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ANO XXII — Nr 202

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PRO:RIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO • DIRETOR GERAL SUBSTITUTO
Dia 18 de outubro de 1984
Notificação:

Uma vez decorrido o prazo derecurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n.o 4.0482, de 29 de dezembro
de 1981 e mais dez dias, para
eventuais juntadas de recursos,
e do mesmo não se - tendo valido
nenhum interessado, ficam notiinicados os requerentes( abaixo
Mencionados a comparecer a êste
Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final
concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do
prazo de sessenta dias, na forma
do parágrafo único do artigo 134
do Código da Propriedade Industrial.

Restauranção de Marca:

N. o 456.889 — Maria Cristina
— Sul Americana de Rendas Limitada, classe 36. — Concedo a
restauração.
N. o 457.076 — Bi Immun —
Oesterreichisches Institut Fur
Haemoderivate O M B H cl. 3 —

SEÇÃO III
CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 1964

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
zes são da clame 41. Não há possilibilidade de confusão.
Perintex Indústria e Comércio
Químico S.A. (no pedido de reconsideração de desincho de deferimento na marca Pintex termo 357.848). — Mantenho o despacho que concedeu o registro de
uma Pintex.
A marca PrIntex está registrada em classes diferentes. Não há
propósito da concorrência des..
leal por parte de Pintex Organização de Publicidade Ltda.
Califórnia DrIed Fruit Export
Association (no pedido de econ.
sideração dto &despacho no termo
n. o 388.108, marca Primes). —
Mantenho o despacho que indefariu o pedido de registro da marca Primes. Acresce unia circunstância: a requerente hão provou
a existência legal da firma Prune3 Importadora Ltda. registro na
Junta Comercial de S. Paulo. A
marca é inegistável não tendo
patronímico não havendo nenhuma justificativa para ser palavra
de fantasia como elemento de
uma firma industrial e comercial

Pontal Material Rodante S.A.
(no pedido de reconsideração de
despacho no termo 381.050, marca
Campista) .— Mantenho o despe..
cho de indeferimento. A marca
Infringe também o Inciso mimero 9 do art. 95 do Código em
face do patrimônio da .familla
Campista de renome na Politica
Brasileira.
Seara Roebuck S.A. • Comércio
e Indústria (no pedido de reconsideração de despacho no termo
381.369 expressão de propaganda
Nnguém mas ninguém mas ninguém mesmo).
Reconsidero

e do mesmo não se tendo valida
nenhum interessado, ficam not.i.
ficados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a esta
Departamento a fim, de efetua.
rem o pagamento da taxa final
concernentes a expedição dos res.
pectivos certificados dentro da
prazo de sessenta dias, na forma
do parágrafo. único do artigo 134
do Código da Propriedade /ndu.s.
tripa.
Privilégio de Invenção Deferidos

Tênnos:

N. o 71.885 — Aperfeiçoamentos
em fôrmas para blocos premolda.
dos em concreto — Requerente:
Udo Altenburg.
N. o 111.458 — Dispositivo de

o despacho que concedeu o regis- passagem-de cabos para cabos de
tro _de expressão de propaganda navio — Requerente: Verolme
ninguem mas ninguem mas
United Shipyards.
N. o 115.'144 — Aparelho pneu.
nguem mesmo para o fim de se

aguardar a solução do processo
termo 372.338 Ninguém vende.
mais barato que o Mundo das
Louças.
Luiz Cavalcante (no pedido de
reconsideração de despacho no
termo 380.887 título Casa das
Máquinas). — Mantenho o despacho de indeferimento em face

brasileira. Além disso há uma dos registros númeos 227.276 ....
Concedo a restauração.
N. o 457.077 — Tri Immun — contradição a destacar. Há uma 235.345 e 241.474 todos eles pera firma Casa 'das MáOesterreiciiische,s Institut Fur infinidade dos- artigos alimentí- tencentes
quinas S.A. o nome comercial
Haemoderivate O M B Ii cl. 3. — cios a proteger e no entanto o CP59.
das Máquinas.
nome comercial restringe a imporConcedo a restauração.
Elida Latkani (no pedido de
tação ao produto Primes. ?runes.
reconsideração de despacho que
Reconsideração de Processos: Importadora Ltda.
deferiu o termo 149 308 mod.
Cornélio Pertica Campe S.A. utilidade de António Fusco) . —
Indústrias Véxtil Alpha S.A.
(no pedido de reconsideração cie Indústria e Comércio (no pedido Mantenho o despacho publicado
de reconsideração no •-errao nú- aos 20 de fevereiro de 1984 im
despacho de indeferimento do mero
377.246 marca Aluncol) . — face do parecer técnico representermo 315.136 marca Vanity) .
o despacho que in. tado pelo Diretor da Divisão de
Recons
— Mantenho o despacho de inde- deferiui dero
o pedido de registro da Patentes.
ferimento, O nome comercial marca
AluncoI em face da anteVanity Pair Mins Inc não autorioridede,Alu
Cup para fim de EXPEDIENTE DA DIVISAO DE
riza a concessão do registro da
o . registro. Não veio
PATENTES
marca Vanity para os artigos conceder
de confusão entre
reivindicados além de mais ue. possibilidade
Republfcado por ter saldo LM
Alumio P Aluncol. Nenhum conJá está protegido pelo reg.
incorreOes.
levaria
uma
merca
por
sumidor
mero 248.829.
•
Walter Cocconi & Irmão Ltda. nutra.
Dia 18 de outubro de 1d84
(no pedido de reconsideração de,
Eusa Empreendirot . nt. , rnirin
despacho que deferiu o termo do Brasil S.A. (no recurso conNotificação;
355.693 marca Perdigão). — tra o indeferim e nto do tértni,
Uma vez decorrieu c praz', da
Mantenho o despacho que deferiu' mero 378.054 marca E 'O 8 .A) .
o Urino 355.893 marca Perdigão). _.. Mantenho o despacho de In. recurso previ to pelo artigo 14 da
— Mantenho o despacho que con- deferimento. As marcas Etura e Lei n.° 4.048, de 29 de dezembro
cedeu o registro porque rs mar Eusa pr , ra os art i go ,. reivindiel- de 1961 e mala dez dias, para
eventuais juntadas , de recurso;
ea,N r e ei:eiradas perdiz e perdi- dos possibilitam confusão.

mático para limpeza de guarn1.
ções de cõrdas e similares — Requerente: Domingo Sant Antich.
N. o 118.248 — Prensa aperrei..
çoada para pneumático — Requerente: The Mcneil Mach ine &
Engineering Company.
Ezigenclas
Termos:

N.o 58.878

Darwin Piren
Darcy Pires. — Cumpram as eid.
genciao.
N. o 113.400 — Calçado SameIlo
— Cumpra a exigência.

N. o 125.058 — Norman Albert
alarrison. — Cumpra a exigência.
N. o 128.589Ce1to Dooena.
— Cumpra a exigência.

EXPEDIENTE
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE

PESQUISAS

Dia 18 de outubro de J..34
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo ,4 da
Lei n. o 4.048, de 29 de dezembro
de 1981 e mais dez dias,

para
eventuais j untadas de recursos,

e do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado, fica:n notitificadoa os requerentes abaixo

mencionados a comparecer a este
Departamento a fim, de efetua..
rem o pagamento da taxa final
concernentes a expedição dos res.

a
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.
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- As Reparliçõse effiblica.$11
EXPEDIENTE
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos jorDEPAR 'Z'AMENTO , DE IMPRENSA NACIONAL
nais. diàriamente. até às 15 horas
taíREYOR Geada
• - As reclamações': pertinen-1
• 'ALBERTO DE BRITO PEREIRA
tes à matéria retribuída, nos 'cal
'
Cle4CPa C.ta maça.° ism
sos de erros ou omissões. deverão ellera ..** ç~MO IDIR ~ta eCALÇ611.
FLORIANO GUIMARÃES
ser formuladas por escrito. á MURILO FERREIRA ALVES
Seção de Redação, das 9 às 17.30
DIÁRIO OFICIAL
horas, no máximo até 72 horas
MEÇA° et)
após a saida dos Órgãos oficiais.
*acne ale pvearalla•• gro anp aaNelanaa ala Oapaerlean~a
Os originais deverão ser
mamona, da Propraraaala industrial a* 041alatéra•
dactilografados e autenticados,
Gatlertatra• Cornaram
ressalvadas. por quem de direito.
impacto naa oficina* co Departamento co Imprense .Naolonai
rasuras e emendas.
ASSINATURAS
- Excetnadas as para o cri: '1
siar, que serão sempre anuais. as REPARTIÇOES E PARTICULARES
FuNdI0NAR103
assznaturas poder-se-ão tomar.
Capitai e Interior:
Capitai e Interior:
em qualquer época. por seis meWS Ou still ano.
Cr$ 600,00 Semestre .
Sémestre
Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 ArCr$ 900,00
- "As assinaturas vencidka .411C
poderão ser suspensas sem aviso
Exterior:.
Exterior:
J
prévio.
Cr$ 1.300.00 Ano .
Ano
Cr$ 1.000.00
rara facilitar aos assinantes
a verificação - do prazo de vali- registro, o mEs e o ;no em que jornais, derem os assinantes prodade de suas assinaturas, na findará. videnciar a respectiva renovação
parte superior do enderéço vão A fim de evitar solução de con: antecedència • Migirfla de
impressas o número do fano de continuidade no recebimento dos trinta (301 dias.
•

••••..

Outubro de 1964

- As Repartições Pál4lent
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e As iniciadas, em qr;
quer época. pelos órgãos comre.
tentes.
- A fim de pos-sibilitar a re.
messe de vaiõres acompanhados
de esclarecimentos guardo à sus
aplicação, .solicitamos ASCII Os interessados preferencialmente cheque ou vale postal. emitidos a
favor do Tesoureho do Departamento de Imprensa Nacional. .
•- Os suplementos ás edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
- O 7allei0flâtio pública federal. para fazer jus ao desconto indicado, dererá provar
esta condição no ato da assinai ufa_
- O custo de cada iexerÁp/ar
'--asado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa. acrescio de Cr$ 0.50. se do fremno
ano, e de Cr$ 1,00, por &na
decorrido

•

N.P 472.423 - Mello - Má-,
pectivos certificados dentro do
prazo de sessenta dias, na forma quinas e Equipamentos Mello 1.1-'
do parágrafo único do artigo 134 mitada, el. 20.
N.1 ' 472.922 - Prorini - Luiz
do Código da Propriedade IndusCarlos Frosini, el. 6.
trial. •
N.° 472.959 - Albion - MaMarcas Deferidas:
lharia Albion S.A., el. 36. .
N. o 473.609 - Papa Lepras N. o 408.185 - Ladife - Laral.. Bar Papa Luas Ltda., el. 41.
marleira Ladife Ltda., el. 4.
N. o 473.610 - Papa Legua.s N. o 452.173 - Daiwa Sanyo
Bar Papa Leguas Ltda.. cl. 42.
N. o 473,611 - Papa Lega is -Daiwa Saug.Vo Ind. e Com. Liinitad. cl . 6.
Bar Papa Leguas Ltda., el. 43.
N. 452.189 - Berolina - Ind.
N. o 474.279 - Padre Roas e Comércio Berolina Ltda., clarse Eminio Noa/ e Dja/ma Antônio
n.° 8.
Bitencourt, el. 41.
N. 0 455.135 - Patmos - CloN. o 474.282 -Café Cattana -•
vis Pereira Sampaio, el. 11.
Moysés Canana, el. 41.
N. o 459.991 - Fleissner G M
N. o ' 474.327 - Comar - Casa
B H & Co., el. 6.
sementes Comar Ltda., elas . e
N. 0 460.607 -- Joia - Oficina das
0
Técnica de Automóveis Joia Li- n. N.45.
o 474.367 - Fermasa Fe!.
mitada, cl. 21.
masa
Perro Maleável S.A. classP
N. o 460.674 - San Edrac
Francisco Archla Cardenas, el. E. n.o 50.
N. 0 576.451 - carta InformaN. o 472.078 - Rio Feio - Agro
tiva
- José Roberto Wbitaker
Pastoril
do
Rio
Feio
S.A.,
classe
•
Penteado,
el. 32.
n.0 19.
N. o 476.452 -Noticias da AgriSão Geraldo - cultura - José Roberto WhitaN. o 472.081
Pedro Geraldo Campos, el. 46.
ker Penteado. cl . 32.
Auto NO 47(t .454 - Notícias da PeN. 0 172.083 - Walkiria
Posto Walkiria Ltda., cl. 47.
cuária - José Roberto Whitaka
N. o 472.155 - La Do Mi - Penteado, el. 32.
Jeanne Lagiscarde, cl. 8.
N. o 473.156 - La Do MI Expressão de Propaganda DPferido:
Joanne Lagiscarde, el. 32.
N. 0 472.405 - Mantiqueira N. o 472.389 - O Cobrada de
Ind.. e Com. Alumínio Mantiqu a- Verde - Organização Rubr .) de
ra Ltda.. el. 11.
Ltda., el. 33 (art. 117
N.° 472 415 Mello - Magia- Cobranças
n.° 1).
nas e Equipam Pritos Mello Ltda
(clasre 5.
Sinal de Propaganda Def0-'
rido:
. ° 472.420 - Mello - Mán it - •
nas e Equipam e ntos Mello Ltda ,
classe 11 (com exclusão de alfan- N. o 438.488- Better Propagens para eixo de comando de ganda - Better Propaganda Limitada; el. 33 '(art. 1211 .
válvulas).

Insígnia Deferida:
N.o 426.938 - Binomio Construtora Dinomia Ltda., classes 21
- 33 (art. 114).
N. o 472.157 - La Dq, Mi - Seanue Lagiscarde, clasu 8 - 32
(art. 114).
Nome Comercial Deferido:
N. o 476.374 - A C Agro rAercantil Ltda. - A C Agro Mercantil Ltda. (art. 109 n.°
Titulo de Estabelecimento De..
f erid9:

N.° 431.103 - Representações
Thellarma
Ltda. - Satisfaça
. . a.
g
.N, o 431.509 - Ilelvetos S.A.
Comércio e Exportação. - S
faça exigência.
N. o 446.497 - Reeontex Comércio e Representações Ltda. Satisfaça exigência.
N. o 459.857 - Guia Guanabara de Administração Comércio e
Indústria S.A.. - Satisfaça ext.
géu.cia.
N. o 470 035 - Renato Pons. Satisfaça exigência
N. o 471.285 - Sarmento &
Dreissig Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 0 474.794 - Arfe Bel Indústria de Bolsas Finas Ltda. - Sntisfaça exigência.
N. 0 474.795 - Ort Organização Técnica de Vendas e Re pre
-sentaçõLd.-Satisfçexgência.
N. 0 474.790 - Bar e Lanches
Libero Ltda. -=-• S.Visfaça esigán-

N. 0423.416 - Orion - Orion
S.A. S C, el. 33 (art. 117 n. o 1).
N. o 426.263 - Escritório Imovita - Ernesto Sniarg Jr, cl. 33
(atr. 117 n.o IL.
N. o 426;626 - Saguim - Saguim Soc. Agrícola e Imobiliária
Ltda. el. 33 (art.
117 n.o 1)
•
N. o' 427.543 - Venus de Ouro
Yoshio Matsumoto, el. 33 (artigo 117 n.o 1).
N. o 439.754 - Bebe - Rodoviário Bebe Ltda., el. 33 (art. .117
n.o 1). •
ela.
N. o 472.921 - Comercial Im24. 0 474.797 Bar e Lanches
portadora Frosini - Luiz Carlos Badaró Ltda. - Satisfaça sigénFrosini, eis. 8 - 21 - 35 - 50 cia.
(art. 117 n.° I).
N. o 474.798 - Soverin11 ManN. o 472.923 - Casa Consentino
- Satisfaça exigência
-- Emílio Consentira), el. 8 (art. g,iullo.
N. 0 474.799 - Comercial e cm
117 n.o 1).
Ltda. • N.o 473.612
Bar Papa LP- portadoraParaná
exigência.
guas - Bar Papa Leguas Ltda faça,
, N. o 474.860
Bazar Mitan
classes 41 - 42 - 43 (art. 117 Ltda.
Satisfaça
exigência.
n..° 1):
N.°-474.805 - Pedro Cabral.
N. o 474.106 - Transport es
Cubatão - Transportes Cubatão - Sa ti sf ea exigência.
N. o 474 1308 - Importadora InLtda., el. 33 (art. 117 n. 0 1).
dustrial Vasco do Brasil Ltda. Exigências:
SatIsfaP exigkilda•
N. o 429.309 -- Soc. Civil In-1 .N. 6 474.809 - r>r Richard
corporadora Poços de Caldas Li- ,Michenhagen.
Sat'sfaça
mitada.
Satisfaça exigênett.
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Formetal S.A. Indústria e Comércio termo 639.475 - marca: Grapinha
d. 43.
- oposição ao termo 147.719 Soprofle Indústria Plástica Ltda. alo industrial - de Indústria e CO.
mércio de Acessórios Para Cortinas e oposição ao terra° 637.418 - marca.
Plastican - na classe 28
DeCOrnite.
Tetracap, Indústria e Comércio S.A
Retificações
- oposição ao têrrno 641.596 tudo: Tetraenge - na classe 33.
Termo 121.268 - privilégio de
Tetracap, Indústria e Comércio S.A.
venção: Produção de benzeu° - requerente para: Sua 011 Company - - opos:ção ao termo 641.595 - ma•
pontos publicados em 15 de outubro ca - Tetracnce - na classe 16.
Polenghi S.A. Indústria Brasileira do
de 1964.
Termo 123.905 - privilégio de in- Produtos Alimenticios - oposição ao
venção: Aperfeiçoamentos em ou refe- termo 541.036 - marca: Dá Sorte rentes a aparelhos para acabamento ou ri. 41.
Polenghi S . A . Indústria Brasileira do
polimero - requerente: Roto-Finish
Company - pontos publicados em 15 Produtos Alimenticlos - oposição ao
termo 541.045 - marca - Ergol de outubro de 1964.
São Paulo A pargatas S.A.
opo- el. 41.
F. Dei Bero S.A. - oposição no
siçáo ao termo 639.459 - marca:
•ermo 639.078 - d. 32 - na marca:
H-TA - na classe 32.
Rohm Haas Company - oposição Excelsus,
ao termo 638.833 - marca: PI:3(1tól
P. Dei Nero S.A. - oposição ao
- na classe 16.
termo: 639.079 - na classe 50 Rohm 6 Haas Company - oposição marca - Exceisus.
ao termo 638.834 - marca: Flexicur
José J. Sans S.A. Indústria e Co- na classe 26.
mércio - oposição ao termo 640.182
Creditei S.A. Modas e Confecções -- marca - San - na class:. 50.
- oposição à marca: Ri - na clasJose Gomes da Silva - opo sição à
se 36.
marca: Brasiliana - cl. 41 - termo:
Anderson, Clayton 6 Co., S.A. 637.315.
Indústria e Comércio - oposição ao
Lex Ltda. - oposição ao termo:
termo 639.476 - marca: Grapinha - 639.087 - cl. 32 - marca: Lex.
d. 43.
Pucci S.A. Artefatos de Borracha
Construtora Brasília S.A. - opost- - oposição ao terra° 640.399 - marçâo ao termo 640.670 - cl. 50 - ra: Amazonas - cl. 35.
marca: Brasília.
Brascola Ltda. - oposição ao terConstrutora Brasília S A. - oposição ao termo 641.290 Nome co- mo: 640.009 - marca: Brasilco na classe 7,
mercial: Predial Brasília Ltda.
Três Leões Mecânica S.A. RepreFábrica Real de Garrafas Térmicas
Ltda.
oposição ao termo 640.298 sentações, Comércio e Indústria - opta.
sição ao termo 639.855 - titulo: Auto
- marca: Lida - cl. 8.
F. Dei N - ro S.A. - oposição ao Peças Leão do Volks - cl. 33.
de Artefatos de Metais
termo 639.080 - titu'o: Excelsus - Mindústria
. G . Ltda . - oposição ao termo
na cla!se 33.
642.436 - marca: F.G.
Total Kg. - Foerstner 6 Co. Indústria de Artefatos de Metais
oposição ao têrmo 639.924 •- nome MG - Ltda . - oposição ao termo
comercial: Lojas Total Utilichdes Do- 64f.895 - marca: F.G.
mSticas Ltda.
EXIGENCIAS
Casa Prata S.A. Importação e CoTotal Kg. Fo?rstner 6 Co. - opo- mércio - oposição ao termo 644.023
Antonietta de Oliveira Ribeiro (jun::: sição ao .érrno 639.925 - jiiIo LOW, - marca: Prata.
à patente mod: ind. n.° 2.309). - Total - gas c1a5ses 6, 8, 11, 13, 28,
Sodal Sociedade .Distribuidora de
36, 37, 40, 42, 49.
Satisfaça exigência.
Aguardente Ltda. - oposição ao ter.
Gagliano 6 Cia. - j nosição ao mo 640.246 - classe 41 - marca emA Fundação Antonio e Helena Z'rrenner Instituição Nacional de Benefi termo 639.349 - marca: Triunfal - blemática.
cência (junto à patente n.° 4.764) cl 50.
Zyma S.A. (Syma A.G.) (Zyma
Metalúrgica Princeza Ltd. - opo- Satisfaça exigência .
Ltd.)
- oposição ao termo 638.737
sição
ao
termo
639.527
nome
coArmações de Roa Proba! S.A. (jun- classe 3 - marca: Cloran Zima.
to à patente priv. invenção número mercial: Indústria Princeza Ltda.
Zyma S.A. (Zyma A.G.) Unidos S.A., Veículos e Máquinas
52.550). - Satisfaca exigência.
Govana S.A. Indústrias Brasileiras - onosfrão à marca: Unidas - ter- (Zyrna Ltd) - oposição ao termo ...
- -.marca: Zima Cloran (1:. Matérias Plásticas ()rito à patente mo 640.187 - marca: Unidas - na 638.738
d. 3.
priv. invencão n.° 60.186). - Sa cl. 50.
Prcclutas Texteis Armando Ricardi
Ccrlho, Parlsi S.A. Craaaadrn, Imtisfaça exigência.
portadora de Auto Peças - oposição S.A. - oposição no têrmo 638.790
United Shoe Machinery Corp (pinte à marca: !piranga - termo 640.304 - - titulo:. Roma - nas classes 2, 37
e 37.
à patente n.° 62.481). - Satisfaça ci. 8.
exigência
Manufatura de Brinquedos Estrela
Cerâmica Rio Acima Ltda. - oposição ao termo 641.116 - marca: Rio S . A. - oposição ao termo 640.427 marca: Teteia - cl. 49.
- na c'asse 16.
NOTICURIO
Fábrica de Aparelhos e Material EleCristais Prpdo S. A . - oposição ao
termo 641.198 - marca: C.P. - na trico Fame Ltda. - oposição ao termo
OPOSIÇÕES
641.433 - marca: Fatnel - cl. 8.
classe 14.
Malharia Império Ltda . - oposição
Cia. Mog lana de õleos Vegetais Johnson 6 Johason do Brasil Pro- oposição ao termo 641.142 - marca: ao termo 643.. 54 - marca: Império
dutos Cirúr gicos Ltda. - oposição ao Soia'ca - cl. 41.
-- na classe 36.
termo 121.581 - mode'o de rnidartMário Austragésilo de Castro - opoMalharia I'mpério Ltda. - oposição
- de Abílio de Alvarenga Lesas Pilho sa-ão à marca: Ouro Branco - termo ao ttermo 643.754 - marca: Império
Aço Torsima S.A. - oposição ao 641.974 - classe 40.
- na classe 36.
termo 134.671 - privilégio de ins,en.
ConfecçõeS Anherribi Ltda. - opoB. Hohm 6 Cia. Ltda. - oposição
cão de Sociedad- Concreto Annado sição no flama comPrcial: Maembi Intermo 643.895 - marca: Pepe Centrifugado do Brasil S.A. - 5 dústria, ri- Roupas Ltda. - termo mi- ao
na classe 36.
C. A.C.
mem 618 268.
Eleascar Elevadores Para Autos LiConfece‘e s Anheirhi Ltda. - opo- mitada - onosição ao termo 643.477
Indústria de Arames Cleide S.A
pa, sirito ao termo 638.269 - marca: --,- marca: Elevacar - na classe 6,
- oposicão ao termo 134.671
clas,se 16.
vilégio de invencão de: Sociedade
João Ribetro da Souza Filho Anderaon, Clayton 6 Co. S.A.. In. sição ao termo ,35‘. . 181 - marca: Par*
Concreto Armado; CentOugado do. 33$' adastria
Canércio - oposição no Pira - el. 47,
si S. A ' • 5 C.À

N." 174.823 - Comercial e Im- EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSPERENCIA E LICENÇAS
puriotiora Miami Ltda. - Satisfoca. cx.:ciência
TRANSFERENCIA E ALTERAÇÃO
N ° 474.824 - Labo Ind. Com .
DE NOME DE TITULAR DE
E. inwentações Ltda. PROCESSOS
tac:, exigência.
Dia 16 de outubro de 1964
N. o 474.825 - Editóra e Pub11(1:-Ã'e Edição Extra Ltda. -Ibis Enterprises Limited ( transferênexigência.
cia para o seu nome da patente priv.
Tape- invenção n.° 63.959) . - Anote-se a
N.° 474.826474.827eu! ia e DecoraçõPs Orquidia Ltda. transferência.
tisfaça exigência.
Indústria de Couros Joinville Ltda .
N .° 474.830 - Soc. Auxiliadora (transferência para o seu nome da pad Terraplenagem e Obras Bato tente priv. invenção n.° 66.027) . Anote - se a transferência.
S'itisfaça exigência.
Ltd
National Castings Co ( pede para ser
N.° 474.831 - Repre2entaçóes
anotada nas patentes priv. invenção
Ltd . i. - Satisfaça ex'gêncla.
termo 126.884 - priv. invenção terN.° 474.832 - Flórida Expresso mo 123.222 as alterações de nome). Tif
1-mo
Ltda.
Satisfaça
exie
Anotem-se as alterações de nome.
gência .
Indústria e Comércio de Plásticos
N . ° 474.834 - Auto Posto Ro- Plassol Ltda. (transferência para o seu
drIgues Ltda. - Satisfaça exl- nome da patente priv. Invenção termo
gênr:a.
141.486). - Anote -se a transferenN. o 474.835 - Bar e Lanches da .
Ryuko S.A, Ind. Comércio e ImJoão Adolfo Ltda. - SatisLça
portação (pede. para ser anotada nas
exiriência.
patentes mod. ind. termo 146.701 N o 474.837 - Salvador Giglio. mod. ind. termo 146.703 -- mod. ind
SM:f .f:na exigência.
termo 146.704 - mod. ind. termo
N 474.838 - Manoel Aspera 146.705 - as alterações de nome).
nto
Dura
Ltda.
Satisfa-,T2.c i
- Anotem-se as alterações de nome.
ça
N, 0 474 839 - Atacadista de CONTRATO DE EXPLORAÇÃO
DE PATENTES
Calçados Page Ltda. - Satisfaça
ext,,ência.
•Industrias Químicas Eletro Cloro
N. o 474.840 - Ind . de Calça- S.A. (pede para ser averbado na fr.dos Maracay Ltda. - Salisfaza tente priv. invenção n.° 65.651 o com
exi ênea.
trato de sua eaploração). - Averbe
N.° 474.841 - Editdra Brasiiia se o contrato de exploração.
Cia. Brasileira de Construção Fi- Satisfaça exigência
N. o 474.846 - 474 847 - Alpha chet 6 Schwartz Hautmont (pede para
Adm. Bens; Ltda. - Satisfaça ser averbado na patente priv. invençan
n° 68.995 o contrato de sua expio.
x1n ela.
A l'Crhe-se o contr. :11. n de
N. o 475.204 - Rio Brty'llia Pro- ração) .
paganda S.A. - Satisfaça exi- exniorn0o.
gência.
N. o 475.206 - 475.207- Trarsport:Idora Sdr Ltda - Satisfaca exiêflCln
N.° 471.208 - 475.209 prêsa de Traninorteu Serviçli
- Satisfaça exigência.
N. o 175.218 - oliveira Marows
& Cia Ltda. - Satisfaça exig;inela
N. o 475 341 - Teodgro 3ualtario Vo ,:te. - Salisfaça extyNneia
N.' , 476 324 - Soc. de Minerac-an
ranitp Ltda. - Satisfaça
Elétr! ea
Ind .
N. o 476 334
Nativa, Ltda. - Satisfaça extaêvaiit.
1 v er: os:
N.° 445.439 - Copex Iffivela
- A,marde-se.
Ltd..
N. 46.984 - Dietrich
roam, Mar'o Eduardo Li ns de Albuqux..reue e Juarez Lins de Altarqueceue. - Aguarde-se.
N. o 171.635 - Cinel comercio
Iricit.i. • :ria Irmãos Pereira Ltda.
•rde
Icoman Indús.N. 0 473.249
tria
Comércio de M9lérias
aeunrcle-sP.
N. , ' 171 783 - VlnieJla Manf..r
r . 4 c" . ,
Agita rele-se
N.
,t74.903 - Vinícola lVfanferi- 1oLl Oa. - Aguarde-se,
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comportando, por outro lado, ao ma.
nos um eletrodo periférico, porque
uma diferença de pOtencial é c.aada
entre o eletrodo teatral e o elétrosa
periférico e porque é medida a varia
ção de potencial de um dos eletrodos
resultando da variação de condittlvidade dos gases, devida à passagem
• .
dos impulsos,
Total de 6 pontos.
A. requerente reivindica também, de
ao:5rd° coro a Convenção Internacio_
nal e o Código da propriedade indua
trial em vigor, a prioddadedo correspondente pedido depositado na Repartição te Patentes da França dar '8
de setembro de 1960, sob o no 838 275.

por serem- os discas de 1:8ação
amontados por meio de rolamentos cie
esfer.„ por exemplo, em um eixo oco
deáequAlibria _que envolve e eiaa
importe.
- par serem montados meios int
uma extremidade do eixo de de:auto:abri° para assegurarem sua rotação
mrem previstos meios na luva puis
o deslocamento do opa-relho por rotação do rôln
Total de 2 pontos
Prioridade: França, em 23 de se
zembro de 1959, sob o n o 313.878

T&r.,.1fr.... No 123.425

=MC N9 125.159

Em1'-de dezembro de 1960

Em 12 de outubro de 1960

Em 21 ' de. dezembro de 1960

. Requerente; Clenfield
Xenardy
Lindted — Inglaterra.
Ti tulo; Proceãos e aparelho para
evitar a obstrução de micro-filtros. -Privilégio de Invenção.
1. 0 — Um processo de impedir a
obstrução de um micro-filtro, caracterizado pelo fato de consistir em
submeter o filtro à irradiação com
luz ultra-violeta.
Total de 3 pontos.

Lever Brothers. Portt
- - ,op.)sição ao • tinno 643.362 -L,ux — cl. 7.
tu.
FluniSie 0:1 Refirring Cotnpany
n ao termo 596.881 — .rnarca:
c[ 48.
nrai Movilar S.A. Comércio, In• ;r.a o Importação — oposição ao,
638.059 — titulo: Novolar —
44 o- 40.
'1.41A — Instituto BiocímMico
/`, -r:cano S.A. — oposição ao térrno
3.
4,41.254 — marca: Anacal
PREVILÉ rl 0 DE INVENCÃO
. -

Rueg,.,nrem

3 IMMO 1%19 125.173

Requerente: Etalallise.ments J. douRequerente; Tire Singer Manufactoang Company — ?Átonos Unidos oa thon — França.
Título: Aperfeiçoamentos em rólo,
aknier.ca
adulo: Dlapasitivo de arranque de vibradores. — Privilégio de Invenção.
1 9 — Aperfeiçoamentos em rõlos vita, para máquinas de costura. — Pri_
bradores, montados em umchassis
vaego de Invenção.
meio de um eixo de desequilíbrio.
aspositao de arranque de fio por
caracterizados por ser o chassis porpa maquinas de costura, do tipo _ma
esimétrica aberta de um lado
„,-oo da uma armaçao, de urna paraddeixar
chegar ao exterior a exbada cie agi oh a montacia na referi- tremidade dechada do ralo.
TP1OMO N o 125.363
a). aimaçáo . visantio a um movimento
— por levar éste chassis um eixo2...arnativo longiaidinai, cie um eixo suporte
horizontal fixo envolvido em
Em 29 de dezembro de 1960
roadvo\ que trabalha na referida ar- urna extremidade por uma luva momada), de uma naanivela prevista no -ente,
Requerente: General Electric com:.
sofeetco eixo, de um elo de acionamen— por ser uma bucha de tumultoto de barra de agulha, ligado, arta &ao montada para girar livremente pany — Estados Unidos da América.
Titulo; Aperfeiçoamentos em procidataniente, por uma das ,extremida- nesta luva,
para . fundir rotores, — Privile' da:. refenicia manivela e,. pela outra
—. por ser a dita bucha solidária cesso
endemidade, àl refericia barra de agu- com elementos elásticos a sisolando gio de Invenção.
lho,. visam . ° id impressão de uni mu- das vibrações e ligados de outra parl o — O processo para fundir um
v.mento alternaorro . longitudinal à ae- te e .um dos discas Interiores de liga- enrolamento
em um rotor, caracterifeada barra de agulha, quando da ção do rôlo,
zado pelos ped.sos de montar um núrotação cio referido eixo, e de um
— por repousar o segundo disco rte cleo de rotor em moldes adaptados
mecanismo de arranque de fio, ca- ligação sabre a outra extremidade do para ficarem localizados nas extrerac:ériza,do pelo fato de que o refe- eixo suporte por meio de dementas midades -opostas do rotor, sendo os dirido mecanismo de arranque de fio elásticos que o isolam das 6brações„ tos moldes do tipo dotado de ca rdtlacoaipreende Ut21 elemento de arranque de fio no referido elo de acionamento da barra de agulha, dotado de.
uma extremidade livre de coopera lo
cern o fio movimentável num pião
paralelo co plano de movimento clu
referido elo e tendo .uma traletoria
da movimento definida pelo movimente do referido do; e guias de fio de.
fnicloras de um trajeto de fio lanasversai trajetoria do movimento da
referma extrmidade de cooperação
con o fio do refrido elemento de arranque de fio, de modo a fazer com
que o referido trecho de fio seja colhido e expandido pela extremidade
.
de 'cooperação com o fio do referido
elemento de arranque.
Total de 5 pontoe.
A requerente reivindica de aco*eaa
DIVULGAÇÃO N° 920
com a Convenço Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de 71
de ageato cif:945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Re
panteão de Patentes nos EE. 'cru. da
PREÇO: Cr$ 120;00
•América, em 13 de outubro- de 1959,
sob o n o 846.130.

REGULAMENTO
• DO CONCURSO PARA JUIZ
SUBSTITUTO -DA 'JUSTIÇA DO
ESTADO DA GUANABARA

• TittRáV10

N°

124.133

Titulo; "Processo e dispositivo paru
• medida da, energia de impulsos de
curta duração"
Requernte: Institut français Tsea
Requerente: Institut .Français
Petrole, Dos Carburantes Et Lubrl.
tiants — França, — Privilégio de In.
venção.
— Um processo de medida da

•

Na Guanabara
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves,
Agenda 1: Ministério da Fazenda

r
;
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Dep. em 24 de setembro de 1969
3.1odao de Utilidade.
Requerente: Baumer QBS Cia. Brasileira de Equipamentos — São Paulo.
Titulo: "Nova diaaposição construti.
va em cadeiras portáteis de rodas". }
1 9 — "Nova disposição construtiva•
em cadeiras portáteis de rodas", constituída de usual cadeira 1 — de
quatro rodas, duas motoras — 2 —
aituada.s indiferentemente na parte
posterior ou frontal da cadeira e doeu
do tipo "loucas" — 3 —, formada por
duas armações tubulares rígidas, simetricas que configuram os laterais
— 4 — e — 5 com e feitio usual
de "h" minusculo e caracterizada POT
ter as usuais travessas horizontais,'
de re,fórço dos quadros, na altura do
assento eligando os pés próximo ao
solo, capeadas por tubos horizontais
— 6 — de cuja parte mediana se projetam outros tubos longos, rigldos
— 7 — que $e cruzam em "X" maio
ou menos em aua parte central, onde
se conjugam por meio de parafusoeixo — 8 —, de tal modo que o conjunto de ligação dos dois laterais se
apresenta como doas "H" maiusculos
cujos penas — 13 — São substancialmente menores que travessas centrais
— 7 — e se cruzam e se prendem no
centro destas últimas por meio de Parafuso-eixo — 8 —; pelo fato das per-:
nas trazeiras e dianteiras serem configurados por tubas — 9 — que „se encaixam verticalmente, com dispositivo
telescópico; pelo fato' • do tubo çus
configura a parte Superior das pernas
se conjugar as travessas horizontal,"
superiores que são capeadas pelos tubos horizontais —, por meio de
joelhos ou ângulos de conjugação —
ao —, de tal forma que ao eu fechar a
cadeira, os tubos — 9 — das pernas
ce alongam traclonados que são pela%
tubos — movimentados pelas
pernas — 7 — do "X" de' conjuga-

Em. 26 de setembro de 1900
Requerente: Cano Simibaldi — São
Paulo. •
Título: Cano Sinibaldi Sito Paulo — Privilégio de Invenção.
•
, •••.. Aparelho para aspergir água
ou detergente líquido no parabriza de
veículos motorizados, caracterizado por
uma ,,pequena . bomba . a$pirante-pre-

f.

Erri. 13raallia

I'

TERMO N° 123.454

TilalidO No 125.45b

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal

energia de impulsos breves consistin-

do em transformar tais impulsos em
ameias cujo comprimento é proporsalo ;
isal ao nivel de energia dos Impulsos,
caracterizado porque os impulsos bre:'Yes são dirigidos sobre um eletrodo
central atraveastmdo de um lado a outro =a lâmpada de gás raro lonlsado

1

ção.
Total de 2 'pontos.

A VENDA:

Iteu 24 de novembro de 1860

des com configuração de pá-s de vez,
tilador e de anéis extremos e Odpostoa para cronu:eicação com rasgos para conJutor no dito Micko do rotor,
alerramer alumínio fundido ern uni
orifício central -existente no roleleo
permitir que o ai/mit-110 flua pra tu.
ra, para dentro doa- ditas cavid—es
-dos rasgos para condutor formado:
no núcleo do rotor, deixar sair o ai
dos rasgos para condutor radialmente,
e internamente, para, dentro do brificio central e através de aberturai
existentes no mo:de superior e reti.
rar os ditos moldes e o exce sso de alui,
mínio do núcleo do rotor quando tedas as cavidades e rasgos para condutor estiverem completamente cheios
com aluirdnio.
Total ale 12 pontas.
Finalmente, a reRnemnte' reIT:nlidt •
os favore.s . da Convenção Interanadonal, visto a presente Invenção ter si,
do depositada na Re-partição Odeia]
de pantent"es doe E-tados UniCes da
América do Norte, rir' 6 de janeira,
de 1950, sob o n 9 357.

•

,

!.

•
• t

•

-

mente,..suportada, por uma peça com
cgr:figuração ,própria para sua fixa-

ção no painel do-veiculo, bomba essa
que aspira liquido, através de um es-

Quinta-feira
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nal e por melo de um tubo. de um depósito existente em baixo do capô do
veiculo e shnulteiaeamente injecta o
liquido através de um sieeundo canal
e de um tubo para um dispositivo,
existente seiere o ca p ó. que ejacula o
liquido sôbre o porabrise..
Total de 6 pontos..
TERMO N0 125.400
Em 2 de janeiro de 1981

tes retangulares, diametralmente
opostas„para nivelamento das peças;
pelo fato ainda da face interna da luva. macho. niVelados, ou mais precisamente, fazendo limites com o rebae
xo interno circundante, se projetarem uma série de dentes de perta
curvilíneo, acompanhando o mesmo
diâmetro externo da luva, dentes êsees regularinente espaçados e equid:a.
tentes, sendo que 03 espaços que os
separam correspondem aproximadamente a espessura transversal do elemento, calço ou amortecedor elástico
da luva femea; pelo fato ainda destes dentes, que conservam uma forma, aproximadamente de paralelepipede situarem-se em parte para fora
Ca luva macho. ou melhor, além da
rua extremidade aberta, aproximada.
mente em • dois terços do seu comprimento.
Total de 4 pontos.

Requerente: Mário Gregorio e Lui.
Maria Bruno — Argentina.
Título; Dispaeitivo, de segurança
contra roubo de automóveis. — Pra
Vilégio de Invenção,
1 9 — Despasitivo de segurança roubo de automotores, caracterizacto por
ser constituído por tan interruptor de
Corrente elétrica v:nculado a um fer.
:Olho travador do "capot", ac:one..
TERMO N° 125.553
veia em conjunto por um elemento de
manobra composto de um cabo flexi- Dep. em 25 de outubro de 1960
vel pile se extende desde ditos ele-.
mentos, até uma fechadura com cha- Patente de Modêlo de Utilidade.
Ve, localisada no tabuleiro do auto.
Titulo: Nevo cojunto de armação
motor.
e vaso para múltiplos fins.
•
Requerente; Ceceio Braga Barreto
Total de 4 pontos.
— São Paulo.
•
19 — Nein conjunto• ee armação e
11MIVE0 N9 125.436
vaso para múltiplos fias", caracterizado essencialmente por constituir-se
Dep. em, 3 de novembro de 1989.
de três peças anulares ou ccroas, de
diferente.s diâmetros, providas de uma
Modelo de Utilidade,
pluralidade (cinco de furos passan- Requerente; Augusto Fernando e tes, can uma inclinação aproximada
de 60 0 furos ês.ses espaçados equidisAlves Ltda. — São Paulo,
formando .um • pentágono
Titulo; "Elemento travados para tantemente
regular, ou outra figura poligonal,
cadeiras preguiçosas".
qualqueer, e em ditos /tiros sendo pas1.0 — "Elemento travador para ca - santes s.. aju"tados Uma série de vaderas preguiçosas'. constituído por pe- retas oblíquas, que situam as referidas
ça metálica -- 1 — geralmente nate coroas em três planos espaçados e soda pelo dobramento de vsrgalhão de brepostos. orientados na mesma liferro, caracterizada Por ter o feitio nha vertical, a da maior diâmetro
de "U" suficientemente alargado, ten- formando a beea da armação, a indo hastes e base retas cc.n OS cano. tenneceária a base e a 'menor o pon— 2 arredondados e perf:1 ou cor- to de ligação entre ambas conferia
te preferivelmente circular multo em- rando. assim o conjunto, doi. cones
bora ii,sse perfil possa variar sem ene. contrapostas pelos vértice, pelo f•
rar o espirito da invenção, peça ersa anda das extremidades inferiores
que é colocada obliquamente em rela- •mr e tas serem n eovidas. além da
ção A linha longitudinal do braço — base, de preleções que cnafigu am os
3 — da 'armação interna da cadeira apoios ou pés da armação.
de tal forma que o braço da armação Total de 3 pontos.
externa — 4 — pivota no interior da
peça metálica — 1 — por melo de eixo
de conjugação usual e de moio que
TERMO N 0 125.542
o braço externo da armação é limitado no seu movimento de rotação peEm 28 de outubro de 1960 •
las hastes da referida peça — 1.
Requerente; Mauro Conti .o São
Total de 2 pontos.
Paulo.
Titulo: Um nós.° tanque de clarifiTERMO N9 125.540
cação e decantação de privadas. • —
Modêlo de -Utilidade.
Dep. em, 28 de outubro de 1980.
1 0 — Nóvo tipo de tanque de clarificação- e decantação para privadas
Patente de Invenção.
constituído de um tanque. de tamaTitulo: Aperfeiçoamntoe em ou re- nho variável dentro do qual faz junlativos a luvas para acoplemento di- cão um conjunto de pecas, as meais
reto.
func i onam entre s, caracterizado pelo
fato de possuir om circulo dia(ragrna
Requerente: Comp-ar" máquinas e com
três pontos de sustentação nue
aparelhos reetromecânicos Limitada. suc tentam
o tubo interno que cons— São Paulo.
tithue o cómodo de calma.
19 — Aperfeiçoamentos em ou rela. Total de 4 pontos;
tern a luvas para acoplamento direto" constituídos por luva macho, comTeRMO N° 125.543
preendendo flange ou corpo cilíndrico
com a extremidade que é contrapos•
ta a luva fêmea, totalmente aberta e Dep., em 29 de outubro de 1960.
de perfil regular e a extremidadP
oposta rebaixada em menor d &metro Modelo de Utilidade.
com furo axial de passagem do cies,. Requerente: IN:raiara de Carvalho
e caracterizado essencialmente pelo Oliveira — São Paulo.
fato da luva macho ter rebaixo Inter- Titulo: Embalagem pano de pó.
no circundante para alojamento de 1 9 — "Dnbalagem pano de pei"..ca/tange do referido cubo, :lenge e cor- racterizado por saco ou sacola — 1 —
po unidos entre si por melo de pare- confeccionada com pano ou flanela
fusos ou recursos semelhantes. sendo especial para a remoção de pó. com
que , a flange do 'cubo possui dois Cor- feitio geométrico retãnen/er, tendo a
1

•

, •

2 — localizada num dos lae
bôca
cos, de menor comprimento, de talforma a dar maior apreveltameuto ã
embalagem, dotado de bainha — 3 —
em tôda a volta da Vice e onde há
pequena abertura — 4 — de. passagem das extremidades de cordel —
5 — que serve para fechamento da
sacola de modo a embalar o seu conteúdo, no caso estope para limeesa; •
pelo fato da sacola ter externamente
publicidade, impressa ou bordada.
Total de 2 pontos.
TERMO N9 125.602
Em 19 de outubro de 1960
Requerente: Francisco Ferolla Filho — São Paulo.
Titulo • Não° tipo de suporte com
válvula para abrir e tran.svasae latas de óleo, — Modêlo de Utilidade.
— ledvo tipo de suporte com válvula para abrir, e transvasar latas de
Óleo, caracterizado por se formar cie
suas hastes, uma preza a um cabo e
a outra deslizando dentro da primeira, pela ação de parafuso de :erma
tal que o conjunto resultante tem a
frema de "C" ajustável, nêle se prendendo a lata a ser perfurada, próximo
da sua borda.
Total de 4 pontos.
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TERMO N9 125.614
Dep. em 21 de outubro de 1900
•
Modêlo de Utilidade.
Requerente: Indústria 'e Comércio
de Móveis "Madbel" Ltda. — São
Paulo.
Titulo: • Cama escamoteevel".
1 9 — "Cama escamoteá.vel", caracterizado por móvel — 1, de feitio alora
gado. de espessura ideal para conter,
no seu- interior um estrado e colchão
deitados sôbre tema das faces Iatee
rais, dotado de p és — 2 — de pouca
autura tendo a parte frontal — 3 -.
que atua como pota inteiriça do mó.,
vel, quando fechado, configurando a
fundo do estiado catando aberta, pie
voteendo Ware dobradicas — 4
usuais; pelo fato de inferiormente
coesular duas travessas palrou horie
eontais — 5 — c e ntradas e articula.
das ror meio de pinos — 6 — nos Ia.
tereis da base do móvel, pouco além
ea eu linha médie longitudinal e que
tem nas estremidades livres dois pé,
com as tra-se esss por me i o de dobra.,
diças infer i ores — 8 —de modo mie
os pés relendo armados firmem teme
bém uns ree cel ta superior — — de
eine° do estrado.
Total de 2 pontos,
TeRMO N 9 125.615
Dep. em 21 de outubro de 1960.

TERMO N9 125.607
D ela em 20 de outubro de 1960.
Patente Modêlo de Utilidade,
Titulo: Mv° modelo de* moldura
pára fotografias.
Requerente; Vicente Avena Netto.
— São Paulo.
19 — Nôvo modelo de moldura para
fotografias", especialmente destinado
a quadros de formatura. caracterizado
.E encilmente por constituir-se de um
outro.qualquer, guarnecido perilereca-

mente por umaborda , ou moldura
prbpriame.nte dita, borda asse, prolatada ou saliente de ambos os ladós:
pelo fato ainda da superfície interna
da referida borda,onde vai aplicado
o elemento colante de fixação, ser
alana, enquanto aue a superfície externa é arredendada, e finalmente
pelo fato da herda ou moldera formar, em relação ao próprio disco. internamente, uma • coecavidade pira
alojamento da fotografia e externamente uma região rebaixada,
Total d 2 pontos.
aTERMO N 0 125.01
Dep. em 21 de outubro de 1962.

Modêio de Utilidade.
Recnierente: Indústria e Comére0
de Móveis 0 Madebel" Ltda.
Titulo: "Nova disposição construe
tive em melichee".
1° — "Nova disposição construtiva
em beliches", constituido por beliche
ou cama dupla superposta formada
por um leito inferior — 1 — e outro
superior — 2 ligado, por extrutuse
do madeira formada por quatro co.
lunas — 3 — caracterizado pelas coe
lima, serem formadas individualm.n.
te por duas ripes planas verticais ri.
eici amente conersadae mas ligeira,
mente eepeçada em todo o seu come
nrimento de modo a deixar como crie
em rasgo — 4 — longitudinaleonde
s ão pascentes ou s s encaixam slemen.
tos planos, de madeira. de feitio tra.
percebi, que eervem de fixares, e
-ustMntactio ao coniunto por meio cie
narafusos tranefix'antes deconjugaeão com as colunas e que configuram
s ....
p.fse
eceenirteas sa.
—g
sotrbarsess—ain5co—oue leciarpbrr
Vente, em rance° aos laterais cI4
beliche. ne l o fe ta de no lei t o superao
— — hewr chies travessas — 7
i nc li nastes para dentro e ligando
narte central do l e teral externo ao
tono lot em] de reesei re e da cabeceia, dando maior ri e idez ao coniunto
eac i lit e neci a o p erego de subida ao
eot o e servindo de gradil de prole.
ção;
Total de 3 pontos. •

Modelo de Utilidade.
Requerente: Indústria e Comércio
de Móveis Madebel Ltda.
TERMO le° 125.633
Titulo: "Ndvo crodêio de suporte
para mesas e semelhantes".
Dep. cru 1 9 tie outubro de 1960.
1 0 — "Nôvo modelo de suporte para
mesas o semelhantes', caracterizada Patente Modèlode Utilidade.
Titulo: Nóvo modelo de brinquedo.
por uma base de madeira outro maSao
terial semelhante, plana, horizontal, Requerente; Yo.shio
com o- feitio de "H", "X' ou que- Paulo.
drangular — 1 dotecta de rebai- 1° — Nóvo Modêlo de- brinquedo"
que se constitui por um corpo prole.
xos — 2 — para eneaixe dos pés
3 — da mesa. devidamente perfurada firencialmente de borracha, Oco, cora
inferionwnte. na altura da parte o aspecto ou forma externa de teu
infer i or dos pés da mesa, e por onde animal, bicho ou outro qualquer e ca.
é passante p i no metálico -- 4 — que racterizado essencialmente pelo fato
p enetra também em eolfício parcial deete corpo ter Instalado, interna e
existente na, pé, da rama, de mode centralmente. um tubo achatado de
a conjugá-los 'como o referido supor'Q material flexível e elástico, tubo êsse,
ou base, possuindo ainda os pino que dobrndo-se sob si mesmo. no seu-.
—•4 inferiormente, usuais rodí- ti do traseiro, enrola-se em forma ese
zios de borracha ou metal.
piraiada, para fazer apoio sôbre. •
To t al de 2 pontos
-Uperficie de uso; pelo fato ainda
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ter encaixado e ajustado no prolonga. e que configura g. grelha; Pelo fato de medas de conformação semelhante a
mento superior do corpo achatado um haste ou eixo — 4 — . se apoiar em um grampo de chapa, earacterlsado

tubinho rígido, possante por suporte
transversal e pelo próprio, corpo traseiro do animal, além do çual recebe
utlmangueir.nha que em sus. outra
ezetemidade tem adaptada por uma
pera de borracha. para insuflar de a?
• referido corpo achatado.'
TIMO N° 125.636
Em 4 de outubro de 1960.

Requerente: Irmãos de Franco —
Minas Gerei.
Título: Nevo modelo de carteira escolar — Modelo de Utilidade."
le Nevo mod. 'de carteira escolar, caracterizado por compreender
num só conjunto mesa. banzo e montantes e unidos ec om movimentos
are e culados
Total de 4 pontos.
TÉRMO.

N

9

125,649

imia espécie de alavanca curva — e por ter no plano do alto um ou os
— de concavidade voltada para o fun- dois lados constituidos de pequenos
de da bacia 1 — e que se estreite !dentes de serra ou de granes cortanna extremidade mais próxima da bo- tes, tendo furos para eixos na extre
da da mesma onde se conjuga ao eixo ;midades inferior de ambas as perna:
preso as paredes laterais de caeZ'a me- Total de 2 pontos.
Ullica —9 que que se projeta inferiormente junto à urna das borde s de
~MO N 9 121.230
bacia — de tal modo que a extremidade da alavança — 8 — con.
Em 11 de novembro de 1960
figura uni dos lados de um trieneulo
isoceles — 10 —em cujo vertice este
o eixo de coniwzaçâo à caixa reetee- Requerente: Roldolfo Sarstedt
Ca e o lado aposto se ap oia ou serre São Paulo.
de encosto à extremidade de uma Titulo: N
• ôvo modêlo de foguete de
ponta roscueada de manivela — 11 — brinquedo.
— Modêla de Utilidade
e que se roseueia na paredes exte-na
da caixa metálica -a 9 — Pel o fato 1° — "Novo modélo de foguete c1.2
de ter inferiormente seres () Por me.° brinquedo", caracterizado, pelo fato
de projeções tubulares — — onde de ser constituído por cá.psula ou buentales e enertam por meio de ma- cha metálica, no fundo da qual po/*anos liorblo.tee usuais. tren pernes derá ser disposta espoleta, compritubulares metelices — 13 — e quidis mida por projetil que se ajusta à ca.
-tanes. vidade da bucha, projetil esse que se
prolonga por corpo de menor pese.
Total de, pontos.
Total de 2 pontos.

Em 6 de outubro de 1960
Requerente: António Sflio Valeson
e Joe o Palmeenni Pilho — São Paulo
Titulo: Sofe-cama-beliche a- Modele de Utilidede.
P — e Sofá_cama-beliche". caracterizado por dois estrados de madeira.
ferro, um dêles, n inferior — 1 — ligeiramente menor. de modo a que o
outro — 2 — superior o cuba. ou ainda
melhor de turma oue o inferior —
1 — fique encaixado no euterior
2 — quando desmontado o beliche. e
ambos ligades por colunas de inedeira
ou ferro — 3 — situadas nas seus quatro cento e que se conjugam inte
riormente por meio de dobradleas
usuais — 4 —: pelo fato das colunas
serem semeada! em sual altura mediana e coniugadas por meio d .entras dobradiça, — 5 — tento
ainda, numa ene metades de cada
coluna uma pne reão — 6 — °part../
às clob-ed!cas — 5 — e que inneele
o seu dobramento em sentido contrário, ree eendo einde peoleção — e —
ser con cernida era tonna de calha,
p.perede, e ind =•penee-lete do cortemto: neln fato de ser imtieeido o dobramento inteneeesevo dne colmres
po- meio de are mpo em "II" — 7 —
(rue ee r ema em me neios existentes
lia pe oieeen ou rs — 6 — e tia.9
extreele edes contet eentes das eo!ur128: r'^! ,0 fato dee colunas poderem
ser cb.-d,R no sentein loneitudinal
ou rr.nevedel l em relaek) Aos estro
doe e a em altura ser limitada apena” nela lareura de cada um dos es.
treée3.
Total de 2 pontos,

T2R.N10.139 125.894
Em 16 de 4eneiro de 1961
Requerente: Eine Indústria e 0o-neeco S. A. — São Paulo.
Título: Ndo aparelho de desenno
— Privilégio de Invenção
10 — Nóvo aparelho de desenho,
caracterizado por compreender irt.a.ialmente uma régua ou suporte retilíneo. de comprimento igual à largure
da mesa ou pranche de desenho ete
bre a qual é colocado transversalmente, o provido de abas extrema'
i nferiores, em forma de L. Providas
de moine Ieminares internae e oecal
sáveis sôbre a espeeeura da dita racaa
ou 'prancha.
Total de 4 pontos.
Tneelt) N° 126.789

' ::•10 N° 127 .23'd
Tt•R

Em 14 de novembro de 1960
Modelo de Utilidade.
Requerente: Shizuroku Kojima —
São Paulo.
Titulo: Nevo modelo de protetor de
calçado contra seca.
19 — NSTO modelo de protetor de
calçado contra a chuva Cin que o
elemento protetor é caracterizado por
uma Peça de conformação tubular de
material ou, de tecido impermeável.
aberto de ama para baixo até ao meio
mais ou menos, cone botões e casas
de abotoar ou com cadarços de amarrar (a partir de um dos extremos
da seção tubular) e, sendo o outro
extremo da mesma secção cortado
em diagonal, guarnecido, todo o cantam) dèste corte, com cadarço elistioo, sendo adaptado em sentido trensvenal um cadarço elástico que liga
Pelo centro, mais ou menos do contorno, duas margens opostas do cadarço
el.4etico circunferencial — tudo como
substanclemente descrito nos relatórios, graficamente mostre.donoa desenhos anexos e reivindicando neste
único ponto caratcteristico

Em 17 de fevereiro de 1961
Requerente: Armeo Steel Corporation — Estados Unidos da América.
Titulo: Inibidor de ferrugem e tra,
tgraento para fixação de tinta em seperficiac de !erro ,re adas com -Me
co. — Privilégio de Invenção.
— Uma solução para tratamen
to de revestimentos de zinco ligados
.substancialmente em fase Única (con- r
•
tendo aluminio), caracterizado POT
compreender uma solução aquosa de
ácido arte-fosfórico e ácido crónico,
na qual a concentração do ácido é de
1%
-2a 10% para o ácido fosfórico e
1/4% a 5% de ácido crônico, sendo
se percentagens em pêso,e porque a
•
Lei n9 4.214 — de 2 de
quantidade do ácido fosfórico é ao
Teatee0 N. 125.652
março de 1963
menos
substancialmente
tão
grande
gualde) a de ácido crente°.
Dep. em 10 de outubro de 1960
Divulgação a' 897
A requrente reivindica de acórdo
Modêlo de Utilidade.
com a Convenção Internacional e o
Requerente: Guilherme Dei prate art. 21 do Decreto-lei n° 7:903. de 21
Preço Cr$ 100,00
— São Paulo.
de agosto de 1945. a prioridade de
Titulo: "Ntivo mofino de churras- correspondente pedido depositado na
queira portátil.
Repartição de Patentes nos Estados
A VENDA:
1.0 — "Nóvo mod. de churrasqueira Unidos da América, em 22 de marco
bacia
mecaracterizada
por
portátil",
Seção de Vendas:
tálica — 1 — com feitio de calota de 1900. sob o n9 10.637.
côncava ou semelhante — 1 —, ten- Total de 5 pontos.
Av.
Rodrigtêts Alves, 1
do a borda — 2 — em forma de proAgência
1:
Ministério
jeção cilindrica da pouca altnrai pela
Ta2:ted0 19, 126.966
fato de ter centralmente orifício doda Fazenda
tado de proteção tubular — 3 — que
Em 17 de janeiro de 1961
ultrapassa inferior e superiormente a
sua borda e por onde é . passante um
eixo — 4 — também inetallico. vertical, cilíndrico. cuja extremidade su.
Perke se ~lula a tuna luva denega
ca — 5 que se prende inferiormente ao centro da, grade metálica circular — devidamente reforçada,
dotada de mesa ou pegadores — 7 —

4%

Estatuto do
Trabalhador Rural

Requernte: Satomi lr&kichl — São
Paulo.
Títulot Ntem modelo de corbalot
de fites adaptável aos rolos de fitas
gomadaa. — Modelo de Utilidade.
19 — Nevo modelo de cortador de
fitas adaptável toa rolos de fites 50, .

Atende-se a pedidos pelo
Serviço de' ReerL
tb61so
Postal

41•8111141.•we

~~~~40‘
n

: •

e

.

TkIng0 /4" 238.403
Dep. Ra 31 de outubro de 1Prl.
Patente de Modelo de eltilidae.e..
conjugar:: com . tampa, para ideai
sanitárins
Requerente : Cermica Semeais
Porcelite S. A. — São Paulo.
19 — Neve modelo de assento conjugado com tampa. para vasas sente
tários, que se constitui por duas pe.
ças plesticas distintas, anel a:- ente
preepria_-nente dito e tampa, ambos de
traseiras retilíneas e paralelas, e caracterizado essence Imente pele fato
do anel assento configurar um p,ano
inclinado convergente para O centro,
rendo sua fetleInferior rebaixad e pra_
pareenlm-nte enibutieo tim core': o de
Ida de recorte circundante onde iet2
borracha de amo e emortecenerdo;
nele falo ainda da tampa ter :una
tardas convergente' para a linha média lonludem/ do eseento, frende
areecomente eenbuteens em re'acão
ao plano inclinado ste. tende fetas
bordae dotadas e eeneleta clecerel ante com cordão de apoio e de mor-tecimento.
Totel de 3 pontos,
Teele.M0 N0 139.041
Em 14 de maio de 1962
Seve" — Spezialfabrik Par Seeoeubeber Gustav Rau Gmbh Blefleheim
(Wurttemberg) — Alemanha.
"Mecanismo de Acionamento para a
bomba de fluidos em besta/ação de
lavagem de páraebriece em velculoe
coto-móveis — Patente de Invenção.
Em recurso. reis-indicam-se como
pontos caracteristicoe da invencee. os
egiunte-: : .
li — laccaniarno de acionamento
para a bomba de fluidos em instalação
de lavagem de para-brisas era veiculos
automóveis, pelo min também pode
ser ligado o acionamento do limpa.
pára-brisa.-, caracterizado pela circunstância queá peça de acionamento da bomba forma um conjunto de
construção com a chave ppra o motor
do limpe-plra-brieae e., forma ene a
chave pode ser aciona da indene papatemente.
Total de 8 pontos
1.nn•n••n••n

TWWW) Ne 139.945

Em 11 de maio de 1982
Privilegiei de Invenção •Aperfeeçoamentos em Inaladores de velocidade".
Arcnand Eugtne Pabre e Marceatl
André Simone embai residentes na
lo. .
cidade de São Pau
10 — Aperfeiçoarnentas em variadores de velocidade, do tipo em que a
variação da rotação do eixo de salda
é regulada por uni circuito hidráulico
em que se varies de duas bombos,
acionadas pelo eixo de salda e por
um disco modeledor respectivamente,
são conjugadas num único pistão, ca.
racterizaclos pelo fato que dito pistão de conjueacão corre num cilindro
que possui unia beca de descarga do
líquido recebido das duas bombas. devidamente calibrade, sendo que dito
pistão assenta sôbre uma mola espiral e é formado mor duas sece6e4
adequadernente distanciadas
de molde a eer colocado pela pressão
do liquido Imitido no cilindro através
das tribulações das bombas que se localizem numa extremidade e aquém
da metade oposta do mesmo. respecti.
~ente, regulando sua descarga pela
mencionada beca, e peio fato Que é
Previsto em sistema de em'breagenir
oonstitufdo por um pistão Intercalado
na tabularão da bomba acionada pele
disco! Inodula.dor.
Seguem mate 2 pontos earacteris.
ticos.

-
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tvl(ARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de aerirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante assa prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
irado/sal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro retit.hrido
Termo ta° 646.249, de ' 16-6-1961
saias, casacos, chinelos, dominós, acharSérgio Fabiano Mattos Boieiro e Dr• pe. fantasias, fardas para militare; coCasar Augusto Sotto Maior
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorGuanabara
ros. jogos de lingeric. jaquetas, !aguas,
luvas, ligas, lenço* mant8s, meias,
maiôs, mantas, mandrião, raantlhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu„
abas, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre. raupão, sobretaxlos,
indústria Brasileirtt
suspensórios, saídas de banho, sandálias.
Indústria Brasileira'
:meteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
Classe 21
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniPara distinguir: Amortecedores, antepaClasse 19
formes e vestidos
ros,
auto-caminhões,
alavancas,
alavanAnimam vivos inclusive aves, ovos em
Classe 24
cas de cambio, alavancas de srelos, ara*
geral, inclusive do bicho da seda
automóveis, breques, barras de freio Alaraares. atacadorea para espartilhes
Classe 50
Impreaoss em geral
braçadeiras de mola, buchas, barcos. ba- e calçados, ataduras de algodão para
laustres. barras de tração, barras de di- diveraoa fias, exceto para fins mediciTermo n.° 646.244, de 16-6-1964
reção, braçadeiras, e suportes do casto nais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
Fabrique de Montras Ma S.A.
de escapamento, cubos de veicula., chia- borlas, cadeados, capas para móveis e
pas circulares, carroseriaa, chagais, ens.. pianos, carapuças para cava/os, corSulça
cama, caixas para arnmçea, cotovelos. dões, debruns, lã, fitas, forrõs, franjas
carburadores, correntes de distribuição. festão, feltro para. órgro, fõfos, galarcoroas, capotas, caixas d ecambio. ca- dates, lamparinas, mochilas, mosqueteibos, caminhes, caminhonetes, carros. ros, nesgas, ombreiras e enchimentos
conjunots de escapamento. direção, des. para roupas de homens e senhoras
Classe 8
ligadeiras, dorsais, engates pari veicu- panos para en çaites de móveis, não
Relógios . de cada espécie, mecanismos lo., estribos. eixos .engrenagens,
em- fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
de relógios e mostradores
breagem, freios pari veículos, frontei- passamares, pavios, rédeas, rendas, reras para veiculo* feixes de mola, guar- des, sacas, sinhaninhas para vestidas,
Termo a.° 646.245, de 16-6-1964
indústrias Químicas Taubaté S.A. nições para maçanetas, gonzos, grades telas, tampoa para almofadas, não faponteiras, hélices, hastes, indicadores zendo parte de móveis, artigos estes
I. Q. T.
de direção, juntas universais, lanchas, feitos de algodão, cânhamo, linho, juta.
São Paulo
molas, manivelas, motocicletas, motoctseda, raion, lã, pêlo e libras aão
dna, mancais de veiculo* motoneta%
incluídos em outras classes
pedais, paralamas, partidas, portas lateTêm:10
n.° 646.255, de 16-6-1964
mis. pinhões, porta rodas, parabrizias.
E. P. Luna Publicidade S. A.
painel; parachoques. pistões, pedestais,
Brasileira reles para businas, reles para faróis, .ro1
GUanabal a
das, retentores, reboques, saqueies para
t...1.1-se 1
Pla,..staii‘aates para mater.ala plasticos veiculo* serpentinas, tambores de freios, tirantes, terminais para cabos de
baterias, tuchos, varetas de veiculos, vaTérrao n.• 646.246, de 16 64954
badastrias Ctuinalcaa Taubaté S.A. rais de veiculas. varetas de controle de
Termos na. 646.242 e 646.243, de
16-6-1964
Ponto Alto S.A. Comercial e
Agrícola
São Paulo

Ponto Ito

aBIE E
.

MACAR

TAUBAFIBX
r inddstrla

I. Q. T.

São Paulo

TAUBAPLAST
Indústria Brasileira`,
Claa,e 1
Rasa ficantes para materiais p.astavs

Temo a.° 646.247, de 166-1964
Indústrias Químicas Taubaté S.A.
I. Q. T.
S) Paulo

TAUBA001,

Indústria Brasileira.:
Class: 28
Colas em geral

Térreo a.° 646.248, de 16-6-1964
Seraf lia Ramos Rodrigues
S N o P.11/!0

trifien

NIGII,

UBames: 33. 11. 42 e 43
Título

afogador e velocipedes e volantes

Termos na. 646.251 a 646.253, de
16-6-1964
(Prorrogação)
Lanificio 'SuIriograndense S.A.
Rio Grande do Sul
"

1-PRORROGAÇÃO

LESUR
Indústria Brasileira
.
Classe 22
Para 'distinguir: Fios de algodão, citnhamo, celulose, juta, lã, fios piásticos, fios de sédà natural, rayon para
tecelagem, para bordar, para costurar,
tricotagein e para crochê, fios e linhas
de tõda a espécie, fios e linhas para
pesca
Classe 36

Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chales.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calçtfes, calças. camisas, eamisdas, camisetas,

Rede Nacional
de Férias
Classe 33
Titulo

Termo n.° 646.254, 'de 164-1964
Clovis Salatino
Rio Grande do Sul
São Paulo

•
"MS cr.
.aHeine

luvas, ligas, lenços, mantõs, mela;
maiôs, mantas, mandrião, marulhas, pais
Idas, palas, penhoar, pulover, pelerina;
penos, ponches, polainas, Pijamas.
nhos, perneiras, q uininn0S, regalo't
robe de chambre, roupão, sobretudo;
suspensórios, saldas de banho, sandália;
meteres, aborta, sungas, atolas ou slack;
talar, toucas, turbantes, ternos, unia
formes e vestidos
%Ma a. • 646.256, de 16-6-1964
E. P. Luna Publicidade S. A,
Guanabara

Conscirc- io Nãiona(
.de Férias;
Clame 33
Titulo
Termo n. 646.257, de 16.41964
E. P. Lona Publicidade S A.
Guanabara

Plano Nacional
de Férias
Classe 33
Titulo
Termo n.° 646.258, de 16-6-1964
Comercial Importadora Rowal Ltda.,
Minas Gerais

tomarei& Importadora
•ROWAL LTDA.
Nome Comercia?

Térmo n.* 646.259. de 16-6-1°64
Cie Rohan Ltda.
Minas Geais

Bigorrgho
Classe 3

Titulo

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasahos,
aventais, alparcata*, anáguas. blulas,

botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, caução, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, carpinhos, calças,

de-senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, candsdas, cacimba,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardar para militares, o>
Matais, fraldas, galochas, gravatas, gorcuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, ros, jogos de lingerie, jaquetas, lagoas,

Termo n.• 646.260, de 16-6-1964
Indústria de Calçados Miam' lada.
Guanabara

MIAM 1.
~MA BRASILEIRA

Classe 36

Calçado*

•-
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Têncio n° 646.267, de 16-6-1964

Ténno n.° 646.262, de 16-6-1964 1
Flamengo em Noticie — Publicidade
Sociedade Anónima
Guanabara

Calçados Doa Ltda.
_
Guanabara

1

(001.
Termo a.° 646.269, de 1616-1964
CIMEP — Comércio e Importação
de Equipamento Méeico-Cientifico Limitada
Guanabara

ARPEGE
Classe 10
Para assinalar: Microscãpios. Estufas
cie Culturas, Mesas Cirúrgicas, Aparelho de Pressão Aterial, Estetoscópios, Centrifugadores. Colorimetros,
aléns de acessórios de todo material
acima expeisto, e outros aparelhos que
se enquadram nesta classe

Classe 3€
Calçados
Temio a, 646.263. de 16-6-1964
romoaahla Mercantil Importadora
Cirnei S. A.
' "saariabsra

Termo a.° 646.270. de 16-6-1964
Joaquim Pereira Martins
•Guanabara

Tinturaria
hora Ltda.

Classc 12

Para distinguir: Pouardentes, aperitivos, anis, bitter, braidy, conhaque; cervelas fernet, genebra, -gb. kumel,
nectar. punch, pimpermint. rima.
sucos de frutas em álcool, vinhos, ver
muda, vinhos espumantes, vinhos quinados. whisky

Classe 33
Titulo

Termo n.° 646.271. de 16-6-1964
Rouo Rio-São Paulo Transportes
Limitada
Guanabal

,....tasNe 3,

Para dist nguir o timfre cia requerente
a ser usado em papéis de carta. pa
péis de oficio envelopes. cart8es de
• visita e comerciais. memorando, fatuNome Comercial
ras, avisos, ocntratos. cheques, notas
promissórias. dup1 catas. ao5e, apóliTermo n.• 646.265, de 166-1964
Auto POsto Servidos Humaitá Ltda. ces, debêntures, letras de câmbio, pal.
sagens, bilhetes, folhinhas e demais
Guanabara
documentos 'usados pelo requerenet

1

Termo a.° 646.273, de 1d-6-1964
Zimmer. Koetz Cs Cia.
Rio Grande dr Sul

Indústria Braaluira

Classe 47
Combustivels lubrificantes, substancies
• produtos destinados à iluminação e
Classe 36
P0 aquecimento: Álcool motor, earyao
Calçados •
• gás. hidrocarboretos, gás metano. btl•
646 275, de
tano e propano. gás engarrafado. gás Termos. na. 646.274
16-6-1964
, /liquefeitos. gasolina. gra.rfo lubrifica:1
. Radi3arte S. A.
tas, óleos destinados à iluminação e ao
Estado do Rio
aqueckaento
N
,
•
(r
Termo -a.' 640.266. de 16-6-1964
Calçados Doo Ltda.
Guanabara
Classe 28
Lamina; e chapas plásticas para revestimentos de móveis

CONJUNTO MIRIM

cjih'acios Doá. Ltda.
_Gen Comerdal; •

O

BRA .1
Classes 32, 33 e 50
Sinal de Propaganda

Classes .32, 33. 4/, 42, 43 e 50
Insignia

ORLEANS
Classe 42 e 43
Titulo
Termo n.° 646.278, de 16-6-1964
Fernando da Silva Novaes, José Ribeiro de Mello e José Cursino dos.
Santos Raposo
Guanabara

Rio Produções
Promoções

-

Termo n° 646.264, de 16-6-1964
Auto Peeto Serviços Flutnaitá Ltda.
Guanabara

1.

PEL

Termo .. n.° 646.284, de 16-6;1964
Contimine — Continental de Minérios
Mercantil e Industrial S. A.
Guanabara

Termo n.° 646.277, de 16-6-1964
Bar Nevo Orleans Ltda.
.Guanabara

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Humaitá Ltda.

Termo a.° 646.283, de 16.6-1964
Nlagara Turismo e Publicidades
Limitada
Guanabara

TURISMO

Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados

Classe 32
Jornais' e Revistas
'Termo a.° 646.261. de 16-6-196á
1- dústria de Calçados Arpege Ltda.
Guanabara

Auto Rosto Serviços

Termo n.° 646,276, de 16-6-1964
•
Eduardo Jorge Fara),
Guanabara

, Outubro de :964

Classe 40
%Web. em eend

Classe 32, 33 e 50
Insígnia
Termo n° 646. 280, de 16.6-196-4
Produções Lena Ltda
Guanabara

INDÚSTRIA BRASILEIRA'

Classe 50
Impressos em geral
Termo -a.' 646. 285. de 16-6-1964
Casa Gebara Sedas S. A.
- Guanabara

GEBARA
las RR SI te nino
Classe 24
Alamares, atacadores para esontilhoi
e calçados. ataduras de algodso para
na is. bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, tapas para móveis e
diversos fias, exceto para fias medida
festão. feltro para órgão h3tos. galar.
detes, lamparinas mochilas. mosquetela
ros, nesgas. ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhor,
panos para en'extes de móveis, alo
ti..tentio parte dos mesmos, palmilhas,
passamares, pavié-s. rédeas. rendas, redes. sacas. sin ha nmhas para vestidos,
telas, tampos para almofadas, não ta.
rendo parte de móveis, artigos estes
incluldos em outras classes

Termo a.° 646.286, de 16 6-1964
.Banco Italbré.s de São Paulo S. A.
Classe 32
São Pau'o
Almanaques anuários, álbans impera.
soa. cartazes, catálogos. tomais tua°
nata e e,straingeiros, publicações im pressas. revistas. Propaganda em rádio.
televisão, jornais, programas radiutont•

ITALBRÁS

cos, peças teatrais e cinetnatográticas
e revistas Impressas

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 50Para distinguir: "os hapressos de use
Termo a.° 646.281, de 16-6-1964
da requerente"
Nlagara Turismo e Publicidade Ltda.
Guanabara'
Tèrmo n.• 646.288, de 16-6-1964 Pinturas Decoranta Ltda.

O CICENNE

Classe 50
Impressos em geral
Termo n.° 646.282, de 16-6-1964
Manara Turismo e Publicidades
Limitada
•

Gyanabarb

RONDA
TURISTICA,
Coisas 32. 33 e' 510
Sinal de Propaganda

Gti a na ha rp

DECOREI
DIDO'S'TRIA BRASILEIRA'.

Para distingt.lr: Materiais pa, a constructies e decorações: Argamassas, argila.
areia. azulejos, gateares. balaustres. blo.
cos de cimento, bloros para pavimentação. calhas. cimento. cal. cré chst.as
içolaites, cuibros. caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, calvas aluas
caixas para coberturas. caixas &ema.
caixas dé descaros para ohms. edificacões premoldadas. estuque,-Smulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru;tleas inetálicSe ra-a construções, 'ame-

•
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Termo e 646.392, de 1641964
Tenso
ft46.300.dç 1641964
de metal, ladrilhos, lambris, luvas
),L junção,
!ages, lageotas. material iso- British — American l'obaedi Conagítny amplas — Godo,. Ind. ivestImentoa
Plásticos S.4.
Liraired
te contra trio e calor, manilhas, masMinas Gerais
Inglaterra
iaa para revestimentos de paredes, ma'Jeiras para construções, mosaicos, proutos de base asSeltico, produtos pare
ornar impermeabilizantes as argamaz- 1
de cimento e cal, hidráulica, pedralti produtos betuminosos, impermeates liquidos ou sob outra formas
Clama 40
paraatrtu'esvestimentoa e outros como nas
Móveis em geral, eatófados ou Mo
250. persianas, placas para pa3dmentação, eças ornamentais de dTermo n° 646.301, da 16-6-1964
inento ou gesso ara tetos e paredes,
Condas — Com. Ind. e Revestimedinez
&pel para forrar casas, massas andPlásticos S.A.
$1dos
para uso nas construções, par..
, portai, portões, pisos, soleiras,
tara portas. tijolos tuim de cometo,
CORPUS- Comércio indústilal •
.
r tacos, tubos de ventilação, tanI
ques de cimento, vigas, vigamentos e
e Rel_dwresmemoi Plásticos_
vitrõl
Fumo ou Tabaco manufaturado ou não
Minas Geras
Termo n° 646.294, de 16-6-1964
Termo n.' 646.287, de 16-6-1964
Manograsso S . A. Distilaria Pellard
r..ocepanhia Pinanciadora de São Paulo
Termo a' 646.3b2, de 16-6-1961
Sáo Paulo
C.redito, Financiamento e Incestimentos
Jose 'Pessoa da Silva
Sào Paulo
Estado da Guanabara

1

tii

F1NANCIADORA
BE SÃO PAUiti
Classe 50
Para distinguir: "os impressos de 1180
exclusivo da requerente
Térmo. ta° 646.289, de 16-6-1964
Y. A. Pattreicoeux (Overseas)
LlmIted
Inglaterra

WHITE
Clasae 21
•
Veiculem caminhões, Tratores para azaradas de rodagem e partes de cada um
dos artigos acima
Térmo n° 646.292, de 16-6-1964
The Doar Chemical Company
Estados Unidos da América

(lasse 28
alirtefatos e produtos acabados de arigesn
animal, vegetal ou mineral, não inalul. doa em outras classes: artefatos de subs•• 'taarlan quarricas na° inchados em nutras
elassss

lápis, porta-canetas. porta-carimbos.
porta-cartas, porta-blocos, penas, prensam pincéis, prendedores de papéis percevejos, réguam mancha separadores
para arquivos, sinetes, tintas para escrever. ti:alinha. tintas para carimbos,
tintas para duplicadores. tintas para impressa°. tintas para desenhos. aparelhos

para tirar cópias, pastéis de tintas para
escreve: e desenhos, máquinas de era
dançar. máquinas aegistradoras
Têrmo n° 646.305. de 16-6-1961
• Luiz Lanha. F.1 Cia. Ltda,
San Paula

Classe 42

Aguardente de cana

Classe 33
Titulo
Trino na 646.303, de 16-6-1964
Quimica Catarinense Ltda.
Santa Catarina

Sebastião Pires dos Reis

R
Indústria Brasileira

Classe 1
Preparados, quimic.os adesivos .
Tèrmo n° 646.297, de 16-6-1964
Abdo Messias Natio & Irmão
Minas Gerais

Uaninha Quero
de Tunacipuara

a40. BRASILf

Piiàddratiaiid,

Termo a* 646.296, de 16-6- 1964

• Classe 44
rumo ou tabaco manufaturado ou no

Tarmo na 646.291, de 16-6-1964
The White Motor Company
Estalos Unidos da América

metal. pastas para escritórios cate tachos de metal. porta-aintetroa poma-

_

Termo a° 646.295, de 16-6-1964
Mráz & Cia. Ltda. (em organização)
Estado da Guanabara

Classe 8
'Video-tape e aparelhos e instromantos
gravadores e reprodutores de
v ideo-ta ae

taca& metro/ para escritórios e para

desenhos, papel carbono. perfuradores.
panes para escritórios, can fechos de

indústria Brasileira.

'TACOL1NA
IND. BRASILEIRA

Café torrado e moldo

lisa:CAN

graffeadorea, wampos e ganchos para
aakátos, gis. godets. instresnenos de
~rever e de desenhos, lápis. lapiseiras.
.olhadores, inata - borrão. • scalqu, nas e
apetrechos para apontar lápis. ~pa-

ozz Nteca4

Classe 41

Termo n.' 646.290, de 16-6-1964
Telcan Limited
Inglaterra

Outubro de 1964 3837

Case 46
Para distinguir: Preparados )ara limpeza; sabões (nao perfumados) e detergentes: solventes para limpeza a seco
e removedores de manchas; solventes
para desengordurai e limpar maquinaria e equipamento elétrico e industrial;
agentes para desengordurar metal; suta,
tâncias quimicas para remover poeira,
graxa, tinta, ferrugem e escamas; agen-.
aes para remover nódoas; agentes para
lavagem e alvejamento, • e outras suba•
tâncias para uso em lavandaria; preparados para polir. esfregar e abrasivos
Térmo n° ‘616.304, de 164-1964
Borhonite S.A. Indústria da Borracha
Rio Grande do Sul

Caraa 40
geral de' matai. vidro, de
aao, madeira, estofados ou aio, inclusive móveis ara escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
meadas, alnio iadas, acolchoado, para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares, alerços, biombos,
cadeiras, caminhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sola de jantar e sala de visita*,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, div:ans. discotecas,
de madeira. espreguiçadeiras. escrivaninhas, estantes, guarda-roupas mesas.
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para telearisào, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta.cha•
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
•
vitrine
Termo n° 646 .306, de 16-6-1964
Cia. Tamis — Melo Pimenta de
Relógios

Móveis em

s1 r'Pn'o

.TAGUS'
*BORB.ONITVI

Classe 42
Aguardente de cana

IND. BRASILEUM

Térmo na 646.298, de 16-6-1964
Alado Messias Netto Irmão
Minas Gerais

Clame 17
Para &anuir maquinas e •nstalaçõ.e..
aaPa escritnrim e desenhoa em geral:
Arquivos para correspondaricia. almo
fadas para carimbos e para tintas. abri
dores de cartas, arquivos. apontadores
berços para mata-barrao borracbas
Classe 41
brochas. canetas para desetams. corra
Café torrado e moido
dores de papal colcamtes, 7./..unbadores
cestos para papéis e cOrrespondencia
Taranta na -646.299. de .16-6-1964
Corplas — Com. Ind. e Ravestimentos classificadores caps. catadares canetas
compassos. cofres. canetas asneiros aa
Plásticos S.A.
netas eitarapraficas desenhad.-res. data
Minas Garais
do-es com minas. descansa* para lapa
emmetas- es quadros. es pátulas.' Ni mit.
scs. /usina a.a.:amos. iitas „Iara zgáoul
nas de esère ver. fichas cura arquivos
reawanastaia-a rsca-ever" . n caiar e so
• !),
mat. fitas gomadas macia , r.as para
Ciissn 40
grampear, goma arábica. gomadores
MOvela em geral, emolidas ou não

eaté apaciaurAa

1

IND. BRASILEIRA
Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, auto,.
móveis. auto -caminhões, aviões, amortecedcires, alavancas de cambio, barcos'
breqües, braços ara veiados. bicicleta.
tas, carrinhos de mão e carretas, canilnhanetes. carros ambulantes, caminhões,
èarrom tratores carros-berços. carro*,
,anquar. carros-irrigadorea carros, carroças, carroceriam chassis. chaas dr.
calares para veiculo*. cubos de veiculai
carrinhos para ma atrinaa de escrever,
raarredicos. para veiculos, direção. claan•
gadeiras. estribos.. escadaa rolantes eleaadoaai para p assageiros e para carga
enates para carros, eixos de. airrcao.
`reida, fronteiras para veiados. piada°,
locomotivas lanchas intoociclos molas,
motocicletas, motocarans. moto turgõesa
manivelas navios timbus, para-choque
aara - iamas, para-brisas, pedala,
li 1
•s
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margarina, marmelada, macarrão. mas.
Ténno n• 646.334, de 17-6-1964
3a de tomate, mel e melado, mate, mas- Adubam — Importação — Indústrias

Termo a* E46.321, de 16-6-1964

andar pari bicicletas, raios para bidde-

Anibal Francisco da Costa

reboques radiadas** para veiculo,.
rodas para veiculo*, selins. ~cies, ti.
cantes para veiculas. vagões, velocipedes„ varetas de controle da atogador
acelerador. tróleis, troteiam& vantes de
carros. toletes para carros

tas„

Estado da Guanabara

rrsTarN
"°°

Urino n° 646.301: de 16-6-1964
Valoras de Implementas Publicitários Ltda.
São Paulo _

a1

Comércio de Fertilizantes Ltda.
São Paulo

sas para mingaus, molhos, moluscos.
mastarda, mortadela, nós moscada. uozts, óleos comestiveis, ostras, ovas.
pães. patos, primas, pimenta, pós para
pudins, picIdes, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizzas, podias;
queijos, rações balanceadas para ana
Rima, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas: torradas, tapioca. tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para aumento de animais e aves, torrõe&
toucinho e vinagre

BR/Unau.

Classe 41
Farinha de mandioca
Taram n° 646.322, de 16-6-1964
,
Iiaac Goichman •
Estado da. Guanabara •

,0 PALITO'
Classes: 30 — 35 — 36 — 32
Titulo de Estabelecimento
Urrai> n° 646.323, de 16-6-1964
Classe 25
Diesel — Mecânica Alvorada Ind. e
Para distinguir: Arvores de natal, ba
Coméreio Limitada
belots, bolas para enfeites de arvores
Estado da Guanabara
de natal, cartas èeograficas, cartões postais, cartazes, diplays. desenhos artiaticos, desenhos, decalcomania para secados, estatuas, estatuetas, estampas, gravuras, grutas de vidro, figuras de ar11IDÜSTRIA BRASILE:MA:
natos, festões, fotografias trutas de louça, figuras para enfeitar bolos de aniClasst t
versarias, batizados, casamentos e ouBase para geradores e motores
tras quaisquer comemorações, imaneis*.
letreiros, manequins, maquetas. obrai arUlmos as. 646.324 e 646.325:
de 16-6-1964
tísticas, obras de pintura, paineis e carBanco acato Maior S .A.
tazes para decorações e para exposição
Estado da Guanabara
projetos, mostruários de mercadorias diversas e para propaganda, suportes artisticos para vitrines, estatuetas para
adornos e para fins artisticos, tabdieta..

'ALVORADA

- n

Tarmos ns° 646.308 a 616.317, de
16 de junho de 1964
Tecnogeral S.A. Comércio e Indústria
São Paulo

ADUBOM
.Ind• Brasiletrà'

Substancias e repara ,oes ott.miCall
na veterinária e para fins sanitários,
a saber: adubos. ácidos -sanitarios,
águas desinfetantes *e para fins sanitários, apanha-moscas e insetos (de
goma e piapel ou papelão), álcalis,
bactericidas, baraticidas. catrapaticala&
Térmo n° 646.330, de 16-6-1964
trema creosotalina, creosoto, desodo.
Perfumes &gut Ltda.
rante, desinfetantes. defumadores, exterminadores de pragas e berras dana
Estado do Rio de Janeiro
alias, esterilizantes, embrocações para
animais, enxertos, farinhas de ossos,
tertilizantes. fosfatas. aormicidas, funda
fungicidas, glicose para tina
Perfumes Bei' LIcV gantes,
veterinários, gaanci, herbicidas.
das, Insetitagos, larvicidas, microbial.
das, medicamentos para animais. 4svea
Nome Comercial
e peixes, óleos desinfetantes e veterts
Tann° a° 646.331, de 17-6-1964
ciarias, petróleos sanitários e' desistis.
Francisco Antunes
tantas, papel tumegatôno, pós insetid.
das. paraticidas. tungicidas e detinha.
São Paulo
tantea preparações e produtos fase&
cicias, germicidas, desinfetantes e vale.
ri ado& raticidas. remédios para fins
INSTITUTO POLITÉCNICO DE San aluna" veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins agricolaa,
"Instituto PolitécnicO de São Paulo» horticulat. sanitários .e veterinário&
sulfatos, superfoitatos, vacinas para
Têrmo n° 646.332, de 17-6-1964
aves e animais, venenos contra insetos,
Laurindo Schiavon
animais e hervas dadinhas
São Paulo
Urrai) n° 646.335, de 17-6-1964
Adubom — Importação — Indústria •
. Comércio de Fertilizantes Ltda.,
São Paulo
p

Classe 8
ADUBO.
Para distinguir: Acendedores elétricos.
IMPOIC AÇ X0 .•
alarmas elétricos, alto-falantes, ampeINDUSTRiA
rimetros, amplificadores para rádios,
COMERCIO
aparelhos de Iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para
FERTILIZA/11'ES
Térmo n° 646.329, de 16-6-1964
•LTD&
adiados, aparelhos elétricos para baBar, Café, Restaurante Parfalla Ltda. nho, aparelhos. eletro-dinâmicos, apaEstado da Guanabara
relhos para barbear, aparelhos para insNome Comercial
talações telefônicas, aparelhos para- ondular ou secar cabelos, aparelhos para
Térmo n° 646.336, de 174-1964
pasteurização de leite, aparelhos para MK
— Engenharia e Comércio Ltda.
torrar
pão,
aquecedores
elétricos,
aspiIND. BRASILEIRA
São Paulo
•
radores de pó, benjamins, bobinas elétricas, caixas de derivação. campainhas
iasse 30
Indústria Brasileira
elétricas, comutadores, condensadores
Corno marca genérica, para distingilla a
'MI
elétricos, conectares, enceradeiras, estotalidade dos artigos da classe
Ind. 13rasiltiiiit
tufas
de
aquecimento,
estufas
para
conClasse 38
41
servar alimentos, estufas para secar rouComo marca genérica, para distingalr a Alcachofras, Classe
aletria, alho, aspargos pas, ferros elétriaos de engomar e de
totalidade dos artigos da clara
Classe 16
açúcar, alimentos paar animai& amido soldar, filtros de água, fogareiros eléClasse 6
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta tricos, %geies. %mos, galvanómetros. Para distinguir: materiais de cpratris.
Como mar:a genérica, para distingifir a arroz, atum, avela. avelãs, azeite, azei- hidriametros, indicadores automáticos de cao: argila, areia, azulejos, arpai:ma.
totalidade dos artigos da classe
tonas. banha, bacalhau. batatas. balas nível de água, instrumentos medidores sas, batentes. balaustres, calhas, eanaa.
biscoitos. bombons. bolachas. baunilha de energia elétrica, instrumentos telefô- to. cal, are, caixas de destargas cha.
Classe 5
Como marca genérica. para distingilir a café coa pó e em grão, camarão, canela. nicos, interruptores, irradiadores, tam- pas isolantes, caibras, caixilhos, coas.
totalidade dos artigos da clava
em pau e em pó. cacau, carces. chá. pada& aquidificadores, manômetros, mi- nas, chapas para cobertiaa, caixas
Classe 8
caramelos, chocolates. confeitos. cravo crofones, pick-ups, pilhas elétricas, re- d'água. 'edificação pré-moldadas, esta.
Como marca genérica, para distingilir a cereais. cominho. creme de leite, cremes ceptores de rádio, refrigeradores, selais. cas, esquadrias, barros, frisos. gelas,
.
totalidade dos artigos da classe
aumenticios croquetes. compotas. can- relógios, reostatos, telefones, termasta- grades, janelas, lamelas de metal, ladra.
watt. coalhada, castanha, cebola, condi tos tomadas, transformadores, valvulas lhos, lambris, luvas de junção, lajes,
Classe 12
Como marca genérica, para distingrar a alentos para alimentos. rolorantes Para radio, válvclas para aparelhas de lajeotas, material Isolante contra frio
e calor, manilhas, madeiras para cousa
totalidade dos artigos da classe
chouriços, deadê. doces, doces de fruClasse. 7
am espinafre. essências alimentares. em- televisão, ventiladores e voltimetroa trações. mosaicos, produtos de base
asfáltica, produtos para tornar impei..
Como marca aenérica, para distingair a padas, ervilhas, enxovas. extrato de toTermo n 646.333, de 17-6-1964
totalidade dos artigos da classe
mate, farinhas alianenticias. lavas, fé aaretécnica Engenharia Civil Ltda. meabilizantes as argamassas de cimento
e cal hidráulico, pedregulhos, placas de
Classe 16
aulas. flocos. farelo. fermentos. felpa
São Paulo
pavimentação, peças ornamentais de
Como marca genérica, para distinguir a Figos. frios, frutas sècas naturais e criscimento oa gesso para tetos e paredes,
totalidade dos artigos da classe
talizadas: gricose, goma de mascar. gorCtARETÉCNICA
parquete& portas, portões, persianas;
.asse 26•
.
duras. grânulos. grão de bico, gelatina.
Ind. -Brasileira
pisos, papél para fiaram cisas, soleiras
Como marca genérica, para distinga a ticiabada. geléias. herva doce. herva
para porta, tijolos, tubos de concria°,
mate, hortaliças, lagostas. angras. leite
totalidade dos artigos da classe
sC.25 at : - a '
telhas, tacds, tubos de Ventilação, tanClasse 49
condensado, leite em pó, legumes M.rlasse
. ..
a‘genérica..para
conserva. lentilhas, linguiça. louro. num Croquis.. desenhos, macatetes.a Omitas-a qaek de &tento, vigamento, venaataaata
•Cor
na Maac
)tatilidade dos aitlgos 'da daisç
na alIl lis ac... atai s apiojetos " • 4,1 3.11: 1 -,'
ePtIcial` W
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• Cassa 33
Sinal de Propaganda
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Têrmo si° 646.337, de 17-6-1964.
lucorporadora e Administradora S.A.
Sào Paulo

CW11'01'20.1
Jnd.

Orasileira •

....-EARIO OFICIAL (Sição 111)
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contrações, -decorações, couros, teaidos, fibras, cemlose, barcos e veiados, talco industrial, thiner,
Tarro° n• 646.341, de 17-6-1964
Paclua, Rozales Ltda.
Sio Paulo

Classe lu
• nrao
Para distingiiir genèricamente materiais
Indo Brasilelra
. para construção e adorno de prédios
Termo a° 646.338, de 17-6-1961
C.alse
rsciidor Clube. entidade civil Brasileira
Pata dist/mala: -Sabão comum, sabão
São Paulo
sem perfume, sabão em massa, em bastão, em pó, em líquido, em flocos, em
escamas e ain Creme
CONDOR ÓXATIBE
nano a° 646.342. de 174-1964
Hoechst do Brasil Química a ParnracauCasaa 33
aica Soc, Anônima
TItUlO
São Paulo
Termo a° 446.339, de 17-6-1964
Cerealista eBria Vista> Ltda., firma
brasileira, comercial
SZa Paulo

HOEBRAS

BELA VISTA

Indústria Brasileira

Ind. Brasileira

Classe 3
Amphotropina, Avia Baralgin, (Santana,
Caasse -11
Carraigan, Cosavia Devagan, Dalantina,
Para distingilir: Cereais
Fartam. Festavital. rostinaol, Gardan,
Termo a' 646.340, de 17-6-1964
Invenol, Jadit, Neoaalvarsan, Neo-tutoIndústria e Comércio de Pro- cama, Neoviasspt, Novaigina, Novalgidutos Químicos Ltda.
na-Quinina, Novocaina, Omnacilina,
Omnadiaia, Omnamicina, Orastin&, PanSaio Paulo
flavina, Pellidol, Penifen, Pyramidon,
MO magro Mi/•IM XI eineillele0 ~CIPO
aRstinon,,Reverin, Rivanol. Rivanoletas,
Salyrgan, Spirotripan, Tonofosafn
Têrmo a' 646.343,- de 17-6-1964
Depósito de Materiais para Construções
Souza Ltda.
C
Glas.se I
asosorvenies, acetona, ácidos, a.c....0s.
agentes químicos para o tratamento e
oração de fibras, tecidos, couros e celulose; água raz, álcool, albumina, nal-alisas, alumen, alvaiade, alvejantes industriais, aliuninio em pó anaoniaco,
.anti-incrustantes, anti-oxidantes, anta
oxidantea anti-corrosivos, anti-detonantez, azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
fins Industriais, amônia; banhos para
galvanizaçào, benzina, banzai, betumes,
bicarbonatos de sódio. de potássio; cal
virgem, carvões, carbonatos, catalizadore.s. celulose, chapas fotográficas,
~posições extintores de incêndio, doo corrosivos, cromatos, corantes, arcoJatam descoraiates, desincrustantes, diasalvantes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos; fanal, filmes sensibilizados para fotografias, Staadores, formal, fosfatas Industriais, féskros industriais fluoretos; galvanizadoles, gelatina para fotografias e pintura.
giz, glicerina; hidratas. bldrosulfitom
Imperme.abilizantes, ioduretos; lacas;
massas para pintura. magnésio, mercaria: nitratos, neutralizadores. ri/troceJulose; óxidos, oxidantes, óleos para
pintura. óleo de linhaça: produtos quimicos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para ei fotografia, papéis de tumesol, papéis hellográficos e hellocopistaa penaliza
sensivels, papéis para fotografia e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a comaoslção de
tintas. preparações para fotografias,
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas prossiaka atuavas, removedores, reveladores;
stabao neutro, sais, salictlatos, secantes,
railicatcas, soda caustica, soluattes Tildais de uso industriai, solventes, sulfata,: tintas em pó, liquidas, sólidas

SZ: 3 P,inlo

;ndS.Tr74às3ileira
Classe 16
Para distaiguir: materiais de construção: argila, areia, azulejos, argamassas, batentes, balaustres, ralhas, cimento, cal, are, caixas de descarga, c laapas Isolantes, canoros, caixilhos, colonas, chapas para cobertura, caixas
d'água, edificação pré-moldadas, estacas, esquadrias, Raros, frisos, gês,
grades, janelas, lamelas de metal, Ia:Iria
lama lambris, luvas de função, lajes,
lajeotas, material isolante contra frio
e calor, manilhas, madeiras para coasCaçôo, mosaicos, produtos de base
asfáltica, produtos para tornar limparmeabilizantes as argacnassas de cimento
e cal hidráulico, pedregulhos, placas de
pavimentação. peças ornamentais de
cimento ou gesso para tetos e paredes,
parquetes, portas, pariras, persianas.
pisos, papel para forrar casas, soleiras
para porta, :tijolos, tubos de concreto.
teTioas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigamento, venezianas
e vitral
Teimem na. 646.344 a 646.345, de
'17 de julho de 1964
Agrotam Corrt,rc-ial, Veterinãria Ltda.
S.J.o

AGIOTEM
na.. Brasileira
, Classe 19
Aves e ovos, ;intimais caprinos. ?uinos
c bovinos
n
Classe 2
&abadadas e preparações - quis:alam' asadas na morim/tura. na horticultura.
~criaria e para , fins sanitários, a
saber: adubos, ácidos sanitários, águas

Outubro de 11964 3831

Tartno sr° 646.349, de 17-6-1964
desinfetantes e para fins sanitários,
apanha-mosca e insetos (as gove
Tadashi Sagahara
papel ou papciao). álcalis. basica talas,
São 'Paulo
baraticidas, carrapaticidas, ere401. alagotaiina, creosoto, desodorantes. desinfetantes. deturnadores, exterminadores de
pragas e /lemas daninhas, esterilizantes, embrocações para animais anca
tos, tarinhas de ossos. lértsazantes.
tormadas. Iam:ganira tangiadaa, gacose para fins vetara:ar-tas. guano. aerbicidas, inseticidas, aseatugoza
iarvicidas, microbicidas. medicamentos
para animais, aves e ,peixes óleos de
salteara:as e veterinários, aciróleos ia
saiasse 33
nitários e desintetantes, papa fumegaSinal de Propagaada
tório, pós inseticidas.' parasiticidas. Tmgirarias e clasintetaates. preparações e
Tèrmo
646.350 de n-6-1964
fatantes e veterinárias, ratteirláis„ reme.
Indústria
de
Artefasos
Pla‘sticos Quatro
dias para fins veterinários. sabões vetapiast Limitada
rinár,os e desinietantea. sais para ha
&pacata:à. ihorticulas, sanitários e veto
São Paulo •
riflar:az. -sulfatos, alma:tostais:a. vacinas
para aves e animam, venenos contra
QUATROPLM
insetos, 113111238r11
hena daninha*
Têrmo n 1546.346, de 17-6-1961
Ebeo Produtos Quilhicos ,Indusiaais
Limitada •
São Paulo
-

eAVICOLA
Indo Brarail ei ra.
Classe 25
Pitas adesivas , •

Térmo n° 646 . 347, de 17-6-1964
Jose . Rodrigues Araujo
São Paulo

CONJUNTO .
COLD STAR
Ind. Brasileira
32
Programas radiofônicos e de televisão,
Vamo a° 646.348. de 17-6-1964
Lupe Eletrônica Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo

LUIS
Lnd.. 13raa11ei
Classe 5
Para distinguir: Acendedores elétricos.
alarmas elétricos, alto-falantes, ampe
rímetros, amplificadores para rádios
aparelhos de -iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para
edificios. aparelhos - elétricos para banho, aparelhos tletro-dinamicas, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações tclefónicas, aparelhos para on
dular ou secar cabeias, aparelhos pari_
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedoras elétricos. a.sniradares de.pó. benrimins, botarias e!e.
tricas, caixas de derivação. campainhas
elétricas, comutadores, condensadfa és
elétricos, conectares, enceradeiras. estufas de aquecimento, estufas para can
sers'ar alimentos, estufas para secar =Pala ferros erétricos de eagosaar 5 de
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos. ambas, farrnos, galvanômetros.
silvei de água: instrumentos medidors
de energia elétrica, instrumentos talefãrtiCCO, interruptores, irradiadores. Arn
padas, liquidificadores, manemetros- microfones, pick-upi; pilhas elttacas. receptares de rádio, refrigeradores. ralai?
relógios, reostatos, telefones, ter:nossa
tos aomadas, trandonnadores, válvulas
tiara rádio, vaiadas para aparelhos de
televisão, ventiladores e voltimetros

-Classe 2ts
Para distinguir. Artetaios k maserial
plástico .e de malote Rcapiczaas talara
rados de maarrial plástico, rever-metam
los confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas, açuca-eitos,
armações para óculos, bules. loandraas,
bases para teletones. oaldes, bacias. holsas, caixas, carteiras -chapas. cabos
para ferramentas e utensilios, cruzetas,
caixas para acondicionamento tis alimentos, caixas de material plást..) -sara
baterias, coadores, coas, canetas colheres, conchas, cestas para pão. festinhas capas para álbuns e para hvaini
cálices, cestos, castiçais para vsisui.
,caixas para g tiara a de objetos
chos.
pratas.coco
coprah
ado
ha..03dedsca
poress epara
e mpsoiá.arau:
para sorvetes, caixinhas de p aa suco
para sorvetes, colber:nhas, pas ribas,
garfinhos de plástico para sorsa-tes. toes
minhas de plástico para sorvetes dacoa
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para ssrvea
tes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para -automóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces. fitas
isolantes, filmes, fias de ce.ulose.til'chos.
ytani
Ipara bolsas,' facas, auarnisões,
etam paia chuaetas e mamadeiras. auarnições para aorta -blocos, gilas, açus
para liquidificaãores e para batateiras
de frutas e legumes. auarniçócs de material plástico para cténsilios e objetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados. piásticos. lancheiras. num:agueiras. -alas,
pcndedores de roupas puxadores para móveis, pires. praros paliteiros. pás de cosinha. pedras pomes artigos. protatoes -para documentos, puxadores de água para uso &meia os
porta-copos. porta-Maneis, norta-notai,
porta-documentos, placas, rebites, rodiabas, recipientes, suportes s..portes taara
guardanapos. saleiros hihaa, tigelas.
tubos para ampolas subo, para seringas. travessas, tipos Ir material plástico, saca:as, sacos, saq.anhos, -,...alhames para acondicionamento, vasos xícaras, aolas a frio -e rolas não Nasalas
era outras classes, para borracha , para
cortumes, para marcineiros, para ¡santeiros, para vidros, pasta adesiva para
eurreias. • pasta -e p?-dras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, a‘lesivoa
para ladrilros e- adesiaos para azulejos.
anéis. Carretéis 'par teor/asara e gansa
n.ções' de material plástico para indústria geral de plásticos
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Termo n• 646.355, de 17-6-1961
cimento, corrimão, vasos le baacos de
Termo n• 646.352, de 17-6-1964
Indústola de Calçado eBox-C'lalfs Ltda. cimento e cerâmica para cecorações,
Alemaço Comércio e Inchislela de FerSão Paulo telas cerâmicas, portas, portões, jaaeramentas Ltda.
Ias, cotovelos, obras de cerâmica para
São Paulo
decorações, pisos, manilhas, luvas de
DOX—GAI2
Uncla Brasileira
junção, material isolante contra frio e
calor, tacos, areia, pedregulho, gesso,
. jaSisIAÇO
cil, cimento, produtos de base asfalticu
'Ude Brasilelre
Classe 36
para pavimentação
Calçados
Classe 11
Termo n° 646.360, de 17-6-1964
Termo n° 646.356. de 17-6-1964
Para distinguir: Artefatos de metais:
Indústrias Eletrônicas Syller Ltda.
Rivadávia Marcondes de Andrade
arruelas, catracas. curvas de returço, •
São Paulo
São Paulo
encanamentos, ferragens para capuz de
automóveis, ferragens para tectos de
ZINIX
Cabine de caminhões, levantador para
Bra.eileirà
aldros de cam_nhões, automóves e ;,ara
and. Brasileira]
yelculos em geral luva para bombas
Classe 8
Classe 42
d'agua, mancaes para brocas, pernos,
peças para amortecedores de .choques, Para distinguir: Aguardentes, aperiti- Aquecedores, antenas, bobinas, condenparafusos especiais, peças para barra vos, anis, bitter, brandy, conhaque, cer- sadores, chaves elétricas, chaves automáticas, comutadores, chaves de tomada,
4e tensão, terminais, peças para tetos. vejas fsrnet, genebra, gin, kumel,
aparelhos de rádio e televisão
nectar, punch, pimpermint, rhum,
parafusos eseciais ara regulagem dos sucos de frutas em álcool:vinhos, verfreios, aças para mecanismo de parti- muth, vinhos espumantes, vinhos quiTermo n° 646.361, de 17-6-1964
da. botões de metal (start), parafusos
Coinpa — Comércio e Indústria de
nados, whisky
Papel Ltda,
islongados para af.xar o motor de parTermo n° 646.357, de 17-6-1964
tida, peças de metal que protege e enSão Paulo
Mercantil (Pema» Ltda., Máquinas
volve o motor de partida. peças para
Agrícolas e Implementos
CCINPA
molas dianteiras e trazeiras, grasapos,
ind.. BraiIers,
São Paulo
folhes de metal que envolve as molas
e protege contra o p4 e ferrugem piClasse 38 •
nos excentricos para veículos (pivô),
Proa
Aros para guardanapos de papel
%na.
Braetleira
pinas de direção, pinos de molas, caloaglutinados, álbuns (em branco), álbuns
•
tu, peças para pontas de e.xo diantetpara retratos e autógrafos, balões (exClasse 7
to, luvas de metal rosqueada para unir
ceto para brinquedos) blocos para
as partes laterais do eixo, retentores de
Tratores
correspondência, blocos para cálculos,
metal, suportes para vidros, alicates, alablocos para anotações, bobinas brochuTermo
n°
696.358.
de
17-6-1964
ivancas, arruelas, arrebites, correntes.
ras não impressas, cadernos de escreAtito
Mecân/ca
Ronil
Ltda.
•
chaves de parafusos, chaves de fenda,
ver, capas par adocumentos, carteiras,
São Pauto
chave ingleza, dobradiças. chaves, calocaixas de papelão, cadernetas, caderMs, grades. super-calotas. !ricos, enfeinos, caixas de cartão, caixas para paRONIL
tes de metal, engates, esguichos. estripelaria, cartões de visitas, cartões coind. Brasi1e,r
bos, fechaduras, molas para portas. marmerciais, cartões índices, coo fed, cartelos, parafusos, porcas. terminais de
tolina, cadernos de papel melimetrado
Classe 21
direção, travadeiras. trincos, matrizes,
e em branco para desenho, cadernos
!ficando expressaraente excluídos quais- Veículos e suas partes integrantes, a escolares. -cartões em branco, cartuchos
quer artigos que sejam partes integran- saber: aros, actomóvels, auto-caral- de cartolina, crapas planográficas, canhões, aviões, amortecedores, alavancas dernos.
tes de veiculos e máqu nas
de lembrança, carretéis de pade câmb'e. barcos, breques, bicic'etas,
pelão,
envelopes,
envóIucros para chaTermo n° 646.353. de 17-6-1964
carrinhos de mão e :arretas, camiarcrutos de papel, encadernação de papel
neles,
carros
ambulantes.
raulinhSes.
Auto Peças Apana Lida
carros, carros-tanques, carros-1 •••• igado- ou papelão, etiquetas, fõlhas indicas.
São Paulo
res. carroças, carrocerias, chassis cha- Rilhas de celulose, guardanapos, livros
pas circulares para veículos, cubos de não impressos, livros fiscais; livros de
veiculos, direção, estribos, engates para contabilidade; mata-bofrão; ornamentos
APANA •
carros, eixos, freios, guidão, locomoti- de papel transparente: pratos. papeliBrasileira
vas, lanchas, motociclos, motocargas. nhos, papéis de estanho e de alumínio,
moto furgões, manivelas, navios, ôni- papéis sem impressão papeis em branco
Classe 21
para impressão, papéis, fantasia, menos
Veiculos e suas partes integrantt.., a bus, para-choques, para-lamas, para- par. torrar, paredes, papel almaço com
brisas,
pedais,
rodas,
raios
para
bicicle
evio-ossmitonáveis,
saber: aros, &
ou sem pauta papel crepon, papel de
nhões, waies, amortecedores, alavaa as tãs, reboques, radiadores para veículos, seda, papel impermeável, paoel em bode (ia bio, barcos, breques, bicicletas, selins, triciclos, tirantes para velculos, bina para impressão, papel encerado,
carrinhos de mão e carretas, cainiaro- vagões, velocípedes, varetas de contro- palel higiênico, papel impermeáxel.
netas, correis ambulantes, camiphõ.ts, le do afogador e acelei. ador, tróleis, tros para copiar. pape' para desenhos, paleibus, varais de carros, toletes para
carros, cairos-tanques. carros.irrigado
pel para embrulho impermeabilizado
carros
res. carroças, carrocerias, chassis cbopapel para encadernar, papel para espas circulares para veículos, cutsts de
cravar, papei para imprimir. p apel PaTermo n° 646.359, de 17-6-1964
veículos. direção, estribos. engates para
rafina para embrulhos, papei celofane.
Mamoré . Indústria e Comercio de
carros, eixos, freios, guidão, locomoti.
papel celulose, papel de linho, papel
Materiais
para
Construção
Ltda.
Nras, lanchas, motociclos, motocargas
absorvente, papel para embrulhar taSão Paulo
moto furgões, manivelas, navios, ónibaco, papelão, recipientes de papel, robus, para-choques, para-lamas, parasetas de papel. rótulos de papel, rolos
1.1jr.ORÉ
brisas, pedais. rodas, rafes para inticle•,
de papel transparente, sacos de papel.
PI t. BraBileiru
tas, reboques, radiadores para veículos.
serpentinas; tubos postais, de cartão.
selins, triciclos, tirantes para veiculos.
tubetes de papel
..
vagões, velocípedes, varetas de controClasse 16
Termo n. • 646.362. de 17-6-1964
le do afogador e acelerador, tróleis, tro- Para distinguir: Material para constru.
Malharia São Lázaro Ltda,
leibus, varais _de carros, toletes para ção - e "aciõrno de predios: tijolos refracarros
São Paulo
tários ou não, tellias, azulejos, peça:
refratárias
para
construções,
mosaicos,
Termo n° 646.354, de 17-6-1961
Ladrilhos, edificações premodadas. tuUmuarama Representações LfcLs.
bos de concreto, tubos de veutilaçao.
chapas para coberturas, lages estuque.
São Paulo
.
chapas isolantes, peças ornawentais de
cimento eu gesso. para tetos e paredes.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Ultrffitirti placas para pavimentação, balaustres
Ind. lama eira
para lardim, banquetas para 'anelas, coClasse 23
lunas para predios. curvas e sifões de Esta marca assinalará e distinguirá
Classe 5'
c/menti% para construções, escadas de
malhas e artigos congêneres
Impressa

LAZARO

1

,Jutubro de 1964
Termo n.° 646.363, de 17-6.-1964
Vincenzo Gino Caso
Sao Paula

REX
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 5
Esta marca assinalará e distingult\
nIquelação. craneação e polimenbs
em geral
Termo n.° 646.364, de 17-6-1964
Cerealista Flaviense Ltda,
São Paulo

rusisugp

1.ncle T13ra8Ueir.
Classe 41
Produtos alimentícios
Termo n.' 646.367, de 17-6-1964
San-Mil Indústria de Roupas e Bõla
'
Limitada
São Paulo
• Skil —/al, I

tncle BrasileirtV,
Classe 36
Artigos cia classe
Termo n.° 646.370, de 17-6-1964
Indústria de Roupas "Dominique
Modas" Ltda.
São Paulo

DO-MINIQUI-MODÃS-3
Classe 30
Para distinguir e proteger confecoes
em geral, para senhoras, crianças I
cavalheiros
Teimo n.• 646 ..371, de 17-6-1964
Cartograva
Indústria Gráfica Ltde.
Guanabara

CARTOGRAVA.,
itleitmtria Braeiletria‘
Classe 38
Aros para guardanapos de pape/
aglutinados. álbuns (em branco). álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos par,
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas brochtsó
ras nao impressas, cadernos de escre•
ver, capas par adocumentos, carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, ceder.,
nos, caixas de cartão, caixas para pa.
pelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões índices. contetl. cara
tonna, cadernos de papel melimetrado
e em ;branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartucho
de cartolina, .crapas planográficaa, cadernos de lembrança, carreteis de papelão, envelopes. envólucros para chas
rutos de papel, encadernação de papel
ot. papelão, etiquetas,. fólhas Lndtces.
Rilhas de celulose. guardanapos, livros
não- impressos, livros fiscais: livros de
contabilidade: mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papelinhos. papéis de estanho e de alurninto,
papéis sem impressão papeis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
par forrar, paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel crepon, papel de
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Termo na 646.379: de 17-6-1964
aeda. papel impermeável. papel em bobina para impressaot papel encerado. Setemares Serviços Técnicos Marltimos
Limitada
'palal higiénico, papel impermeaxeL
São Paulo
jpars copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
tsapel para ençadernar, papel para escrever. papel para imprimir, papel pa"EJBLIFII2451!
baia para embrulhas, papel celofane,
' Impei celulose, papel de linho, papel
Classe .3o
absorvente, papel para embrulhar taSinal de propaanda
de
papel.
robaco. papelão, recipientes
Termo n.° 646.383, de 17-6-1964
:Setas de papei rótulos de papel. rolos
de papel transparinte. sacos de papeL Kosenotar Turismo Passagens e Carga
gerpentinas; tubos postais, de carta°,
Limitada
tubetes de papel
São Paulo
•
Termas na. 646.372 e 646.375, de
17-6-1964
'RUMO AOS PAMPAS'
Carlos Francisco Natal L. Voa
Schmidt
Sâo Paulo
Classe 32
Almanaques, anuários. álbuns impressos, cartazes, catálogos, (ornais nacoSTIRO-PLA'à
nal, e estrangeiros, publicações impresIndustrie Brkai e Irai sas, revista. Propaganda em rádio,
televisão. tornais, programas radiofónicos, peças teatrais e c.nematográficas
Classe 43
e revistas impressas
Sinal de Propaganda
Classe 32
Termo ta° 646.384. de 17-6-1964
Albuns, almanaques, anuários, boletins, Fellmar — Fornecedora de Materiais
catálogos, jornais, livros, peças teatrais
de Escritório Ltda.
st cinematográficas. programas de rádio
São Paulo
televisào, publicações, revistas

e

Termos na. 646.373 e 646.375, de
17-6-1964
taro-Pias Indústria e Canércio Ltda.
Sâo Paulo

!ISORODIESEL.i'd
Classe 11
Ferramentas de tôda a espécie (exceto
suando partes de máquinas), ferragens
cutelaria em geral, pequenos artigos
de qualquer metal, quando não de
outras classes
Classe 28
Para distinguir e Proteger materiais
plásticos e seus artefatos
'Termo a.• 646.76, de 17-6-1964
loaouins Teixeira r'-Lindóia
' r ‘fq

PALACE HOTEL

Classe 33
Titulo de Estabeledmento
'nano n.° 646.77, de 17-6-1964
Comp anhia Bandeirante de Grandes
Hotéis
São Paulo is
_
,CUPANHIA BANDRIRANTE
DE

GRANDES BOTEIS SiA
Nome comercial

Termo a.° 646.378. de 17-6-1964
Sun Protection S. A. Indústria e
Comércio
-

COATINGLASS

Industriai Braeireira
Classe 1
Registro da marca "Continglass" para
distinguir e proteer tintas e vernizes
para revezamentos de alava: para noteço e filtraçaio
luz solar. Substâncias quimicas usadas nos revestimenNiç de vidros, cristais, plásticos e outros materiais transparente*

'F" ELIM AR"

ND. BRASILEIRA

Classe 17
Para distinguir máquinas c instalações
para escritórios e desenhos em geral:
Arquivos para correspondência. almofadas para carimbos e para antas. abribrochas, canetas para desenhos, corta.
dores de papel. colchetes. carunbadores
cestos para papeis e corresponder:ma.
classificadores, caps. coladores, canetas
compassos. cofres, canetas tinteiros. canetas esferográficas desenhadores, data.
dares com minas, descansos para lápis
e canetas, esquadros. espátulaa, furado.
res. fusins. fichários. fitas para mama.
nas de escrever, fichas para arquivos.
máquinas para escrever. caie:asa c somar. fitas gomadas. máquanas para
grampear. goma arábica, gozadores.
grampeadores, grampos e ganchos para
escritórios. gis. godets. instiumentos
escrever e de- desenhos. lápis, lapiseiras.
molhadores, mata-borrão. máquinas e
apetrechos para apontar lápis. mapa
secas, metros para escritórios e para
chos de metal. porta-tinteiros, porta
pastas para escritórios. coa tacho, de
metal, pastas para escritórios, com telápis. porta-canetas, porta carimbos
porta-cartas, porta-bloco& penas. prensas, pincéis. prendedores de papéis. per.
; cavalos, réguas. emas, reparadores
para arguiam. sinetes. tintas para ascravar. tiralinha, tintas para carimbos
tintas para duplicadores, tintar para tia.
pressão. tintas para desenkos. aparelhos
para tirar cópias. pastéis de tintas para
escrever e desenhos. máquinas de en.
dereçar. máquinas registradoras
Termo na 646.385, de 17-6-1964
Indústria e Comércio de
Sacst
Calçados Ltda.
São Paulo

• -SACAI."

E3RASILEIRA'

Classe 35
Calçados .etn geral

..outubro da 19ba Btaa

stie para mingaus, molhos, moluscos
a Terrais n.° 646.386, de 17-6-1964
Galem — Comércio de Abrasivos Ltda. mostarda, mortadela, nós moscada uo.
São Paulo zes; óleos ' comestíveis, ostras, oçras.
paes, paios, pralinés. pimenta. Os para
pudins, pickles. peixes, presuatos Pa•
fliès petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para tina
mais, requeijões. sal, saga, sardinhas,
NO. BRASILEIRA
sanduiches, salsichas salames. sopas enClasbe
latadas, sorvetes. sucos de tomates e de
Para distinguir: Artigos e preparações frutas; torradas, tapioca, tâmaras. talhapara conservas, polir e I.mpeza em ge- rim, tremoços, tortas, tortas para aliral, a saber: algodão preparado para ' mento de animais e aves, torrões,
limpar metais e móveis, anil, amido,
toucinho e vinagre
azul da Prussia e Ultramar para a laTermo
a.°
646.389, de 176-1964
•
vanderia, alvaiade, abrasivos quando
António Alberto .Arra.
para conservar e polir, barrilha, buchas
São Paulo
para limpar e polir; cêra para assoalhos, composições para Lmpar maquinismo, carbonato de potassa, cera para
lavanderias: detergentes; extrato de
anil; flanelas preparadas para limpar
metais e móveis, fécula para tecidos.
fósforos; goma para lavanderia e lava(ND. BRASILEIRA
deira, graxas para calçados; líquidos
para tirar manchas e branquear roupas;
óleos para limpeza da carros "pinadas
Classe 5
para calçados, pasta para polir, preparações químicas para t.nturaria e lavan- Aço em bruto, aço preparado, aço
deria próprios para tirar inancras de doce, aço para tipos, aço fundido, aço
roupas, preparados para lavar, pós de parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
brunir metais; soda para lavanderia, sa- refinado, bronze, bronze em bruto ou
bão em pó, sabão comum, saponáceos. parcialmente trabalhado, bronze de
sulfatos de soda, silicato de sódio, soda manganês, bronze em pó, bronze ent
barra. em fio, chtínbo em bruto ou
cáustica; tijolo de polir valia
parcialmente preparado, cimento meTéraus n.° 646.387, de 17-6-1964
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
M. Alberto Kanetti
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro eia bruto,
São Paulo
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
"UNIAU BRASILEIRO
lâminas de metal, lata era fólha, latão
11 C ‘EXPORTAÇP"
em Rilha, latão em chapas, latão em
vergalhóes, ligas metálicas, amalhas,
magnésio, manganês, metais não trabaClasse 50
lhados ou parcialmente trabalhados, meImpressos para uso em: cheques, dupli- tais em massa, metais estampados,
catas. cnvelópcs, Saturas, nótas promismetais para solda, níquel, zinco
sórias, papel de correspondência e reciTermo
n.° 646.390, de 17-6-1964
bos, impressos em cartazes, placas, tabuletas e velCuloS, bilhetes impressos Navitel Comercial e Importadora de
Máquinas Operatzaes Ltda,
Termo na 646.388, de 17-6-1964
São' Paulo
AM-AM — Comercial. Importadora
e Exportadora Ltda
São Paulo

ALP0-

•

DECORMETAL

"A
IND. BRASILEIRA
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos
açúcar, alimentos para animais, amido.
amendios, ameixa& amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, aetl.
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:
café em pó e em grão. camarão canela
em pau e em pó. cacau, carnes, chã.
caramelos, chocolates.- confeitos, aravo
cereais. cominho crem ede leite, tremes
ralmenticios. croça:ates. compotas. cata
gica coalhadas castanha. cebola. Condimentos para alimentos, colorantes
chouriços.- dendê. doces, doces de frutas. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, ermovas, extrato de tomate, farinhas - alimentícias, favas, fé.
culta flocos, farelo, fermentos, feijão
figos, frios, frutas secas. naturais e cris
Palizedas; Oleosa, goma de mascar, gorduras. grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, linguas. leite.
i.atelensado. 'alia em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias mariscos, manteiga
-saia *OVJente 'apelai:asem 'ettiJaBient
sa de tomate, mel e melado, mate, mas-

Classe 6
Para distinguir! Máquinas e partes
máquinas para todos os rins Industriais:
Máquinas de rosquear: serras mecânicas, motores elétricos, alternadores, fer3amentas e placas para torno& geradores plainas. máquinas de lurar e centrar, tornos mecânicos. prensas mamai.
cas. satiquinas amassadeiras, misturado.
ras adaptados na construção e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carretai
e outros fins industriais, elevadora. maq uinas desempalhadoras, descascadoras,
ventiladoras, moinhos para cafelas,
máquinas secadoras, trituradoras pulverizadoras. fresas, politrizes tranchas,
tesouras mecânicas, tuplas, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para Iodas, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e
pistão para todos os fins. arietes, calcidras e turbinas. Injetores para cal&iras, válvulas e transpol tadores automáticos de alta e baixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas Ilmadoras, máquinas onera.
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minhas de plástico para sorvetes, dias is
embreagens de material plástico caibalapas de material plástico para sorvates estojos para objetos, ..pumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, eszohdores de
pratos, funis. formai para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, ¡cabra
para bolsas, facas, guarniçcar, guarnições para chupetas e mamadeiras, guaxeitiallet para porta-blocos, g:saneou
para bquidaticadores e para batedeiras
de ¡raras e legumes, guarnições de moSáo Paulo
terial plástico para crensilios e o)jetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, lamina ais, plásC ATARISEN S la
ticos. Lancheira& aimaegaseiras. malas,
Ind. Brasileira',
orin&s, pendedores de roupas, puxadodillUbt Kis IIIMSLERA
res para móveis, pires, pratos paliteiC.arse
ros, pás de cosiolin. pedras pomes, artiCarnes, de boi, de cama°, de porco.
gos, protetora para documentos. Pli•
de vitela, de vaca e frios
Classe 40
xadores de água para aso Lambam
Móveis em geral de :metal, vidro, de Porta-coPos, porta-migueis. porta-aotaa,
Termo n.° 646.392, de 174-1964
Represeitaçõrs São Francisco Ltda.' aço, madeira. estofados ou não. inclu- • porto-docunarntos, placas, rebites, nadisive móveis ara escritórios: Armários, 1 nha& recipientes,, suportes vaporam para
São Paule
armários para banheiro e para roupas gaardanapo& saleiros cubos, tigelas,
usadas, almo çadas. acolchoados para tubos para ampolas, adbos para serin, SIO FRAUCISCO
móveis. bancos, balcões, banquetas, gas, travessas, tipos de material P
lás
Ind. Brasileira'
bandejas. domiciliares, berços, biombo&
sardas, sacos, saquinhos. vwflha--tico,
' bos para chá e café ata Para aronaisonamPaN, vasos, alcadeiras. cara-rio
conjuntos para dormitórios, conjuntos . uara& colas a frio e colas não incicidaa
Casse 1,`
para sala de jantar e sala de visitas. em outras classes, para borracha, para
Móveis de aço
trair*, rotativas CM cortadoras para uai- Termos az. 615.399 a 645.403. de
17-6-19rol
uhr ferro aço e bronze. máqaa para
3ndtittr1as de tecidos; teares. tu'didetras, Marfinite Produtos Antéticos Ltda.
SãO
encanatórias. espuladeirks. torcedeiras
meadeiras, rolos e Toletes, brunidcres
para cereais. máquinas para fabricar
papel e máquinas para 4abrIcar papel e
máquinas de impressão trinamos e
receptãculos
Temo a.° 646.391, de 17-6-1964
Casa de Carnes ::"..'statinease Ltda.

conjuntos para terraços. jardim e praia.
" jos e gabinetes para
conjuntos de armar
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias. cadeiras de balanço, cabut
de rádios. cokhões. colchões de molas
di‘pensaa, divisões. divans, discotecas,
BRASIL JOÃO NEWs
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
Ind. Brasileira
mesinhas, mesinhas para rádio e teievisão, mezinhas para televisão, molduras
para . quadros, porta-retratos. poltronas.
Casse 32
Para (Lstinguir. jornais. levistas. publi- poltronas-camas, prateleiras, porta-charações, álbuns, progranu,s radiofónicos péus, sofás, sofás-camas. r-avesseiros e
vitrines
e cinernr.togiálicos
Classe IS _
Tétrico n.° 646.395, de 17-6.1961
Artefatos de purce.Isaa.
Bar, Lanches e Merce-ric. "Iguatuense" Para chstinguirt•
faiança. barro e terracota Urni‘as vidraLimitada
osticos e instalações sanitárias artefatos
São Paulo
I das para uso caseiro. adorno& fins ar.
de ceram:ca para 41.90 caseiro adornos e
fins w-risticoi. alguidares. aarohdrizes.
IGUATUENSE
assadeiras, barris, bules. áides. bacias.
bebedouros. bi:scoiteiras, combonieres
Ind. 'Brasileira
andeias. anheiras, copos. conso/os. caldeolies. cântaros. cadinhos cofres
subas compoteiras comedores para aves •
caçarolas. canecas. centro de mesa. des.
Classe 41
sanduiches variados. tauras e artigos trod graus. globos jarras, tardinetras,
ticorsiros, leiteiras. lavatórios mante..1
de mercearia
guelras, taoringas. Azallieras. nichos. pi.
T417120 n.° '646.396. de 17-6-1964
res, pratos, adros pratos uara arauto&
• talbrás” Gráfica ' e P,r!,!tõra Ltda. pia*. pino& porta-jolas. potes, porta.
São Pado
toalhas. iiorta-papeis higiènicos impetra& saladeiras. saleiros, serviços para
refrescos serviços para frios, ciai e
ITAIBRAS
jantar, travessa& talhas, taça s tojels&
vasilhames vasos sanitáxio& doiras
Ind. Brasileira
Te-mo ti.• 646.394, de 1741964
Moupir Monteiro
São Paulo

Classe 28

Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados etc material plástico, revestimenClasse 50
tos confeccionados de substancias aniPara distinguir impressos em geral lheis e vegetais: Argolas. açucareiros.
arrua çam Para @dos, bules, bandeja&
, Termo n.° 646.397, de 17-6-1964
bases para teleknes, baldes, bacias, bolLivraria Atila Lida
las, caixas, cadeiras chapas, , cabos
ã Paulo
Sc,
_para ferramentas e utenstioa, cruzetas.
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias; coadores, coas, canecas, colheres, conchas, cestas para ptio, cestinhas capas para álbuns e para livros
célicas. cestos. castiçais para ve.
INDUSTRIA. 011.ASALEIlliA caixas para guarda de objetos. ataclecit, coadores para chã, descanso para
pratos, copos e coplabos de "toco
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinbas. patinhas,
Classe 32
Ovem impera
¡garfinho(' de plástico pÁrs sorvetes for-

cortumes, pára marcineiros, para sapateiros, para vidros; pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivps
para ladrilros e adesivos para azulejos,

anéis. carretéis par tecelagem e guarwors de material plástico para indústria geral de plásticas
Clame 16

.rutubro de 1VD,
-4111INN

quedas de borracha com co min assoa
abas de brinquedo, casinhas de annak
Ido, carrinhos. carrocinhas, earainhae
cadeiras de bdaqueda caddrits
cartas de jogar, dshcalbas.
velopes com inibas 'para recortar
arman calçados para bonecas,
para parlar, clavinas para tiro ao
copai de dados. caixinhas de
dados. dardo& disco& ~Ude,
'ardas ,de brpirapsedo. ~grudas
vento. ealtasininhas para jogar, enigmar
engenhos de guerra de brinquedea lier•
rinhos de engomar, faramentas
criançasi ligaras de aves e
figuras para jdgo de xadrez, foual
l gts l
logãozinrca de brinquedos, jogos
futebol de mesa. joelheiras para esporai,
ganchos para pesca, guiso* para cri3
para pesca, jogos de damas, jogos
dominó, jogos de raquete, linhas p
pesca, luvas para boa, para esgrimi,
para jogador de soco, maacaras
valescas, mesas de bilhar. de campista,
de roleta, de xadrez, mobilias de brina
quedo. miniaturas de atenram doralik
ticos, patins, patinetes paia& peteca.,
plarquetas para ginástica. peças 4
Jogos de dama& dominei e xadrez, pari.
Ia& pianos e outros instramealos mal.
caia de brinquedo. phitolea de atirar
fiem papagaios de papel ~linha&
quebra-eabeças em forma de armar,
raquetes, redes de pesca, redes para
jogos. rodas de roletas, reválver da
brinquedo, soldadiaboa de chumbo.' ler
bleiros para jogos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, trunburéus,
tamboretes, deis de mesa, trent e viu.
férreas para brinquedos, varas Para
pesca, vagonetes e raPellas
Térmas na. 646.404 a 646.408, de
174-1964
Sidenirgica J. L. Aliperti S. A.
São Pardo
(Psormgaçaoj

Para distinguir materiais para construções e decorações e adornos de vertias
Argamassa, argila, areia, azulejos, batentes. balaustres, blocos, de cimento,
blocos para pavimentaca e calhas cimento: concreto, cal ere, chapas boiantes, caibros, caixilhos, colunas, chapes
para coberturas chapas plástisas para
coberturas e- divisões, caixas dãocia.
caixas de descarga para Ricos, edificações premoldadas, estaque, emulsão de
base asiáltico, esquadrias, forros, forros
plásticos, trinas gemo estacas, grades,
janelas estruturas metálicas Para construções, lamelas . de metal, ladrem
laarãris, luvas • de junções, lages, lageor
NORMA PRASILPRA
las, material isolante Contra frio e caiar massas anti-rniclos para uso nas
Classe 6
coastrupSel, manilhas, ramas 'para re- Máquinas e suas partes artea,antes para
vestimentos de paredes, 'madeiras para fins industriais; máquinas de pracista,
construções, mosaicos, produtos de base máquinas aperatdzea, motores e tuas

asfalte°, produtos para tornar imper.
meabilizantes as argamassas de cimento
e cal hidráulica, pedregulho, produtos
betuminosos prort aso nas construções,

produtos betuminosos impermeabOlzaisteu, líquidos ou sob outras formas para

revestimentos outros usos nas construções, placas, plásticos para pisos, paredes e tetos, persianas, placas para
pavimentação, peças ornamentais de
dracma ou gessa° para tetos e paredes
papel para forrar casas, parquetes, portas, portões, pinos, soleiras para portas.
tijolos, tijolos refratários tubos de concreto, telhas, telhas plásticas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento.
vigas., vigamentos vitais e venezianas
Clame 19
Jogos. larinmsedos. artigos desportivos e
passatempos, a saber: álbuns para secortar e armar aviões, automóveis.
aros, argolas, berdnhos. bonecas, bonocoe. baralhos le 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, bela

parte', peças para autontarveb tão tofluidas em outras danem Alan-ame,
s./ternadores. maquinas aramadeiras.
máquinas amassaddraa de barro e coaereto. maquiaiss de abrir chavetas. má.
quinas afiadoras para ferramentas. ma..
adua para armemição de embaboatm.
imas de esferas para solar tetos. anela
de &soa. azes para facilitar o arranco
los motores, autolubrificadorts. aal/.
'obturadores: aparelhos para mistura tra
anéis de segmentos bielas. bombas de
• ~dia, bombas liabriScante&
gonu para automóvels. Mocas de mebombas de circulada, bombas de casabutiveis para motores. bombas para
óleo, borriaboe, bombas de água e ma
conibustkveis de motores e emplosão.
manteiga. ,engrenagens, engrenagem
lenhos de cana, espremedeirat para
toras, bomba, iddratilicas, bombas tisi•
trifagas. rotativas, de dedocameatas
a pista& blocos centras:andores. ladrottbde para limados, e pó'. demaradeta
tu, bearogenizadores. maquia= irmãdons& caldeiras, compressorml-cilindras.
dinibios, cabeçotes maquilam adapta.
dm ria, CtOn‘trudlo e conservação ,ds
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mirada. máquinas de costura, maquinas
centrifugai. taliquInas para clarear clarificar. refinar, misturar e • purificar
fluidos e pós maquinas compressora&
máquinas dassi‘icadoras, maquilas catador as, máquinas de centrar, máquinas
para cortar, carburadores. carter de entfirmagcm, carter de motor. cubos de
i4aras de embrea g em, caixas de lutei. Merendai. , distribuidores de
II • • in z1 dispositivos de arrannue. taajeserupalhadoras, máquinas de;.
demascadoras.. espumadd.;rreagens, engraxadores, canteimáquinas ensacadoras, elevada
c:mierts exaustores para todas. capara .aancals. engrenagens para crema
leira engrenagens de comando das
valvulas eixos de traasmissao, direção,
elevadores hidráulicos, engrenagens
multiplicadoras. guindastes. ,ntindaate
para caminhão, trezas, máquinas para
furar, geradores. guinchos de • rosca
seis fim, guinchos de segurança. guia.
chos de transporte aéreo. gaardicadores
de liquidas combustiveis, geradores de
eletricidade. juntas univeraals para condutos dágua de moturça e máquinas.
frio e a quente para aço e outros
metais, lançadeiras, máquinas de lavar
roupa e pratos. ..máquinas batedeiras,
mancais para brocas. motores elétricos
máquinas operatrizes. maquina: mista.
cadeiras de barro e de con-meto. máquinas borracheiras e etexteia maquiem& frigorifica,, taótUllõt* para cereais,
taagainas para malharia. macieiras, máquinas para- movimento de terra máquinas *de rotular, martelos a vapor,
motores de combustao. interna, elétrico&
• a gás. motores para bicicletas e aia
tocieletas. multiplicadores moias para
máquinas, molas para válvulas, macacoa hidráulicos, inagnetos de Numa°.
mandris, pedais de alavancas de embreagens. planetárias de patina:a sem
fim e de *rodas, pentes guarde parte
de máquinas, rolos para estri gas e impressão. pistões de motores pinhões,
pruisrá, máquinas oulverizawrai,
nas da mesa, placa para tom." polia&
redutores. rolamentos, 'silenciam& seg.
IMILIZOS de pistilo, serrai atecantam, serras hidráulicas, serras de fita maquina secadoras. máquinas para erra, maquinas salgadeiras para manteiga, teutes, turbinas. tercedeiras. máquinas para
tecidos e tapeçarias. maquinai Para
indústria da tecidos, telamres rmativaa
maquinas para soldar. tornos mecânicos.
bknos de revólver, maquinas urdidal.
tuchos de válvulas. movida& de
motores. vibraquins. veias de mamilo
para motores. ventoinhas, máquinas
ventiladoras e ventiladores conta parte .
de máquinas
Classe 17
Para distinguir máquinas e Instalações
para escritórios e desenhos em geral:
Arquivos para correspondência. alma
fadas para carimbos e para tintas, abri.
dores de cartas. arquivos, apontadores
berços para mata-borrão. borrachas
brocha& canetas para desenhos, cortadores de papei. colchetes. earimbadores
cestos para papéis e correspondáncia,
classificadores. citas. coladorea canetas.
compassos. écifres. canetas tinteiros. canetas esferográficas desenhadores. datae canetas. esquadros. espátulas tarada
doreS cem minas. descansOe Para lápis.
res. Naifa. fichários. fitas dam mulquifias de escrever, fichas paria arquivos
máquinas para escrever. camaité. e so.
mar. fitas gomadas. Máquina& para
grampear, goma arábica 'abmadores.
grampeadores. graniram e' mati..hcia Para
escrit6rioa, gis. godetà, bastrinbentós-'de
escrever . e de- desenho

malhadores. niata-borrão, maquinai e
apetrechos para apontar lápis. mapa.
tecas, metros para escritórios e para
desenhos, papel carbono. perfuradores.
pastas para escritórios, com tec.hoa de
metal, pastas para escritorioa com fechos de metal. porta-tinteiros4 porta
lápis. porta-caaetas. porta carimbos
poda-cartas. porta-blocos. penas. pretasai. pincéis. prendedores de papéis. percereloa. réguas. &tenda, separadores
para arquivos, sinetes. tintas para em
cravar. &alinha. tintas para carimbem
tintas para duplicadores, tintas para impressão. tintas para desenho& aparelhos
para tirar cópias. pastéis de tintas para
escrever e desenhos. máquinas de endereçar. máquinas registradoras
Classe 5
Aço em bruto, . aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze .de
manganês, bronze em pó,, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças. estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou pardalmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável.
lâminas de metal, lata em Rilha, latão
em RANI, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, limalha&
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampado,
metais para solda, niquel, zinco
• Classe 18
Para distinguir: Armas e munições de
guerra e caça: alfanges. arpões, balas.
baionetas, canhões, carabinas, chumbo
para caça. cartuchos, dinamite, eapoim
tas. explosivos, espingardas, fuzis, fogos
de artificio& metralhadoras, pistolas,
pólvora, Punhal. revolver
Classe 4
Substancias e produtos de origem ani-*
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, asfáltico em
bruto, algodão em bruto, borracha em
biuto, bauxita, benjoim, breu, dadora,
caolim. chifres, ceras de plantas; ceras
vegetais de carnaúba e aricuri. crina
tit. cavalo, crina em geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinais; extratos, oleosos, estopas
enxofre, fOlhas, fibras vegetais, flores
secas, grafites, ganes em bruto, granito
em bruto, kieselghur, líquidos de plantas, latex em bruto ou parcialmente
preparados, minérios, metálicos, madeiras em bruto ou parcialmente trabalhadas etn toras, serradas e aplainadas.
manganês, óleos de cascas vegetais,
mica, mármores em bruto, óxido de
gazes solidificadores. gelatina, giz, diradas, plumbagina em bruto, pó de
moldagem para fundições, pedras britadas, piche em bruto, pedra calcária,
plantas medicinais, pedras em bruto,
que bracho, raízes vegetais, resinas. resmas naturais, residuos textels. sillcio,
seiva& talco em bruto, xisto, xisto

betuminoso e silicato
Ureia n.' ' 646.411, de 17-6..1964
Clínica SãO Camilo Ltda.
São Paulo

Outubro de 1464 3843

Têrmos as, 646.409 e 646.410, de 1 Têxmo n.s 646.412, de 17-6464
I$ 6-1r
"Ellsacar Comércio e Indústria Ltda.
Sanai Brada
São Paulo 1
Sácf Paulo
, PRORROGAÇÃO'

ifiDUSTRIA

BRASILEIRA.

Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos.
alarmas elétricos, alto-falantes, amperímetros, amplificadores para rádios.
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para
edificios. aparelhos elétriccm para banho, aparelhos aleiro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, a parelh os Para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos. aspiradores de pó, benjamins. bubinas
dicas. caixas de derivação, campainhas
elétricas, comutadores, condensadores
elétricos, conectares. enceradeiras, estufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos. estufas para secar roupas. ferros elétricos de eng .-alar e de
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos. fogões. Mornos, galVanómetros.
hidrômetros, indicadores automáticos de
nivel de água, instrumentos medidores
de energia elétrica, instrumentos telefônicos, interruptores, irradiadores, tampadas, liquidificadores, manômetro:s. microfones. pick - ups. pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores, reais,
relógios, reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores, válvulas
para rádio, válvclas para apare lhos de
televisão, ventiladores e witimetros
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo •-adas, acolcloados para
móveis, bancos,. balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares. berços. /310003cadeiras, caminhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar • e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha. camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans. discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas. estantes, guarda coajas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinha, para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras: porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines

Classe 16
Cal hidratada, cal virgem, cal extinta
Termo

646.414, de 17-6-1964,
(Prorrogação)
Demosthenes Martino
São Paulo

çlo .

PRORROGA
VOZ DA BELA VISTA

Classe 32
jornal
Têrmo n.° 646.417, de 17-6-1964
Mahail Çhica
Guanabarr

ERASI L E O ELMO

Classe 32
Revistas
'armo a.° 646.415, de 17-6-1964
António Brambilla
SR, Pulo

ngraceil*
4r4aUSIRiA BRASILEIRA
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências. à.
tratos agua de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
anila de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos. creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pe..
Ie. e "maquilage". depilados, desodarantes, vinagre aromático. pó de arcas
e talco pefumado ou não, laids mira
pestana e Sobrancelhas, preparados para
embelezar cibos e 1/Sos, - carmisix_pars
o rosto e para os bolos, sabão e creme
Ra " barbear, sabão liquido perfumado
ou Mo, sabonetes, dentifriclos em plb

Termo n. • 646.413, de 17-6-1964
pasta ou liquido: sais perfumados para
Rácz Construmag S.A. Engenharia e banhos, pentes, vaporizadores de perla
Conetruções
me: escovas para dentes. cabelos, unhas
São Paulo
e ditos, rum de louro. saquinho perfumado, preparadoa em pó. pasta. ligul•
7— CLINICA $io CAMILO
dt, è tijolo* nra o traZamento das utthits,
RiCZ.COPTNUMAO
. Bernardo dó CUIDO+
dissolventes e vernizes removedores da
S/A.ENONNBARIA 8 I cuticular:
glicerina perfumada para 011
CO881'800E8;
cabelos e preparados para dsecolotir unhas. cílios e pintas ou sinais arti-..
Clain "33
ficiais, óleos para a pele
Nonu: 'Com'ercial
Titulb

'fio

• .1•

moto
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Gellellar

,Antoa.o Wrazubiliz
•
Urino a.' bi-51.4113, 4is 17-649b4
itnton:o Brumb,i1.1
.
I--

64o.425 de 17.4-1964
Aineric.aa Gyanamid Gampany
1-.atanos Lin:dos ia Attkrisa

Ticznao 11.4' 646.421, Sr. 17-6-1954
St.x..kciade Paulista de
1.4a.:lva Ltda.

So

•INSTAM

REM` LIMA" CO= E DA D3
PAULISTA TE LOGRES
LTDA.

Ciasae 3
Preparação para o tratamento de ligeiras incisões, de exantemas e de picadas

de insetos
Termos na. 646.126 e 646.427, de
17-6-1964
balde de Moraes Noronha
Guanabara

Nome Comercial
Térmos na. 646.422 e 646.423, de
17-6-1964
Sanit-13.az Ltda.

Dadustria Brasileira

rra disting r P--tismes. e,seneias. ex
tr..tos aqua ce .tia de touca.
doo agna de he.eza a 11-a de Laias.
aci.e roç.ts. a..1 ia 1.- ilfazerna. água
riaa barba !Mies e ib ., ios para os.,
tardos e para a orle. friihantina. banticVma. h iton sos fixadores.
ti! . penteados. Oleos para os
ce, belos. creme evan.-steme comes gorc...i . osos . e oomzidas , .:ura :impeza da
dep.latórios: deso
peie e
n.irantes. vinagre aroinálizo p ó de arroz
e talco perfumado ou \não, lápis para
pi' Lula e sobrance;has p-oparados para. i
en.belezar cibos e n:hos carmim para
e eoÁs) e Para os iáblos. s,,bão e -reme
r..3.0 barbear . sahão o:rturnado
ou não, sabonetes. dentilricios em pó.
pasta Ou liquido: sais p erbanados para
banhos. pentes. vapori:adores de pariu•
escóvas vara _lentes rabelos. unhas
e cílios: duro d- /Juro. s...ot,inho perfumado. preparados em p;,. pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
Osolt entes e vernizes. removedores da
étlicula: glicerina p.- , i-inuda para os
cabelo: e n-eoarado para descolorir
unhas. cílios e pfata:, ou sinais artifidais. ó'ros ^,.ra a !lei...!
Termo n. l 646.118. de 17-6-1964
Mibail Ghica
Gunnabara

'rEVISTA BRASILEIRA
DE itRISICO
32 Revistas
Trino n. • 646.419. de 17-6-1964
Samaro Segtro Gerais Ltda.
São Paulo

São Paulo

.

SANARCO SEGUROS
•.0ERAIS

Nome
••••••nn•nnn••

de 17-6-1964
: Tèrmo is
San'r-Braz Ltda.

Aiirr-aRAz mba.

1:11.f

Nome Coniercid

Classe 8
1 .
Aparelhos de televisão, aparelroa de didáticas, aparelhos cinematográfico,,

aparelhos de ótica, rádios, toca-discos,
válvulas para rádic . ventiladores, trensriaçse 2
Substancias e preparações quisnicas usa- formadores, filmes mIcroSoues, pilhas
das na agricultura. na . hoitiri.::%ia. os elétricas, discos, câmaras fotográficas e

veterinária e- paia fins sanitários a
ick-us
saber: adubos. ácidos sanitatios águas
Classe 32
seeintetantes e . para tins saturados
apanha-mosca e insetos (d quma e Albuna, almanaques, anuários, boletins,
papel ou papelão). àicalis. bact.i.ricidas c-ata/n os, jornais, livros, peças teatrais
na raticidas. carrapaticidas cre sti. attS0- e cinematográficas, programas de rádio
e televisão, publicaçõestallaa. creosoto. desodorantes. desinfemotes. defunaadores exterminadores de
Termo ai 646.428, de 17-6-1961
pragas e hervas daninhas esterilizanIraide de Momo Noronha
enibrocaçez para animais tatertos. farinhas cie ossos. fertilizantes tosGuanabara
tatos. tora:bridas. fumigantes. fungicidas, glicose para fins vetermários guano. herbicidas. inseticidas. insetifugos
'arvicidas. anzrobicidas medicamentos
para animais, aves e peixes. óleos desinfetantes e veterinários. aetróleos tanitários . e desiffietantes. papel fumega
tório. pós inseticidas. parasiecidas, hmPasses: 8, 32 e 50
gicidas e desinfetantes. p reparações e
Titulo
•
produtos inseticidas, fermicidas. desin?cintes e veterinários. raticidas. remeTermo
646.433, oe 17-6-1964
tas para fins veterinários. sabões vete- Rectiperadora de Eixos 130ffitteernI0
rinários e desintetant es. tais para fira
na
Limitada
agricolas. horriculas, sanitários e veteGuanabara
rinários. sulfatos, superfosfatos vacinas
pata aves e animais. venenos contra
insetos. animais e turva dan:r.hat

Editora Musicai
Santa Ritã

Classe 16
Alvejantes, amidos, anil, água de :ava.
Jeira, água sanitária, cera para scalhas,
detergentes, esponja de aço, f6stortkt.,
taivia, lá de aço. pomadas para calçados, palha de aço. preparados para
pesar e Limpar madeiras vidros. metais
e objetos, panos para polir e para limpeza. panos de esmeril e material anta.sivo empregado na limpeza de metais e
objetos. sabões em peral e saponácçca,
velas e velas a base de estearias.
sabões em pó, ia -flocos, esponjas de
Têrmo n.° 646.421, de 17-6-1964
-Restalma" Sociedade Paulista de
Lanches Ltda.
P
.

e szaraLuA
Classe . 41

•

ganta

• siturr-BRAz

4.-•ts.::

Itnnoa me. 646.436 n 646.43 ti,
Fornecedora de klaudass licitei' Lia
Guanabara

Paulo

"

• tirn iSIMA eRFSI!.E :R

Outubro de 1964

/..e. inches, refeições prontas, frituras e
salgados: Bolinhos croquetes,' churrascos, cuscus, cochinhas, carnes. empadas.
esfilras, kibes, omeletes pastéis. pizzas. •
salsichas, sanditiehes, saladas, tortas e•

doces

.ladfastria
Clame i
Artigos da clame
Classe 11
Artigos da dates
Classe 5

Artigos da cama
de li-~"
Coas6rcio Nadam] de Hotéis tteft.

—Teimo ao 646.439,
Guanabara

Poupada
- -d6 Falte,
da Piila
Pane 33

Titulo de Estabelecimento

• Tênao a.° 646.440. de 17-6-1964
Companhia Metropolitana de AÇO.
Guanabara

Companhia.
;Metropolitana-

rdiAços,
Nome Comercial
Urra° tho 646.441. de 17-6---eCompanhia Metropolitana de
Guanabara

Rocem:adora de Eixos e Pecas
— BONSUCESSO--

INDUSTRIA BRASILEIRA'

Classe 33
Titulo de F-trahelecituento

Termo n.• 646.442, de 17-6-1964
Auto Peças e Oficinas Globo Ltda.

Tênao n.° 646.434, de 17.6-1964
Confecções Pierina Ltda.
Guanabara

Guanabara

Classe 5
Artigos da classe

Auto Peças e Oficinas

—GLOBO —.
Indústria Brasileira
Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 646.435. de 17-6-1964
A indicadora de' Imóveis Ltda,

assaca: 23 e 33
Tacto de Estabelecia:eito
Termo n.° 646.443, de 17-64964
Auto Poças e Oficinas Globo Ltda.
Gainnbara

Guanabara

A Indicadora

de Imóveis
•

Class;.Titulo de Estabelecimento

Indústria BrasUelra
Classe 21
Amem da classe
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•

Taram n.° 646.453, de 174-1964
Termo o.° 646.444, de 17-6-1964
Indústria., de Madeira akaa ,Ltda. Instituto Biológico do Rio de janeiro
Limitada
Guanabara

INSTITU‘8101pGICO
SAW$

torni

DO RIO' E JA114 IRO. LTDA.

SVPII(MA

3

ete
N,f

pela e "tr.aquitage". depilatórios, desodorantes, vinagre arománca ale de arroz
e talco perfumado ou na°, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
carbelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentitritaos em pó,
pasta ou liquido; sais peratmados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfume. escóvas para dentes. cabelos, unhas,
e cílios; dum de louro, saquinho perfumado. preparados em pó. pasta, liqui-

•Indústria Brasileira
Classe 4
Artigos da classe
raiano n.° 646.4iba de 17-6-1964
Transportes Banaara — Rio Ltda.
Guanabara

Transportes
Bandeira - Rio Ltda

Classe.': 1, 2 e 3
Titulo de Estabelecimento

Termo is.° 646.454, de 17-6-1964
Sociedade Nacional de Engenharia e
Con-a Lições Ltda.
‘abara

NACIONAL

do e tilolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes. removedores da
cuticula; glicerina perfumada para 93
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo n.° 646.455, de 17-6-1964
Cormag Comissária de Despachos e
Importação,* Exportaçao Tm!.
,--"Guanabara

INDÚSTRIA BRASILEIRA,

O

•nn

Cle,:se 16

Termo n.° 646.461.

de 17-6-1964

Atanada Cicie-Laboratórios S.A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

CINEGFIgFICR
Classe 8
Confecções de filme.,
Têrrao a.° 646 . 462, -de —1741964
Suerdieck S. A. Charutos e
CigarrIlhas
-Bahia
P RORROGAÇÃO ),

minerra==i,4~~~mazd

Agiz et.en,eff 01

decurações: Argamassas. argila.
areai. azule)os. gatentes. balaustres. bio
cos de cinuaitu. bloros para oaaimentaaao. calhrs. caneca°. 'cal. cré: chapas
Nome Comercial
~lancis caititus, caixilhos; cabinas:
chapa,
para ceberiartis, caixas ciágra.
Classe 33
Têrmo ta° 646.446. de 17-6-1964
Classe 44
alaras para coherturas. caixas (laçam, Produto.4 despachados ou transpoilados,
Transportes Bandeira — Rio Ltda. . :taxas de descarga para etixos. edifica
Charutos
importados ou exportados
e
ções premolciadas, estuque. einalsoo de
Guanabara
Termo
na
646.463,
de
17-6-1964
aase asfáltico. estacas, esquannas. estia Têrmo n.° 646.457, de 17-6-1964'
Cifuentes Toara°, Rafael ar
turas metalkas paca construçaes, lame Toxica Exportação e Importação Ltda. Recnon
fuentes Toaria-, e Manuel Oftienten
ias de metal. ladrilhos, !amaria luvas
Toriello
Guanabara
de funçâo, !ages, lageotas, material iso
Madrid
tante contra trio e calor, manilhas, mas,
sas para revestimentos de paredes. madeiras para construçõas. mosaicos. Aro
dutos
de basa assaltico, produtos para
Classe 50
tornar impercdeabilizantes as argamasArtigos da classe
sas de cimento-e cal, hidráulica, pedreTermos as. 64b.447 a 646.450, de gulho, produtos betuminosos, impermeaIndústria Braseira'
Classe 44
bilizantes liquidos ,ou sob outras formas
17-6-1961
Fumos, cigarros, elgaralhas, charutos)
para
revestimentos
e
outros
coma
nas
esa
Engenharia
Engenbeiral*Ltda.
em pr
e rapé
construções, persianas. placas para paGuanabara
vimentação. eças ornamentais de ciClasse 5
Termo n.° 646.464. de 17-6-1964
mento ou gesso ara tetos e paredes Metal-. não trabalhados ou parcial- Produtos Dr. Scholl Para os Pés S.A.
papel para forrar casas, massas anti- mente trrbalhados, iisacbs nas Whistrlas
Guanabara
•
rcidos para uso -nas coastruaões. parna 646.459, de 17-6-1964
ametaa portas. po-tões, pisos. soleiras,
para portas, tilolos tubos de concreto
Rrnsil Oiticica S. A
telhas, tacos. tikrra de ventilação, tanGuanabara
Indústria Brasileira
FRORROGACÂO
ques de cime-lto ',fias; vigamentos e
aparo 6
.artisaa,
Ade
Têrmo 11. 0
4-' . ?t 17 6-1964
aai
Sai:aM
a
"Situe
Classe 8
,aaate..5
4 er,i C
Artigos da classe
Montadas"
z cú-nteen .
s'aiaajW;"•-a m
Classe 16
Artigos da classe
PRORROG4a.
Classe 50
Artigos da- ciam

CORMAG

.Jces

2andeaa Zet
lNOUSTRIA BRASILEIRA,

1-\ I i '14 IA

Tê/1030

CIZIRRC

Têm° n.° 616.451. de 17-6-1964
Taberna do Leme Ltda
Guanabara
•
Classes 4. 41 e 47
Sial de Propaganda

.42.8emita da Leme

1

Termo n. 9 646.460. de 17-'6-1964
-,,A rcia R, unido São Luiz S. A.

Ciasses: 41, 42 e 43

Classes 10. 11, a3 e 36
Sinal de Propaganda
Termo n.° 646.465, de 17-6-1964
(Prorrogação)
Henrique Stern
Glianabara

PROfIROGACÃO

Titulo de Eatabelecimento
Têm° n.° 646.452, de 17 6-1964
Dalgus Material Elétrico Ltda.
Guanabara

Ponto Central
•

Classe 8

Titulo de Estabelecimento

•
esàiicas.

ex.
ce...;¡.:;,. água de toucatrz,tcs,
água de quina.
dor, í. . c
água cf ,: ue alfazema, água
nava basba In õt s v tônicos para os
cabelos e paia a pe. brilhantina. bandolina. "batons". cosniéticos. li zadores.
Par,

(''t1Ut.

de °enteados. petróleos, óleos para os
cabelos. creme evanescente. cremes gordurosos e potraeara ,rira limpeza da
,•

PRORROGAÇÃO

tOMER(10 REUNIDO
SÀO Wli 5. A,

Nom.

Comer.eial

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências.
tratos, ãçtua de colônia, água de touca.
dor, águo de beleza, ínim de (ruim
Uma de rowa g. água der alfazema, água

384.6 Quinta-feira 22
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¡Sara barba, loções e tônicos rara ole nabo n. 646.473, de 17-6-1961
(Prorrogação)
cabelos e para a pele. brilbanana, banGunther
Luckaos
dolina, 'batons", cosméticos, fixadores,
Alemanha
de penteados, petróleos, óleos para as
cabelos, creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
PRORROGACÂO
pele e "maquillage" depilatórios. desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar aios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricioa em p6.,
pasta ou liquido; sais perfumados para!
banhos, pentes, vaporizadores de pariubanhos, pentes, vaporizadores de perfue cílios; duas de louro, saquinho pariuasado, preparados em pó, pasta,
do e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
Classe li
cutícula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir Colheres, colheres para pearem% enunhas, aios e pintas ou sinais artifi- xadas, enxadões, picaretas. pás, tostados, chaves para porcas martelos
ciais. óleos para a pele
malhos pinças, trolhas e ancinhos
Termo a.* 646.466, de 17-6-964
• ramo n.° 646.472. de 17-6-1964
(Prorrogação)
(Prorrogação)
Leopoldo Geyer S. A. — Comércio.
bh.
Titangesellscha ft
Administração e Participações
Aleinan
Rio Grande : In Sul

to; reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salicdatos, secantes,
silicatos, soda cáustica, solições químicas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
'ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contruç5es, de-corações, couros, teMoa fibras, celulose, barcos e wicalos, talco industrial, thinea
Termo na 646.474 a 645.479, de
17-6-1964
(Prorrogação)
•Zaiss lkon A.G.
Slemanha

PRORROGAÇÀO

geia,

"eitivr

Tamiso ss.•66.4582.: de 17-6-1964
Marrnar Salomão Viram
Guanabara

12 4,a's
jo".

Classe 48
Loção capilar, perfume, cher.?d beleza, laquê para cabe'os, esmalte para
unhas, pó de arroz. coage, 10a, fa,
dal, batom e tintura pare cabelos
Termo na 646 4183. de 17-6-1964
Marosar Salomão Musas
Guanabara

Classe 8
Aparelhos e utensílios de iluminação.
de aquecimento, -de refngesesão, de
dissecação e de ventilação; aparelhos,
instrumento se utensílios de física, de
Cl Asse 43
quimica, de ótica, de geoilésia, de ruiu- Loção capilar, perfume, creme de ha,
fica, de eletrotécnica, de pesagem. de lera, lupe para cabeias, esmalte para
sinalização, de controle e fotogrgliaos; unhas. pó de arroz, rosar, loção fas
Instrumentos de medição lanternas má- dal, batom e tintura aara cabelos
PRORROGA00
PRORROGACÁO
gicas, distribuidores automáticos, proTermo n.° 646.484, de 17-6-1964
dutos fotográficos
Refrigerantes Brasília Ltda.
REL0.10BROS DO BRASIL
Classe 14
Goiás
Espelhos
4 CASA DOS BONS KLOGUIS
Classe 24
Mechas ou pavios :sara iásasseha
Classe 15
Titulo de Estabsiecimento
Artigos de selaria, de cima:reboa bóiTermos ns. 646.467 a 646.469. de
ma trabalhos em couro
17-6-1964
Classe 46
(Prorrogação)
Velas, lamparinas
Deutsche Solvay-Werke Geasilschaft
Classe 47
Islaase Culle rcidt
Mit Bescharankter Haftung
Combustíveis, onaina•
Atm-mala
i"oraso a.• 646.485, de 17 -6 - 1964
Térrno ta° 646.480, de 174-1964
Refrigerante Brasília Lua.
C.L.L.:se 1
(Prorroga:Aia)
PRORROGACÂO
GOlá.4
Absorventes, acetona, atidos, acetzaos,
Georg D-a"e
agentes químicos para o tratamento e
, AletnsiS.a
loraaão de fibras, tecidos, couros e celulose; água raz, álcool, albumina, aniPRORROGAÇÂO
Unas, alumert, alvaiade, alvejantes industriais, alumiai° em pó amoniaco,
antaincrustantes. antaoxidantes, anta
oxidantes, anti-corrosivos, anti-detonanClasse 1
Industrio Brasileir
Agentes conservadores para as ma- tem azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
ias vernizes
Classe .13
fins industriais. amônia: banhos para
Classe 2
•
Para distinguir refrigerantes e ref
íl/I;
galvanização, benzina, benzol, betumes,
Classe 48
Produtos para a destruição de vegetais, bicarbonatos de sódio, de potássio; cal Para distinguir: Perfumes, essências, est_ cos, notadameate, soda limonada. •
desinfetantes
virgem. carvões, carbonatos, cataliza- tratos, água de colónia aégua de touca- ranjada, nona e maçã. Aguas natura '
e artificiais
dores, celulose, chapas fotográficas, dor, água de beleza, agua de quina,
Classe 16
Pedras e alvenaria (para canstrução) aomposições extintores de incêndio, clo- água de rosas, água de alfazema, água
Termo
a.*
646.4%, de 17-6-1964
ro, corrosivos, crornatos, corantes, creu- para barba, loções e tónicos para os
Refrigerantes Brasília Ltda.
Termos as. 646.470 e 646.471. de soros; descorardes, desincrustantes, dis- cabelos e para a pele, brilhantina, ban17-6-1961
solventes; emulsões fotográficas, enxo- dolina, "batons", cosméticos, fixadores,
Goiás
penteados, petróleos, óleos para os
(Prorrogação)
fre, éter, esmaltes estereatos; fenol. fil- de
cabelos, creme evanescente, cremes gorRiedel de Haen A .G.
mes sensibilizados para fotografias, Si- durosos
e pomadas para limpeza da
msdores, formal. fosfatos industriais, fós.
Ale/nana.
foros industriais fluo:atos; galvanizado- Pele e "maquillage" depilatórios, desores, gelatina para fotografias e pintura, dorantes. vinagre aromático, pó de arroz
,INDUSTRIA BRASILEIRA'
giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitos; e talo perfumado ou não, lápis para
- PRORROGAÇÃO
impermeabilizantes, ioduretos; lacas; pestana e sobrancelhas, preparados para
massas para pintura, magnésio, mas- embelezar cfilos e olhos, carmim para
Classe 43
sudo; nitratos, neutralizadores, &troce- o rosto e para os lábios, sabão e creme
Para distinguir guaraná
Mose; óxidos: oxidantes, óleos para para barbear, sabão líquido perfumado
não, sabonetes...dentifrícios em p6.
Termo n.° 616.487, de 17-61964
pintura, óleo de linhaça: produtos qui- ou
pasta ou líquido: sais perfumados para Basflia Carvalho Filho
Cia. Ltda.
micos para impressão, potassa indus- banhos,
pentes,
vaporizadores
de
perfuClasse 2
trial, papais emulsionáveis para a fo- me! eseivas para dentes, cabelos, unhas.
Pia ui
Remédios para animais, produtos quími- tografia. papéis de turnesol, papéis he- e cílios; dum de louro, saquanho perfucos pare fins higiênicos. produtos pata liográficos e beliocopistas, peliculas mado, preparados em pó. pasta, liquia destruição de animais 4 de vegetais, sensivels, papéis para Satografia e aná- do e tijolos para o tratamento das unhas.
desinfetantes
lises de laboratório, pigmentos, potassa, dissolventes e vernizes, :removedores da
pés metálicos para a composição .de cutias/a; glicerina perfumada para os
Classe 3
Medicamentos, produtos químicos para tintas, 'preparações para fotografias, cabelos. e preparados para descolorir
fins medicinais, drogas e preparações produtos para niquelar, pratear aro. unha& cillos e pintas ou ,sinais, sertIfla • Clames 1. 2, 3. 33.. 46. 48 e 50
mar, produtos pesa diluir tintas procelaModo . ,,
data óleos para a pele
farmattnticas

.Reirigerante
13rasilia Ltda.

Fhlr isill

Colibri

a

••••n•n•••••n•Mil

Guamná Brasilià

behophen

Drogaria tirvalhkg,

ir,‘ZM
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Termo o.° 646.488, de 17-6-1964
Lopes .Aguiar
Piau!

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.• 646.499, de 17-6-1961
Terno n.• 646.494, de 17-6-1961
Dália S. A..— Indústria e Comércio Produtos Alimentistps ,C. M , " Ltda.
Sao Paulc
Goiás

24? ti. c a alce 0)00
Classes 1, 2. 3, 33 45, 48 e 50

Outubro de 1964 3847-\.:
646.502, de P-6-1961
Termo
Renresentaçõea ['ator' Ltda.
São Paulo

4T ORI
5
industrio bra:.:11.(23 rat

••-•,•
Indústria Brasileira

Classe 2
l'ermo n.' 616_489, de 17-6-1964
Classe 40
Adubos
•
josé M. de Carvalho
Móveis em geral de metal, vidro, de
Piau;
Termo
n.°
646.504,
de
17-6-19,34
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios; Armários,
Po.alce
LAY Indriatria de Brinquedo:
armários para banheiro e para roupas
Limitada
usadas, almo çadas, ,acolchoados para
g
&St>
Paulo
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandeias, domiciliares, berços, biombos.
Classes 16. 33 c )y
11
cadeiras, carrinhos para chá e café Alcachofras, Classe
Titulo
aletria, alho, aspargus
conjuntos para dormitórios, conjuntos açúcar. alimentos
paar animais. acnirin
Termo n.° 646.490. Je 174- 1961
para sala de jantar e sala de 'visitas, amêndoas, ameixas, amendoim, araram
de
Freitas
Leite
Vicente.
conjuntos para terraços, jardim e prairf, arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azeiconjuntos de armários e gabinetes para tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras biscoitos, bombons. bolachas, baunilha
girat(gias, cademas de balanço, caixa café em pó e em grão. camarão, canela.
de rádios, colchões, colchões de molas em pau e em po, cacau, carnes chá.
dispensas, divisões, divans, discotecas, caramelos, chocolates, confeitos. Cravo
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani- cereais, cominho, creme- de leite, cremes
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas, allmenticios croquetes, compotas. canmesinhas, mesinhas para rádio e televi- giaa, coalhada, castanha, cebola. condisão, mesinhas para televisão, molduras mentos para alimentos. eolorantea.
para quadros, porta-retratos, poltronas, chouriços,' dendê, doces. doces de frupoltronas-camas, prateleiras, porta-cha- tas. eapinafre:essencias alimentares. empéus. 'soas, sofás-camas, travesseiros e padas. ervilhaa, enxovas. extrato de toClasse 49
mate, farinhas alimentícias, favas. fé Jogos, brinquedos, artigos desportivas e
vitrines
'
fermentos,
feijão
cuias,
flocos,
farelo,
Termo
a saber: álbuns para re646.496, de 17-6-1964
figos, frios, frutas secas naturais e cris- passatempos,
r"---aoorutora Caiçara Ltda.
talizaclasa gricose. goma de mascar. gora cortar e armar aviões, autamóveis.,
davas, gránuloà, grão de bico gelatina. aros, argolas, bercinbos, bonecas, boneCeará
cos, baralhos de cartas bolas para
goiabada. geléias. berva doce. have
Classe 41
todos os esportes, brinquedos em forma
mate,
hortaliças,
lagostas,
'ínguas,
leite
Vinagre de álcool
condensado, leite em pó, legumes em de animais, balares de brinquedo, bilhaTermo n.° 646.491, de 1744964
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas. res. brinquedos mecânicos, brins:1*(1os
gmbrace — Empresa BBraBsBil3BBBB
sus alimentícias, mariscos, manteiga em forma de instrumentos musicais,
Embrace — Empresa Brasil Central
a Deatdan margarina, marmelada, macarrão, mas brinquedos em forma de armar, brin.
?atealt
.•
de Engenharia Ltda.
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- quedas de borracha com ou sem assoGoiás
sas para mingaus, molhos, moluscos, vio, carrinhos, carrocinhas, camInheu,
• Nome Comercia/
mostarda. mortadela, ta6s moscada, ao- cartas de jogar, chocalhos, anelei , •
zes; óleos comestiveis, ostras, ovas, para esporte, cartões para loto, cr -rtf_MBRACE -Empreia.,
Têrcno o.° 646.497, de 17-6-1964
pães,
pinos, prlinés, pimenta, pós para nhas de brinquedo, casinhas de armar,
Produtos Alimentícios Adida S. A. pudins,
Britsil Central de innenhi-r12
pickles, peixes, presuntos, paSão Paulo
tês. , petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins: cadeiras de brinquedo, carteiras e eca
velopes ,aom fõlhas para recortar queijos, rações balanceadas para ani- armar,
calçados para bonecas, cord it
mais,
requeijões,
sal,
-sagu,
sardinhas.
Nome comercial
VERMELHO BRANCO AZUL
sanduíches, salsichas, salames, sopas en- para pular, clavinas para tiro ao alvo,
Têm° ,13.9 646.492, de 17-6.1964
latadas, sorvetes, sucos de tomates e d: copos de dado:a catinhas de música,
aa. Metálica Industrial de Goiás
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha, dados, dardos, discos, dominós, espinCIMIG
rirn, tremoços, tortas, tortas para ali- gardas de brpinquedo, espingardas do.
vento, estaquínhas para Jogar, enigmas,
Goiás
mento de animais e aves, torr6es,
engenhos de guerra de brinquedo, fertoucinho e viatagre
rinhos de engomar, ferramentas para.
Termo n.° 646.50g de 17-6.'1964
crianças , figuras de aves e animais
Hall Móveis e Decorações Ltda.
figuras para iôgo de xadrez, fogões •
São Paulo
fogãozinros de brinquedos, jogos do
futebol de mesa. joelheiras para esporte,
,Iiirlustna Brasileira
AZUL VERMELHO BRANCO AZUL
BALI. }SUEIS E l'Et:mç ar..; 1.TDA. aanehos porra pesca, guisas para criara
ças. halteres, anzóis, Iscas
Classe 50
para pesca, jogos de damas, jogos do
Para distinguir impressos: em papéis de
Nome
dominó, jogos de raquete, linhas para
carta, papéis de ofício, cartões ComerClasse
pesca, luvas para box, 'para esgrima,
dala e de visitas, envelopes de qualquer Massas e farinhas alimentícias em geTermo n" 646.503 de 17-6-1964
tipo, faturas, duplicatas, letras de câm- ral, pães, biscoitos, bolachas e bclos
para jogador de soco, máscaras caras•
Prutiuort
.
Exportação
Ltda.
bio, cheques, notas promissórias. debén- •
a-atascas, mesas de bilhar, de campista.
São Paulo
Terme n. 646.498, de 17-6-1964
tures. apólices, ações, folhinhas passade
roleta, de xadrez, mobilias de brin.
gens cercas, ferroviárias, rodoviárias, Produtos Alimentícios Adria S.
quedo,
miniaturas de utensílios domésPaulo
SãO
gizaria:nas, bem como bilhetes de 'cutelo
ticos,
patins,.
patinetes piões, patacas,
e impressos em geral
plarquetas para ginástica, peças de
ANCO AZUL AMARELO VERMELHC
jogos de damas, dominó e xadrez, peloI.Tárrno á.° 646.493, de 17 - 6.1964
tas, planos e outros instrumentos musi' Irmãos Rabelo
cais de brinquedo, pistolas de atirar
Cear1
\"•.- t
fluas, papagaios de papel, panelinhas,
f:'4 1%-k; 11
quebra-cabeças em forma de armar.
S
raquetes. redes de pesca, redes para
11.5:41
.1
jogos, rodas de roletas. revólver de
)xrinquedo. soldadinhos de chumbo, ta-,
VERMELHC AZUL sui cum
bleiros para jogos, tacos de bilhar.
.
tambores para crianças, tamburéus,
tamboretes, tênia de mesa, trens e via,. Classe 11
Classe 42
*ruas para brinquedos, varas para
Classe 41
*dm alcoólicas • ft/notadas, no. Massas e farinhas allmenticias em
•pesca, vagonetes e zepelim
"untas 'eon geral
geral, pões, biscoitos, bolachas e bolos
taiPamente aauarderge e vinhos

5„

rnn truier Ltda.:

•

ersomfiditovict
-

trirefdaiiii"

•

•ara
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Termo n.° 616.505, de 17-5-1961
Imunizações Extennix
Guanabara

PR PS
Classes 23 e 33
Titula

Temo n.° 64&.56, de 17-6-1964
Cerealista Sõo Maluel Lida,
Paaassl

DIARIO OFICIAL (Seção III)
Urino a.° 646.511, de 17 6-1964
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Cia. Riograndense de Negócios S.A. swpensórios, saldas de banho, sandálias,
Rio, Grande do Sul
susteres, shorts. sungas, stolas ou slacks.
tuler, toucas, twbantes, ternos, uni' forwe'â e vestidos

Super Carnet bancário
Diploniata-o SOM da
familia Realizado.
Classes da 1 e 50
Frase de Propaganda

Termo n.° 646.512 de 17-6-1964
Calçados Alcy S. A
Rio Grande do Sul

CEREAUSIII 3MIGUEL
Crasse 41

ALCY
indústria Brasileira

Termo n.° 646. 507 de 17-6-1964
Elo Publicidade Ltda.
Rio Grande do Sal

ame' 32
Alimmaques, arta:unos. sAtitss inspressos, cartazes. casálogos. jornais nacic
sais e estrangeiros. publicações imoral
tas. revistas. Propassanda em rádio
televisão. jornais. programas radioloat.
cos, peças teatros: e anercatogratiCas
e revistas impressas
Tèrmo n.° 646.508. de 17-6-1964
Cia Riograndenae de Negócios S. A.
Rio Grande ao Sul

Sega
llealizab-k
øaacr

Carne!

relginalL

Clames de 1 a 50
Frase de Propaganda
Termo a.° 646.5Cg. de 17-6-1964
Cia Riograndense de Negócios S. A.
Rio Grande do Sul

Super boa Bancário
eiplo~ Sonho da

fa

eileira.

Classe 36
Para distinguir: Artigos de ve.stuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas. aná.guas, blusas.
Lotas, botinas. blusões, boinas, baasdouro% bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casaçáo. soletes, Capas, chaies.
cachecols, calçados, chapéus, .cintos.
cintas, combinações, carpinhos. calças.
de senhoras e de crianças calções. calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, c'a , nelos. dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares. colegiais, fraldas, galochas. gravatas, gorros jogos de lingerie., jaquetas. laques,
luvas, ligas, lenços, snantós, meias.
maiôs, mantas. mandrião, manilhas. paletós, palas, penhoar, pulover. pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas, pus
nhos, perneiras, mi:monos. regalos.
robe de chambre. roupao, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
stieteres, shorts, sungas. stolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ter , loq : uniformes e vestidos

Tercno n.° 646.515, de 1 Z 4-1964
Padaria, Confeitaria, Lanches 0,;,asolan
Limitada
Rio Grande do Sul

PACOLAN
Indústria Brasileira
Classe 41
Para assinalar e distinguir genericamente os artigos da classe, a saber:
substâncias alimentícias e seta prepaoas; Ingredientes de alimentos; essências alimentícias
Termo n.° 646.516. de 17-6-1964
Comercial de Peças Para Motores GM
Limitada
Rio Grande do St..1

Outubro

Termo n.° 646 517, de 17-6-1964
Egon F. Becker FP Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

1964.

Termo n° 646.521, de 17-6-1964
Organização de Compras e Representa.
ções Comprex Ltda,
Paraná

COMPREX
Classes: 8 — II — 21
Têrmo n" 646.522, de 17-6-1964
Comercial de Calçados Vogue Lida,
Paraná

Comercia) de
Calçados Vogue
Classe 36
Têrrno n° 646.523, de 17-6-1964
Luiz G. Barroso Bastos
Ceará

re
irJEJO

G IVi
Classe 50
Impressos

de

AIWARDellfe

"4'r'nn":
MV;;;;,•.%).4

ai. Crigurafxla por.
LUIZ O BARROSO BASTOS
por um pruceNto quo o ruokt d. Iwnhun ou Ma de <dl*
rrwracr."'"'""-2""'

g

apefiliro labm do

ME TALBEC
'indústria Brasileira
Para assinalar e distinguir genericamente os artigos da classe a saber:
Metais não trabalhados, usados nas
indústrias
Teimo n.° 646.518, de 176-1964
Cresiful — Companhia. Crédito, Financiamento e Investimentos do Sul
Rio Grande do Sul

Termo n.° 646.514. c?e 17-61964
Calçados Alcy S. A
Rio Grande (s Su'

Classe 4s
Aguardente de cana pura ou composta
Teímos ns. 646.524 a 646.530, de
17 de junho de 1961
Tecnogaral S.A. Comércio e Indústria
São Paulo

mordi'
IND. EIRAMEIRA

CALÇADOS ALCI
Nome Comercial
Tereno n.° 646.513. de 17-6-1964
Calçados Alcy S. A.
Rio Grand:: do Sul

PLUMALCY

Classe 33
Titulo

indústria Brasileira

Termo n.° 646 519. de 176-1964
Comercial Santa Maria Ltcia.
Paraná

Classe 17
Como marca genérica, a fim de dIstlo,
giiir a totalinégie dos artigos da classe
Casse 21
Como marca genérica, a fim de distinguir a totalidade dos artigos da classe
Classe 38
Como marca gancrica, a fim de distingilir a totalidade dos artigos da classe
Classe 40
Como marca generica, a fim de distlnging. a totalidad» dos artigos da classe
Classe 16
Como marca genérica, a fim de distingi-lir a tatal aiada dos artigos da classe
Classe 6
Como marca genérica, a fim de distia.
iiir a totandadc dos artigos da classe
Classe 8
Como marca getianca, a fim de distiagiiir a total;dade dos artigos da classe

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuárics
e rca:pas feitas em geral: Agasalhus
• ntais, alparcatas. anáguas. blusas.
Classes de 1 a 50
batas, botinas, blusões.boinas. babaFrase fk Propaganda
douros, bonés, capacetes. - cartolas, cata
ouças. casação. coletes, capas. charca
Termo n.0 646.sin- de 17-6-1964
Classe 33 e 41
Qa Rio Gradense
Negóesas S. A. cachecol% calçados. chapéus. cintos.
Têrmo no 646.531, de 17-6-1964
cintas. combinações. carpinhos. calças.
Titulo
Rio Grande do Sul
Joaquim de Oliveira Figueiredo
de senhoras e de crianças. calções caiTermo n.° 646.520. d; 17-6-1964
Guanabara
çaa, camisas, camisolas, camisetas.
Se
15a
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros. Brasilmar Agencia Marítima Limitada
Paraná
saias, casacos, chinelos, dominós. acharer
oes fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas. galochas, gravatas. aoras% rogos de (ingeria, raquetas. laques.
?Cio
luvas, ligas. lenços, mantem. meias.
maiôs. mantas. manCr4Po. manilhas. passa.
letós. palas. penhoar. pulover oelerinas.
a ciistinsuir: Veículos e suas paitts
Pa
r
cuw. de 1 e 50
pulgas, ponches, polainas, pijamas, pu.
Classe 33
Integrantes: Aros para biblcletas, auto.
Namoram/a
rera*e
abo% riprflPerS
nufrnottoa regahl,
Titulo
radveis. autoacam itl lióra ,,t,q5(.ç •

Comercial Santa Maria

Família
Orasileiya ç't 4 Show.
de
Diplomata.

DRASILMAR
AGENCIA MARINA

utoliwe

tecedores. alavancas de cambio, braços,•
breques. braços para veículos, bicicle.
tas, carrinhos de mão e carretas. caminhonetes,, carros ambulantes. caminhões
carros. tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças. carocerias. ehassis, chapas circulares par veículos, cebos de vetealos
carrinhos para máquinas de escreve,
corrediços. para veículos. direção, desh.
gadeiras. estribos, escadas rolanr--s. elevadores para passageiros e vara carga,
engates para carros. eixos de direção,
freios. fronteiras para veículos guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas. motocargas, moto furgões
manivelas, navios, ônibus, para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões
rodas para bicicletas, raios para bicicle
tas, reboques. radiadores para veículos
rodas para veiculos, selins, tricicles, tirantes para veículos vagões, velocípedes, vararas de controle do afogador e
acelerador. trúleis troleibus, varaes de
. carros. toletes para carrosTérmo n° 646.532, de 17-6-1964
Berta Confecções Ltda.
São Paulo

Outubro de 1964 3849,
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locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocatas, moto furgões,

manivelas, navios, ónibus, para-choques,

para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicle.

tas, reboques, radiadores para veículos,

rodas para veículos, se
" lins, tricicles, tirantes para veículos vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de

Termo ra° 646.456, de 17-6-1964
0a. Brasileira de Empreendimentos
Sociais
São Paulo

VASCO DA GAMA'›
lia"".criM

carros, toletes para carros

Têrmo n° 646.535, de 17-6-1964
Gessi M. Lopes fs Cia. fada.
Ceará

Classe '41
Café torrado/ e moido
Termo n° 646.537, de 17-6-1964
Gentil Carlos Santos
Minas Gerais

Classe 33
Frase de Propaganda

'14
e cílios; dura de louro, saqublo perid
mado, preparados em pó, pasta, 11
do e tijolos para o tratamento das
dissolventes e vernizes, removedores d
cutícula; glicerina perfumada paia
cabelos e preparados para descolor
unhas, calos e pintas eu sinais artif
ciais, óleos para a pele
Classe 41
Substancias alimentícias e seus prepar
dos. Ingredientes de alimentos. EssC
• cias alimentícias

Térrao a° 646.548, de 17-6-1964 1
Aktiebolaget Astra, Apotekarnes Ken:tile
Termos ns. 646.512 e 646.513, de
ka Fabriker
17 de junho de 1964
Suécia
Companhia Aymoré de Indústrias Gerais
Estado da Guanabara

STRITEN

CHIEFTAIN

Classe d

Substância e preparados farrum.euticoa
Classe. 42
Bebidas Alcoólicas e Fermentadas, não exceto preparados medicinais psicotera
incluídas na classe 3
péuticos
•i
Refrescos e

Classe 43

Aguas naturais e artificiais,
usadas como bebidas, alo incluídas na
classe 3
•
Têrmos na, 646.544 a 646.547, de
17 de junho de 1964
Golgate-Palmolive Company
Estados Unidos da América

•

Térmo n° 646.549, de 17-6-1964
Avon Products, Inc.
Estados Unidos da América

E-VEN TONO
Classe 48
Perfumaria, cosméticos, dentilricios,

hão perfumado e preparados para 41
cabelo
Termo n° 616.550, de 17-6-1964
Monsanto Company
Estados Unidos da América

SHADOWLITE

Classe 42

Classes: 23 — 24 — 36 e 33

Termo e 646.534, de 17-6-1964
'Sapataria Paris Ltda.
Estado do Rio de 'Janeiro

Para instinguir: Aguardentes. aperta
vos, anis, bater, brandy, conhaque, cervejas feenet genebra, gin, kumel, licores, nectar, puncla pimpermint, rhum,
sucos de frutas em álcool, vinhos, ver-

Classe 28

palitadas de resina sintética„,
especialmente folhas e peliculas aluo,
prladas para uso como camadas inter4
Naus e

muth, vinhos espumantes. vinhos quinados, whisky

Indústria Brasileira
36
Calçados em Geral
Classe

Urano n° 646.533, de 17-6-1964
S.A. Tauense de Automóveis e Comércio Sajac
São Paulo
1 PRORROGAÇÃO

SAJAC
(Indústria Brasileira

Tétano n • 646.538, de 17-6-1964'
Cia. Brasileira de Empreendimentos
Sociais
São Paulo

mediárlas de vidros de segurança
Classe 16

Amido, alvejantes, anil. agua de 'lavadeira água sanitásia. cesa para assoalhas, detergentes, esponjas de aço, hlis.
fores. lixivoa, lixas, lã de aço. poma*
GANIA - das para calçados, palha de aço, preparados para polir e limpar madeiras,
vidros, metais e objetos, panos para
polir e para limpeza. panos de esmeril
e material abrasivo empregado na limel-ts‘e. 33
peza de metais e objetos, sabões em
Frase de Propaganda
geral, sabões em pó. em flocos, saponaTermo n° 646.539, de 17-64964
ecos, velas e velas a base de
Cia. Brasileira de Empreendimentos •
estearina
Sociais
Classe 3
São Paulo
Substâncias químicas. produtos e prepa-

n° 616.551, de 17-6-1964
Vatter Pereira Barros
Estado da Guanabara

'Firmo

VASCO DA

Progresso à Vista

YASCO_DA GAMA ID-iViitO- em Pi'.13a

Classe 21
Veículos a suas partes
Classe 33
Integrantes: Aros para bibicletas, autofrase de Propaganda
móveis. auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, braços,
Tèrmo n° 646.540, de 17-6-1964
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, cami- •• Cia• Brasileira de Empreenflimentos
Sociais
nhonetes,, carros ambulantes, caminhões
Paulo
São
•
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veiculas, ccbos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para velculos, direção, desligadelra,s, estribas, escadas xolantes, ele, vedores para passageiros e para carga,
Classe 33
engates para carros, eixos de direção,
Frase de Propaganda
freios, fronteiras para veículos, guidão
Para distinguir:

11110!

`0_SCO DA GAIVIA:;,
Rumo ao Progresso
,

rados para serem usados na medicina
ou na farmácia
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colônia, água de touca-

dor, 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, bicos 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 nao; lápis para
pestana e sobrancelhas. preparados para
embelezar cilios• e olhos,' can:arai para
o rosto e para os láblos,"sabaci e creme
para barbear, sabão:11mM° peffrnado
ou -não, aabonetes, dentifriclas ha pó.
pasta ou liquido; sais perfumadas para
banhos, pentes. vaporizadores de perfume; esávas para dentes, cabelos, unhas,

Gasse 18
Pata distinguir: Perfumes, essèneids. extratos água de colónia, água de toucador, água de" beleza, água de quina.
água de rosas, água de aifazetun, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. baú.
dolina, batons, cosméticos, fixadores
de ',amados, petróleos, aleog para ás
cabelos, treme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage",, depilarios, desodorantes, vinagre aromático, p6 de arroz
e talco pefumado ou não, Japis para
;amima e sobrancelhas, preparados para
embelezar Mitos a olhos, carmim para
a TOMO e Para ,os lábios, sabão e creme
para' barbear; sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, danei/ridos em pé,
pasta ou liquido; sais perfumados para

CIARIO OFICIAL (Seção III)
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banhos, pentes, vaporizadores de pertame; escovas para dentes, cabelo% unhas
e c111os, rum de louros saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liqui• do e tijolos ara o tratamento das unhas.
dissolventes e vernizes removedorea da
articular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados. para dsecoloala unhas, cílios e pintas ou sista, artificiais. óleos para a peie
Termos ns. 646.551 a 646.553, de
17 de junho de 1964
Avara Products Corporation
Estados Unidos da Amédica

Tiram à' 646.556, de 17.6-1964
Valter Pereira Barros
Estado da Guanabara

Têrmo n• 646.561, de 18-6-1964
Maclam C.orntrclo e Representações

(.;:asse

Tann° n" 646.562, de 18-6-1964
Panificadora e Confeitaria Ft& de Nossa Senhora das Graças Ltda,
São Paulo

de preparados de beleza necessários pa
ttN.•crl

Sao

5

NOSSA
=MORA DM'
PAÇO
4nd. Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências. ez
tratos água de colónia, água de touca
dor, agua de beleza, áaua de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, balhantina, ban
.dolina, - batata, cosméticos. fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas pa-a Ia:apeia da pe
te e "maquilage", depilados, desodorantes, 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, salgo e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios enr
pasta ou liquido; sais perfumados para

ME301,9

Ind. Braslleiro
Roldmentos

Classe 41
Pães, bag os, bolachas, biscoitos, &ices,
farinhas e substancias alimentícias em
geral

Classe 41
Lanchas de queijo, presunto, salame,
churrascos, salsinha e mortadela

Térmo n° 646.564, de 18-6-1964
Teqmex S.A. Indústria Técnica e Química de Papel
ILZTOTT= 'Pr.41

newaIl

Termo n° 646365, de 18 -6 - 1961

C/asse 33

Têrrao n° 646.570, de 18-6-1964
aramara Comercial e Importadora
Limitada
SZ. Paulo

tin~atleirs.
Impressos
Termo n° 646.571, de 18-6-1964
Farmácia Droga Lucia Ltda.
São Paulo

iàoi
Ind.
jjraBlj.e).l'a
innTõ

Class: 3
Para distingiiir como marca genérics
produtos farmacêuticos

Tênno n° 646.572, de 18-6=1964
Panificadora aCasa de Pedra» Ltda,

:e
g

PatPo

BARTIR1SA

Titulo

IND. BRASILEIRA

. Ténno n° 646:566, de 18-6-1964
Indústria de Malas. Valenia- Ltda,
• São Paulo

VADENT

.0,

ClasU56.aiirsi'a'ii!
• alffr

Classe 50
Impressos

Rolamentos
Termo rr 6 .16.575, de 18 -6 - 1964
"Bartirisas Indústria de Acessórios para
Autos Ltda.
-

C.:asse 33

,

13 1): tinq 1Ni:a

AMURO
Ind. 'brasileira

CLUB

B. •
„„m_____

São Paulo

Térrao a° 646.573, de 18-6-1964
«A me lro» Importadora de Rolamentos
Limitada
São Paulo

James Ishatu Christle
São Paulo

• Classe 23
Tecirlos em geral

cU4Se

*NOSSO CLUBILffl,
VILA GALVIO

Classe 38

gS0A/s%RICA

e

Dercil:o de Azevedo
São Paulo

Titulo

ïãf.4..C2flUiltA

São Paula

646.560, de 18-6-1964
Tèrmo
Metal-Qabeaca aA.B.s Ltda.
São Paulo

Tèrmo n° 646.569, de 18-6-1964

Tarmo n° 646.563, de 18-6-1964
Bar e Lanches Vieira Dominho Ltda.
São Paulo

Para distinguir: Aros para guardanapos
de papel aglutinado, blocos para correspondência, blocos para cálculos, blo
coa para anotações, calços de t pografia de papel ou papelão, cápsulas de
papel, caixas de papelão, acdernetas ca.
dernetas. cadernos, caixas de cartão
- Têm° n° 646.557, de 17-6-1964
caixas para papelaria, cartões de visi
Armando Santandrea
tas ou comerciais, cartões indicas. coa.
fet a. envOlucros para charutos de papei
Estada da Guanabara
envelopes, etiquetas, folhas índices. folhas de celulose, livros com moias, livros fiscais, mataborrão, ornamentos de
papel transparente, papeis sem impressão, papelinos, papeis em branco para
.mpressão, papeis fantasia, menos para
çorrar paredes, papel almaço com ou
pauta, papel crepon, papel de seda.
C ANOS
IO NRASILEIROS sem
papel em bobina para impressão, papes
encerado, apel higiênico, papel imperClasse 41.
Para distinguir o negócio de produtos meável pata copiar, papel para desealimentícios e seus preparados, ingre- nhos, papel para embrulho impermeabidantes aliannticios, essências
lizado papel para encadernar, papel paalimentícias
ra impr.mir, papel arafinado para embrulhos, papelão, reciientes de papel.
Tèrmo te 646.559, de 18-6-1964
Neoarnerka — Representação Textil rosetas de papel, rótulos de papel, tubos postais de cartão
Limitada

geha'rièamente mdaulpaa
ar tratamento eapeetfkoa da pies e re• Pata íiiatiaçitlit'
'ciplentes de tarada (fone). PI; . • ftictciáttlain e ¡te pálle,1:hytfgrant,
'•. ã
I

Têrrno n'; 646..568, de 18-6-1964
«Símbolo» Rolamentos Ltda,

FLOR DE

e duos, rani de louro, saquinho perlaindo, preparados em pó, pasta, liem
do e tijolos ara o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, remavedorea
cuticular; glicerina perfumada para os
caty.e/os e preparados para dsecolck
rir unhas, cílios e pintas ou sinais ara
ficais: óleos para a pele

loção para dar firmeza a peie preparados' especiais para cabeças de negro.
talco pó para banho pb para empoar
para os lábios (batons). pó para o roa
máscaras e preparados para tingir a
pele, tais como carentes (muge) e.m 16rme de creme. maquilaae (inala:rip). base. loção para bromtear. carmin (muge) "parfet" maquilage fmakeupl para
a "Pema Preparado& para rnaguilage
Imakftap) dos olhos. tam como lápis
para os olhos. embelezadonti rara os
sombreador pára as olhos: liktic
embelezadora: desodorantes enta Menta
to, aachet de talco (tale sachet). p6 de
dor., loções. carmin trone). bastões
liquida e de creme: sala inhalantes. ama
badlo, sabão 'para banho. brilhantinas.
preParados ira tratamento das unhai
$ 'ettv6ltterps contendo me sortimento

Classe 3
Para distinguir como marca genérica
produtos farmacêuticos em geral

Madeiras 'em geral

me; escovas para dentes, cabelos, unhas

rosa. adstringentes. refrescado: nara a
pele. loção para a base de maquine

São Pau:o

LniABgltkr.

buliu, pentes. vaporizadores de perle

Clame 48
Para distinguir: Geme para barbear
gabão para barbear. dentilricion sabões
de toucador. pentes. esponjas para toacador, perfumes. cosméticos. águas de
co/emia e de toucador. cremei de toucapreparados para limpeza de pele em
Alfama liquida. de creme e de aó. tais
como creme ara limpeza. cremes-lubn
acatites, cremes ainaciadores de tecido
tremes para bases de, imaquilage. armar
para a pele. 'creme para as mãos, are.
me para os olhos, máscaras de creme

Tarmo a" 646.567, de 18-6-1964
Farmácia . São Francisco Ltda.

São Pau:o

AVERY,
Máquinas cle Manipular Rótulos, máquinas de . fabricar rótulos, máquinas de
rotular máquinas de imprimir rótulos, e
partes integrantes de todas as referidas
máquinas
Classe 38
Rótulos impressos, rótulos em branco,
papel para fazer ratai" material em
branco para rótulos, material para
, decoração
Classe 8
Fornecedores de Rótulos, aplicadores de
rótulos
Termo n° 646.555, de 174.1964
Valter Pereira Barros
Estado da Guanabara

Outt,'-ro d 2 1 't
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Térrno a° 646.593, de j8-6-1L-161
Térmo n° 696.584. de 18-6-1964
nhonetes„ carros zinibul-sntes, caminhões
~corne — Indústria e Coma; iu L:cla
Panificadora Rio Mondego Ltda.
carros, tratores, carrss-berços, carrosSão Paulo
São Paulo
tanques. carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas cirMUCO=
RIO 1101711BCQ
culares para veículos, achas de veículos
ind. Braalleira
Brani101—
carrinhos para máquiraa de escrever
e...er e 36
C asse ii
corrediços, para veicc'ós. direção, deshArtigos da classe
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- Para distinguir; Substâncias alimentícias
vadores para passageiros e para carga, panificadas, notadamente: pães, biscot.
ramos ns. 646.594 e 646.595. de
tos, bolachas, beilos, broas, dõces e
engates para carros, eixos de direção,
18 de alinho de 1964
confeitos
freios, fronteiras para veículos. guidão
São Paulo
locomotivas, lanchas, motpticlos, molas,
646.585,
de
18-6-1962
a°
Termo
motocicletas. motocargaa moto furgões, Curvação de Vidros São Lucas Ltda.
ARPEX
manivelas, navios, ónibus, para-choques.
São Paulo
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
I nrMa tria Brasileire
a0 luo4s
rodas para bicicletas, raios para biciclenraelieira.
tas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veículos, selins, tricicles, ti, Classe 38
Classe 14
rantes para veículos vaies. velocípe- Para distinga r: Projetores, castiçais. Indústria, comércio e artefatos de paul
des, varetas de controle do afogador e imagens, pingentes, craminés. assim coe papelão
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de mo outros artigos de iluminação em vicarros, toletes para carros
— irmo is" 646.596, de 18-6-1969
dro, garrafas de vidro, canecas de viElvira Silva de Almeida
dro.
jarros
de
vidro,
porta-talheres
de
Têrmo n° 646.579. de 18-6-1964
São Paula
vidro, compoteiras de vidro, frutc.ras
Ténuo ri 646.574, de 18-6-1964 Editô,a a Artes Grãficas af) Serrano» de
vidro,
taças
de
vidro,
conchas
de
vi.n
Limitada
."ante Moutider Ltda.,
dro, pratos de vidro, espremedores de
São Paulo
São Paulo
frutas de vidro, biscoteiras de vidro, caixas devidro, para doces, para bombons,
T—A ,
MONTIDER
SER.11£10
pótes de vidro com ou sem rolhas de
Ind. .brasi.teire.
nrassilei. ri
vidro, para ligu dos e sólidos, e artigos
Classe 41
Classe 48
•
analogos de vidro para mesa, capa e
Produtos Alimentic ios
Para cbstinguir:
Ciasse 38
cosinha, jarros e vasos de vidro para tratos, água de PerkunICS. CSSflcloS, cx•
colônia, água de toucaPapéis e seus artelatps, papel de es- flórea, podendo a marca ser alivia em
Termo n° 616.576, de 18-6-19'
crever e de impressão, de encadernação papeis de escritórao e de corres par/des- dor. água de beleza. água de guina,
,-.2 -: aorifico Oriental Ltda
e ppar embrulho papel de hada aspa. cias, anuncies 'e propaganda em geral, água de rosas, água de alfazema, Agua
São Paulo
de para desenho: Albuns em branco, embalagens e qualquer fôrma de acon- pare barba,, loções e tónicos para ca
cabelos e para a pele, brilhantina, ha:1
blocos de papel para cartas e outros
dicionamento
lolina. "batons". cosmét coa, fixadores
fins, bandejas de papelão brochuras
Têrmo ri' 616.586, de 18-6-1964
de penteadas, petróleos, óleos para ei
não impressas, cartão, caraolina, cadercabelos, creme evanescente, cremes ina
nos de papei melimetrado e em branco. Aicás Imóveis e Administração Ltda.
durosca, e pomadas para limpeza da ae•
'para desenho, cadernos escolares, carSão Paulo •
le e "maquilagel, depilatórios, drsrado.
tões em branco, copos de papel cader41C,AZ
santas, vinagre aromático pó de zrio:
netas em branco, caixas de papelão,
MD. BRASILEIRA
Um. 3rardleir,.
e talco perfumado ou não. lá pis Para
cartuchos de cartolina, copo+ , e copa
pestana e sobrancelhas, preparados e,ira
nhos de papel e papelão paaa sorvetes.
Classe 16
embelezar cílios e olhos, carmim pai-a
caixinhas de papel e papelão para soa
Artigos da classe
Classe 41
e rosto e para os lábios. sabão e creme
vetes, envelopes, embalagens de papel
Para distingiiir: Carnes em geral,linglia- e papelão ,embalagens de papel e paTermo n° 646.589, de 18-6-1964
para barbear, sabão liqu do perfuniado
ças. lombos, mortadelas, pálos, presun- pelão par sorvetes, forminhas de papel Casa-1 Comercial e Importadora Ltda. ou não, sabonetes. dentifrícios em pia
tos, salames, salsichas, xarques.
. São Paulo
pasta ou liquido; sais perfucuaaos para
para doces. guardanapos de papei libanhos, pentes, vaporizadores de perfuvros
branco,
em
lenços de papel, paTermo n" 646.577, de 18-6-1964
:ASNEL
me; escõvas para dentes cabelos, unhas,
pel para mata-borrão, papel transpaPastelaria «Nantais Ltria
e celas; rum de louro, saquinho perfia
rente, papel alia:isso, papelão, papel
São Paulo
4.
asado. preparados em pó, pasta,
capota papel impermeável, papéis c Para distingüirClasse
e proteger substâncias do e tijalos para o tratamento das unhas,
envelopes em caixinhas, papel higiêni- alimentícias e seus preparados, ingreco, papel celulose, papel de seda, pra- dientes de alimentos, essências alimentí- dissolventes e vernizes, rem.av o lores da
tos e pratinhos de papel e papelão, cias, vinagre, cereais, peixes, óleos, cuticular; gl:cerina perfumada para a
os cabe/os e preparados para descolopapel facial, sacos e saquinhos de
bacalhau, carnes, conservas e doces
rir unhas, cílios e pintas ou sinais artiPapei
ficiais. óleos para a pele
Termo e 646.591. de 18-6-1964
Termo n' 646.580, de 18-6-1964
a
1a Auto Palato r
Térdios ris. 646.597 e 646.598, de
Vieira de Andrade fa Cia. Ltda.
São Paulo
iND. BRASILEIRA
IS de junho de 1964
São Pavio
aFororonaca — Materiais para Fotc,,:ó.:
pias Ltda.
São Paulo
NSP 1
.
71
• 591k
eaYZ
rani
eir..
Pai-a d st: r.g Mr: Pfics, bolos, biscoitos,
1640. BRASILERA
roscas, s.induiches, empadas. pastéis. torCkisse 3
tas, pizzas e café
Classe 47
Para distinguir produtos farmacêuticas e
IndeBrasileira
Carvão mineral de turfa ou vegetal,
oficinais
Termo n° 646.578. de 18-6-1964
ceras para iluminação, conabustiveis, fluiCiaf,!1? 1
Carbrima Indústria e Comércio Laia.
dos de iluminação, gasolina, gordura da Aharventes, acetc,r , I, ácidos. ,:cctato?
Termo n° 646.582, de 18-6-1964
São Paulo
Joalheria Rosário Ltda
petróleo, graxas, lenhas, lubrificantes, agentes químicos- para o tratamento
nafta, óleos iluminantes, óleos lubrifi- loraaão de fibras, tecidos, couro.; e ce
Rio Grnnd- co sul
cantes, parafinas, petróleo refinado, que- lulose; água raz, álcool, albumina, ani,
rozene, turfa
boas, aluíram, alvaiade, alvejantes hl
dustriais, alumínio em pó .3nioniacu
ROS.12.10
Tênia, t' 646.592. de 18-6-1964
Brasilei Sociedacae Comercial Manaaal Sada. anti-incrustantes, anti-oxidantes, anti
ioxtdantes, antacorrosivos, anti-aletonam
Classe 13
São Paulo
tes. azotatos, água acidulada para
Jóias
. acumuladores. água oxigenada para
IND. BR A SILE IRA
Termo a' 646.583, de 18-6-1964
fins industriais, am.Mia: banhos para
Pahrian de Extintores Extinsuper Ltda,
galvanização, benzina, benzo), betumes,
São Paulo
Classe 21
bicarbonatos de sódio. de potássio; ca)
Classe 50
ra distinguir: Veículos e mias partes
virjern, carvões, carbonatos, catalisa.
Impressos para ust., em chey.i, uupli- dores, celulose, chapas fotográfica*
EIRINSUPSR
integrantes: Aros para bibicletas, autocatas, envelopes, faturas, notas promis- composições extintores de incêndio.
lnd.. _brasileira
móveis, auto-caminhões, aviões, amorsórias, papel de correspondência e reci- ro, corrosivos, cromatos, corantes, cid.
Classe 1
tecedores, alavancas de cambio, braços,
cree• •
• breques, braços para velculos, bicicle- Para &tingi& soluções quanicas para bos, impressos em .cartaxes, piadas,' tabu- sotos; descorantes, dcrencrustantea,
latas e veículos, bilhetes imPrea,
'
catingais' chamar
solventes; emulsões . Jotográficas, enica
tas, carrinhos de mão e carretas, cardtas, carrinhos de inão e carretas, caminhonetes,. carros ambulantes, candnhõea
carros, tratores, carros-berços. carrostanques. carros-irrigialores, carros.scarroças, carocerias. chassis, chapas circulares para veículos. cebos de veiculos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços. para veicnlos, direção, desligadeiras. estribos. escadas rolantes. cevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos. guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas),
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas. navios. anibus, para-chogues,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantÕes,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas. reboques. radiadores para veículos,
rodas para veículos, selins, triciclos, tirante., para veículos vagões. velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis. troleibus, varaes de
carros, toletes para carros

"ELVIRA"
Brasileira

ORIENTAL

NANTA1
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para cortinas, jarros, laminados, pláslãs, azeite,- azeitonas, banha, bacalhau, caixas para papelaria, cartões de visiéter, esmaltes estereatost fanal,
ticos, lancheiras, mantegueiras, ria/as,
com.
comerciais,
cartões
índices,
tas
ou
batatas,
balas,
biscoitos;
bombons,
bolasensibilizados para fotografias, Xorinóis, pendedores de roupas, puxadoes, formal, fosfatos inlustriais, gim chas, baunilha, café em pó e em grão, feti. envólucros para charutos de papel, res para móveis, pires, pratos, palitei.
envelopes, etiquetas, folhas Ilidices, focamarão,
canela
em
pau
e
em
pó,
cacau,
industriais
fluoretos;
galvanizados
chã, caramelos, chocolates, con- lhas de celulose, livros com molas, li- ros, pás de casinha, pedras pomes, arta.
Tes, gelatina para fotografias e pintura, carnes,
feitos,
cravo,
cereais, creme de leite, vros fiscais, mataborrão, ornamentos de gos, protetoes para documentos, pusala, glicerina; hidratas, hidrosulfitos;
cremes
alimentícios,
-compotas, cangica, papel transparente, papeis sem impres- xadores de água para uso doméstico
impermeabilizantes,
loduretos;
lacas;
r
porta-copos, porta-niquela, porta-notas,
coalhadas,
castanhas,
cebola, condimen- são, papelinos, papeis em branco para
. `-massas para pintura, magnésio, marporta-documentos, placas, rebites, [Nadina,
.mpressào,
papeis
fantasia,
menos
para
tos
Para
alimentos,
colorantes,
couriços,
curio; nitratos, neutralizadores, nitrocenhas,
recipientes, suportes suportes para
lulose; óxidos, oxidantes, óleos para dendê, doces, doces de frutas, espinafre, torrar paredes, papel almaço com ou guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
'pintura, óleo de linhaça; produtos qui- essências alimentares, empadas, ervilhas, sem pauta, papel crepon, papel de seda. tubos para ampolas, tubos para serinMicos para impressão, potassa induz- enatavas, extrato de tomate, farinhas ali- papel em' bobina para impressão, papel gas, travessas, tipos de material plásMal, papéis emulsionáveis para a fo- mentícias, favas, fécula, flocos, fare- encerado, apel higiênico, papel imper- tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhatografia,. papéis de turnesol, papéis lm- lo, fermentos, feijão, figos, frios, frutas meável para copiar, papel para dese- mes para acondicionamento, vasos, xíiiográficoa e heliocopistas, peliculas sêcas e naturais, cristalizadas, glicose. nhos, papel para embrulho impermeabi- caras, colas a frio e colas não incicidas
sensíveis, paptis para 5)tografia e aná- goma de mascar, lagosta, gbrduras, gra- lizado, papel para encadernar, papel pa- em outras classes, para borracha, para
mia papel arafinado " para em costumes, para marcineiros, para sapaUses de laboratório, pigmentos, potassa, nulos, erva doce, erva mate, hortali- ra impr,
pós metálicos para a composição de ças, linguas, leite -condensado e em pó, brulhos, papelão, reciientes de papel. teiros, para vidros, pasta adesiva para
tintas, preparações para fotografias, legumes em conserva, lentilhas, lingui- rosetas de papel, rótulos de papel, tu- correias, pasta e pedras para afiar
bos postais de cartão
" produtos para niquelar, pratear e cro- ça, louro, massas alimentícias, mariscos.
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
mar, produtos para diluir tintas prossia- manteiga, margarina, marmelada, mapara ladrilros e adesivos para azulejos,
Têrmo
n°
646.602,
de
18-6-1964
to; reataras, removedores, reveladores; carrão, massa de tomate, mel, melada
anéis, carretéis par tecelagem e guarSabão neutro, sais, salicilatos, secantes, mate, massas para mingaus, molhos, mo- , Emprêsa de Cinemas Print Ltda,
nições de material plástico para indúsluscos,
mostarda,
mortadela-,
noz-mosca.
São Paulo
silicatos, soda cáustica, soluções quítria geral de plásticos
micas de uso industrial, solventes, sul- da, nozes, paios, óleos comestíveis, osTèrmo n.° 646.605. de 18-6-64
fatos; tintas em pó, liquidas, sólidas tras, ovas, pães, pralinés, pimenta, pós
Malharia "420" Ltda.
ou pastosas para madeira, ferro, pare- para pudim, picles, peixes, presuntos,
InS.R131.aNsiLira
São Paulo
des, contruções, decorações, couros, te- patês e petit-pois, pastilhas, pizzas, pucidos, fibras, celulose, barcos e veí- dins, queijos, rações balanceadas para
Classe 32
animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
culos, talco industrial, thiner,
Produções cinematográficas.
sanduiches,
salsichas,
salames,
sopas
enClasse 38
429.
Aros para guardanapos de papei latadas, sorvetes, suco de tomate e de
Termo n.° 646.604, Je 18-6 64
aglutinados. álbuns (em branco), álbuns frutas, torradas, tapioca, tâmaras, taMecânica Motoras Ltda.
Classe 36
para retratos e autógrafos, balões (ex- lharim, tremoços, tortas, tortas para aliSão Paulo
Para distinguir: Artigos de vestuários
ceto para brinquedos) blocos para mento de animais e aves, torrões, ane roupas feitas em geral: Agasallies,
cinhos e vinagre
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
correspondência, blocos para cálculos,
mar
ORAR
betas, botinas, blusões, boinas, baba.
blocos para anotações, bobinas brochuTêrmos nu. 646.600 e 646.601, de
Classe 21
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
ras não impressas, cadernos de asam
18 de junho de 1964
Para distinguir genéricamente veiculas almas, casação, coletes, capas, chatas,
ver, capas par adocurnentos, carteiras.
Irmãos Minaki Ltda.
e suas partes integrantes, não incluídas çachecols, calçados, chapéus, cintos,
caixas de papelão, cadernetas, aderSão Pano
em outras classes
cintas, combinações, carpinhos. calças
nas, caixas de cartão, caixas para pade senhoras e de crianças, calções. calpelaria, cartões de visitas, cartões co•
INTAKI
Termo n.° 646.606, de 18-6-64
ças, camisas, camisolas, camisetas
merciais, cartões índices, contata car, Ind. Brasileira
Indústria Plástica Vitop,arn Ltdcuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
tolina, cadernos de papel melimetrado
miasse as
São Paulo
saias, casacos, chinelos, dominós, achas• em branco para desenho, cadernos Cortinas, capachos, passadeiras, oleados
pes fantasias, fardas para militares, co'
escolares, cartões em branco, cartuchos
e tapetes
TuropD4.m
leglais, fraldas, galochas, gravatas. gom
de cartolina. crapas planográficas, caClasse 40
na. Brasileira
res. jogos de !ingeria, jaquetas, laqueie,
dernos de lembrança, catretéis de pa- Móveis em geral de metal,- vidro, da
luvas, ligas, lenços, mantem, meias,
pelão, envelopes, envólucros para cha- aço, madeira, estofados mi não, inclumaiôs, mantas, mandrião, manilhas. paClasse
28
rutos de papel. encadernação de papel sive móveis ara escritórios: Armários,
letós, palas. penhoar, pulavas. pelerinas,
ou papelão, etiquetas, fõlhas índices. armários para 'banheiro e para roupas Para distinguir: Artefatos de material peugas, ponches, polainas, pijamas, pu,
Rilhas de celulose, guardanapos. livros usadas, almofadas, acolchoados para plástico e de nylon: Recipientes fabri- nhos, perneiras, quimonos, regalos,
não impressos, livros fiscais; livros 'de móveM, b-arlais, balcões; banquetas. cados de material plástico, revestimen- robe de Chambre, roupão. sobretudos.
contabilidade; mata-borrão; ornamentos bandejas, domiciliares. berços, biombos, tos confeccionados de substâncias ani- suspensórios, saídas de banho. sandálias,
Argolas, açucareiros,
de papel transpasente; pratos, papeli- cadeiras, carrrinhos para chá e café mais e vegetais:. óculos,
bules, bandejas. susteres, aborta sungas, stolas ou slacks.
armações para
nhos, papéis de estanho e desaluminio. conjuntos para dormitórios, conjuntos base.
para
tele5ones,
baldes,
bacias, bol- Mies, toucas, turbantes, ternos, uai.
para
sala
de
jantar
e
sala
de
visitas,
branco
papéis sem impressão papéis em
formes e vestidos
carteiras
chapas,
cabos
caixas,
sas,
para impressão. papéis fantasia, menos conjuntos para terraços, jardim e praia. para ferramentas e utensílios. cruzetas.
Termo n." 646.607, de 18-6-64
par Somar, paredes. papel almaço corri conjuntos de armários e gabinetes para caixas para acondicionamento de aliou sem pauta papel crepon, papel de copa e casinha, camas, cabides, cadeiras mentos, caixas de material plástico para Tearacir Produções e Publicidade Ltda,
São Paulo
seda, papel impermeável, papel em bo- giratórias, cadeiras de balanço, caixa baterias, coadores, ecos, canecas, cobina para impressão papel encerado. de rádios, colchões, colchões de molas lheres, conchas, cestas para pão, cesta
palel higiénico. papel impermeáxei. dispensas, divisões, divans, discotecas, nhas capas para álbuns e para livros j TEA RA O 1 R'
para copiar papel para desenhos, pa- de madeira, espreguiçadeiras, escrivani- cálices, cestos, castiçais para velas,
Classe 8
pel para embrulho impermeabilizado nhas, estantes, guarda-roupas, mesas. caixas para guarda de objetos. cru.
papel para encadernar, papei para es- mesinhas, mesinhas para rádio e televi- chos, coadores para chá, descanso para Serviços de publicidade; tais como grae produção ris programas, publis
crever, papel para imprimir, papel pa- são, mesinhas para talevisão, molduras pratos, copos e sapinhos de plá.sé.,e0 vação
cidade em jor-nais c rasavas, e reprerafina para embrulhos. papei celofane. para quadros, porta-retratos, poltronas, para sorvetes, caixinhas de plástico
papel celulose, papel de linho, papel poltronas-camaz prateleiras, porta-cha- parà sorvetes, colherinhas, pasinhas, sentações publicitárlas Mato a ennsabsorvente, papel para embrulhar ta- péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e garfinhos de plástico para sorvetes !ar- soma de rádio, televisão, cinema, teatro e corgêneres.
vitrines
baco. papelão. recipientes de papel, rominhas de plástico para sorvetes discos
setas de papel. rótulos de papel. ralas
Termo n! 646.603, de 18-6-64 ' embreagens de material plástico embade papel transparente. ancas de papel,
TÉRMO ANTERIOR
Cartonagem Cisne Ltda.
lagens de material plástico me a sorveserpentinas; tubos postais, de cartão.
Sim Paulo
tes
estojos
para
objetos,
espumas
de
Termo n° 473.752, de 8-11-1960
/uberes de papel
nylon, eateiras, enfeites para automó- •Metalargica Recorde il. M. Bernandes
CISNE
veis, massas anti-ruldos, escoadores de
tarmo n° 646.599, de 18-6-1964
S. A.
Bar e Café «Colina Parque» Ltda.
pratos, funis, formas para doces, fitas
São Paulo
Classe 38
São Pauloisolantes, filmes, fios de ceadose. fechos
Para distinguir: Aros para guardanapos para bolsas, facas, guarnições, guarnide papel aglutinado, blocos para cor- ções para chupetas e mamadeiras, guar.
COUNAm FARM )1' i respondência, blocos para cálculos. blo nições para porta-blocos. guarnições
cos para anotações, calço/. de t po g ra- para liquidificadores e para batedeiras
Ind.Braalleira
fla de papel ou papelão, cápsulas de de frutas e legumes, guarnições le mamapa caixas de papelão, acderneras ca- terial plástico para ctensillos e objetos
Classe 41
dernetas, cadernos, caixas de cartão guarnições para bolsas, garfos.' galerias
Para distinguir alcachofras. al tria, alho
aspargos, açucar, . alimentos- para aniClasse 32
mais, amido. amendoim, ameixas, amênPREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
Artigos na classe
doas, araruta, arroz, atum, avela, ave-

