira :

Classe 8
Artigos na classe
Termo n.° 645.649, de 12-6-1964
Takaharu Serizawa
São Paulo

.K.
ORGA.N1Z,40

ISOBILII
'
Classe 50
Titulo

Tênno n. 9 645.650, de 12-6-1964
Milton Silva Lima
São Paulo

Ind .Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essennaa, ex.,
tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gors
durosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilados, desodos
cantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefurnado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e •olhos, carmim para
o rosto e para 'os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou . não, sabonetes, dentifriclos em P64
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfcs
me; escovas para dentes, cabelos, unhai
e cibos, rum de louro, saquinho perfutilado, preparados em pó, pasta, liqui•
do e tijofos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores ds
cuticular; glicerina perfumada para cd
cabelos e preparados para dseco/orir unhas, dlios e pintas ou sinais art.
• ficIals. óleos para a pele
Termo n.° 645.651, de 12-6-1961
Reinaldo Vicente
São Paulo

•

REV

Ind . Brasileira
Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, da
metal, vidro, de aço' ou madeira, estofados ou não. inclusive móveis para meritória. Armários. armaários para banheiros e para roupas usadas, almofa.
das. acolchoados para móveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, dotai:Jiares, berços, biombos, cadeiras, carrilhai
para chã e café, conjuntos para dormitórios. ~juntos para sala de Na.
int e sala de visitas, conjuntos pari
armários e gabinetes para copa e
sérias, cadeiras de balanço calam
terraços, jardim e praia, easjeutol
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Termo st.° 645.671, de 12-6-1964
Timo ti. • 645.658, de 12-6-1964
Termo n.° 645.680, de 12-6-1964
madeira, espreguiçadeirasi gaarda-roupas, estantes, mesas, mesintiaa. mezi- Afrádio Arquitectara e Construção Ltda. Rio Branco Utilidades Domésticas S.A. Plastec S. A. — Indústria e Comereic
Guanabara
Estado do Rio
de Plásticos
nhas para rádio e televisão, mesinha
São Paulo
para máquinas de escrever, móveis pa.
te:visão, molduras para quadros postaPLASTEC S.A.
letratos, poltronas, poltronas.-amai,
prateleira& porta-chapeus. sota*,
24:a .9)*~
INDÚSTRIA E COMF:RCIO
sofás-camas, 'travesseiros e,
vitrines
Indústria Brasileira

1.,..)vm.4wco

DE PLÁSTICOS

P rrno n.° 615.652, de 12-6-1964
Pink Modas Ltda.
São Paulo

PINK

Ind. Brasileira
Clas.se 36
Blusas, asacos, càças, lingeries, saias
e bestidos

~-;

Classe 8
Artigos da classe
Ciasses 16 e 25
Insign:a comercial

Carnet de Turismo
IV Centenário

INCDGRAr
Ina. zrasileira

Classe 50
A rt'ilos da dagu

Termo n.° 645.654, de 12-6-1964
Carpintaria e Marcenaria Perezsilva
Limitada

Termo n.° 645.660, de 12-6-1964
Irma Renée de Barros
"nanabara

Carnet IV Centenário

Guanabara

Classe 50
Artigos da Classe

Carpintaria e Marcenaria

Termos ris. 645.661 e 645.662, de
12-6-1964
IAPA Construções Elétricas e Mn•••tagens Industriais Ltda.
Guanabara

PEREZSILVA LTDA.

Guanabara

Termo n.° 645.659, de 12-6-1964
Irma Renés de Barr-Guanabara

Termo n.° 645.653, de 12-6-1964
Incograf S. A. lacinstr.a e Comércio
Gráfico
São Paulo

Classe 38
Albuns, blocos de papel cadernos e
livros

Termo n.9 645.672, de 12-6-1964
A .S .R. Cruz

Nome Comerc,a1

Nome Comercial
• Termo n.° 645.681, de 12 - 6- 1964
Plastet S. A. Indústria e Comércio d
Plásticos
São Paulo

PLASTEG
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 28
e produtos acabados de orige
animal, vegetal ou mineral; artefatos
substáncias químicas
Classe 48
Artigos da classe
Termo n.' 645.673, de 12-6-1964

Paulo José Diniz
Estado do Rio

Terzno n.• 645.684, de 12-6-1964
Cia.
Oliveira Pinto
Estado do Rio

&ates ,4,..eetza
Classe 41
Artigos da &tu.

:•74f;J.:*
Nt_CP

(aj;

Termo n.° 645.685, de 12-6-1964
Indústria de Consrevas Coral Vá..
Estado do Rio

PRORROGAÇÃC)

Tênno n.° 645'.655, de 12-6-1964
r.--i–t*ria e Marcenaria Perezsilva

Limitada
Guanabara

PeTezdva
Indústria Brasileira
Classe 40
Artigos da classe
Termo n.9 645.656. de 12-6-1964

Ancora S.A. — Créd'to, Finan,,--",snto

Indústria Brasileira
Classe 21
Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classe
Termos ris. 645.663 a 645.670, de
12.6-1964
Líder enematográfica Estúdios •
Laboratórios Ltda.

Guanabara

L.-.)

e Investimentos
Guanabara

ancora S. A. CréditG,
FuPnciamento e investimentos
Nome Comercial
—
Termo ri.' 645.657, de 12-6-1964
Ancora S.A. — Crédito, Financiamento

e Investimentos
Guanabara

Indústria Brasileira
.:lasse 50
Artigos da

Indústria Brasileira
Classe 1
Artigos da classt
Classe 4
Artigos da classe
Classe 6
Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classe
Classe 16.
Artigos da classe
Classe 32
Artigos da classe
Classe 38
Artigos da classe
Classe 50

Artigos da classe

Classe 8
Artigos da classe
'r*rino a.' 645.674, de 12-64964
Calçados Roma Ltda.

eig0 JOSe•

Jrisr NANDU 4. Amtuil.‘
CAPO MIO
DO

Classe 41
Guanabara
Peixes em conservas de sua indústrk
Classe 50
e comércio
Pequeno fabrico de calçados para senhora, com compra e venda de mateTermo
n.'
645.636,
de 12-6-19E4
riais para esse fim, e venda a varejo
Salinas Pereira Bastos S. A.
e por atacado de calçados para senhora

Guanabara

Termo n.° 645.678, de 12.6-1964
C.a Plínio S. A. Comérek, e
Importadora
São Paulo

PRORROGACki

A Cidade dos Pneus
Classe 33
Titulo
Termo n.° 645.679, de 12-6-1961_
Metalúrgica Motim S. .k
São Paulo

B OMBALA NÇ O I
INDUSTRIA !BRASILEIRA

Classe 40
Espreguiçadeiras

filats

wommeass~
Classe 41
Milho, batata, pimenta. sal, farinha,
arroz, feijão e conservas alimenticlas
Termo n.° 645.688, de 12-6-1964
Banco Brasão de São Paulo S. A-•

Sáo Paulo

'BEQUE-BPAZIO.

Ciem* 50

'ara &ateve& Chegue

4196 Têrça-feira

carimbos, carimbadores, cola para papel.
coladores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores. datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros. estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fi
para máquinas de escrever, grafi -para lapiseiras, goma arábica, grampex
dores, lápis em geral, lapiseiras, ma.
quinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
-escrever, máquinas de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas. prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, atendia
para mimeógrafos, tintas •e tinteiros
Classe 38
Térmo n.9 645.693, de 12-6-1964
Aros para guardanapos de papei
R. Cullmann & Cia. Ltda
aglutinados, álbans (em branco), álbuns
São Paulo
para retratos e autógrafos, balões (amo para brinquedos) blocos para
CULLMANN
correspondência, blocos ;num cálculos,
blocos pára anotações, bobinas brochuIndústria Brasileira ras
não impressas, cadernos de escreClasse 10
ver, capas par adocumentos, carteiras,
Para d stinguir: Dentes artificiais
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para paTermo n.° 645.694, de 12-8-1964
pelaria, cartões de visitas, cartões coSelo Azul . Confecções Comér‘.,merciais. cartões indicas, confeti, carIndústria Ltda.
tolina, cadernos de papel melimetrado
São Paulo
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões ens branco, cartuchos
SELO AZUL
de cartolina, crapas planográficas, caIndústria Brasileira dernos de lembrança, carretéis de papelão. envelopes, envalucros -para chaClasse 3b
rutos de papel, encadernação de papel
Paxa distinguir; Artigos de vestuários ou papelão, etiquetas, fedhas tndices,
e roupas feitas em geral: Agasalhos. falhas de celulose. guardanapos, livros
nentais, alparcatas, anáguas blusas, não impressos, livros fiscais; livros de
botas, botinas. blusões, boinas, baba- contabilidade: mata-borrão: ornamentos
douros, bonés, capacetes. cartolas, cara- de papel transparente; pratos, papelipuças. casação, coletes, capas, chales. nhos, papéis de estanho e de alumínio,
cackrecola, calçados. chapéus, cintos. papéis sem impressão, papéis em branco
cintas, combinações. carpinhos. calças para impressão, papéis fantasia, menos
de senhoras e de crianças, calções, cal- par çorrar. paredes, 'papel almaço com
ças, camisas, camisolas, camisetas. ou sem pauta pape) crepon, papel de
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, seda, papel impermeável, papel em bosaias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias. fardas para militares, co- bina para impressão, papel encerado,
legiais. fraldas. galochas, gravatas, gor- palel higiénico, papel impermeáxel,
ros, logos de lingerie. faguetas, laquês, para copiar papel .para desenhos, paltn-as. ligas. lenços, manhãs, meias, pel para embrulho impermeabiliza&
maiôs, mantas. mandrião, mantlhas, pa- papel para encadernar, papei para esletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas, crever. pipel para Suprimir, papel pa•peugas, ponches, polainas, pijamas, pu. papel celulose, papel de linho, papel
nhos, perneiras. quinionos, regalos, rafina para embrulhos. papel celofane,
robe de chambre. roupão, sobretudos, absorvente, papei para embrulhar tasuspensórios, saldas de banho, sandálias, baco. papelão, recipientes de papel. rosueteres, shorts. sungas, stolas ou slacks, setas de papel, rótulos de papei, rolos
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni- de papel transparente. sacos de papel.
serpentinas; tubos postais, de cartão
formes e vestidos
tubetes de papel
Temo a.° 645.695, de 12-6-19M
Termo n.* 645.699, de 124-1984
S. A. Hotel Toriba
São Paulo
(Prorrogação)
•

gos, protetoes para documentos. puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-níqueis, p-irta-notas,
porta-documentos, placas, :eMes, todinhas, recipientes. suportes .asi:orus par,'
guardana.pos. ,,Sa. e irus -1,ts..i, fivelas.
J ÁNBRÃS
Jara ampolas. tCos pi -a serinBrasileirfA tubos
gas, ti:.04~, 'ers le matéria) plâsl-co, sacolas, sacos. sadi in:iti, vasilha,
Ines para acondkionamentd vasos, xiClasse 4
rara distinguir: Madeiras eia armo ou caras, colas a frio e celas não inzlcidas
em outras classes, para buri,....lia para
parcialmente trabalhadas, eni toras,
coutumes. para marcineiros; para sapa.
serradas e aplainadas
teirus. para vidros, pasta ade . iva paro
P
Ternio n.° 645.690, de 12-6-1964 . corrias, pasta e pedras para afiai
p.Finterz. Financeira Internacional - rebolos. adesivos pari tacos adesivos
, Cia. de Crédito, Financiamento e
para ladrilros e adesivos para azulejos.
Inbestimento
anéis, carretéis par tecelagem e guarSão Paulo
n.ções de material plástico para indústria gerai de p;ásticos
Termo n.• 645.689, de 124-1964
Madeiras Janbrás — Indústria e
Comércio Limitada

'r

1 1T I I,

Classe 33
rara alongue: Crédito, financ~nto e
Investimento
Tarmo a.° 645.091, de 12-6-1964
enatar) Financeira Internacional
Cie. de Crédito, Financiamento.
Investimento
São Paulo

"FINTER" FINANCEIRA. .
INTERNACIONA L- CIA.
DE CRtIZTO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Nome Comertial
Térmo a.' 645.692, de 12-6-1964
Indústria de Plásticos Aliança Ltda.
São Paulo

•

ALIANÇA

,Indústria Brasilai£a
e •Classe 21,
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias mimais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações para 'óculos, bules, bandejas.
bases para tele %nes, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas, * cabos
, para ferramentas e utensílios, cruzetas•
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão. cestinhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, traichos, coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de plástoco
para sorvetes, caixinhas de plAstico
para sorvetes. colherinhas, pasinhas
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos
• embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas -de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces. fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose. feel,,s•
para bolsas, facas, guarnições, guarátbes para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, ' guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para ctensilios e objetos
guarnições para bolsas, garfos, gakria
para cortinas, jarros, laminados, piás'
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
011114519, pendedores de roupas, puxadopara Oveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cestinha, pedras pomes, arti-
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S/A.ROTEL TORIBA'.

jticomo Bertoli, que também assina
J. Bestai*
São Paulo

Nome Comercial
Tármos na. 645.696 e 645.697, de
12-6-1964
Coronado Indústria e Comércio Tida.
Sãci Paulo

PRONUM

FLAMENGO

• Indústria Brasileira
Classe 17
Artigo.; para escritório. almofadas para
tarinalrls, almofadas para tintas, abridares de cartas, arquivos, borrachas.
berços para mataboirão, borrachas para
i‘fres
colas, brochas para - dsenh
-tas para
canetas, canetas tintdro,
desenho, cortadores dc paor l rarb,mos.

YINSTIfili •4511 til&

Glasse 42
eara dist'nguir: Aguardente

Termo n.° 645.698, de 12-6-1901
Fioneiloa Modas Esportivas S.
São Paulo

PIOUEIROA MODAS
ESPORTIVAS
S/A.
Nume Comercial
Térmo n.° 645.700, de 12-6-1964
Durval Stockler de Lima
São Paulo
OU.Q0 PAPPON izar..twAeo

o

41:4Xàwse •ainpodor 41,y4,9

Classe 41
Para distingu'r: Geléia real, alimento
vitaminado
—
Termo n.° 645.701, de 12-6-1964
S. A. Fabril -Scavone
São Paulo

N
SU
n das t ria Brasileira
Classe 37
:ara distinguir:
Termo n.° 645.702, de 12-6-1964
Companhia Brasileira de Petróleo
ePetronossO»
São Paulo
VAMOS RACHAR O
LUCRO

Classe 47
Para distinguir: Combustíveis, lubrili
cantes e substâncias e produtos desti
nados à iluminação e aquecimento
Termos as, 615.703 a 643.705, de
12-6-1964
Coronadn Indústria e Comércio Lida
São Paulo

UORONADo
Indústria Brasileira
Classe 38
Aros para guardanapos cie pape
aglutinados. álbuns (em branco). álbum
para retratos e autógrafos, baleies (excato para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas brocha.
ras não impressas, cadernos de esere,
ver, capas par adocumentos, carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, adernos, caixas de cartão, caixas para ra•
pelaria, cartões de visitas. cartões comerciais, cartões incilces ccrifeti, cartolina. cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas. ca- demos de lembranças carretéis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, fõlhas índices,
falhas de celulose, guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais: livros cl•
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contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papelinhos, papéis de estanho e de alunfinio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressa°, papéis fantasia, menos
par ftrrar, paredes, papel almaço cola
ou sem pauta papel crepon, papel de
aeda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
palei higiénico, papel impermeáxel.
para copiar papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose. papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel.
serpentinas; tubos postais, de cartão,
•tubetes de papel
Classe 15
Para distinguir: . Artefatos de cerâmica,
porcelana, faiança, louça vidrada para
uso caseiro e adorno para fins artisticos e industrias: e instalações sanitárias, açucareiros, almofarizes, bules, bacias sanitárias, bandejas, biscoiteiras.
botijas. bebedouros para aves, banheiras, bidets, cafeteiras, canecas, campotciras, confeite.ras, castiçais, centros de
mesa, comedouros para aves, cadinhos,
escarradeiras, filtros, ;aras, jarrões, jardineiras, lavatorios, mantegueiras, moringa, orinois, pires, pratos, potes, paliteiros, páratos de ornato; pinos, pias,
travessas, terr.nas, taças para ,café, taças para chá, taças para refrescos, vasos, vasos sanitários, xicaras
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, •almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para matai:Jorrara borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carirnbadores, cola para papel,
caiadores. compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores, datadores. estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros. estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores. lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites. minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de sornar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas. prendedores de papéis,
percevejos para papéis. perfuradores,
réguas,. raspadeiras de borrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Termo n.° 645.706, de 12-6-1964
Banao Rrazão de São Paulo S. A.
'
São Paulo

CHEQUE4.BRAC

atÁRIO OFICIAL (Seção III)
Tarro° n.° 695.708, de 12-6-1964
Banco Brazão de São Paulo S .A.
São Paulo

BRAZIOBANCu
Classe 50
Para distin'guir impressos: em papéis de
carta, papéis de ouço, cartões comerciais e de visitas, envelopes de qualquer
tipo, faturas, duplicatas, letras de câmbio, cheques, notas promissórias, debêntures, apólices, ações, folh nhas passagens aéreas, ferroviárias, rodoviárias,
marítimas, bem como bilhetes de sorteio
e impressos em geral
Urnas n.' 645.709, de 12-6-1964
Banco orazão de São Paulo S. A.
São Paulo

R A Z I" 0
.São Paulo - Capital
Classe 33
Titulo

Tèrmo n.° 645.715, de 12-6-1964
Eikar Monte dos Santos
Estado do Rio •

Tênia) n.9 645.717, de 12-6-1961
Agnelo Correia Barros
Estado do Rio

9/taitaudka, da (12da,
INDUS

°'Aç r.IRA

Classe 3
Vinhos, elixires e xaropes

—
Têrrno na' 645.721, de 12-6-1964
Motor Juntas Ltda.
Guanabara

Motor Juntas

Ltda

Nome Comercial
Térinos na. 645.718 a 645.720, de
12-6-1964
Agnelo Correia Barros
Estado do Rio

BRAZão
Classe 50
Para distinguir impressos: era papeis de
carta, papéis de oficio, cartões comerciais e de visitas, envelopes de qualquer
tipo, faturas, duplicatas, letras de câmbio, cheques, notas promissórias, debêntures, apólices, ações, folhaihas passagens aéreas, ferroviárias, rodoviárias,
marítimas, bem como bilhetes de sorteio
e impressos em geral
Tétano
645.710, de 12-6-1964
Banco Brazao de São Paulo S. A.
São Paulo

,dRAZXOBANCO,
Saio Paulo - cap4tal
Classe 33
Pa,ca.,...aguiri Serviços bancarmos e
correlatos
Térrao n.° 645.711, de 12-6-1964
Banco Brazão de São Paulo S. A.
São Paulo

BANCO BRAZIO
SIO PAULO S/A.
Nome Comercial

—
Tênno n.° 645.712, de 12-6-1964
sDEARa — Decorações e 'Arte
Limitada
Guanabara

DEAR
I1D1'T 'r'' T 4. BR IS SILEItt
Classe 40
Móveis e decorações
Termo -11. 5 645.714, de 12-6-1964
Silva, Bahia Co Cia. Ltda.
'Guanabara

Classe 33
Titulo
Térmo n.9 645.707, de 12-6-1964
Banco Brazão de Sio Paulo S. A.
São Paulo

choados para móveis, bancos, balcões,
banquetas, bandejas domiciliares, berços, biombos, cadeiras, carrinhos para
chá e café, conjuntos para dormitórios,
conjuntos para salad e jantar e sala de
visitas, conjuntos para terraços, jardim
e praia, conjuntos de armários e gaboinetas para copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de
balanço, caixa de rádios, colchões, colchões de molas, dispensas, divisões, da
vans, discotecas de madeira, espregui.
çadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas, mesinhas. mesinhas
para rádio e televisão, mesinhas para
máquinas de escrever, móveis para fonógrafos/para rádios e para televisão,
molduras para quadros, porta-retratos,
poltronas-Lamas, prateleiras, porta-cha
ne n sofás

Outubro de 1961

tnclUstria Brasileira
Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para
escritórios: armários para banheiros e
para .roupas usadas, almofadas. acol-

Rosas de lemanjá
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 2
Pormicidas e inseticidas
Tétano n.9 645.716, de 12-6-1964
Quitanda Pena Branêa Ltda.
Guanabara

(Pena 2itehnea
Indústria Brasileira'
Laasse 11
Alcachofras, aletria, alho,
açúcar, alimentos paar animais, amido.
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azaitonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha
café etn pó e em grão. camarão, canela
em pau e em pó. cacau, carnes. dá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais. cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, cangica, coalhada, castanha, cebola,. condi
mentos para alimentos, colorantes
chouriços, dendê. doces, doces de fru
tas espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de to
mate, farinhas alimentícias, favas, fé
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão.
figos. frios, frutas sécas naturais e cristalizadas: gricose. goma de mascar. gor
duras, grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada. geléias. herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite
condensado. leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
sas alimentícias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate. massas para mingaus, molhos. :no/uscos.
mostarda, mortadela, nós moscada, aoZeS; óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães piaos. priines pimenta, pós para
pudins. pickles, peixes, presuntos, p'tês, petit-pois. astilhas. pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões. sal, ' anu, sardinhas.
saaduiches, salsichas, salames, 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 2
Defumadores
Classe
Substâncias e produtos de origem animal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, asfáltico em
bruto, algodão em bruto, borracha em
bruto, bauxita, benjoim, breu, cantora,
caolim, chifres, ceras de plantas. ceras
vegetais de carnauba e arlcuri, crina
de cavalo, crina em geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinais, extratos oleosos, estopas,
enxofre. Rolhas. 'abras vegetais. flores
secas, grafites, goma cru bruto, granito
era bruto, kieselghtm, líquidos de plana
tas, latex era bruto ou parcialmente
preparados, minérios metálicos madeiras em bruto ou parcialmente trabalhadas, em toras, serradas e aplaandas,
mica, mármores em bruto, óxido de
manganes, óleos de cascas vegetais,
óleos em bruto ou parcialmente prepaa
rados, plumbagina em bruto, pó de
moldagem- para fundições, pedras btl.
tadas, piche em bruto, pedra calcária,
plantas medicinais, pedras em bruto,
quebracho, raizes vegetais, resinas, resinas naturais, resíduos texteis, silicio.
seivas, talco em bruto, xisto, xisto
betuminoso e silicato
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, e:
tratos água de coló,nia, água de touca.
dor, água de beleza, água de guina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tanicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, boadana, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage". depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco ;a-fumado ou não, lapis para
pestana e sobrannelhas, preparados para
embelezar Mitos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó:
pasta ou liquido; sais perfumados para
bustos, pautes, vaporizadores de peitame; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
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cuticular; glicerina perfumada para má
Termo n.* 645.729, de 124.1964
cabelos e preparsdos para amolo, EXEC — Comércio e Exportação S.A.
Guanabara
rir unhas, cílios e pintas ola sinais art
ficiais, óleos para a pele

(SeçZlo III)

Outubro de 1964

Termo a.° 615.735, de 12-6-1964
Lasas Gaio Martá 5.
•
Guanabara

Termo n.° 645.722, de 12-8-1964
mator Juntas Ltda.
Guanabara

Motor Juntas
Classes 6, 7 e 2-1
Titulo de Ilaabelecimento
Termos as. 645.723 a 645.725, de
12-6-1964
Motor Juntas Ltda.
Guanabara

Indústria Brasileira

Classe 6
Motores
Classe 21
Juntas tua.versais
Classe 31 •
Anéis para veuaçaa, argolas para vedação, arruelas para vedação, corre.as.
xansmissão de tiac.a espécie, molas para
vedação e válvulas para vedação
Têimo ri.° 645.726, de 12-64961
Casei Construtora de Aparelhos e
Serviçoa Ele:Sacos Ltda.
Guati,tb.ra

,PRORROGACÃO

Caóel
COOSTRIZTORA DO APARELHOS
ELETROPOCOS LTD&

saaviços

Classe 8
rtparalhos esterilizadores (menos ai da
classe 10), filmes revelados e gravados,
máquinas falantes, instrumentos científicos e de uso comum
Termo a." 645.727, de 12-64964
Casei Construtora de Aparelhos
Saa-atos Eletren'cos Ltda.
Guanabara
-

PRORRC/GACÂO

Termos na. . :YJ e 645 . 731, de
12-6-1964
EXEC — Comércio e raxportação S.A.
'Guanabara

Classe 4
Madeiras em bruto ou parcialmente
preparadas
Classe 26
Compensados e iaaiinados de madeira
Termo n.° 645.732, de 12-6-1961
Refrescos lpiranga S. A.
São paulo

(PRORROGAÇA01
"

S A B -U

INDOSTRLA BRASILEIRA

xec

huptutrEa Brasileira
Clame 4

Maltata na bruta me podam*
Preparacler

Termo a.° 645.736, de 12-6-1964
Casas Gaio Marti S. A.
Guanabara
ARMAZEM ARAGÃO

O MAIS IMIlkitatO 11.gscA
IMA COM* 1
Wg 101~14.4a.

Classes 41, 42 e 43
T.tulo
Termo a.° 645.738, de 12-6-1964
Artefatos de Madeiras Maringá Ltda.
Paraná

Classe 26,
Arreámos de madeira, ósso ou marfim,
não incluidos em outras classes

(CASA AMERICANA(
Classes 41, 42 e 43
Titulo Termo a.° 645./á4 de 12-6-1964
Casas Gaio Marti S. A.
.
Guanabara

ARAR FIEL

Termo a.° 645.739, de 12-6-1961
jopal — Indústria de Artefatos. de
Papel Ltda.
Santa Catarina

J PA L

• Classe 38
Papel e seus artefatos, livros não impressos, etc., não incluídos nas classes
16, 44 e 49
Têrmo n.° 645.740, de 12-6-1964
Serraria Sudoeste Ltda

Paraná

Serraria" Sudoeste
• Classes 41, 42 e 43
Titulo
Termo a.° 645.737, de 12-8-1964
Dr. >cintilo Silveira
São Paulo

ENGENHO DO ITAPETINGA

ilndístria Brasileira
Classe 42
de tem

Aguardente'

Quid< Lana
Classes 41, 42, 43 e 44
Titulo

Termo n.° 645.733, de 12-6-1964
Casas Gaio Mara S. A.
Guanabara

Nome Comercial

ct

Classes 41, 42 e43

Classe 43
Refrigerantes

Caed

•

Classes 33 e 41
Titulo
•
Termo n.° 615.743, de 12-8-1964
Ou ck Lanch Ltda.
Paraná

Name C.oinerc,a1

Industrie Brasileira
Termo a.' 645.728, de 124,1964
EXEC — Comércio e Exportacao S.A.
Guanabara

Cerealista
Confiança

Indústria Brasileira

EXEC - Comercio
Motorientas e Exportação S. A.

Termo a.° 615.742, de 12-6-1964
Cacealista Coatiança Ltda,
Santa Catarina

Classe 4
Titulo
Térmo a.° 645.741, de 12-6-1964
Mecanicá Auto Globo de Irmãos
Lucietti Ltda.
Santa Catarina

Mecanica
.Auto Globo
Cesse 6. 21 e 33
Titulo

Termo ri.° 654.744, de 12-6-1964
Sociedade Rádio Blumenau Ltda.
Santa Catarina

Sociedade Rádio
Blumenau Ltua.
Nome Comercial
Termo a.° 645.745, de 12-6-1964
Rádio Princesa do Oeste Ltda.
Santa Catarina

Radio Princesa
do Oeste Ltda.
Nome Comercial
Termo a.° 645.746, de 1244961
Máquina Lavoura Parana guá Ltda.
Paraná

Máquina Lavourt!
Paranaguá Ltda.
Nome Comercial
Termo a.* 645.747, de 12-6-1964
América Atiministraçâo —

E,mpreenciimenios Ltda.
Paraná

America AdministraçãoEmpreendimentos Ltda.
•

Nome Comercial

Tétano n.° 645.746. de 124.1964
Madeireira Talos Ltda.
Santa Catarina

Madeireira Tal() Ltda
,— Nome Comercial
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Termo a.* 645,749, de 12-6-1964
Auto Vidraçaria Cometa Ltda.
Santa Catarina

Termo n.9 645.764, de' 12-6-1961
Irmãos Blundi
São Paulo

auto Vidracana
Cometa Ltda.
Nome Comercial
Termo n.° 645.750, de 12-6-1964
Companhia Atlantica de Petróleo
Guanabara

PRORROGAÇÃO

ICEROZINE
SUPE.RIOR

SO L
\4111 1//, •

Termo n.° 645.785, de 12-6-1964
Waldomiro da Silva
São Paulo

Oiff
Classe

'Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis, bitter, brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra, gin, kumel,
vejas fernet. genebra, gin, kumel, licores, nectar, punch. pimpermint, rhum,
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermutir, vinhos espumantes, vinhos guinados, whisky

47

Querozene
"---Termo n." 645.751, de 12-6-1964
Companhia AtlantiC de Petróleo
Guanabara

AT L ANTIC MOLYLUBE

meie, requeijões, sal, sagu, sardinhas,.
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
ran. tremoços, tortas, tortas para aumento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo n.° 645.767, de 12-6-1961
Kristensen i. Couto
São Paulo
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos. anis, bitter, brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra, gin, kumel,
nectar, punch, pimpermint,
sucos de frutas era álcool, vinhos, vernuith, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
Termo a.° 645.768, de 12-6-1964
Kristensen ti Couto
São Paulo
Classe 43
Para distinguir: Refrescos, refrigerantes, guaraná, gasosa, água tônica, aguas
aropes para refrescos, bexbidas espumantes sucos e sumos de frutas
para bebidas não alcoólicas, sifões e
soda limonada

"armo n. 9 645.771, de 12-6-1961
Pedro de Melo Viana

Minas Gerais

Termo n.9 645.770, de 12-6-1984
Pedro de Melo V:ana
Minas Gerais
sàtatittitE

ik Indústria Brasileira
Classe 41
Balas, caramelos, doces, dropes
em cala

tas a/imanadas, mariscos, ~ateio
margarina, marmelada, macarrão, mas.
se de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, molusco.,
mostarda, mortadela, nós moscada, aota, óleos comestiveis, ostras, ovas,
pies. piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, pates, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudias;
queijos, rações balanceadas para salnus. requeilões, sal, sagu, sardinhas, A
sar.auiches. salsichas, Balames, sopas ann í't
laradas, sorvetes, SUCOS de tomates e de
trutas; torradas, tapioca, tâ maras, talha.
r*..z., tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

(MA CASA

e frutas

Classe 42
Aguardente de cana
-mo n.° 645.772, de 12-6-1964
Laboratório Parmaceut:co Oliveira
, Júnior Ltda,

nina n.° 645.766, de 12-6-1964
Kristensen & Couto
,
São Paulo

Guanabara
•

Classe 47
Composições líquidas, pastosas ou
sólidas, com aditivo anu-desgaste

1

Termo n.9 645.752, de 124-1964
Denkavit N. V.
Holanda

Classe 41
serem misturados com estes alimentos
Alimentos praa animais e preparados
—
Terno n.' 645.753. de 12-6-1964
(Prorrogação)
Campos Salles S. A. — indústria e
Comércio
São Paulo

PRORR0:,410

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
klcac.hofraa aletria. alho asparg:•.
açúcar, alimentos paar animais arma.
amêndoas. ameixas, amendoim araruta
arroz, atum: aveia, avelãs. azeite azei
tonas, banha. bacalhau . batatas. balas
biscoitos. bombons. bolachas baunilha
caié em pó e em grão. camarão, caneta
eco pau e em pó cacau, carnes, chá
catamelos. chocolates. confeitos. cratu
cereais cominho. creme de leite. crear•
ailinenticios croquetes. compotas. cai'
gica coalhada, castanha cebola. condi
mentos para alimentos. 'obrantes
chouriços, dende. doces. doces de fr.,
tas espinafre, essências alimentares, em•
parias ervilhas. erocovas, extrato de tu
mate, farinhas alimenticias. lavas, fe.
cuias, flocos. farelo. fermentos. feijão
Nos, frios frutas sêcas naturais e cria
ralizadast gricose. goma de mascar got •
duras. grânulos, grão de bico, gelatina.
gabada, geleias. herva doce. hervt
mate. hortaliças, lagostas, linguas leite
condensado, leite em pá. legumes em
conserva, lentilhas linguiça louro, massas alim,enticias. mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas
sa de tomate. mel e melado, mate mas
os para mingaus. molhos, moluscos
alostarda, mortadela nós moscada, nozes, óleos comestivels, ostras, ovas,

e

a

Classe 12
Aguardente de cana
_
Termo n.° 645.769, de 126-1964
Kristensen
Couto
Mc, Paulo

INDUSTRIA BRASILEIRA

91ta4te ged.eC
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, si.
tratos água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para to
cabelos e para a pele, brilhantina, batadolina. batons, cosméticos, fixadora
de penteados, •petróleos, óleos para c*
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilarloa, desodo.
untes, vinagre aromático, pó de anos
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados pari
embelezar cílios e olhos, carmim pare
o rosto e para os lábios, sabão e creme
pára barbear, sabão liquido perfumada
ou não, sabonetes, dentifricios em pé,
pasta ou liquido; sais perfumados pare
banhos, pentes, vaporizadores de perfc.
me; escovas para dentes, cabelos, unhai
e cílios, rum de louro, saquinho pariu'
mado, preparados em pó, pasta,
do e tijolos ara o tratamento das urdi

Classe 41
Alçai/piras. aletria, alho, a‘trwgos
açúcar, aliinentos paar anim.as amids
amêndoas. ameixas, amendoim araruta
arroz, aturo, aveia avelãs. azeite, azei
tonas banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha
cair em pó e em grão. camarão, canela
em pau e em „,a, cacau, carnes r9á
caramelos, chocolates, contritos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, can- dissolventes e vernizes, removedores de
pica coalhada, castanha, cebola, condi. cuticular; glicerina perfumada para a
mentos para alimentos, colorantes cabelos e preparados para dsecolo
chouriços. dendê, doces, doces de fru rir unhas, cibos e pintas ou sinais artit
ficiais, óleos para a pele
tas, espinafre, essências alimentares, em.
padas, ervilhas, amovas, extrato de to.
Tirmo n.' 645.774, de 12-6-1964
mate, farinhas alimenticias, favas, fé,
Irmão
Carlos Ferrari
mijas, flocos, farelo, fermentos, feijão
São Paulo
figos, frios, frutas sécas naturais e cristalizadas: gricose. goma de mascar, gor.
duras, grânulos, grão de bico, gelatina.

prlinés, pimenta, pós para goiabada, geléia*, herva doce. hervr
pudins. picklea peixes, presuntos, pa- mate,
hortaliças, lagostas. /lagoas, leite

pães.. piaos.

6
Ike?
n araPropaganda

Minfilà 1~.104
. appuarsiovums

tês,_petit-pois. pstilhas. pizzas. pudins. condensado, leite 'eia pó, legumes em
queijos, rações balanceadas para ani- conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.

(t Fazenda

Firam

Ciasses 47, 42, 43
Titulo
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Termo ti.9 615.773. de 12-6-1964

pengas, ponches, polainas. pijamas, pu.

licibroatório Farmacèutico
Júnior Ltda.
Guanabara

abo& perneiras, quimonos, regalos,
robe de. chambre, roupão, sobretudo.,
suspensórios, saidas de banhowianfildfas,
sueteres, shorts, sungas, st-orã ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Classe 3
Produtos e substimcfas quimicas usadas
na znedicina e na farmácia, vacinas e
bioculturas usadas na medicina e
farmácia
• Têrmo n.° 645.775, de 12-6-1964
Carlos Ferrai G Irmão
São Paulo

Têrmo n.° 645.779, de 12-6-1964
Laboratórios Prismut S. A.
Guanabara

Tèrato

Outubro do 1964

645,785, de 12-6-4964

Termo n.9 645.788, de 12-64069
Moinho Curitibaao S. A.
• Paraná

Bonn Super Mercado Ltda.
Paraná

• /"B O N N"

MOINHO
CURITIBANO S/A:

- Ind. Bras.

• Classe 41
Nome Comercial
Pára distinguir alcachofras: tria, alho
1
aspargos, açur, alimentos para ani- —Tèrmo n.° 645.789, de 12-6-1961
mais, amido, amendoim. ameixas, amênMo nho Curitibazio S. A.
doas, araruta, arroz, atum, aveia, ave- •
Paraná
indústria grasfieira
lãs, azeite, awitonas, banha, bacalhau
batatas, balas, biscoitos, .bombons, bolaCasse 3
Um preparado farmacêutico indicado chas, baunilha. café em pó e em grão,
camarão, canela em pau e em pó, cacau.
nrti .nsuliciências hepatct-ves:culares,
intoxicações, hepatopatias
carnes, chã, caramelos, choéolates, coa.'
feitos, cravo, cereais, creme de leite.
Termo
n.°
645.780,
ce
12-6-1964
Indústria
Brasileit.
•
e.remes
aliraenticios, compotas, cangica,
LUMAR — Indúsiria de °eidos /Ma..
Classe 42
coalhadas, castanhas, cebola, condimenGuanabara
Para distinguir: Aguardentes, aperiti•
Classe 41
tos para alimentos, colorantes, couriços,
vos. anis, bitter. brandy, conhaque, cerMassas alimentícias
dendê, doces, doces de frutas, espinafre,
, vejas fernet, genebra, gin, kumel,
essências alimentares, empadas, ervilhas,
nectar. punch, pimpermint, rhum,
Termo n.° 645.790, de 12-6-1964
enxovas. extrato de tomate, farinhas alisucos de frutas em álcool, vinhos, verMoinho Curitibano S. A.
muth, vinhos espumantes, vinhos quimentician, 1-avas, fécula, flocos, fareParaná
nados, whisky
lo,
fermentos,
feijão,
figos,
frios,
frutas
Classe 8
Tèrmo n.° 645.776, de 12-6-1964
s'écas 'e naturais, cristalizadas, glicose
Oculos
Panif cadora Limoeiro Ltda.
goma de mascar, lagosta, gorduras, gra..615.781, 'de 12-6-.1964
Têrmo
nulos, erva doce, erva mate„ hortaliJosé da Matta Teixeira
ças, linguas, leite condensado e em pó.
Estado do Rio
legumes em conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimenticias, mariscos.
manteiga, margarina, marmelada, ma'Classe 41
.
carrão, massa dê tomate, mel, abalado,
Macarrão, bolachas e biscoitos
mate, massas pára mingaus, molhos, moNome Comercial
luscos, mostarda, mortadela, noz-moscaTermo n.• 645.791, de 12-6-1964'
Classe 33
Têrnao n.° 645.777, de 12-6-1964
da, nozes, paios, óleos comestíveis, os
Moinho Curitibano S. A.
Titulo de Estabelecimento
Laboratórios Prismut S. A.
tras, ovas, pães, pralinés, pimenta, pós
Paraná'
Guanabara
Termo n.9 645.782, de 12-6-1964
para pudim, picles, peixes, presuntos,
João Nunes da Silveira
patês e petit-pois, pastilhas, pizzas, puParaná
dins, queijos, rações balanceadas para
animais, requeijões, sal, 'saga,. sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas; sorvetes, suco de tomate e de
Industria Brasileira
frutas, torradas, tapioca, remaras, taClasse 3
lharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de . animais e aves, torrões, tox
Produtos e preparados químicos para
Classe 41
serem usados na medicina e farmácia.
cinhos e vinagre
Titulo de Estabelecimento
Vacinas e bioculturas para serem usaTêrmo n.° 645.786, de 12-6-1964
dos na medicina e na farmácia
Tèrmo n.9 645.792, de 12-6-1964
Classes 41, 42, 43, 44
Salão
de Cabeleireiro Verónica, Liga.
Baby
Rock
S.
A.
Titulo
de
Estabelecimento
Termo n.9. 645.778, de 12-6-1964
Guanabara
Judite Feitos& dos Santos
Paraná
Termo n.9 845.783; de. 12-6-1964
Pernambuco
Walter Trancoso
Paraná
Ce
NINOW

)ra "5.-3P1f5
CP; ,,..<4000~

MASSAS PARANÁ

Fazenda Ferrari

- Ind. Bras.

'

'OURO VERDE

Panificadora
Limoeiro Ltda. BALAWÁRIO 1NGA

- Ind. Bras.

MOINHO

RESTAURANTE
"LA , FONTE DEL •
CLITUNNO".

Confecções
Savannah - 5 »,
'Indústria Brasileira

ClasSe 36
Para distinguir: Artigos de ve.stuáruas
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba
douras, bonés, capacetes. cartolas. carapuças, casação, coletes, capas, chales
cachecol& calçados, chapéus. dritos.
datas, combinações, carpinhos. calças.
de senhoras e de crianças. cakues. cal' ças, camisas, camisolas, -1misetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós. echarpes, fantasias fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas gravatas, gorros, fogos de !ingeria, J aquetas. lagoa
luvas, ligas, lenos, mantas, melas,
meleis, mantas, mandrilo, manilhas. paletós ralas, penhoar, pulover. pelerinas,

MERCEARIA

CURITIBANO

Indústria Brasileira

Tnd Braa . •

GUARAPUAVA
Classes 11, 42, 43, 49
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n..• 645.784, de 12-64964
Bonn. Super Mercado Ltda.
Paraná

BOM MESMO
E COMPRAR
NO BONN.
. Cassai 32 e 50,

Sinal de Propaganda

Classe 36
Calçados pa-a boinens, senhoras e
crianças
Têrmo n." 645.787, de 1.2-6-1964
Baby Rock S. A.
Paraná

DON FERNANDO
Ind Bras
Classe 36

•

Calçados para homens, senhoras e
crianças..

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, es.
tratos água de colónia, á6ua de toucador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água -de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para 03
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosas e pomadas para limpeza da péle e "maquilage", depilados, d esodorantes, vinagre aromático, pó, de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não,--sabonetes, dentifrícios em p6,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfc.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas

Tèrça-felra 20
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•cílios, rum de louro, saquinho perfu- engates estribos, formões, foices, ferromado, preparados em pó, pasta, liqui- lhos, facas, facões, fechaduras, funis.
do e tijolos ara o tratamento daa unhas, freios para estrada de ferro, ganchos,
dissolventes e vernizes, removedores da grelhas, garfos, limas, lâminas, latas de
cuticular; glicerina perfumada para os lixo, machadinhas, molas, martelos, marcabelos e preparados para &sacola. retas, navalhas, puas, pás, pregos, parir unhas, cílios e pintas ou sinais arti- raçusos, panelas, roldanas, rebites,. serras, serrotes, tesouras, talhadeiras, tor
ficiais, óleos para a pele
quezas. torneiras, trincos, urinóis, tubos,
Termo n." 645.793, de 12-6-1964
vasos e verrumas
Rekr.geração Ma,la das Gracas Ltda.
Classe 44
Guanabara
Isqueiros

Maria'clas Graças

Terra° n.• 615.797, de 12-6-1964
Marlene Corrêa Machado
Guanabara

I INDUSTRIA BRASILEIRA

Térmo n.• 645 . 802, de 12-6-1964
Ernesto Rotschild S. A.
indbstria e ComérmSão Paulo

ERNESTO ROTHSCHÉ-0 SÍA
Indústria e Comercie
Nome Comere al

Jutubro de 1964 3801
Tèrmo n.° 615.809, de 12-6-1964
Diproquim co
Indústria de Produto*
Quimicos Ltda,
Guanabara

Deterzi j

—
Termos na. 645.804 a 645.807, de
12-6-1964
Guanabara

Indústria Brasileira.

PRORROGAÇÃO

Termo a.' 615.810, de 11-6-1961
J. de Oliveira
Pará

Cisse
Ar cund.cionado, ar refrigerado, geladeiras, vent:ladores

Classe 'Ito
Uni detergente

ORA

Termo n.° 615,794, de 12-6-1964
Refrigeração Rei da Vila Ltda.
Guanabara

INDOSTRIA
Classe 16
Caixaa d'água — Cruz para sepultural
— Lavanderias — Mosaicos — Mar.
morite e jarros

221, da Vita

Classe 32
Têrmo n.° 645.811, de 12-6-1964
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
Ferramenta] Plásticos Triunfo Ltda.
anuários, albuns impressos, boletins, ca- Catálogos impressos, jornais e revistas
Guanabara
Classe 8
Classe 40
Ar i:ondicionado, ar refrigerado, gela- talogos, ed.ções impressas, folhetos,
Cabines'
jornais, livros impressos, publicações
deira e ventiladores
impressas, revistas, orgãos de publiciClasse 11
dade. programas radiofónicos. radio- Ferragens e ferramentas de tóda espéTermo n." 643.795, de 12-6-1964
telev,sionados
Visa — Consultores de Contabilidade
cie, cutelaria em gerai e outros artigos
INDUSTRIA BRASILEIRIS
— Socideade Civil Ldta
de metal, a saber: alicates, alavancas,
Têrmos
ns.
615.800
e
645.801,
de
Guanabara
arruelas, argolas, aldravas, armações de
Classe 8
12-6-1964
metal, abridores de lata, arame liso ou Moldes metálicos para a Indústria da
Armações
de.
Aço
Proba]
S.
A.
Consultares
de
Contabilidade
•
VISA
plásticos
farpado, ssadeiras, botijões, brocas, btSão Nulo
gorilas. baixelas, bandejas, bacias, bal- Sociedade Civil, Ltda
Térmo n.° 645.812, de 1244964
des, bules, cadinhos, cadeados, castiçais
G. Comi
Cia.
colheres para pedreiros, correntes, ca
NoMe Civil
Minas Gerais
bides, chaves, cremones, chaves de pa Termo n.• 645.796, de 12-6-1964
rafusos, conexões para encanamento,
neen,-.eões Pedro Américo Ltda.
colunas, canos de metal, chaves de fenda, chaves inglesa, canecas, copos, cal.
Guanabara
deirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras
dobradiças, enxadas, enxadões, esferas,
engates estribos, formões, oices, feirolhos, facas, facões, fechaduras, funis
freios para estrada de ferro, çjinrhos,
Classe 40
grelhas, garfos, limas, lâminas, latas de
Móveis de metal. v:ctro eu made-ra,
tilasses 23, 24, 36 e 37
lixo, machadinhas. molas, martelos. masestofados ou não
Titulo
retas, navalhas, puas, pás, pregos, para`usos. panelas, roldanas, rebites, serTèrmos ns. 645.793 e 645.799, de
Térrno n.9 645.813, de 12-6-19611
i ras, sert-otes, tesouras. talhadeiras. :ar
12-6-1964
Industrial de Fogões S. A.
Classe 21
quezas, torneiras, trincos', urinóis, tubos
E. j. David Metalúrgica S &
Rio Grande do Sul
Carrinhos para be6,.n
vasos e verrumas
Guanabara
Classe 40
Classe 8
Acolchoados para móveis, almofadas, Aparelhos telefúrucos, mesas de ligação
estofadas ou não, camas, colchões, colPRORROGACÃO
e quad:os distribuidores
cheks de molas, cómodas, divãs, micos'
Ténue, n, 645.80, de 12-6-1964
tos, estrados, mesas, mesas de cabeceira, poltronas-camas, estofadas ou não, Sociedade Comercial e Industrial de
Cercas Ltda.
sapateiras, sofás, sofás-camas • estofados
ou não, travesseiros, tanto para irdultos
Rio Grande do Sul
como para uso infantil

indústria Brasileira

(TRIUNFO,

TerÁA,csi ~ido.

.

INDUSTRIA
BRASILEIRA

Gitl:', Ne II

rerraQeus e ferramentas de ti -ida espé
cie, cutelaria em geral e outros artiara
de metal, a saber: alicates, alavancas
arruelas, argolas, aldravas, armações de
metal, abridores de lata, arame liso ou
farpado, ssadeiras, botiiões brocas. bi,
gornas, baixelas. handelal>, bacias bal
des. bules, cadinhos, cr.deados. castiçais
colheres para pedreiros, correwes
bldes, chaves, crernones, chaves de I"
rafusos, conexões para encanamento
colunas, canos de metal, chaves de fen
da. chaves inglesa, canecas, copos cal
cidrões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras
dobradiças, enxadas, enxadões, esferaN

Termo a.' 645.803, de '12-6-1964
J. S,
Hernandez, Limitada
,Lisboa

Clasae 8
fagões, ctc.
Térmos ris. 645.814 e 645.815. da
12-6-1964
4
...Companhia Nacional de Vidros •,
Molduras
Guanabara

pRORROGAQ .4°

PRORROGACk
o ssItárj,„~

O VIDRACEIRÇ

Glasse 41
Conservas dc azeitonas

_thZio comun.

Ciu,sse 14
, vidros, etc.
Classe 14
vidros, etc.
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Térmo a.* 645.823, de 12-6-1964
Armando Ac.hilles de Pieis' Mello
Guanabara

Térmo 11.9 615.816, de 124-1964
ras.Walter Handofsky
Guanabara

I.N.B.
INVESTIMENTOS
NO BRASIL
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Térmo a. 9 645.817, de 12-6-1964
Laboratório Sanitas S. A.
São Paulo
Classe 21
Aeronaves e suas partes' integrantes
Têrmo n.9 645.824, de 12-6-1964
Roridocare Transportes Gerais Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe

3

*RONDOACRE—TRANSPORTES
GERAIS*
ao nulo

Um produto farmacêutico indicado como

antielmitico infantil

Termo n." 645.818, de 12-6-1964
Adherbal Carneiro Ribeiro
Guanabara

Escola Carneiro Ribeiro
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
nolo a.° 645.819, 'cle 12-6-1964
Adherbal Carneiro Ribeiro
Guanabara

f

• Lice,se 33
Titulo de Estabelecimento
Terna n.9 645.826, de 12-6-1964
nfecç'ões Eliene Ltda.
Co
São Paulo

Outubro de 1964

de rádio receptores.. aparelhos de Mio
receptores conjugados com fonógrafo*
e receptores de televisão, aparelhos receptores de televisão, antenas, acumuladores elétricos, aparelhos de iluminação, batedeiras elétricas, baterias, balanças, bules e cafeteiras elétricas, bobinas, campainhas elétricas, acumuladores de ar, condicionadores de ar. chuveiros elétricos. diais, enxugadores elétricos, enceradeiras elétricas, estufas,
evaporadores, exaustores elétricos, !fogareiros elétricos e automáticos, ferros
elétricos, de passar e engomar, frigideiras elétricas, fonógrafos, geladeiras eletricas, interruptores, lavadores e aquidificadores elétricos, leiteiras automáticas, lustradeiras, lanternas elétricas, lâmpadas, misturadores elétricos automáticos, microfones, mostradores, pilhas elétricas, refrigeradores, resistências elétricas, panelas autométicas de pressão, reatores, sorveteiras elétricas, sirenes elétricas, sirenes elétricas, torradeiras elétricas. transformadores, tomadas elétricas,
válvulas elétricas e ventiladores

EIRASILEIR/F

• Instituto Carneiro Ribeiro

Curso Carneiro Ribeiro

indústria

fflinasio Carneiro Ribeiro

PRORROGAÇÃO

a

• Classe 33
Titulo de Estatelec
.' 45.822, de -12-649640
Adherbal Carneiro Ribeiro
Guanabara

À

_

obigio Carneiro Ribeiro_
S

C1Zi» .31 . .
ule
dcEstabeleciranto
Ti .

indústria drasiletra,

. Classe 36
aventam, alparcatas, anáguas, blusas,
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Para distinguir: Artigos de vestuários
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casaçào, coletes, capas, chalea
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camiaetas,
cuecas, ceraNlas, colarinhos, elleirOls
saias, casacos, chizelos, dominós, achar.
pes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gor.
Termo a.° 645.827, de 12-6-1964 • rreg, jogos de /ingeria, jaquetas, laquês,
Irapuan Nepomuceno de Paula
Luvas, ligas, lenços, mantos, meias,
malas, mantas, mandrião, mant/has, pa•Guanabara
letós, palas, penhoar, pulover, pelariam,
peugas, ponches, polainas. O urou. PU.
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
rcbe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, atolas ou alada.
Miar, toucas, turbadtes, ternos, uniformes e Vestidos
Térmo a.' 645.833, de 12-6-196 4
Malharia Salomão Ltda.
São Paulo

Classe 32
Para distinguir um conjunto musical
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário% - Térmo n.9 645.828, de 12-6-1964
José Carvalho Sobrinho
e roupas feitas em geral: Agasalhoa
aventais, alparcatas, anáguas. blusas,
Pernambuco
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casáçâo, coletes, capas. chales
aFt AZA BRANCA'
Classe 33
cachecols, calçados. chapéus, cintos
Titulo de Estabelecimento
cintas; cosnbi riaçUs. carpinhos, calças -indústria braslleirà
de senhoras e de crianças, calções. cal615.820,
de
12-6-1964
9
•rmo n.
ças. camisas, camisolas, camisetas,
Classe 41
Adherbal Carneiro Ribeiro
cuecas, ceroulas. colafinhos, cueiros,
Café em grão, torrado e moido
Guanabara
saias, casacos, chinelos, dominós, adiarpes. fantasias. jardas para militares, coTérmo 12.9 645.829, de 12-6-1964
legiais, fraldos:Aalochas. gravatas. gor.
Randro Almeida Gama
-roa, logos de 'Sugeria. jaquetas. Jaqula.
Garanhuns
luvas, ligas. lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, paAGUARDENTE GENUINA
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
Classe 33
penas, ponches, polainas, pijamas, pu.
brasileira
Titulo de Estabelecimento
^ nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre. roupão. sobretudos,
12-6-1964
ermo n.• 645.821, de Ribeiro
surrares, shorts, sungas, stolas ou slacks,
. . Classe 42
Adherbal Carneiro
tufar, toucas, turbantes, ternos, uniAguardente
Guanabara
tormes e vestidos
Térreo
n.°
645.830,
de 12-6-1964
Tèrrno e! 645.825, de 12-6-1964
Ivo Ten6rio de Albuquerque
Metro Radiobraz S. A.
ilranhuue
São Paulo

•

Térmo n.9 645.832, de 114- 1964
Confecções Landinis Ltda.
Guanabara

'CRED 1013RAZ•
ERAMEMA

I T AI

•

indtístria brasileira"
Classe 42
Vinho composto de jurubeba
Têrmo n.• 645.831, de 124-196-'
Platinados Sul Ltda,
Pelotas

' Classe 8
Para distinguir: Aquecedores, aquecedo•
rei automáticos,, aparelhos para moer
U
carne, aspiradores de pó, aparelhos elé.
tricas para lavar, acendedores elétricos
aparelhos picadores de carne e legumes indlistAa braálleika
aparelhos fotográficos a ni r/ificadn-es
Classe 8
de som, aparelhos aciisticos. aparelhos
Platinados

Indústria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário
e roupas feitas em geral: Agaseabas
aventais, alparcatas, anáguas, duma
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douras, bonés, capacetes, cartola*, cars.
puças, casadio, coletes, capas, chalres
cachecol., calçados, chapéus, clube%
cintas, combinações, carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças, calção, cal.
ças, camba., camisolas. camiseta"
cuecas, ceroula, colarinhos, cueiros.
saiu, casacos, chinelos, domin6s, achar.
pes, fantasias, farda,, para militara, eo,
legiais, fraldas, galochas, gravatas, goe.
roa, jogos de /ingeri" Jaquetas. leoudin
luvas, ligas, lenços, mantes, meia&
maiô*, mantas. mandriao, manilhas, pe.
let6s, palas, penhoar, pulovar. peladura
peugas, ponches. Polainas. Pijamas*
pe.
Mos, perneiras, quimano*, regalos
robe de chambre,- roupão, sobretudos
ata teres, *horta, arrugas, atolas ou gladie
Euler, toucas, turbantes, ternos, un1
formes e vestido.
Termo n.9 645.834, de 12-6-1964
iiomboniere Chorro Lida.'
•

São Pauo

CH01140.,
nwsrmA, MACEM
Classe 41
Para distinguir: Balas, Chocolates, noasboas, caramelos, drop. • mamai

Térmo n.° 645.838, de 12-6-1964
(Auto-Clube» — Mecânica de
Automóveis S. A.
Guanabara

"Utodif.ege
-

Indústria Brasileira
Classe 21
Veículos e suas partes Integrantes
Termo n.° 645.837. de 12-6-1964 .
Otica 4. Centenário Ltda.
Guanabara

4: Centenario
Indústria Brasileira
Classe 8
&talos, binóculos, lentes, máquinas fotográficas e cinematográficas
Termo a" 645.838, de 124-1964
Box-Door Metalúrgica Ltda.
Guanabara

2,otx-0404
' Indústria

Outubro ee 1954 .38031'
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Classe 16
Esquadrias de alumiai ° para box de
banheiros
Termos na 6411.810 e 645.840, de
12-6-T064
Comrrcial Industrial Agro.
CABA
Pecuária Brasleirs Argentina Ltda.
uanabara

fru, ovas, pies, pralinés, pimenta, pós

para pudim, picles, peixes, presuntos,
patês e petit-pois, pastilhas. Pizzas, p wcline, queijos, rações balanceadas para
animais, requeijões, tal, angu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, Balames, *opas eulatadas, sorvetes, suco de tomate e de
frutas, torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões, Mucinhos e vinagre

Timo a.* 465.847. de 1548
Antoine Chirla Ltda.,
São Paulo

?BORRO

Gaçao1,

Térmo a.° 645.841, de 12-6-1964
Industrial Triângulo Ltda.
Paraná

PEDALAN

oDUSTRIA ausruzi,

Virmo a.• 645.853, de 15-6-0
Peças Panela Ltda.
Sllo Paulo

11.1etro Auto

.

Potnrui.

Ind. Brasileira.

Classe 8
Acumuladores, bus mas, bobinas, cora
densadores, chicotes para automóveis,
fusiveis, mostradores, manómetros, madidores, terminais para baterias e vo/timetros
Termo a.° 645.854, de 15-6-61
Indústria de Móveis "Araucaria" Ltda.
São Paulo

Classe 48
ARIXTCARI4
MI. .t3ra53. 1131 Tté
Óleos essências para aromatização de
produtos de toucdor
Indústria Brasileira
C.1.11.: 4J
Terra° n.° 645.850. de 15-6-64
Móveis em ger.' de metal, vidro, de
Classe 49
Metalúrgica Tobler Ltda.
Veloçipede com três rodas concêntricas,
aço, madeira. estofados ou alo, bselts.
São Paulo
para fins desportivos
ave móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
Uma a.' 645.842, de 12-6-1964
asada', almofadas, acolchoados para
T OB LER
João Giann:n1
móveis. bancos, •balo3es, banquetas,
Ind.
Brasileira
São Paulo
bandejas, domiciliarai, berços, biombos,
N
Classe
cadeiras. carrrinhos para chã e café
Aço em bruta. aço preparado. aço conjuntos para dormitórios, cionlunton
doce, aço para tipos. aço fundido, aço para sala de jantar e sala de visitas,
oarciaknente trabalhado, aço pálio, aço conjuntos para terraços, jardim e praia.
refinado, bronze, bronze em bruto ou conjuntos de armários e gabinetes para
parcialmente trabalhado, bronze de copa e cozinha, camas, cabides, cadeiras
manganês, bronze em pó. bronze em giratórias, cadeiras de balanço, caixa
barra, em fio. chumbo em bruto ou de rádios, colchões, cokbees de molas
parcialmente preparado. cimento me- dispensas, divisaes, divans, discotecas,
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
madeira, espreguiçadeiras, escrivanltrabalhado. couraças. estanho buuto ou de
estantes, guarda-roupas, muna.
Classe 50
parcialnaente trabalhado. ferro em bruto. alma
mesinha* para rádio e televiColetores de águas pluviais para
em barra, ferro manganes, ferro velho, mesinhas,
são.
=siam
para televisão, molduras
jearlas de veiculo&
gusa cal bruto ou parcialmente traba- para quadros, porta-retratos,
poltronas,
lhado, gusa temperado. gusa maleável, p
Tarmo a.° 645.843, de 12-6-1984
laminas de metal, lata em hálha, latão oltronas-camas, prateleiras, porta-cha.(Prorrogação)
em falha. latão em chapas, latão em péus, sofás, sofás-camas, travesseiros a
S A.
vitrines
Cortanie Franco Brasil(
vergalhaes, ligas metálicas, limalha*
magnésio. manganês. metais uno trabaSão Paulo
Têrmos as. 645.855 e 643.856, de
lhados ou parcialmente trabalhados. na•
15-6-64
tais em massa. metais estampados,
"Esnilplast" Indústria de Móveis a
fRORROGggj
•
metais para solda. níquel. zinco
Materiais Plásticos Ltda.
Termo n.° 645.851, de .15-6-64
São Paulo
(t4;t0C0
Metalúrgica Pirinalca Ltda.
Pall'n

O

Pua ri.IIÇá
- Ind.. Braa 1 eira

Ind. !geleira

Uar.se 18
Jasse 19
Para distinguir: Artefatos de material
Animais vivos inclusive aves, ovos em
plástico e :Mon; recipientes fabricado@
ClaStse S
geral. inclusive do bicho da séda
Aço em bruto. Ntçb preparado. aço de material plastico, revestimentos coa.
Classe 41
doce, aço para tipos. aço bandido. aço faccionados de substancias aahmais.
Para distinguir alcachofras, aletria, alho.
Classe 35
parcialmente trabalhado. aço pálio, aço arrais ou vegetais armações para ócuaspargos, açucar, alimentos para aniCouros em geral
refinado, bronze, bronze em bruto ou los bules, bandejas, argolas, açucareimais, amido, amendoim, ameixas, amênparcialmente trabalhado, bronze de ros, bases para telefones, calda*, ba.
doas, araruta, arroz, atum, aveia. ave- Tèrmo n.° 645.844; de 12-6-1964
azeite. azeitonas. banha, bacalhau. Aherbal de Souza. Hél'a ratriota da manganh bronze em P ó. bronze sza ciaa bolsas, cajteiras, chapai, cabo*
barra. em' fio, chumbo em bruto oat para ferramentas, e
batatas, balas, biscoitos, bombons, bolacruzetas,
Silva e f1s"0 Lou eriço Nesti
parcialmente preparado, cimento me- caixas e ,saquinhos utensilioa,
chas, baunilha, café em pó e em grilo.
para acondicionatálico.
cobalto,
bruto
ou
parcialmente
caraarao, canela em pau e em pó. cacau.
mento de alimentos, caixas de material
trabalhado. couracas. estanho buuto ou Plástico
careta chá, caramelos, chocolates. coapara baterias, coadores, copo"
Parcialmente
trabalhado,
ferro
em
bruto.
feitos, cravo, cereais, creme de leite
conteres conchaa, cestos paem barre, ferro manga...nes. ferro velho. canecas,
.eremes alimentícios, compotas, cangica.
gusa em bruto ou parriahnertte traba- ri mio cestinhas, capas para albinia,
coalhadas, castanhas, cebola, condimenlhado. gusa temperado. gusa maleável. rabeca, cestos, castiçais para veias, cal.
ka para alimentos, calorentas, couriços
laminas de metal, lata em fdlha, latão nas plásticas para guardar objetos, desdendê. doces, doces de frutas. espinafre.
em falha. latão em chapas. latão em camo para pratos, copos e :apinhas de
essências alimentara, empadas, ervilhas.
vergalhães, ligas metálicas, limalhas. plástico, caixinhas de 'plástico para soramovas, extrato de tomate, farinhas aliClasse 41
magnésio, manganês, metais não traba- vetes, colherlahas. garfinhos (arminhas
mentícias, /lavas. fécula, flocos, fare- Mel, bananas, alpina, batata dface, miloh. lhados ou Termalmente trabalhados, me- de plástico, discos de mesa, magoa palo, fermentos, feijão, figos, frios, frutas mamão, laranja, abacate, tangerina
tais em massa, metais estampados. ri óculos embalagens de material
dicas e naturais, cristalizadas, alicate.
tico, estojos para objeto.. ..pumas de
metais —
para solda.
—.
_. Maur!.
. _ zinco
Temo n.° 645.845. de 12-6-1964
goma de mascar, lagosta, gorduras, granavio:, esteiras, enfeites para automóTermo
a.°
645.852,
de
15-6-64
nulos. erva doce, erva mate, hortali- Adherbal de Souza. Hélio Patriota da Estoril Transportes e Turismo Ltda. veis, massas anti-ruidá amoedou, 46
Suba e Hélio Lourenço Nati
ças limas, leite condensado e em pó,
pratos, lunla, formas para doces. fitas
São Paulo
Guanabara
•
legumes em conserva. lentilhas, linguiisolantes, filmes, fios de celulose. fecho.:
ça, louro, massas alimenticias. 'mariscos,
para bolsas, facas, guarnições de mesa..
. IISTORIL
manteiga, margarina, marmelada, tuaguarnições para hquidificadoni e para
Ind.
Brasileira
carrão, massa de tomate, mel, melado.
batedeiras, guarnições de material plásmate massas para mingaus, molhos, motico para utentl/los e rabiaras. galeriaa.
adue 33
Pa
para cortinas, laminado. p.tiettees
Clames 19 e 41
. faseou. mostarda, mortadela. noz-mossa.
1Trassporte de passageiro e mercadorias cheiras, manteguetras. malas, pus iadAfts
4a. nozes, .palos, ditos comestíveis, oe
Taxai° da W.stabefeeimento

Indústria Brasileira

Sitio Guararema

‘;,
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Térnio n.° 6-15.871. de 15 - 6 - 64
para Móveis, pedras pomes artificiais. carrinhos para bebes de matéria plasti na, irrigaciotes para a medicina. gr-na
Abrahatn
pulseiras para relógios, protetores para ca, chapas de matéria . plaitica para im- pos para soturas, lima pula ossos, ta
Sio
noetas, deite' -as para
awdicala
documestos. placas. rebite& raiinhas, re- pressão, cimento de amoceoa, colas focipientes, suportes, saleiros c&xis. tije- tigráfieas, colas de encadernador co.
Termo n.' 645.866. cie 15-6-64
las, tubos para seringas. trav aas, va- !heras de matéria plástica. chupetas e'
Hear.qi.a.
JUSSLIIL§AL.0
mamadeiras
de
m.it.iriai
pla.stii.o.
comilhames, vasos. xicaras. coas a trio.
para borracha ou v dros. pasta adesiva postos vegetais ittlpe.':n1:(1%.eis para tecipara correias, pasta e pedras paca aliar dos. ccordel de tripa, correia de lona
11.0. EIMESI DE
Classe 13
esmeril, rebolos, adesivos para tacos com borracha, ebonite. enfeites s maTítulo
TRÁNSPORTES
• ladrilhos, e colas ai3adas nas indús. taria plástica para automóveis. esperRODOVIARIOS
Termo
n.°
645
.872, de 15-6-A4
macete refinado. espon jas, espuma de
mias
Abraham Miller
mar manufaturadas, estoraque inanuta.
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de turado, guarnições da material plastico
Classes: 21 e 3...s
aço, aadeira. -tstc.fados ou não, inclu- para automóveis tacos de mate: ia plásTitulo
sive móveis ara zscritórios: Armários, tica, feltro de crina para cadeira, bilros
"BANCO DA
Teimo n. 5 645.867. de 15-6-64
armários para banheiro e para roupas de esponja, fita isolante, fõlhas , isolan__ra.ie a S
Regarnuto S. A. Artes n
usadas, almo çadas, acolchoados para tes de skbstâncias sintéticas, gartos de
Sã.) Paulo
móveis, bancos, balcões, banquetas. matéria plástica, glisten, goma para chaClasse 3
bandejas, domiciliares, berços, biombos. peleiros, guarnições de celuloide para
Para distinguir: produtos farmacêuticos
cadeiras, carrrinhos para chá e café arreios, isoladores para mesas, mirra, paBEGALUTO
em geral, remédios, alcoolatos, alcolatuconjuntos para dormitórios, conjuntos litos de penas, peliculas de celuloide
Ind. Brasileira
l ras, bit:multaras, cremes, pastilhas, cap.;
para sala de jantar e sala de visitas, virgem resinoides. preparados sangue,
sulas. comprimidos, drágeas, elixires,
conjuntos para terraços, jardim e praia, cristalizado. sucos de plástico para em(atrasos. emulsões essências, grânulos,
Ciassc
conjuntos de armários e gabinetes para
linimentos, oleotos, pomadas, pastas,
balagens e torneiras de celuloide
Impressos
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras — _
pós, pílulas, coros, soluções injetáveis,
Termo n.° 645.862, de 15-6-61
Temo n.° 645.868. de 15-6-64
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
soluções em geral, solutos, vacinas, xaFasa Industrial S. A.
Bar e Lanches "Fim-Puni" Ltda.
de rádios, colchões, colchões de molas
ropes e outros preparados e substâncias
dispensas, divisões, divans, discotecas,
para serem usados nas farmácias e
1).)ak)
ç'• P-aln
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani.
_..__. medicina
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas
Temo n.° 645.873, de 15-6-64
FÁS/ mesinhas„ mesinhas para rádio e televiInd. Brasileirz
M. Almeida S. A. Engenharia CrienérINDUSTRILL S/11,
são, mesinhas para televisão, molduras
eio e Isdústria
I
para quadros, porta-retratos, poltronas,
SI .,-) P:- .. 1
Classe 41
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaLanches
de:
mortadela,
salame, pie
péus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
Termo n. 5 645.863, de 15-6-64
sunto, queijo,_ salsichas e churrascos
vitrines
Hospital Ribeirão Pires Ltda.
- --iliNM ASA"
São Paulo
Termo n.° 645.869, de 15-6-64
Termo n.° 645.857. de 15-6-64
"-Lanches
Alameda
r
Churrascaria ''Rio" Ltda.
Sio Paulo
São P,.!,1..)
IIOSEIT44,
Classe I
RIO
RIBEIRLO PIRES
Para distaiauir terragens e ferramentas.
Ind. Brasileira
Alicates, alavancas. arruelas, arrebites
~341
10. ) ;
ind. DraSlieira
argolas. aldraves, armações de metal.
41
Ttulo
abridores de latas arame, aparelhos de
Churrascaria
Classe 41
Termo n." 645.864, de 15-6-64
chá e café. assadeiras, açucareiros, apaLanches
de:
mortadela.
salRme.
presunTermo n." 645.858, de 15-6-64
illima
Produtos
Agrícolas
Ltda.
Bs
relhos para lavatórios. arandelas, aresto,
queijo.
salsichas.
e
churrascos
Malharia Victor Ltda
S5n Pauln
_
_ tas, aros. almofadarises, amoladores.
S.
amoladores de ferramentas, alças para
Termo ri.° 645.870, de 15-6-64
Kassas — Materiais de Construções ancinhos, brocas, bigornas baixelas
ira
u
sfC
nct.
fra
B
I
'VICTOR
bandejas. bacias. bomhorderes. baldes.
São Paulo
Ind. Brasileira
borboletas. baterias. bases de metal. bra
çadelras, bules. bisagra, buchas bainha
Classe 41
para facas, baterias de cosinha colhe'CANSAS
•
Cias ia 36
Arroz. feijão, soja, cebola, alho. batata.
de pedreiros, cadeados, correntes. cabi
Ind. Brasileira
Blusas, casacos, saias, calças para sefarinhas; café e rações
des. chaves de parafusos. conexões para
nhoras e crianças
Termo n.° 645.865. de 15-6-64
Piii1.,-e meias
encanamentos, caixas de metal para
Classe 16
Hospital Ribeirão Pires Ltda.
Termo n.° 645.859, de 15-6-64
portões, colunas. canos, chaves de lenPara
d
stinguir:
Materiais
para
consaru.
S5-) Pa,11;)
Cristal — Color Decoradora de Vidros
da, chaves inglesas, cabeções. canecas.
ções e decorações: Argamassas, argila copos. eachepots. centro de mesa, coLtda.
areia, azulejos batentes, balaustres, blo- queteleiras. caixas para condimento de
São. Pt')
RIBEIRIO PIRES
cos de cimento, blocos ara pavimenta- alimentos, cadeados, caldeirões, caçaroInd.
Brasileira
CRISTAD-Ogwa
çâo. calhas cimento, cal. cré, chapas las, chaleiras, cafeteiras. condias. coaInd. eras letra
isolantes, caibros, caixilhos, colunas, dores, cuscuseiros. cabides de metal.
o
Ct. '
caixas de ferro. cruzetas. curvas,
ela:. e ai.
;,licas. chapas para coberturas caixas dágua • cabos,
Para
distinauir•
Agulhas
hioialt
àixas para cobertuas. caixas dágua. cantoneiras, chaveiros, canivetes, chaveImpre.S.508
de
agrafes, algodão hidrófilo, aparelhos
ca xas de descarga para etixos. edifica- venas, cremones. cadinhos crivos. chanTermo n.• 645.860, de :5 - 6 -64
Raio X aparelhos para surdez, atadu- r:0es remcldadas. estia:l eu. emulsão de fradores. cassinetes, cabos. chaves, chaFasa Induserial S. A.
Dto
ras de gaze. bandagens, bisturis.
base asfáltico estacas, esquadrias estru- ves para porcas circulares, chaves SorS. Ç),,,,
css para dentistas, cimento dentário, co- turas metálicas para construções, lame- quimétrica. correntes para 'chaves, coilheres para dent istas, dentes artificiais las de metal, ladrilhos, lambris, luvas chefies. chaves para porcas. distintivos.
11.51
d
latadores cirúrgicos equipas cirúrgi- de junção lages. lageotas. material iso- dobradiças, descanso para talheres, praInd. Brasileira
cos, esmaltes para drntes, especulos, es- lante contra frio e calor, manilhas. mas- tos e copos, enxadas, esferas engates.
•
terilizadores, estiletes. estetoscópios, es• sas par revestimentos de paredes, ma- enfeites de metal, estribos, espátulas.
.
ImpreNsos
tirpa-nervos, estojos para instrumentos deiras para construç&s. mosaicos, pro- estofos de metal para carimbos, eixos.
cirrgicos. esparadrapo.. ferro de opera dutos de base asfilt co produtos para expandidor para tubos. estruturas metáTermo n." 645.861, de 15-6-64
"Incoflex" indústria e Comércio de ção, formões ara dentistas, gaze hiclró «ornar impermeahnizantes as ar gamas- licas, escarradeiras, espremedores, espufila, goivas para icirurgia. lnhaladores, sas de cimento e cal, hidráulica, padre. madeiras, formões. foices, ferro para
Flexível Ltda .
luvas para a medicina, .-obturadotes ci• milho. produtos betuminosos. impermea- cortar • capim, ferrolhos. facas facões.
„ São
rúrg cos, pós para dentaduras pessários hilizantes. líquidos ou sob outras formas fechaduas. fruteiras, funis. fõrinas para INCOPLEX
embadas e pudins Ranges,
porcelanas para obturação dentárias. "ara revestimentos e outros como nas doces, bolos,
Ind. Brasileira
furadores. ferramentas cortantes
pinças para a medicina, raspadores pa- .onstruçOes pers anas, placas para pa- •fivela,
perfurantes para marceneiros, fechos
ra dentistas. resina acrilica ara uso den- vimentação. peças ornamentais de ci- de metal. ferraduras, forminhas. fitas
tário. sacos ara água quente, sacos pa- mento ou gesso para tetos, e paredes de aço. ganchos quanições de metal.Classe 28
Para distinguir: Artefatos e produtos ra gelo, seringas rinodérrnicas sondas papel para forrar casas, massas anti garfos, ganchos para quadros, grampos
etsl ist« substâncias para ortese dentaria, se- - uidos para uso nas construções, par- para emendas rir correias, grades para
acabados de origem aninell,
mineral não incluídos em outras clas- ringa para • lavagens camas, armários, queias, portas, portões, pisos, soleiras fogões e geladeiras. grelhas, galheteiros,
banquetas e mesas ara operações e para portas, tijolos, tubos de concreto gonzos. grossas garrafas, ilhoses„
ses, artefatos de substâncias quimicas
no incluidas em outras classes: Ador- para curativos, padiolas, placas para telha, tacos, tubos de ventilEiçâo. tan- lhos, jarros, limas, lâminas Ilcoreiros.
caretas, culheres cortantes, calca- ques de cimenta .vigas, vigamentos e latas Ivas, linuguetas, leiteiras macha- •
nos de ambar e de chifre, barbatanas de ossos,
diabas, molas paar portas. martelos
vitzde
‘almia, capas de crina para colchões, dores, drenas, espátulas para a tnedici-

pktlp
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Térnio n,° 645.878, de 15-6-64
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas,
Perfumaria Dr, Poucrier Ltda,
morsas. machetes, mantegueiras. malhos,
São Paulo
navalhas. males, puas. pás, paairetas.
pregos, ponteiros. parafusos, porcas,
pratos. porta-gelo. poseiras, porta-pao,
DR.FOUCRIER
porta-joias. paliteiros. panelas, puxadoInd. Braaileire
res. placas, pregadores, porta-esponjas.
peneiras, pinos, plainas. perfuraieiras,
Classe 48
pires. pinças. panelões, porta-copos e
Artigos de perfumaria e toucador
garrafas. passadores de roupa. presi.
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
Têrmo n.° 645.880, de 15-6-64
rebites, reduções, recipientes de metal, Anui — Implementos Agrícolas Narodizios. roncas de aço inoxidável, recionais Ltda.
gistros de aço inoxidável, registros,
São Paulo
serras. serrotes, sifões, saleiros, sacarrilllkan torquezes, trilhes, tubos, tubulações. tampões. travadeiras, telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras.
trancas, tramelas, talheres, talhaddras
tampas para panelas e caldeirões, tersinas, tachai, trens de cozinha, torradeiras, orinéas, vasos, vali/hamar, ver
mas, mandril de eapeneao, freza de
chanfrar, guia de freia de chanfrar.
vantoaas, maletas, baus para sacos de
viagem, ocra pastas, baknazes, cantos;

ANAC

para eatokse, colchetes para malas, cre.
voe, enfeites, fecho para pastas e para
malas, causadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes.
torniquetes e tubos de extensa°

I MARANHENSE

IND.BRASLE

Classe 41
Para distinguir: Bebidas alcoólicas e
fermentadas; aguardente, anizetes e aperitivos, bagaceira, batida, cachaça, cervejas, conhaque, vinhos espumantes,
fernet, bebidas alcoólicas de frutas, genebra, gengibirra, gin, lcirsch, kümel,
kvas. licõre_s, rhum, Stout-Ale, tafiá,
uca, wisqui e vodca

roças, carocerlas, abusais, chapas aiscalares para veículos, cabos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção, dealigadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e assa corça,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, /aulas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedala, Pantões,
rodas para bicicletas, raios para badaletas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veículos, sekns, tricieles, tirantes para veiculas vagões, velocipedea, vareios de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Têrnio n.° 645.882, de 15-6-64
Farmácia Santa Maria (loretti
São Paulo

mostarda, mortadela, nós moscasla, no'
sei 61403 aomestiveis, ostras, ov....2.á
pies, paios, pralinas, panenta, pós pua
Pudins, pickles, peixes. presun t os. pê*
tês petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões. sal, saau. sardaihas,
sanduichea, salsichas sulnmes sopas ca.•
latadas, sorvetes, ,,ta.os de tomates e de
frutas; torradas. tapioca, sawasas talharim, tremoços, tortas. toftan para atir
mento de animais e aves. to;-:t43,

-st& MARIA GORCTTr

'Irmos as. 643.890c 615.8111, dle
15-6-64
Benjamin Escher
São Paulo

eRASILEIRA

IND. BRASILEIRA

Lia Fm, .
Máquinas e utensilios para serem uu.
dos exclusivamente na agricultura e
Tênrno n.° 645.874, de 15-6-64
horticultura a saber: Arados, abridores
Triangulo Automóveis e Representações de sulcos, adubsaleiras, ancinhos mecâSão Paulo
nicos e empilhadores combinados
Classe 21
arrancadores mecânicos par agriculta
Automóveis
ri, batedeiras para cereais, bomlaas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
Termo n.° 645.875, de 15-6-64
Oficina Eletro Mecânica Sulina Ltda. ceifados para afloz, charruas para agricultura, cultivadores, debulhadores
Rio Grande do Sul
destocadores, desentegradores, esmagadores para a agricultura. esearrificado.
SULINA,
res. enchovadeiras, facas para máquiInd. Brasileira
nas agricolas, ferradeiras, gadanho&
garras para arado, grades 'de diacca
Classe 8
oudentes, máquinas, batedeiras para
Aparelhos elétricos
agricultura, máquinas insetifugas, máTermo na" 645.s -, . de 15-6-64
quinas vaporizadoras. maquinas de
Engenho de Arroz Campinhs
mungir. máquinas iiveladoras de terra
S ta C. wina
máquinas perfuradoras para a agricultura. rnquinas de plantar. motochar
C AMPINHA
ruas, maquinas regadeiras. máquinas de
Ind . Brasileiraroçar, de semear para sulfatar de
tosquir de triturar, de esfarelar terra
para irrigação, para matar formigas e
Classe -I I
outros insgtos para burrifar e pulveri
Arroz
zar desinfetantes. para adubar, para
Tèrmo n." 645.877, de 15-6-64
agitar e espalhar palha, para milhar
Ito Motor Lida,
algodão para colher cereais. maquinas
Parini
amassadoras par fins agr1colas de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para se1 T grasileir;
mear e culturar, de desbanar, para enLnd .
aliar máquinas e moinhos para forragens, máquinas toacadoras, ordenado.,
Cla.sse 7
Maquinas e implementos de agricultura res mecânicos, raladores mecanicos, rolos compressores para a agricultura.
e horticultura, bem como tratores
sachadeiras, semeaderas segaderaa soTermo n.° 645.879, de 15-6-64
cadores de terra, tosadores de grama,
Representaaões Maranhense Ltda.
tratores agr1colas. válvulas para
São Paulo
máqunas agrícolas
Têm° ri.° 645.881, de 15-6-64
"Refa" Mecânica de Precisão Ltda.
São Paulo

EF A"
IND. BRASIL EIRA
Classe 21
•
Para distinguir: Veículos e suas oártes
Integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, candnhonetes„ carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, canos-berços. carrostanques, carros-irrigadores, carros, cara

Outubro de 1064 3205

Classe 3
Como marca genérica para distinguir a
totalidade dos artigos da classe
Têrmo n.° 645.884, de 15-6-61
Castro Ci Holanda
São Paulo

44.0u,,,N94

tz.S4le;49‘;

0 c,

„Np

têm°
645.858, de 15-6. 64
'
-- Comércio frui ci , tria Ltda.
São Paulo

IGUASSIT
Ind. Brasileira
Classe 's
Artigos da clame

FARKACIA'.
SANT.4 CRUZ
Rio Q.Laro-Est.
de Sao Paulo
Classe 1
Titulo
Classe 1
Titulo
Tármo n.° 645.892, de 15-641
Benjamin Escher
Cie. Ltda,
São Paulo

ESCirEW
LTDA.

BE.NJAIUN

ÇO.

Nome comercial

' lasse 21
nulo de estabelecimento
Termo n.° 645.883. de 15-6-64
Bar a Lanches "Cova da Lu a " raia.
S:in P.,,,ln

"COVA 0A LUA"
IND..BRASILEIRA

Classe 41
Alcachofras, aletria, ao, aspargos.
açúcar, alimentos p ara animais, amido.
améndios, ameixas amendoim, araruta
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha:
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó. cacau, carnes, chá.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
cereais, cominho arem ede leite, cremes
alimentícios, croquetes, compotas. cangica coalhadas castanha, cebola. condimentos para alimentos, coloraates,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre. essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas. extrato de to.
mate, arinhas alimentícias. favas, féculas ?locas, farelo, fermentos, leilão,
figos, frios, frutas sêcas, naturais e cristalizadas; glicose, goma de mascar, gorduras. grânulos, grão de bico, gelatina.
goiabada geléias. herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite.
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro. massas alimentícias mariscos. manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate. massas para mingaus, molhas. moluscos,

Têm on.° 645,893, de 15-6-6A
Giancarlo Confecções Ltda
Minas Gerais

QIANCAR

CONFECÇRS

ch,

Ne 36 •
Titulo

Tèrmo n.° 645.894, de 15-6-64
Giancario Confecções Ltda,
Minas Gerais

~In& ~Mn

Classe 36
Insígnia
Termo n.° 645.895, de 15-6-64
Giancarlo Confecções Luta
Minas Gerais

GIANCAMJ0-''N

ONFECQ uES Una
Nome coraeraial
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Tinno n.° 545.896, de af-e -St
Salvador Bentivegna
São P:.u.0

zachecols. calçacios. c.bapeus. cintos, cia

tu. comnbutações, corpinhos, cal-„es as
senhoras e de crianças calções, calças

camisolas, camisetas cuecas, ceroulas
colarinhos. cueiro/. casacos, chinelos
ORROG A o o
Joaninos, echarpes. tantasias, tardas pa
ta militares e colegiais; traidas galo
ça
dias, gravatas, gorros, og.* de imge,
de, jaquetas leques, luvas. 1:10s, len,os. mantõs. meias. maiós, mantas. man
kilo. mantilhas, paletos, palas, per.:us
.Xnetstria Brasileira ar, peugas. puiover, palermas. poncnes
polainas, pijamas, punhos, perneiras
quinionos, regalos, robe de chambre
Classe 32
Para distLsguir: Uma revista impressa roupão, sobretudos, saiba. suspensorios
ta, sungas. atolas. soutiens. 'ladra
atar. toucas. turbantes, ternos, niturmes
Ulmo n.° 645 .897, de 15-6-64
Salvador Bentivegna
saída de banho. andaliaa. sweater chorSão Paulo
e vestidos

D 51
•Panjuvenit

Termo 11.9 645.905, de 15-6.64
Waldorniro !intuiu°
São PLII

-PRO RROGAÇÃC

Termo n.o 645.902, de 15-6-64
Alves. Azevedo S. A. Comércio e
Indústria
São Paulo
tRORROOKAG

trIPIstrii

Brasilaira

Termo n.° 645.910, de 15-6-64
Manufatura de Tapetes Santa Helena
S. A.
São Paulo

Case 2
De furnadores
Termo n.° 645.907. de --1-5--6-64
Isdústria Paulista de Porcelanas
"Argilas" S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

•fifuttha

enfastiai iessit,in a.s

Termo

645.900. de 15-6-64
• Marcenaria Ruoli Ltda.
Guanabara

À

Termo n.° 645.903, de 15-6-61
Tinturaria e Estamparia de Tecidas
Fernandes S. A.
São Paulo
PRORRO6AÇi0
'Md e Estoparia de Tecidos

itaideli

Nome comercial
Temo n.° 645.904, de 15-6-64
Pasta Mundial Ltda.
São Paulo
...

PR OR R 06ACÀ.0
•

-

Indústria Brasileira
Classe 40
Artigos da classe
t . Termo n.° 615.90, de 15-6-64
Malharia Abruzzl Ltda.
São Paulo

ABRUZZI
Indústria
Braailei rti'
I
;

Classe 41
,Nra distinguir: Cera para soalhos

a' 645.906, de 15-6-64
Tecidos Buri S. A.
São Paul"

Mamo

Us.(se. 36
Para distinguir: Artigos de vestuarica
e roupas feitas em geral. Agasalhos.
aventais. alpercatas. untou. blusas ,

PROP"WACÃO
" DIA DO FREGU13.

doures, bonés. capacetes, cartolas, cara-

Classes: 22. 23, 24, 31, 34. 36 e 37
Expressão de propaganda

botas. botinas, blusões. boinas. baba.)

PÇ" cassa% coleta, capai doia,

Termo n.° 645.912. de 15-6-64
Cia. Industrial Carbonos e Fitas S. A.
São Paulo

Classe 41
Manteiga

Marcenaria

'

•Termo s.' 645.911, de 15-6-64
Feigenson S. A. — Indústria e
Comércio
São Paulo

Classe 8
Frase de .propaganda

peltNE131r@l.fifi
•

Nome .comercial

Nome comercial

- QUE COMPANHEIRIO!...

°

Ruoli Ltda.

PRORROGAÇÃO
MANUFATURA DE TAPETES
SANTA HELENA S/A,

PRORROGA010 •
NA ESTRADA OU MA CIDADE,

Termo n.• 645.898. de 15-6-84
rt---•acios Antonio Vasconcelos
•
Maradei
São Paulo

Termo n..° 645.899, de 15-6-64
Marcenaria Ruoli Ltd,
Guanabara

Ti

Classe 32
rara distinguir: Revista

Classe 32
Para idistisguir: Uma revista Impressa

Classe 8
Parat distinguir: Rádios transistores,
acessprios de aparelhos elétricos e rá.cflos,, inclusive válvulas, lâmpadas, to, [nadas, fios e soquetes

Termo a.' 645.909, de 154-64
Sindicato do Comércio Atacadista d•
Tecidos Vestuários e Armarinhos
de São Paulo
São Paulo

ia

"11

•

0.ituSro de f/C1.

Classe 16
Para d.stinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos batentes, balaustres, blo•
cos de cimento, blocos ara pavimentação, calhas. cimento, cal. cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas ,sara coberturas, caixas dagna,
caixas para cobertuas, caixas dágira,
caixas de descarga para eixos, edificacões remoldadas, estime% emulsão de
base asfAltico. estacas, esquadrias estruturas metálicas para construções, lamaias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. !ages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilha*, massas par revestimentos de paredes, madeiras para construções. mosaicos, produtos de base asf4Itco. produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedrabilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções. pers anas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes,
oapel para forrar rasas. massas ant."ruidos para uso nas construções. parquetas, portas. portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento v gas. vigamentos e
vitres
645.908, de 15-6-64
Termo
• Ramon Ubeda Perell6
São Paulo

PRORROOAÇXO
rC IA.INDUSTRIAL CARBONOS

jaTA4 S/A.

Nome comercial
Tetra° n.° 645.913, de 15-6-64
Móveis Lafer Ltda.
São Pauto
PRORROGAÇÃO

LAFER
rIN.DU &TRU BRAS r g'

°

Classe 34
Para ausunguir: Tapetes, cortinas. passadeira% capachos, linóleos, oleados, encerados. panos para assoalhos e paredes
Termo n.9 645.914. de 15-6-64
"Slvam" — Companhia de Produtos
Para Fomesto Agro-Pecuária.
São Paulo
a
PRORROGAÇÃO

AVE wira
INDÚSTRIA BRASILEIRA

URI RAMA
Classe 2

Classe 8
Para distinguir uma preparação qui.
Para distinguir: Aparelhos de fotogra- mias integrante vitaminico proteinico mifia, cinernatógrifia, instrumentos de óti- neral que estimula o desenvolvimento e
ca, aerofotografia, televisores e apare- produção dos ovos, previne a cura de

lhos eletr.:tilem

moléstias vitaminicas
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Termo as 05.915.
S. A. abriam

/Ur

São Paulo
. P RORROGACW

•

Ténno n. 645.919, de 15-6-64
Bruno 8 Prado Ltda.
•
São Paulo

1 óao.iøz c)

Dadrietrlo Braelleire

Classe 42 .
Aguardente, anis, aperitivos, bagaceira.
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; Sernet; genebra gengibirra,
gin, gingen ldrscI2, kummel; licores;
maarsquinhow. nectar; pipermitn, ponches; rum; suco de frutas com álcool;
.
vinhos, vodka e whisko
.ioDIVITIKI ~asa.
Tértno n. 645.920, de 15464
Madesco-Glogowsld e Wolff S. A.
Máquinas
e Acessórios Para Indústria
Classe 39
Textil
Para distinguir: Copos ç espetai de
São Paulo
borrachas para freios
nano n.° 645.916, de 15-6-64
Cata Palchi S. A. — Indústrias
Comércio
São Paulo

(Seção III)

;uhmanckçíci
IPRESSURIZArá
Classes: 4, 11, 6 e 26

Expressão de propagande
Térreo a.

645.921, de 15-6-64

I,anifido Campineiro S. A.
Sio Paulo

gastes, fungicidas, glicose para fins
veterinários. guano, herbicidas,
das, insetifugos, larvícidas. microbicidas, medicamenta, para animais, aves
e pataca óleos desinfetantes e veterinários. petróleos sanitários e desinfetantes, papel fumegatório, pós inseticidas, paraticidas, fungicida* e detidatintes, preparacões e produtos íaseticidas, germicidas, desinfetantes e veterinários, raticidas, remédios para fins
veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins agrícolas,
horticulas. sanitários e veterinários,
sulfatos, superfosfatos, vacinas para
animais e hervas dadinhas
Classe 46
Aves e animais, venenos contra insetos,
AlVejantes, amidos, anil, água de lavadeira, água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixivia, lá de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para Hmpesa, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos. sabões em geral e sapontacos,
velas e velas a base de estearias,
sabões em pó, m flocos, esponjas de
limpeza
Termo s, 645.925, de. 15-6-64
Foles — Comércio e ,Exportaçáo Ltda.
São Pato

ionannusascro

Oleio ampidétrã
Classe 41
Para d'stisguir: Bombons, balas, confeitos, chocolates' caramelos, cacau,
doces d'e açúcar. pastilhas e torreei

Termo n. 645.917, de 15-6-64
Casa Falchi S. A. — Indústrias e
Comércio
São Paulo
•

Classes: 22, 2.3 e 24
Titulo
Térmo n. 645.922, de 15-6-64
Bruno 8 Prado Ltda,
São Paulo

, PIOriamó

[Indizetria

PRORROGAÇÃO

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti-

VENCEDOn
maus"
*INSIRA

vos. anis. bitter, brandy, conhaque, cervejas fernet. genebra, gin, kumel. licores, nectar, punch, pimpermint, rhum,
sucos de frutas em álcool, vinhos, ver.
muth, vinhos espumantes, vinhos guinados, whisky

Classe 41
Pua d'stisguir: Bombons, balas, confeitos. chocolates, caramelos, cacau.
doces c'e açúcar, pastilhas e torrões
_
Tèrmo • n. 645:918. de 154-64
Casa Faichi S. A. — Indústrias e
C.omércio
São Paulo
PRORROGAÇÃO

!

MALANDRO
INPUS1114 8RASILEIRil

Outubro de

1964

3801,e

pmeimem

Termos as. 645.923 e 645.924, de
15-6-64
Companhia Química Novobrás
São Paulo

Classe 15
Arterutos de cerâmica porcelana, faian-

ça, louça, louça vidrada e outros para
uso caseiro, adõrno, fins industriais e
artísticos, inclusive instalações sanitárias: aparelhos, de jantar, almtko, sobremesa, chã e café, bacias de latrina,
bandeiras de porcelana para candeeiros,
banheiras, bilhas para vinhos, botelhas.
botijas, bules, bidês, caçoila, para malho, canos de barro para fogão, colunas para jardim, xícaras, canecas, compoteiras, confeiteiras, cubos, descansos
para guarda-chuva, espremedores para
frutas, /unis, frigideiras de barro, alobos, jarros, jardineiras para jardim, lava
dedos, manteigueira, molheira, pedestais
de lâmpadas, pires, porta-facas, potes,
pratos, puxadores, receptáculos, saladeiras, saleiros, serviços de chá e de café,
taboletas, terrinas, tubOs, urinóis, vasilhas e vuoiss
Termo n. 645.926, de 15-6-64
Cerâmica Industrial Itapevi Ltda.
São Paulo

tonantes, anti-incrustantes e desincrusa
Untes para caldeiras, arsênico, acetona, acetato de chumbo, acetato de
cobre, acetato de amônio, acetato de
potássio, acetato de zinco, ácido bórico,
ácido oxálico, ácido nítrico, acido fea
n!co, ácido cítrico, ácido salicilico, áci‘
do benzóico, actol, água oxigenada, ag

albuminato de ferro, argirol,
arseniato de ferro, arseniato de potássio, arseniato de sódio, antimônio me.
tálico, amoníaco líquido, arenal, &bis!,
acetalilida, bálsamo de peru, bi-cloreSS
de mercúrio, bicloreto de mercúrio, bi.
fosfato de cálcio, bicarbonato de sódio,

bolus, a/ba, boridna, borato de sódio,
benzonaftol, benzoato de mercúrio, bica
tumose, bicarbonato de potássio, brei
FF, cola sintética, composições químicas utilizadas pelas indústrias, testeis e
pelos corturnes, corantes, minerais para
siso na indústria, creosoto para uso nas,
Indústrias, calcina, cal virgem, carbo•
nato de ferro, carbonato de magnésio':
carbonato de sódio, carvão vegetal
em pá, carvão ativo, caseinato de sódio,,
carvão animal, clanureto de mercúrio,
citrato de calcina, citrato de ferro,
dtrato de prata, citrato de potássro;
cloreto de amónio, cloreto de cal, cio-'
reto de cálcio, cloreto de magnésio,
cloreto de sódio, cloreto de potási:c,,
colargol, coiodio elástico, cremor de'
tártaro, cuprol, citrato de ferro, citrato
de quinino, citrato de ferro verde, car.bonato de amônia, cloreto de zinc,,,
carbonato de potássio, carbonato de
manganês, dermatel, desengraxantes
para niguelação, desoxidantes para tas-tais, desincrustantes para máquinas. en..
x6fre em pó, estearato de alumiai.),
essências de gomenol, essência de eu•
calipto, emolientei para remoção dt
tintas aplicadas, emulsionantes para
produtos asfálticos, esmaltes, ater, leni.
salll, formo!, fosfato de ferro, -fosfata
de tricálcio, fosfato de potássio, fosfato'
de sódio, fosfato de amônio, flui1os
Para freios, glicerinas, glicirofosfato
potássio, glicerofosfato de magné4i
glicerofosfato de sódio e cálcio, glicol,
glicose gornelinas, hidratos, hidrossulfitos, hermitor, hemoglobina em p6,
hipossulfitos de sódio, iodo metá!lco;iodureti de chumbo, iodurelo de ara -i
nico, iodureto de prata, Iodureto de ena
:cofre, feitio', iodureto de potássio. iaspermeabilizantes, ia-tolosfato de cálcio,
lacirina, lactato de cálcio, lanolina
Classe 2
Pata disünguir: Adubos, acidos sanitarios, águas desinfetantes e para %is sanitarios, spanha-moscas e insetos (dei
goma e papel ou papelão), alcalis. bactericidas, baraticidas. cúrapaticidas, creo

sol, creosotalina, creosoto, desodorantes,
desiufetartes, defumadores, esterminada-

res de pragas e hervas daninhas, esterelizadores, emtbocaçaes para animais enxertos, farinhas de ossos, fertilizantes
fospatos formicidas, fumigantes, fungicidas, glicose para fins veterinários,
Classe 16
iíOVOBRIS
Para distinguiu Tijolos, tijolos furadas, no, herbicidas, inseticidas, irisetifugolk.
microbicidas. medicamenta*
Indústria Brasiloirã telhas, manilhas, ladrilhos e mann a larvicinss
para animais, aves e peixes, ó leos deTermos as. 645.956 a 646.001, d
sinfetantes e veterinários, petróleos sa•
15-6-1964
Classe 2
aliados e desinfetantes papel fumega.
Brasillider de Seguros Ltda.
Substâncias e reparações quimitt..
todo. pos inseticidas, parasiticidas, hmSão
Paulo.
usadas na agricultura, na horticultura
giddas e desinfetantes, preparações e

I ? A-P Z V
Indtitatria Brasileira .

na veterinária e para fins sanitários
á saber: adubos, ácidos sanitários
águas desinfetantes e para fins sanitários, apanha-moscas e Insetos (de
goma e pfapel ou papelão), álcalis.
bactericidas, baratiridas, carrapaticidas.
cresol, creosotalina, creosoto, desodorante, desinfetantes, defumadores, exClasse 1
terminadores de pragas e hervas dani. Para distinguir: substâncias guknicas,

produtos inseticidas, germicidas, desin-

fetantes veterinários, raticidas, remediai
para qns veterinários, sabões veteriná.,

rios e desinfetantes, sais para fins agricolas, hortTculas sanitárics e veteriná.

rios, sulfatos superfosfatos, vacinas para aves c animais, venenos contra inse-s
tos, animais e hervas daninhas
). e

Casse 41
C • t;
Classe 3
Para distisguir: Bombons, baias, con- abas, esterilizantes embrocacões para usadas em geral nas indústrias, anilina& Substâncias guin:mas. produtos e prea.L
animais,
enxertos,
farinhas
de
OSSOS. absorventes, alcatrão, água raz, álcool, parados, para serem usados na medi- 1
feitos, chocolates, caramelos, cacau,
.4)
doces de açúcar, pastilhas e torrões fertilizantes, fosfatos,
funil- alusalnio em p ó, alvaiade, amua antide- cisa ou na farmácia, tais como, acero- e.uat
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na, adrenalina, aguardente alemã, bál- e freqüência, anemaxnetros, aparelhos lunetas, maçaricos de soldar, - caldear e linipeza e polimento, lixa, luvas e desamos beberragens medicinais, blcarbo- de televisão. aparelhos de ar condicio- cortar, magnatas, marcadores de passa- deiras de borracha para hospitais. limai
patos de sódio, cafeína. camomila, can- nado, aparelhos para ilmninaçao, inclu- gens,. medidores, medidores elétricos para osso, lancetas, massas Pláseleall
fora, cápsulas medicinais, cocaina. sive os considerados acessórios de vai- tracrosctplos, caisturadeiras máquinas para fins odontológicos, mascara* para
curare. elixires, emplastas medicinais, cuias aparelhos para anúncios maca- falantes mostradores para rádios, mi- anestesia, mesaa de operações: 'melai
estriquinina, éter sulfúrico, fortificante, nicas, aparelhos aquecedores e medi- crofones, máscaras contra gases; micró- contra varizes', mesas para curativos;
ilicerina, iodo, lanolina, laxantes, leite dares, aparelhos cromográficos, apare- metros, níveis, óculos, objetivas foto- ossos, Ponta de g utá-percba Para obtu;
de magnésia, purgativos, purgantes, lhos de barbear elétricos, aparelhos re- gráficas, pilhas elétricas • podómetrna rações de canais, porcelana, protetores
lanbrigueiros, magnésia fluida, sais de gistradores e medidores de distâncias, pluvieznetaus, pinos e tomadas, panela para seios, pincéis para garganta, pinças •orfina, narcóticos, novocaina, nós vea- aparelhos para purificar águas, apare- -de pressão, pilhas secas elétricas para anatômicas, ulmáo de aço, protetores,
Mica, óleos canforados de Nado de lhos de sinais lampejantes, aparelhos transistores, pistolas de pintura, plugs, porta . amáigamas, rotos cirúrgicos dl
bacalhau de rachara tinturas, extratos raguladores de gás, aparelhos de gal- painéis de carros, quadros distribuido- Ia de pau, ruge para desgaste dentária
vanoplasta, aparelhos didáticos, apare- res, pick-ups. para-raios, propulsores,
e infusões
Classe 11
lhos cinematográficos, aparelhos auto- queimadores de óleo, quadrantes e sex°asse 4
Substâncias e produtos de origem ani- máticos para acender e regular gás. tantes para observações astronômica, Ferragens e terramentas de toda aspa- .
mal, vegetal ou mineral. em bruto an aaarelho para separar café.. aparelhos refrigeradores, rádios transistorizados, cie, cutelaria em geral e outros Fatiga •
parcialmente preparados: Abrasivos em para. aquecer edifícios, aparelhos para refletores reostatos, relógios de ponto. ie metal não incluídos em outras ciasbruto, argila refrataria, asfaltico em experimentar drenas, aparelhos para de pulso, de bolso, de parede, desperta- blies; argolas armações de 'metal, abri- a
bruto, a/godaa em bruto, borracha em destruir insetos, aparelhos de ótica. dores, contadores e medidores de - quan- dores de latas, arrames lisos ou !arpa.
Alicates aldravas, arruelas, arre•
bruto, bauilta, benjoim. breu, cantora. aparelhos pulverizadores, aparelhos para tidade e volume, radiadores, rádios, rede graxa e óleo, receptores, 'dos. aparelhos de chã e café, assacielcaolim, chifres, ceras de plantas, ceras aquecimento de água, aparelhos gera- tentores
Vegetais de camauba e aricura crina dores aleiro-químicos, , aparelhos para regadores, automáticos, registros para ras, açucareiros, brocas, bigornas, bal. •
vapor, gás, água e outros líquidos quan- zelas, bandejas, bacias, baldes, bombode cavalo, crina em geral, cortiça mh recepção e reprodução de sons e soaiaparelho; automáticos elétricas de do não considerados partes de máquinas, ateres. bules, colheres para pedreiros,
• bruto, cascas vegetais, espato, ervas d33.
aparelhos paia espremer frutas reatores para luz fluorescentes, refrige- camisas para. cilindros e trilhos, cadea- ;
medicinais, extratos oleosos, estopas paa.sar,
e
'legumes,
de alta tendo. ração doméstica e industrial, registra- dos, correntes, tabules, caixas de metal
enxofre, fôlbas, fibras vegetais, flores aix.relhos deaparelhos
proteção contra acidenta; dores, resistências elétricas, reles, sor- rara catões, colunas, chaves, cremonea
secas, grafites, goma - em bruto, grana° de operarias, aparelhos aftadores
veteiras, sorveteiras elétricas caseiras, chaves de ara fusos, conexões para ar
em bruto, kieselghur, líquidos de olan
ferramentas, aparelhos distribuidores de soquetes, sinaleiros, sereias de alarme, canamentos,
canos de metal, chaves 'cla
tas, latex em bruto ou . parcialmente
— saaão e de desinfetantes para instala - soldadores elétricos, toca-discos, tomapreparados minérios metálicos madel- çaes sanitaaas, aparelhos esterilizado das e Interruptores elétricos, torneiras fenda, chaves inglezas. cabeções. canaras em bruto em. parcialmente txaba- res. aparelhos gazeificadores, aparelho* tubos acústicos termômetros para obser- cas, copos, cachepots, centro de mesa, lhadas em toras, serradas e aplainadas para análises, aparelhos cizorazadores, vação meteorológica, telescópios, tacõ- coqueteleiras, caixas para acondiciona- mica, mármores em bruto. Salda de aparelhos pastetuizadores, aparelhos re• metros, televisão, taaknetro, torradares mento de alimentos, caldeirões, caçara .
reanganes, óleos de cascas ' vegetais. gu:adores c estabilmadores da pressa., de cereais, trenas, transformadores, te- las, craleiras, cafeteiras, .dobradiças,
õleos em bruto ou parcialmente ;trepa- e do fluxo de aías,es e líquidos. apare- lefones, tostadeiras, telégrafos, tripés enxadas, esferas, engates,. enfeites para
. radas, plumbagina em bruto, pó de à os para • salvaránto e para sinaliza para - fotografias, válvulas para rádios, arreios, de metal para automóveis, esmoldagem para fundições, pedras Iara cio, aparelhos para escampristas. apa- válvulas de descarga, válvulas de re- tribos, formões, espumadelras, foices,
tadas, piche em bruto, pedra calcaria, relhos para limpar vidros, apareians dução, vacuôrnetros, válvulas elétricas ferros para cortar capim, ferrolhos, Ia'
cas, fades, frigideiras, cilindros para
plantas medicinais, pedras em bruto. para combater formigas e outras pra- •
de vácuo. ventiladores
laminação, ganchos, guarnições de meClasse 9 . -•
quebradas, raizes vegetais,- resinas, re- gas, aparelhos automáticos acionado;
sinas naturais, resíduos, texteis, saldo pela introdução de moedas. aparelhos Abafadores de som, acordeons, altos, tal, garfos, ganchos para quadros .
- 'selvas, talco em Jbruto, xisto, rasto . espargidores, aparelhos e instrumentos arcos de violino, assovicAS bandolins. gramas para emendas de correias, /ima&
de cálculo, aparelhos para observações banjos, baterias, birim/saus, hon .:bardi- laminas, licoreiros, latas de lixo, jarras, I
betuminoso e silicato
Classe 5 sisinicas. aparelhos termostatos, atito- nos, bombos, boquilhas, cartes, clarones. machadinhas, molas para portas de cor- ,•
240 els bruta, aça preparado, aço doce, nômetros, aspiradores de pó, acrôcae- concertinas, contra-baixos, cometões. rer, martelos, marretas, matrizes, ' mar.
aça pára tipos, aço fundido. at a par:, tros, acendedores elétricos, alto falava cornetas, • cornetins. ' cuícas. fagotes. catas, navalhas, puas, pia. picaretas,
.picões, -pontoaras, parafusos. .;
.. dal:alente trabalhado, aço polido, aço tesa aplicadores elétricos, antenas. ba.- flautas, flautins, guitarras harmônicas, pregos,
iço de vergalhões, oitavados, aço extra terias de acumuladores, baterias. balam- harpas, liras, órgãos, pandeiros, pia- porcas, pratos. • porta-gelo., porta-pão.
. bac fundida, aça laminado, aço flutuei ças comuns e 'elétricas, barômetros, bi- nos, plianos, rabecão, saxofones, tam- porta-jóias, paliteiros, panelas, rasteloa
aço polido, aço em chapas e em fama aCculos, bitolas, bobinas, bobinas elé- bores tamborins tantães, timpanos, trom- roldanas, ralos 'para pias, regadorea, a
' ligas de aço, ligas da alumínio, ' amai- trlcas (exceto para fins curativos), bones, trompas, violas, violoncelos e serras, serrotes, sachos, sacarrolhas,
acuras, talhadeiras, torquezas, trilhos,
violões
gamas de metais, metal antifricçao. aa- botões de campainhas elétricas, bombas
trilhos --para elevadores, tenazes, trava.
atinónica metal ba'at. bronze em ver- medidoras, bússolas, baterias elétricas,
, Classe 10
dores, tela, de arame, tubos para micaferro, chapas de zinco, chapas esta. bules elétricos, buzinas, buzinas para
Para
distirmuir:
Abaixa languis.' abre• namentos, trincos, trilhos para portas
áhadas chapas pretas, metais para cba.. bicicletas, caixa de descarga, câmaras
wiacetras, chumbos em bruto, em barral, frigorificas e fotográfica*, chassis de bôcas, adenótomos, agastadores, agra- /de correr, taças, molas para porias
Classe 12
em bastiu;, mu lençol, ligas de clama- rádios. chaves elétricas, chaves, cam- fos, agrafos para ossos, agulhas para • '.
Alfinetes,.
agulhas,
botões comuns, cainjeção,
algodão
hidrófilo,
alicates,
bo, cobre em barra, em chapas e em Pambas• cinematógrafos, cronômetros,
gabas, ferra, espelho. ferro „banho, cronógrafos, combustores de gás, cidó- amalgamas, aparadores, aparadores pa- darços, colchetes, cós, dedais, elásticos
em fólha ou não, estanho em bilha em metros, cristaisade rádio, , condensado- ra fins médicos e cirurgicos, aparelho para roupas, enchimentos, fivelas, golas, •
Verguilhase em papel laminado, ligas res• comutadora-cortadeiras para foto- para massagens aparelhos de pressão ilhós, -miudezas de armarinhos,- Palaz.
- & elaaaho, ferro
.
grallas, chaves de alavancas, chave* arterial, aparelhos de diatermia, aparepresilhas
a carbono
avteemáticas'
capacitares
de
'bloqueio,
Classe
13
barras, chapas em vergalhões e em •te- capacitores -eletroliticos, calibradores, lhes de raios ultra-via/era, aparelhos de
f.dick, em bruto e ele em.
raios X, aparelhos de infra- vermelho,
111s.
asa f.;,„.„, .. , conservadeiras para peixes e carnes, aparelhos de surdos, assentos para en- Abotoaduras para punhos, águas aia:
fzeliaaaaaadas
faxinado, dgu --d; 17— lifene enceradeiras elétricas, escalas para cá- fèrmos., ataduras, balanças para clini- rinhas lapidadas, alfinetes para adornar
•
de metal precioso, semibubas de dica estufas, engenho de assar carnes. ca infantil, bisturis, cadeiras para cli- vestuários,
laampaes.
ferro
precioso ou . suas Imitações, anéis de
creroialodes de cabelo elétrico, emper nica médica, calçadores, cambraia hi- adorno.
OU'maleável.
Dão. meei
&adua, usas
balaugandans, berloques, brusarneiros, esticadores de luvas, espelhos
latão
de plástico para eletricidade, esteriliza- drófila, cantil" catout cêra laminada, cos, broches, colares, contas de metais
ria chdas,
sihi
n'se dores, extintores de -incêndio, ferros elé- 'cera para incrustação e articulação, cin- ou pedras matosas ou semareciosas *el ligfa-.ôa
'merseinem barras, cnpaa,
_
on ughan
timetais
tricas de - passar e enganar, ferro de tas para fins clinicas, cêra colacia, cin- suas imitações usadas como adornos
e. soldar . elétrico, filtros e aparelhos M- cas umbelicals, colheres cortante,, com- ou na , confecção de bijouterlas corresmotab
icaa *r
metais estampados, sugue]. Cantes filtros para óleos, filmes fala- pressas de tecidos, contagotas cosi/áto- tes de uso individual ara adorno, diaatum, molibdeno. tungstênio, zinco. der dos, fogões, fogareiros elétricos, fusa- mos curativos cirúrgicos, curetas, den- mantes lapidados, esmeraldas lapidadas, .
eo corrugado liam em chapas ma veis, filmes revelados, faróis como aces- tes artificiais, dentaduras, depressores amarai/Ias com santa, pulsaira-A, st :irai
falhas e ligas
de dama •
sólios de velados para sinalização e dilatadores, din.:amainá, drenas, duchas lapiadas, topázios lapidados, tunnalinas
para
fluminação em geral, fôrmas ela- vaginais, elevadores, estojos higiênicos • lapidadas e rarquezas iaptialas •
. Classe 7fervedores, frigorificas,
a -- . , tricas,
fotôme- e espartilhas, especulas vaginais, espon•Classe 14
Micro-ti-atores para serem usadas na troa, fios elétricos, filtros de interferen- jas clinicas, estojos de bolso, para ina- Iara allstingu r: Projetores, castiçais.
agricultura, na -horticultura,- na selva . cim fonógrafos, garrafas térmicas, ga truz:centos cirúrgicos, estufas, espatulas, Imagens, pingentes, craminés, main cocultura e semelhantes como vários lia- sômeiros, geladeiras, giobos para lâm escalpelos, escalpelos erúrqicos, escal- mo outros artigos de iluminação em via •
Pimentas para abrir sulcos, para adu- padas, globos para lanternas, globo 'pelos, escopros, esteroscatplos, extrato- dro, garrafas de vidro, canecas de •vibar, para arar, para arrancar, para as- terrestres para ensino, gravadores d e res escavadores, feltros para cataplas- dro, - jarros de vidro. parta-talheres de .
pergir, inseticidas, para cortar, para fa- 33ns , holofotes, hidrannetros, incubado • ma, fios de linho, para feridas, facas, vidro, compoteiras -de .vidro, fruteiras •
ter feixes, para irrigar, para Puxar, res, indicadores de vácuo, Instrumentos ganchos para músculos. celafõmetros. de vidro, taças de vidro, conchas de vi- •
para quebrar torrões, para semear e de alarme, Interruptores, isoladores, lani - gases, godovias. goivas. gêsSo, gram- dro, pratos de vidro, espremedores de
pad,ac fIsha lamparinas, lactómetros: len pos para suturas, guta-parcha,
demais serviços afins
frutas de vidro, biscoteiras de vidro, caites.. Rquidificadores, lanternas mágicas • metro, ideal base, .irrigadores, instru- xas devidro, para doces, para bombons.
Classe 8
.Para distinguir: Abajour, acumuladores. lanternas de pilhas, limpadores de pa incri tos cirurgi cosa o era ões
a- pótes de vidro com ou sem . rolhas de
aceataasaefaaa, amortecedores de rádio rabrIsas, luzes trezeiras para veicalos • -auras de canhamo,. liquidas e pós para vidro, para liqualos • sólidos, e artigoa,
1 ,
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enalogos de vidro para meaa, clipa e
cosinha, jarros e vasos de vidro para
flores, podendo a marca ser ainda em
papeis de escritório e de correspondêscias, anuncios e propaganda em geral,
embalagens e qualquer fôrma de acondicionamento
Classe 15
Para distinguir: Arte xatos de cadmia*,
porcelana, faiança, louças, vidraça, terra-cotta e barro para uso caseiro, adornas, fins artisticos, fins industriais, e
Lastalaçaes sanitárias, banheiros, bacias,
bides, vasos, sanitários, escarradeiras,
lavatorios. cubos, vasos, vaeetas, gru.
as, pilões, comedores para aves, pipos,
potes e cadinho, almofarizes, pratos, para ornamentos, globos, colunas, moringos, talhas, alguidares. bebedouros jardineiras, centro de mesas, moNeiras, taladeiras, balustres, tijelas. sopeiras jarras, cofres, caldeirões, panelas, assadeiras dosaras, bandeijas, bules, manteigueiras, saladeiras, bomboniere, frigideiras. porta-joias, abicaras. Ires, copos.
taças, pratos, leiteiras, botijas, garrafas, leva dedos, funis, pedestais. terrinas porta pilo, taboletaa, porta-frios,
aervicos vara chá e café, para almoço e
lanche
Classe 16
Para distingatr: Materiais para construções • decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimenta cal. cre, &amas
isolantes, caibros. caixilhos. colunas,
chapas para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas. caixas d'água,
caixas de descarga pra hxos, edificações premoidadas. estuque, emulsão de
base asfáltico. estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de função, lages, lageotas. material Isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções. mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes, liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções. persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papei
para forrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções. parqueies.
portas. portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta.
cos tubos de ventilação, tanques de emento. vigas, vigamentos. vitrds
Classe 17
Para distinguir maquinas e instalações
para escritórios e desenhos em geral:
Arquivos para correnpondêncla, almofadas para carimbos .e para tintas. abridores de cartas. arquivos. apontadores
brochas. canetas para desentios, cortadores de papel, colchetes carimbadores
berços para mata-borrão borrachas,
cestos para papéis e correspondéncia,
classificadores, clips. coladares canetas,
compassos, cofres. canetas tinteiros, canetas esferográficas de.senhadores. data
dores com minas, descansos para lápis
• Canetas, esquadros. espátulas furado
res. fusins. fichários, fitas p ara máquiaas de escrever, fichas para arquivos
máquinas para a screver. calcular, e go
grampear, gana arábica qomadores
mar, fitas gomadas, máquinas para
escritórios. gis. godets. instrumentos de
escrever e de desenhos. lápis lapiseiras.
malhadores, mata-borram máquinas e
apetrechos para apontar lápis. mapa.
teces. metros para escritórios e para
desenhos. , papel carbono. perfuradores.
pastas para escritórios. com fechos de
metal, pastas para escritórios, com te-
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dial de metal. porta-tinteiro& poeta. marfim ou osso, tábuas de madeira para
lápis. porta-canetas, porta-carimbas, fins caseiros, tampas de madeira, to-

porta-cartas, porta-blocos, pena& prensas, pincéis, prendedores de papéis, percevejos. réguas. ateneu, separadores
para arquivos, sinetes, tintas para escravar. tiralinha, tintas para carimbos,
Untas para duplicadores, tintas para impressão, tintas para desenhos, aparelhos
para tirar cópias, pastéis de tintas para
escrever

Classe 18
Para distinguir: Dinamites, espoletas co
muns, espoletas elétricas, espoletas de
percurssão, fulnainates, polvoras para
Mnas, polvora para caça, estopins, capsulas para armas de fogo, cartuchos de
dinamite, apel para munições, rojetis.
torpedos, bangalinhas, bombas, buscapés,, foguetts, fosforos de córes, lápis !a
fogo, morteiros, pistolas, pistolões, rodinhas, traca, rogões e chuveLros
Classe 19
Para distinguir: Aves e ovas em geral.
Inclusive do icho da seda, animais vivos,
bovinos, cavalar, caprinos, galináceos,
ovinos e sumos
Classe 20
Apetrechos-navais e aeronáuticos: Ancoras, bóias, cinta de natação, fateixa
para quedas e salva-vidas
Classe 22
Para distinguir: Pios em geral para
tecelaaem e para uso comum. Linhas
para costura, bordados e tricotagem.
Pios de algodão, fios de linho, canhamo e juta, fios de arda natural, raiou
e fios de lã para tecelagem, para bordar, para costura. tricotagera e para
crochet fios plásticos e fios de ceitil°.
se. Linhas para pesca
Classe 24
Mamares, atacadores para %partilho/
e calçados, ataduras de algodão para
naia, bandeiras, bordados, braçadeiras.
borlas, cadeados, capas para móveis e
diversos fins, exceto para fina atediafestão. feltro para órgão, fatos, galarderes, lamparinas, mochilas, mosqueteiros, nesgas, ombreiras e enchimentar
para roupas de homens e senhoras,
panos para an tenas de móveis, não
fauendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamares, pavios. rédeas. rendas, redes, sacas, sinhaninhas para vestidos,
telas, tampos para almofadas, não ia.
zendo parte de móveis. artigos estes
incluldos em outras classes
Classe 25
Para distinguir: Eabelots. clecalcornanlas, displyse cartões postais, cartazes,
estatuas, estampas, estatuetas, fotograf:as, gravuras, Imagens, letreiros, maquetas, manequins, obras de pinturas,
r0Sari05, suportes artísticos para vitrines, taboletas
Cave 26
Adornos de madeira. marfim ou 0650
para mobilia, ancinhos de madeira,
anéis de madeira para cortinas, argolas de madeira, marfim ou osso, argolas de marfim ou osso para dentição.
bandejas de madeira, barris de madeira, cabides para roupa de 'madeira.
cabos de madeira, caixas e madeira.
cestos, cepos para cozinha, colheres
e pau. marfim ou osso, dormentes de
madeira, engradados de madeira, escadas de madeira, espetos de madeira, esteirinahs de madeira para casa, fivelas
de osso ou marfim, forquilhas de madeira. gaiolas de madeira para passarinhos, gamelas de madetraa, ganchos de
madeira, grades de madeira, manivelas
e madeira, mastros de madeiraa palitos.
pedestais de madeira, pegadores de madeira para roupas, pratos de madeira,
marfim ou osso, quadros de madeira.
réguas de madeira, exceto aara escritórios. rosários de contas de madaira,
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de cortiça, lonas, lonas para freios,
mangueiras, mangotes, molas para ve
néis de madeira, varas e vasos de ma- dação, pestana.s, rolhas, tampas, taba
deira, marfim ou osso
de jato para vedação, tiras, tampas,
Classe 27
tubulações para vedaçáo. válvulas O
Artefatos de palha ou fibra, afio invedaçao e juntas
cluídos em outras -classes: Cestas, cesClasse 32
tos, cabos para uteqsílios, cestos para Almanaques, anuários, álbuns impres
costuras certos para pães, caixas de soa, cartazes, catálogos, jornais na. a
acondicionamento, caixas par enfeites nata e estrangciros, publicações impres
esteiras, embornais, estojos, guarnições sas, revista. Propaganda em radio
para utensílios, malas, peneiras, rides, televisão, jornais, programas rad,o/den
rédeas, suportes para filtros, sacolas, cos. peças teatrais e c.nematográEca
sacos e telas para assentos de cadeira
e revistas impressas
Classe 34
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material Cortinas. capachos, encerados, Inclu
plástico e de nylon: Recipientes fabri- sive para instalações hospitalares. IinU
cados de material plástico, revestimen-. leoa, tapetes em geral para assoalhe>
tos confeccionados de substâncias ani- e aradas e artigos de pele para o
saeasnoti fins. pssadeiras
mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
Classe 35
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para tele.tones, baldes, bacias, bol- Para distinguir: Couros e peles prepa.
sas, caixas, carteiras' chapas, cabos radas ou não, camurças. cromos va
para ferramentas e utensílios, cruzetas, quetas pelicas e artefatos dos MeSmoS1
caixas para acondicionamento de ali- Almofadas de couros e arreios, bolsai
mentos, caixas de material plástico para carteiras, caixas. chicotes de couro, car
baterias, coadores, coas, canecas. Lo- Miras. capas para álbuns e para livros
lheres, conchas, cestas para pão, cesti- estajos, guarniçes de couro para auto
nha., capas para álbuns c para livros mtweis, malas, maletas, porta-notas.spor
pastas, rédeas, selim saca
cálices, cestos, castiçais para velas. ta-níqueis,
para viagens sacolas, saltos solas 4
caixas para guarda de objetos. cau- solados tirantes para arreios e valises,
chos, coadores para chá, descanso para
etc.
pratos, copos e copinhoa de pláaroao
Classe 36
para sorvetes, caixinhas de plástico Para distinguir: Artigos de vestuários
para sorvetes, coiherinhas, pas:nhar., e roupas feitas em geral: AgasalLos,
garfinhos de plástico para sorvetes lar- aaentais. alparcatas, anáguas. blusa*
minhas de plástico para sorvetes discos bolas, botinas, blusões, boinas, babaembreagens de material plástico emba- douros, bonés, capacetes, cartolas, caras
lagens de material plástico paea sorve- puças, casação, coletes, capas. chalell
tes estojos para objetos, eepunsas de cachecols, calçados, chapéus, cinto;
nylon, esteiras, enfeites para automó- cintas, combinações, cai-pinhos, calças,
veis, massas anil-ruídos, escoadores
da senhoras e de crianças, calções. cal- pratos, funis, formas para doces, fitas ças, camisas, camisolas, camisetas,
isolantes, filmes, fios de ce .ailose. fechos cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
para bolsas, facas, guarniçeas, gazeai- saias, casacos, chinelos, dominós, acharçael para chupetas e mamadeiras, guar- pe.?, fantasias, fardas para militares, conições para porta-blocos, guarnições legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorpara liquidificadores e para batedeiras ros, jogos de lingerie, jaquetas, laqus,
de frutas e legumes, guarnições de ma- luvas, ligas, lenços, mantas, meias,
terial plástico para ctensilios e objetos maiôs. mantas, mandrião, mantlhas. pa .
guarnições para bolsas, garfos. galerias letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
para cortinas, jarros, laminados, plás- poupas, ponches, polainas, pijamas, pia
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas, nhos, perneiras, quintonos, regalos
orináis, pendedores de roupas, puxado- robe de chambre, roupa°, sobretudos
res para móveis, pires, pratos, palitei- suspensórios, saldas de banho, sandálias,
ros, pás de casinha, pedras pomes, arti- suciares. shorts, sungas, atolas ou slacka
gos. protetora para documentes, pu- tuler. toucas. turbantes. ternos, u nli
formes e vestidos
'adures de água para uso doméstico
Casse 37
porto -copos, porta-niquela, pc,rt:-.-notas,
porta-documentos, placas.1 iebites, rodi- Rea saaa brancas, para cama e metas
nhas, recipientes. suportes suportes para Acolchoados para camas, colchas, coguardanapos, saleiros tubos, tigelas, bertores. esfregões. fronhas, guardanatubos para ampolas, tubos para serin- pos. jogos bordados, jogos de toalhas,
gas, travessas, tipos de material plás- tençois, mantas para camas, panai penl
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha- casinha e panos de pratos, toalhas da
mes para acondicionamento, vasos, xí- rosto. e banho. toalhas de mesa, toso
caras, colas a frio e colas não incicidas lhas para jantar, toalhas para chã
em outras classes, pira borracha, para café, toalhas para banquetas. guarnicostumes, para marcineiros. para s.,pa- ções para cama e mesa toalhInhas
tcfros, para vidros, pasta ad .:-siva para
(cobre pão)
correias, pasta e pedras para r..fiar
Classe 38
rebolos, adesivos para tacos, adesivos Aros para guardanapos de papel
para ladrilros e adesivos para azulejos, agaitinados. álbuns (era branco). Albor')
anéis, carretéis par tecelagem e atuar- para retratos e autógrafos, balões (eY.
n.ções de material plástico para indas- ceto para brinquedos) blocos para
tria geral de plásticos
blocos para anotações, bobinai brocho
tas não Impressas, cadernos de escreClasse 29
Espanadores, vassouras e escovas, co- ver, capas par adocumentos, carteiras
ca..taa de impes° sadrrnetas. cadeia
muns e escovões
nos, caixas de cartão, caixas para paClasse 30
Para distinguir bengalas, guarda-chu- pelaria. cartões de visitas, cartões co
vas, sombrinhas e armações, cabos, marciais. cartões indicas. confeti, caa
capas, ponteiras e varetas para os solina, cadernos de papel mellinetrads
e era branco para desenho, caderno.
mesmos
Classe 31
escolares, cartões em branco, cartucho.
Artigos de vedação: Anéis de vedaçie de cartolina, crapas planográfiers, aara junções, arruelas, buchas bolas dernas de lembrança. carretéis de ;Inara válvulas, massas ara calafetr,
palão. envelopes, envóiticror para cila.
cuins de borrar-ha para potes. canale." raros de papel. encadernaçao re r2r-9
tes. gachetas, fóllias de. cortiça, juntas ou papelão, etiquetas, fõihas incliceN
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• /Olhas de celulose. guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais: livros de
contabilidade: mata-borrão; ornamentos
de papel traasparente: pratos, papeli.
nhos. papéis de estanho e de alumínio.
papeis sem Impressão papéis em branco
pgra impressão. pape:5 fantasia, menos
..p51 'orlar, paredes, papel almaço com
on sem pauta papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em . bobina para impressão. papei encerauo.
Pp lei hi g ié nico, papel • unpercneaxel,
ppra copiar. papel para desenhos, pa-.
pel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para es-

crever, papel para imprimir, papei parafina para embrull....‘s. papei celotane,

papel celulose, papel de 'Ilibo papel
absorvente, papel para embrulhar ta-

baco. papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papei transparente. -,acos de paprl.
serpentinas; tubos postais, de cartão.
tubetes de papel

Classe 39
,Para distinguir: Artefatos de borracha
borracha, artefatos de borracha para
veículos, artefatos de borrazha não in-.
aluídos em outras classes: Arruelas, krçrólas. "amortecedores, assentos para ca&iras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizador buchas.
buchas para jurado, baterue de porta.
batente de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, baszs para te, lefones, borrachas para carrinhos Industriais, borracha para amortecedores,

MAM 01C1AL (tr.lepão III)
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas. mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para • televisão, molduras
para quadros. porta-retratos, poltremas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 41
Alcachofras, . aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos paar animais, arni lo
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta.
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azei
tonas, banha, bacalhau, batatas. balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café eco pó e em grão, camarão, canela.
em pau e em pó. cacau, carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravu
areais, cominho, creme de leite. cremes
alimentIcios croquetes, compotas, cang:ca. coalhada, castanha, cebola, cond,
mentos para .alimentos. colorantes,
,:houriçi2, dendê, doces, doces de fru
ras, espinafre, essências alimentares, em
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to
mate, farinhas alimentícias, favas, féculas. flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas naturais e cris
tailzadas: gricose, goma de mascar. gorjuras,..grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada, geléias, herva doce, hena
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, marisco; manteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas
sa de tomate, melee,amelado, mate, mas
sas para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras, ovas.
pães. piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês. petC-pois, pstilhas, pizzas, pudins:
queijos, rações balanceadas para anima's, requeijões, sal, sagu, sardinhas:
sanduiches, salsichas, salames, scpa3 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 42
Para distinguir: Aguardente, biter, conhaque, gin, licor, v:nho, fernete, vermoute, anisete, rum, uísque, vinho de
mesa, vinho quinado, vinhos espumantes, vinhos licores e cerveja
Classe 43
Para distinguir: Aguas artesianas, águas
de mesa, bedidas espumantes sem álcool, gasosas, gerger-ale,. guaraná, refrescos. zifões, soa-licnonada e xdropes
C1a,sSe 44

bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, câmaras de ar, chupetas, cordões massiços de borracha, cabos para
ferramentas. , chuveiros, calços de borracha. chapas e centros de mesa, cor.
das de borracha, cápsulas de borracha
para Centro de mesa, calças de borracha para máquinas. copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras,
discos de mesa, descanso para pratos,
encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
Oponjas de borracha em quebrajacto
fiara torneiras, fios de borracha lisos,
lancheiras para escolares, lâminas de
borracha para degraus. listas de borracha para janelas e para portas, lençóis
móveis, guarnições de borracha para
automóveis, guarnições para veiculeis,
de borracha, manoplas. maçanetas. profdrmas de borracha, guarnições para
tetores para 'para-lamas, protetores de
para-choques, pedal do acelerador, pedal de partida, paras pata businas,
pratinhos oneumáticos, pontas de boi'.
racha para bengalas e mule`as. todas Para distinguir artigos para fumantes:
snasslças, rodízios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha iara mó- Cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, carveis, sanfonas de vácuo, suportes de teiras para fumos, charutos, cigarros, cifiltros para piteiras e para
motor, sapatas do pedal de breque, se- garrilhas,
tubos de cachimbo,
Bambai° e isolador, suportes. semi. isqueiros, piteiras,
rapé, tabacos pneumáticos. suportes de cambio, sanfonas de partida, saltos, solas e solados
•
Classe 45
de borracha, surdinas de borracha para Para distinguir
plantas, setnentes e
aplicação aos fios telegráficos e telefó- mudas para agricultura, horticultura e
nicos, travadores de porta, tigelas.
a floricultura: flores naturais
tubos, tampas de borracha para contaClasse 46
Alvejantes, eibiclos, anil, água de lava.
s Classe 40
Móveis em geral de metal,. vidro, de deira, água sanitária, cera para soalhos,
aço, madeira, estofados ou não, inclu- detergentes, esponja de aço, fósforos,
gve móveis ara escritórios: Armários,
lã de aço, pomadas para cal.
armários para banheiro e para roupas çados, palha de aço, preparados para
!usadas, almo&a.das, acolchoados para polir e limpar madeiras, vidros, metais
iFaóveis, bancos, balcões, banquetaso e objetos, panos para polir e para lim.
bandejas, domiciliares, berços, biombos, peza, panos de esmeril e material abracadeiras, ' caminhos para chá e café sivo empregado na limpeza de metais e
Conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas, objetos, sabões em geral e saponiceot
base de estearias,
onjuntos para terraços, jardim e praia, velas e velas am
flocos, esponjas de
conjuntos de armários e gabinetes para sabões era pó,limpeza
topa e cosinha, camas, cabides, cadeiral
Classe 47
g irctórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas Óleos de qualquer espécie para num!.
cb., •pensas, divisões, divans, discotecas, naçlo, aquecimento e lubrificação. peN madeira/ espreguiçadeiras, escrivani- tróleo -refinado, semi-refinado e não-:

_
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refinado, com ou sem a mistura de
óleos minerais„ animais ou vegetais,
para a iluminação aquecimento lubri-

Classe 50
Para distinguir: Impressos •ecn geral,
bilhetes, duplicatas, faturas, folhinhas,
ficação ou combustão, e graxas. Pro- notas fiscais, papéis de correspondência,
dutos e óleos combustiVeis proveni- passagens, recibos, anúncios impressos
entes de petróleo
Termo n. 645.930, * de 15-6-64
Classe 48
Salim Badra
Para distinguir: Perfumes, esseMcias, ex tratos, água de colônia, água Ele toucaSãn Paulo
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,
PRORROGACÁd
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz'
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobranceihas, preparados para
embelezar cilios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme .
para barbear, sabão liquido perfumado .
INIWURIA BRASILEIRA'
ou não, sabonetes, dentifriclos em pó,
pinta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escóvas para dentes, cabelos, unhas,.
Classe .40
e dlios; dum de louro, saquinho perfuPara distinguir: Moveis em geral, de
mado, preparados em pó, pasta;
e tijolos para o tratamento das unhas metal, vidro, de aço ou madeira, esta
dissolventes e vernizes, removedores da fados ou não, inclusive moveis pata escuticu/a; glicerina perfumada para os citaria. Armários, armarias para nas
cabelos e preparados para descolorir nheiros e para roupas usadas, almofaunhas, cílios e pintas ou sinais artifi- das, acolchoados para moveis, bancos.
ciais, óleos para a pele
balcões, banquetas, bandejas, domiciliares. berços, biombos, cadeiras, carrinhos
Classe 49
Jogos, brinquedos, artigos desportivos e para chá e café, conjuntos para ior-

passatempos, a saber: álbuns para recortar e armar aviões, autom bv eis
aros, argolas, bercinhos, bonecas, bonecos, baralhos de cartas, bolas para
todos os esportes, brinquedos em forma
de animais, balões de brinquedo, bilhares, brinquedos mecânicos, brinquedos
em forma de instrumentos musicais„
brinquedos em forma de armar, brioquedas de borracha com ou sem assovio, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
para esporte, cartões para leto, casinhas de brinquedo, casinhas de -armar,
cadeiras de brinquedo, carteiras e envelopes com fôlhas para recortar e
armar, calçados para bonecas, cordas
engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar, ferramentas- para
crianças, figuras de aves e animais,
figuras para gigo de xadrez, fogões e
fogãozinros de brinquedos, jogos de
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
ganchos para pesca, guisas para crian.
ças, halteres, anzóis, iscas artificiais
para pesca, jogos de damas, jogos de

mitórios, conjuntos para sala de jantar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, tardio e praia, conjuntos de
armarios e gabinetes para • copa e cozinha, camas, cabides, cadeiras giratodas, - cadeiras de balanço, caixa de

rádio, colchões, colchões de mola, dispensas, divisões, divans, discotecas de
madeira, esprgeulçadeiras, guarda 'rou-

pas, estantes„ mesas, mesinhas,
abas para rádio e televisão, mesinha
para máquinas de escrever, móveis pa-

fonografos, para rádios e para televisão, molduras para quadros oortaretratos, poltronas, poltronas-catuas, prara

teleiras; prota-chapcus, sotas' sofas-ca-

ma. travesseiros vitrines

Termo n. 645.931, de 15-6-64
Oliveira & Chierighini
São Paulo
-

dominó, jogos de raquete. linhas para
pesca, luvas para box, para esgrima

para pular, clavinas para tiro ai alvo
copos de dados, caixinhas de música
dados, iardos; discos, dominós: espia
gardas de brpinquedo, espingardas de
vento, estaquInhas para jogar, enigmas
para jogador de soco, máscaras cama

valescas, mesas de bilhar, de campista,
de roleta, de xadrez, mobilias de brinquedo, miniaturas de utensílios domésticos, patins; patinetes piões, petecas.
plaquetas para ginástica, peças de
jogos de damas, dominó e xadrez, pelo.
tas, pianos e outros Instrumentos musicais, de brinquedo, pistolas de atirar
- papagaios de Papel,- panelinhas,
quebra-cabeças em forma_ de armar,
raquetes. redes de pesca, redes vara
jogos, rodas de roletas, revólver de
brinquedo. soldadinhos de .chumbo, tableiros para jogos, tacos de bilhar
tambores para crianças. tamburéus
tamboretes, tênis de mesa, trens e vias:

férreas :sara brinquedos, varas para

(Aasse
Para

distinguir: Café

Termo n. 645.932, de 15-6-64 .
1/ruminar S. A. — Importação 1
Exportação
São Paulo

FRUMINER
Classe 91
Para distinguir: Frutas

em geral
Classe 4
•
Para distinguir: Minérios em geral

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

"1.4M-feira 20
Termos as. 645.927 a 645.929, de
15-6-64
Salim Badra
São Paulo

PRORROGAÇÃO,

atitórios. conjuntos para sala de ¡antas e sala de visitas, ' conjuntos para
terraços. }ardim e praia, conjustoa de
armários e gabinetes para copa e cozinha, camas, cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa cie
rádio, colchões, colchões de mola, dis-

divisões, divans. discotecas de
levisão, molduras para quadros portaretratos, poltronas. poltronaa-carnas,
prateleiras porta-chapéus, sofás,
sotás-camas. travesseiros e
vitrines .
. Termo n. 645.934, de 15-6-64
Tércia Produçdes Ltda.
são Paulo
pensas,

INDUSMIA

DRASIL

r • Class' e 16 -çees e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos, galeotes, balaustres, blocos de cimento. bloros para pavimentação. calhas, cimento, cal. cré, chapas
isolantes caibros, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas clágna.
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edificações premoidadas. estuque. eniulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas, de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lages, lageotas, material
lante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asSáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermea;
bilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, parqueta& portas, portões, pisos, soleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vig amentos e
vitrós

•

Termo n. 645.944, de 15-6-64
Metalúrgica B. R." 'Indústria e
Cotnércio Ltda.
5. rail'.o
go os
se/

1964 3al1

Ttrinos os. 645.945 e 645.946; ,s de
15-6-1964
Pronto Socorro Santa Paula S.s ! As
São Paulo
I
ir'.
SERVICO La ASSISTÉNCIA PAPC4CA PARTICULAR -

INDUSTRIA ERASILEIRA

Classe 11
Para distinguir ferragens e ferramentas:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas. aldraves. armações de metal,
ia
Classe 33
abridores de latas. arame, aparelhos de
Insignia
chá e café, assadeiras, açucareiros. apais
relhos para lavatórios, arandelas, aresClasse 50
tas, aros. almofadarises, amoladores, Prestação de assistência médica, cisilis
amoladores de ferramentas, alças Para
gica e hospitalar em geral, 'e
ancinhos, brocas, bigornas. baixelas,
especializada
bandejas. bacias, bombonieres. baldes,
borboletas baterias,. bases de meral. braTermo n.9 645.947, de 15-6-1961
çadeiras. &ires, bisagra, buchas, bainha Pronto Socorro
Santa Paula S. A.
•
para facas, baterias de cosinha. colheSão
Paulo
de' pedreiros. cadeados. correntes, cabibt,

des, chaves de-parafusos, conexões para
encanamentos. caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de fen-

da. chaves inglesas, cabeções, canecas.
copos, cachepots. centro de mesa, cogueteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados. oaldeirões, caçardClasses: 32 e 33
las, chaleiras, cafeteiras. conchas. coaSinal de propaganda
dores, cuscuseiross cabides de metal,
Termo n. 645.935, de 15-6-64
cabos, caixas de -ferro, cruzetas, curvas.
Tércia Produções Ltda.
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chaveSão Paulo
venas, éremones, cadinhos, crivos. chartfradores, cassinetes, cabos, chaves, chaves para porcas circulares, chaves to sTERCIA PROIIIÇÕES1
quirnétrica. correntes para chaves. cci
chatas, chaves para °orca& distintivos,
•LTDA.
dobradiças, descanso para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas. engates,
enfeites de metal, estribos, espátulas
Nome comercial
estojos de metal para carimbos, eixos.
Termo n. 645.936, de 15-6-64
expandidos para tubos, estruturas metáIrmãos Martinez 6 Cia. Ltda.
licas, escarradeiras, espremedores. espumadeiras, formões. Nicas, ferro para
São Paulo
cortar capim, ferrolhos, facas, - facões.
fechaduas, fruteiras, funis. fôrmas para
doces, bolos, embadas e pudins. Unges
PILO DR CURO
furadores, ferramentas cortantes
Indústria Brasileira/ efivela,
perfurantes para marceneiros, fechos
de metal, ferraduras, forminhas. fitas
de aço. ganchos, guanições de metal,
Classe 41
garfos, ganchos para quadros. grampos
Para distinguir: Cafe
para emendas de correias. grades para
Termo n. 645.937. de 15-6-64
fogões e geladeiras. grelhas. galheteiros_
Elisacal Indústria e Comércio Ltda. gonzos. grossas, garrafas, ilhoses. loaSão Paul.,
lhos, jarros, limas, lâminas licoreiros,
latas lvas. linuguetál leiteiras machadinhas, molas pã'ir; portas, martelos
,MASPINO
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
Indústria Brasil eira mossas, machetes, mantegueiras. malhos.
navalhas. Lurdes. puas. pás, picaretas
Classe 16
ponteiros. parafusos. porcas.
Para distinguir: Cal virgem, sal hidra- pregos,
pratos, porta-gelo. poseiras. porta-pão.
tada, cal extinta
porta-lotas. paliteiros. panelas, puxadoTermo n. 645.938, de 15-6-64
res. placas. pregadores. porta-esponjas
peneiras. pinos, plainas perturadeiras.
Clínica São Camilo Ltda.
pires. pinças.' panelões, porta-copos e
São Paulo
garrafas. passadores de roupa. presi-

Classe 8
Acendedores elétricos, alarmes eietricos,
altofalantes, amperímetros, amplificadores, para rádios, aparelhos de rádio.
aparelhos de televisão, aparelhos de
ventilação para edifícios, aparelhos elétr.cos para banho, aparelhos eletro-diaãmicos, aparelhos para barbear, apasaltos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular e secar cabelos,
aparelhos para pasteurização de leite,
aparelhos para torrar pão, aquecedora.,
elétricos, spiradores de pó, benjamins.
bobinas elétricas, caixas de derivação
campainhas elétricas, chave elétricas,
cigarras elétr.cas, comutadores, condensadores elétricos, conectores, enceradeiras estufas de aquecimento, estu ias para
conservar alimentos, estufas para secar
roupas, ferros elétricos de engomas e
SIO CAMILO
de soldar, filtros e metross, hidrômetros,
Sao Bernardo do cateto
indicadores automáticos de nivel dágua,
instrumentos medidores dr energia eléBet.ds S.Paulo
trica, instrumentos telefónicos, interruptores, irradiadores, làmradas,
toses, irradiadores, tampadas, liquidifi- Classe 33
eadores, manôletros, microfones, pick- Para distinguir;
Clinica médica e hs,s.ups, p.lhas elétricas, receptores de rá• pitalar era geral
dio, refigeradores. tomadas., trans4orma
dores, válvulas de rádio, válvulas para -"7"-Te-r;-; n. 645.943. de 15-6-64
Metalúrg ica . "B. R." Indústria e
aparelhos de televisão, ventiladores e
Comércio Ltda.
voltinsetros
São Paulo
C1asse 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal vidro, de aço ou Madeira, esto
METALÚRGICA "B.R5:
fados ou não. inclusive móveis para es
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
critório. Armários. arn árias para bs,
abalroa e para roupas , usadas, almofa131Mk.
das. acolchoados para móveis, bancos.
Nome comercial
balcões, banquetas, bandejas, domicilia-

Ouit..&o. de

lhas, rastelos, roldanas. ralos, regadores
rebites, reduções, reci p ientes de metal.
rodízios, roscas de aço inoxidável. re-

ts'ss

GENTFICADO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA FAMILIAR DO PRONTO,
SOCORRO SANTA PAULA
•a.
Classe 33
propaganda

Expressão de

Termo n.9 645.948, de 15-6-1964
Pronto Socorro Santa Paula S. A.
São Paulo
PLANO ASSISTÊNCIA MEDICA
, FAMILIAR DO PRONTO
SOCORRO SANTA PAUL.

Classe 33
Expressão

de propaganda

Termos. na. 645.949 e 615,950, .44
15-6-1964
.5,
Pronto Socorro Santa Paula S. A.
. São Paulo
/srierde
•s)

br.wico
o/-

ievaeAs
•tt
Classe 33
•
as
Insígnia
Termo n.° 645.951, de 15-6-1964
ss
Guiomar de Mello Figueira is
Sáo Paulo
mx4

REDENFIL

•Nr

IndUstria BrAsi1èl_174

Classe 3
gistros de aço inoxidável, registros.
serras. serrotes. sifões. saleiros sacana!), Uma esectalidade farmacêutica Indiss?.
lhas, torquezes. trilhos, tubos tubulada como medicação antiálgica
ções. tampões. travadeiras,. telas de
antipirética
arame. trincos, taças, travessas, tesouras.
Termo n.° 645.952, de 15-6-1964
tr ancas. &ameias, talheres. talhadeiras
Guiomar de Mello Figueira
tampas para panelas e caldeirões. terrinas, tachos, trens de cosinha, torraSào Paulo
deira& orindis. vasos, vasilhames, vermas, mandril de expansào, freza de
sffiEDENTr
chanfrar, guia de freza de chanfrar.
ventosas, -maletas, haus para sacos de
viagem, para pastas. baknazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fêcho para pastas e para
Classe 3
malas, passadores de correias. pontei- Urna especialidade farmacêutica indiras. prendedores ' de papel, suportes cada ceai° medicação talgésica e.torniquetes e tubos de atendo
anti-térmica

jildiastria Brasiliifi

•
40 I

ierca-telra z0

Teano n.0 645.953, de 15-6-1964
'deMayo. Indústrias Farmacêuticas
à
Limitada
Guanabara
ItMU

,IiidiStria Brasileira
Classe 3
Unia especialidade farenaceutica indi
Goda como medicação estimulante do
apetite, nos estados de desnutrição
aTermo n.a 645.954, de 15-6-1964
¡Ne Mayo" Indústrias Farmacêuticas
Limitada
Guanabara

LBWOVOIs
[Inclua tria Brasile ira
Classe 3
especialidade Sarmaceutica indinada como medicação estimulai do
apetite, nos estados de concalescença
, e desnutrição
Unia

Termo n.° 645.955, de 15-6-1964
Produtos Químicos e Farnsaceutiaos
"MS" Ltda.
•
São Paulo

~ia
Inghtria . Brasileira
Classe 3
Lima especialidade farmaceutica inclino tratamento das verminoses
intestinais
Termo re 646.002. de. 15-6-1964
Brasillider de Seguros Ltda.
São Paulo

BRASILLIDER DE
SEGUROS LTDA.
Nome Comercial
Termo n° 646.003, de 15 - 6 - 1964'
Brasillider de Seguros Ltd,' .
Rr••

[BRASILLIDER
Titulo de EstabeleUnieuto
te.xmo n° 646.004, de 15-6-1964
M,rasipa Abraos Paulistas S.A.

PIAMO OFIOIAL (5e0.0 III)

Outubro de 1964
-

Termo te 646.005, de 15-6-1964
Abrasipa Abrasivos Paulistas S.A.
São Paulo

tez de corrente de aquecimento po- in- Inclusive limpadas, "foto-flash", e redução, transformadores, reguladores de fletores para as mesmas, unidades forvoltagem, tubos ou válvulas retificado- necedoras de força para foto-flash, e
ras, válvulas, pilhas, foto-elétricas, ar- meios de cdnuolar corrente do foto.
tigos, acessórios e equipamento foto- flash. altimetr.is calibradores de alas
gráfico, a saber: equipamesto foto-flash, metros, precipadores de poeira, fontes
.nclusive lâmpadas. "foto-flash". e re- de corrente eletro-estática, oscilosc6fletores para as mesmas, unidades for- pios de alta velocidade, sistemas oe
necedoras de força para foto-flash, e comunicação por micro-ondas, macasl.
meios de :- .)attolar corrente do foto- rias testadoras de fadiga ou cansaço,
flash, altaneiros. calibradores de. altí- operadas eletromagnéticameate, antenas
metros, nrecipadores de poeira; fontes de rádio, lâmpadas de painel de rádio,
de co' tante eletro-estática, osz;los:6- transmissores de rádio. rec .prores de'
plos de alta velocidade, sist,mas de rádio, dispositivos rece p'ores e transClasse 2b
comunicação por micao-ondas, maqui- missores de rádio, radar, transmissores
Para distinguir: Grãos abrasivos e para nas testadoras de fadiga ou cansaço, de televisão, receptores de televisas,
esmerIlhamento, pedras .abrasivas, bas- operadas eletroznagnéticammte, antenas dispositivos para vulcanização de pneutões abrasivos, tijolos abrasivos, seg- de rádio, lâmpadas de painel de rádio, máticos, lâmpadas para televisão e lâmmentos abrasivos, rebolos abrasivos, transmissores de rádio, -eceptores de padas elétricas, tubos ou válvums e
para afiar, esmerilhar e amolar e re- rádio, dispositivos receptores e trans- vácuo para rádio e lâmpadas de televibolos de pedra de amolar a óleo. pro- missores de rádio, radar, transmissores são, fonógrafos elétricos, combisaçaes
dutos abrasivos revestidos, pedras de de televisão, . receptores de televisão. rádio televisão, fonógrafo, tomadas, Boamolar e outras pedras para fins de dispositivos aara vulcanizaça de pneu- queies, ;Asso.' espalhos de plásticos
afiar e amolar e desbastar
máticos, lâmpadas para televisão e Iam- para eletricidade, fios elétricos, chaves
padas elétricas tubos ou válvulas e elétricas, interruptores, chaves de to.
Temo n° 646.006, de 15-6-1964
vácuo para- rádio e lâmpadas de televi- madas, fusível, pinos, para tomadas e
Abrasipa . Abrasivos Paulistas S . A .
campainhas elétrica.
são, *ondigrafos elétricos. combisações
São Paulo
Classe 21
rádio televisão, fonógrafo, tomadas, saqueies, plugs, e spalhos de plásticos Para distinguir: Veictdos e suas partes
para eletricidade, fios elétricos, chaves moveis, auto-caminhões, aviões, amoralétricas, biterruptores, chaves de to- Istegrautes, aros para bicicletas, automadas, fusivel, pinos. para -tomadas e tecedores, alavancas de cambio, barco*,
breques, braços para veiculo.,
campainhas elétricas
Classe 21
carrinhos de lago e carretas, camiIND. BRASILEIRA .
Para distinguir: Veiculos e suas parte.' nhões, caminhonetes, carros-arnbulaatea,
Integrantes: aros ara bicicletas, auto- carros-tratores, carros-berços, carros.
móveis auto caminhões, aviões, amor. tanques, carros-irrigadores, carros-carClasse ta
Para distinguir,: Grãos abrasivos e pana tecedores, alavancas de câmbio, barcos, roças, carrocerias, chassis, chapas, ciresmerilhamento. pedras abrasivas, bas- breque ara veículos. bicicletas carrinhos culares para veiculas, cubos de veitões abrasivos, tijolos abrasivos, seg- de mão e carretas. caminhonetes, car- culas. carrinhos para máquinas de esmentos abrasivos, rebolos abrasivos ros ambulantes, caminhões, carros, tra- crever, corrediços para veículos, suboe
para afiar, esmerilhar e amolar e re- tores, carros-berços carros-tanques, caio de rodas, colmeias para radiadores de
bolos de pedra de amolar a óleo. pro- ros-irrigadores. carros, carroças, carro- veiculos, desligadeiras, estribo* escadutos abrasivos revestidos, pedras de ceriasr. chassis. chapas circulares para das rolantea, elevadores para passageiamolar e outras pedras para fins de veículos. cubos de veiculos carrinhos ros e para carga. engates para carro&
de direção, freios, fronteiras para
afiar e amolar e desbastar
velocipedes. varetas de contróle dr, aio- eixos
veículos, guidão, locomotivas, lanchas.
gador
e
acelerador.
tróleis,
troleihus
vaTermo n° 646.007, de 15-6-1964
raes • de carros. troletes para carros motocicletas, molas, motociclos, metoA brasina Abrasivos Paulistas S. A .
cargas, moto fugões manivelas, =vim,
para máquinas de escrever. corrediços ónibus,
aps ;asais
para-choques, para-lamas, para
para velculos. direção. desligadeiras espedais.
pantões, rodas para bibrisas,
tribos. escadas rol-mies, elevadores pa. cicletas, raios para
raios para
ri passageiros e para cargas. engates bicicletas, reboques,veiculos.
radiadores
para veípara carros eixos de direção trelas, culos, rodas para veiculos, selins,
tra
fronteiras para veículos. guidão. !oco. cicies. torantes para veiculo, vagões.
motivas,
lanchas,
motociclos,
molas.
mo- velocipedes. varetas de controle de afoIND. BRASILEIRA
tocicletas. motoca rgas, moto %robes,
e acelerador troleis, troleibus, vamanivelas, navios. ónibus. para-cho- gador
ram de carros toletas para remos
que, para-lamas, para-brisas. pedais,
panthes iodas para bicicletas, rafas
Térmo n' 646.012, de 15-6-1964
Classe 28
bicicletas, reboques, radiadores pa- Indústria Metalúrgica "Truffi" S.A.
Para distinguir: grãos abrasivos e para para
São Paulo
esmerilhamento, pedras abrasivas, bas- ra veicnlos, rodas para veícu los, selins.
tões abrasivos, tijolos abrasivos, seg- tricicles, tirantes para veiculos. vagões
mentos abrasivos, rebolos abrasivos Termos os. 646.010 e 646 . 011, de
para afiar, esmerilhar e amolar e re15 de julho de 1964
bolos de pedra de amolar a óleo, proAntonio
Ribeiro Filho
dutos abrasivos revestidos, pedras de
.São Paulo

São 12,mlo

ABRESIN
IND. BRASILEIRA

ABRAFLEX

CABRACIT I
L

amolar e outras pedras para nus de

[T

afiar e amolar e desbastar

Termos os. 646.008 e 646.009, de
16 de junho de 1964
Antonio Ribeiro Pilho
São Paulo

GLIGNOTRON
IND. BRASILEIRA

REUTRON1
pIN

Para distinguir: Carregadores de bateria automático, bobinas de reatenda,
soldadores de resistência elétrica, fontes de corrente de aquecimento por
dação, transformadores, reguladores de
Classe 8
voltagem, tubos ou válvulas retificadoPára distinguir: Carregadores de ba- ras, válvulas, pilhas, foto-elétricas, arteria automático, bobinas de reatar:da, tigos, acessórios e equipamento fotosoldadores de resistência eléVca fon- gráfico, a saber: equipamento foto -flash,

RUFFICOMPAG 1
IND. BRA5iLEIRA

Classe 8
Para distinguir antenas
Termo n° 646.013, de 15-6-164
Indústria Metalúrgica "Trufh • S.
São Pato.'

D. BRASILEIRA

Classe 28
Mara dist" guiri Crias abrasivos e para

esmerilha lento, pedras abrasiva', baetões abrasivos, tijolos abrasivos, segmentes abrasivos, rebolos abrasivos
para afiar, esmerilhar e amolar e rebolos de pedra da amolar a óleo, pro&aos abrasivos revestidos, pedras de
amolar e outras pedras para fins de
afiar e amolar è desbastar

'"

)

OMPACJ

IG

IND. BRASILEIRA

••n•••n••11.

PREÇO DO

NolEgo DE HOJE: CR$ 10,00

Classe 8
Para distinguir antenas

