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P. Oliveira 8 Cia. Ltda. (recorrente do termo n.° 166.511) —
Dia 26 de outubro de 1964
tender sido prorrogado o registro
mero 116.587, referente a marca MaDiversos:
gestade da classe 42, deixo de encaAbel José da Silva (Junto ao tár.- minhar o processo a, estancia superior
nua a.° 100.123, modelo de utilidade) para o fim de reconsiderar o despacho
- • Arquive-se o processo.de indeferimento no sentido de con' Romulo de Almeida Mercuri (Junto ceder o registro. .
a patente, modelo de utilidade número 106.462) — Arquive-se o processo.
Desistências de processos:
Metalúrgica Bailio Bacelli Ltda. —
Syntex
S.A. (declara a desistência
No pedido de reconsideração do. des.
ndcho de deferimento no termo mime- do termo n.° 449.703, marca Synteo 107.040, privilégio de Invenção — ron) — Anote-se a desistência e ar51antenlio o despacho de deferimento, quive-se o processo.
Syntex S.A. (declara a desistáncia
.endo em vista que o pedido nár. está
termo n.° 449.711, marca Horpl,
Sem fundamentado, e por isso é argui- do
.‘ rido em face da alínea 1, do art. 196 lan) — Anote-se a desistência e arquive-se o processo.
do Código.
Microbiologia Industrial Vital Brasil
N.° 109.036 — Darcy Bosio — Reconsidero o despacho de deferimento Limitada (declara a desistência do arpublicado no D.O. de 25-10-62 para mo 450.135, marca Bac-to Strip) —
o fim de serem apreciadas as eposi- Anote-se a desistência, e arquive-se o
s.oes que deram entrada no prazo legal. processo.
Vicente Schwara (declara a desisN.o 117.787 — Ind. de Madeiras
Gerhardt Ltda. — Mantenho o des. tência do têrrno n.° 451.918 marca
pacho de indeferimento publicado no Covis) — Anote-se a desistência e
14.0. de 7-8-62. O pedido não está arquive-se o processo.
Beecham Desearch Laboratories (defundamentado e por Isso é arquivado
aceirdo com o art. 196, alinea Ir do clara a desistência do dna° 452.270)
— Anote-se a desistência e arquive-se
Código. — Arquive-8e o processo.
o processo.
N.° 126.745 — Mantiniano
The Grapette Co Inc (declara a de- • Mantenho o despacho de deferimento uma vez que o pedido nao está sistência do térmo a.° 452.386 marca
bem fundamentado, e por isso é arqui- Mr up) — Anote-se a desistência e
vado em face do art. 196, alínea b arquive-se o processo.
Cartogagem Rubi Ltda. (declara a
do Código.
N.° 137.653 — Produtos. Metaldr- desistência do térmo n.° 454.045 mar.os Caradec S.A. — Reconsidero o ca Rubi) — Anote-se a desistência e
despacho que concedeu a patente para arquive-se o processo.
Parke Davis 8 Co (declara a deo fim de determinar nue as oposiçOes
sejam apreciadas pelo técnico os seus sistência do térmo a.* 454.537 marca
...ioamentos, também. Eia seguida o Nortulate) — Anote-se a desistência
!. -acesso serpOrá para a Seção de e arquive-se o processo.
Conircio e Indústria Café Brasília
Te.msferancia e Licença para o exaLimitada (declara a desistência do térme * de transferência.
N.° 119,048 — Clrarlman Haia — mo n° 457.849 marca Brasilia de DuNi.mtenho o despacho de deferimento rinhos) — Anote-se a desistência e
tendo em vista que o pedido não tem arquive-se o processo.
Procuração. e não dá número do reDiversos:
, 1 ,fro no D . N. P, I.
indispensável
knocuraçáo, isto é pribli.co e notório.
N.° 459.989 — Farbwerke Hoe,hst
Aktiengesellschaft Vonnlas Meister LuExigências:
Arquive-se o procius f Bruning
1 4 . Oliveira 5 Cia. Ltda. (recorren- COSO.
te do termo n° 166.509) — Satisfaça
Reconsideração de despacho:
igência
Nilo San'os Pinto 1-ecorrente do
Alexandre R. Pacco'a (no pedido de
. thrno -n.° 458.563)
Satisfaça el. r.consideraçáo do despacho de deferionda.
mento no térmo a.° 159.309) -- Man-

tenho o despacho que concedeu o registro; a requerente é titular do reg.
• 239.492. referente a marca Pochola, para vinhos.
The Gorrete Corp (no pedido de
reconsideração no tênno n.° 223.934)
— ReconOdero o despacho que iode feriu o pedido deacordo com o art. 95
a.° 16 do Código para o fim de conceder o registro na forma representada
• ,clichê o qual apresenta um tipo
caracteristico de letras.
José Keglevich (junto ao termo número 236.938) — Mantenho o despacho que concedeu o registro. Não
há possibilidade de confusão entre as
marcas Conde e Condor. A requerente
é titular do registro n.° 243.628 referente a marca Condor (com fig. de
condor) para lampadas elétricas de
t6cia espécie. Nenhum consumidor em
sã consciência confundirá Conde com
Condor.
Cia. de Calçados D N B (recorrente do térmo a.° 343.445) — Mantenho o despacho que concedeu o regia.
tro.do nome comercial Polar S.A. Ind,
Comércio e Agricultura. A requerente
é titular da marca Polar sob registros
:is. 184.549 — 200.862 e 255.378.
Casas Pirani S.A. Comércio e Importação (recorrente do térmo número 346.738) — Mantenho o despacho
que concedeu o registro da insignia
Irani (com escudo) para as classes 23.
36 e 37. A requerente . é titular da
marca Irani para a classe 36. Não há
possibilidade de confusão entre a insígnia bani e Casas Pirant.
Abran Kuper (junto mi termo número 353.371) .— Mantenho o despacho de indeferimento em face dos
registros 173.077 e 202.036. As razões do pedido não me convencem a
mod:figir o despacho.
Bozzano S.A. Comercial, Industrial
e Importadora (recorrente do termo
n.° 389.992) — Mantenho o desrscho
que concedeu o registro. .0 Diretor da
D. de Marcas em seu parecer colocou
a questão nos seus devidos ofirmos.
Entre Callopax para calicida e Colon.
pax para prisão de ventre não há possibilidade de confueão,
Sylvio Oliveira Diversões ()unto ao
termo 403 761) — Mantenho o despacho que concedeu o registro. Não
há possibilidade de confusão entre

Arco Iria da classe 1, para tintas
Arco Iria para discos gravados da
clase 8. Não há intuito de conote
rêncla deelea/.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DB PATENTES
Rio, 26 de outubro de 1964
Notificeoeo:
Uma vez decorrido o prazo de rio
curso previsto pelo artigo tr, 14 da
Lei is.' 4.048, de 29 de dezembro de
1961 e mais DEZ DIAS — para eventuais Juntadas de cerursos, e do mesmo
não se tendo valido negam interese
Nado, ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparecerem a
este Departamento a fim de efetuarent
o pagamento da taxa final concernente
à expedição dos respectivos certifica.
dos dentro do prato de SESSENTA
DIAS — na forma do parágrafo único
do artigo n.° 134 do Código da Propriedade Industrial.
Privilegio de invenção deferido:
N.° 107.237 — Terminal de ancoragen para fio de tensão de tubo de
concreto -- Cen-Vi-Rio Pipa Corpo.
ration.
N.° 107.981 — Amortecedor cia.
cular de ar com pistão ,de contorno
variável — The General Tire 8 Rubber Company.
N.° • 110.217 — Dis positivo de comando para o registro de tempo em
estabelecimentos fabris — Raro Stuc.
ken.
N.° 113.335 — Pneumático com
banda de rodagem de anéis separados
—Pirelli Societa Per Azioni.
N.° 111.497 — Mecanismo de cir.
enlaça° —L M. Votai G.M.B.H.
N.° 113.779 — Disositivo aerfekoae
do de torção com retorção de cordões
— C. T. A. Compagnie Industrie%
de Textlles Artifide's et Synthetiquea
Socleté Anonyme.
N.° 114.166 — Aperfeiçoamentos
cai ou relativos a dfspositivos de fixação desengatáveis — Wilmont Bre.
eden Limited.
N.° 116.077 — Aperfeiçoamentos
em ou relativos a máquinas de fabri.,
cação de pneumáticos — Dunlop
Ruto
ber Company Limited,
N.° 116.099 — Aperfeiçoamentos
em ou relativos a d ispositivos de traio
comento desprendíveis Wilmont
Breenden Limited.
N° 116.303 — Aperfeiçoamentos
em dispo s itivos filtrantes • Francisco
Macedo Feitosa.
•
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P'PED1ENTE
Es"..‘X

Novembro de 1964
- As RepartiNes Pública
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
.aila.t-:no e às iniciadas. em qt1:1••

deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos jorDEPARTAI1/4011 DE IMPRENSA NACIONAL
nais. diáriamente, até às 5 /antas
0.r Oda Cale lliAt
•
quer épOa:a pCiO.s Orgãos,cO
- As reclamações, pertinenDE BRITO PEREIRA
,;entes.
•
tes' à matéria retribuída., nos cas
t Y.fecji. MIL .P..Áll.1./rçoa.11
..Dist y.f...n
- A [inl de pos.,i4ilitar a reeaçl‘t> ame: Preo,..0o
Cr•ci. a
ao à de erros ou omissbes.'itei;e03,_
FLORIAM° GUlivlARÃES messa de valóres acompanha•.'os
ser formuladas . por escrito, á .MURILO FERREIR A ' AL VES
de esclarecimentos quanto' à sua
Seção de Redação, das 9 ás 1730
aplicação. solicitamos usem os in
DIÁRIO
OFICIAL
máximo
até
72
horas
horas, no
teressados preftrencralmente
sac.ão etc
após a saída dos órgãos oficiais.
que ou vale postal. emitidos a " „a„,
.yrimirri• ao • a-irritricir ir 0 rpm, tritririr
Os Originais deverão -ser
er.ko
favor do Tesoure:, o do DepartabruliOnio ir Propri•dmale d,st.,.'
dactilografados e autenticados,
§~10atre. • Com 6.04.
mento de-Imprensa Nacional.
ressalvadas. por quem de direito,
IrnPrassv oba comias. ao Departamento oe in,prenaa NacIonal
, • - Os suplementos às edições
rasuras e emendas.
dos órgãos oficiais so se forneceA SSI N TV PAS
- Excetuadas as para o extel
rão aos' assinantes que os solicisior. que serão sempre anuais, as
tarem no ato da assinatura.
FUNCIONÁRIOS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
assinaturas poder-se-ão tomar,
- O funcionário público teCapitaj
Capital e Interior:
,Interior:
em qualquer época, por seis mederal.
para fazer jus ao desses ou um ano.
150.00 conto indicado, deverá 'prot, at ,
Semestre • •... Cr$ 600.00 Semestre .
Cr$
Cr$ 1.200.00 Ano s
.. Cr$
900.00 ,.sta condição no ato da aSsi- As assinaturas etwidas Ana .
poderão ser suspensas sem aviso
ur.3.
exterior:
• Exterior:
prévio.
•
- O custo de caia exempiar.
Cr$ 1.300.00 Ano .
Cr$ 1.000.00
Ano.
Para facilitar aos assinantes
atrasado órgãos oficiais
a verificação do prazo de vali- registro. o mês e o sfro em que jornais, devem os assinantes pro será, na venda avulsa, acrescidade de suas assinatuvas, na findará. indmciat a respectiva renovação ...`o de Cr$ 0.50, se do mesmo
parte superior do enderéço vão A fim de evitar solução de com antecedência Mi l.!~ de anO, e de Cr$ 1.00. por ano
I decorrido
impreSsos o número do talão de continu:dade no recebimento dos trinta (301
•

Muttoni - classe 11
N .. 424.789
N.° 132.512
Sylv-o dos Santos
deita - Maquinaria Textil Dal Norte
Ilnos S.A.
Santiago
Satisfaça
exigência.
de
Espana
S.A.
Matesa,
çale:ra para máquina de costura -clasSe 1
4 31.352 - Esqu:mô
N.° a-132.514 - Milton Sant'Anna 1 - N.
Muttoni
N. o 119.990 - Dispositivo de cor-Th.' Singer 15,1anufactarinda Company.
lmp. Esp. Brareary Ltda. -N `) 116.39 - Aperfeiçoamentos te de fios de rama em teares sem - Satisfaça ex • géncia. _
N." 132.596 - May E? Baker LiN 431.806 - Ricloval ' Letizio`.. e
em uu relativos a ddispositivos para lançadcira - Maeui.nara Testi] Dl
ndted - Satisfaça exigéncia.,
Norte de Espatia S A. IVIatesa.
Antônio Letizio - classe 42 -..,marWilm.ot Breedess
dest:ancar
•
N.° 132.742Metalúrgica Paulis ca
Cuc.,,reco.
N ° 118.739 - Conjunto de tubeira
ta S.A. - Satisfaça ex gência.
Exigências:
de tl'inentaçlc> - Modesto Pratolongo
classe 11
Mutioni
N.
•
424
:its9
N.° 132.960 -- Takahi 1-1:gasIti
Charles Kean.
_Walter Palerma - Opoenie do Satisfaça ex:génc:a.
- - Muttoni tinos S.A.
Esqu'ano - classe 1
N. 431.352
N 118.757 - Reboque tipo de Su- termo n.° 103.282 .:-- Cump-a a ex •gência.
- Imo. Exp. 13raswey Ltda,
Mighty
Mover
Corpcute duplo
•
EXPEDIENTE
DO
DIRETOR
«
Eduardo Miralta Seis - Opoente
porat,on.
DA DIVISÃO DE MARCAS ..
Ridoval Letizio e
N. 431.a.06
N.° 118.809 - Máquina para socar ao têrmo ri.° 112.725 - Cumpra a
Ant,:mió Let.zio - case 42 - marexigência.
Dia 26 de outub:-0 de • 1964.'
. o cascalho do leito de vias ferreas ca Cacaréco.
Carbruno S.A. Indústria e ComérFr :az P:asser Bahnbatimaschinen.
Diversos:
Morumbi N. 432.675
N " 118.853 - Aperfeiçoamentos cio - Opoente ao telario 129.646
b
:.•
Cumpra
a
exigência.'
José
Joaquim
Rodigues
(no
pedid.,
31
Mercg
Licciardi
no desfibramento de plantas testeis esN. 3/.677
-- Morumbi - classe
1
Walter clO Cou'o de tragaineno de anuidade na patente
N. 119,453
pecialmente Palmaceas .Fernando
-17 - Merece Licciardi õ Cia.
Wel
CaunPra
exigência.
m° 4.015) - Cancele-se a ins,riçáo
Dias Fuentes.
2.4.° ;33.684 - Corneio Casar Hauer da procuração n.° 51.098. tendo em ;' N. 432.6i8 - Morumbi - classe
118.856 - Roda livre com 'rolos ta Cia. Ltda. - Cumpra .a exioência. vista a declaração expreaa do °mor- 1 - Mertge Licaaardi é.3 Cia.
de aperto e proeesso para a sua * faN.° 148 682 - Cornelio Casar Hauer gante.
se 6
Triplex - classe
. N. 437.409
br caçáo Dalmler Benz Aktienge,_ • Cia. Ltda.
Cumpra a exigência.
- Triplex. S.P.A.
sellschaft.
N.° 119.944 - Romap Heller
EXPEDIli..."NTE DA SEÇÃO DE
N. 484.058 - Wod:o - clai.se 1
• N.0 118.862 - Dispositivo de &ra- Cumpra a exigência.'
PESQUISAS
- \Vont° Comercial . Representador.i
ça., mecanico para veiculos dirigidos
N.° 123.686 - Carlos LnzzJ!ro Dia, 26 de . outubro de 1964
•Ltda.
por arrastamento - Barbar Green. Cumpra a exigência.
classe 41,
N. 448.9'59 Company.N.° 124.176 - Bentivoglio Marini
Notificação:
.
,- Casa Hilário de Cereais Ltda.Cumpra
a
exigência.
.
N." 118.980 - Dispos:tives • aplica- classe 30
Uma vez decorrido o prazo de recurN. 450.481 N.° 131.336 - Companhia, Brasive. em máquina de costura para costuEquipamentos Itatiaia
Maquinas
e
so
previsto
pelo
artigo
14
da
Lei
nura em zigue-zague Irkopp Indústria leira de Caduchos - Cumpra a exi- mero 4.048 de 29-12-61 e mais dez Ltda.
gência
de Máquinas de Costura S.A.
N. 450.956 - Dspuspel clas.e
N.° 131.340 - Adoipho Droghatti dias - para eventuais juntadas de reN' 119.358 - Construção de cra.
cursos, e do mesmo não se tendo va- 47 - Antônio de -Souza Campos: ,a
Natio
- Cumpra a ex'géncM.
acta ,ara compressores ou bombas para
lido nenhum interessado, ficam notifi- I N. 451.993 - Ivo - classe , 47-.• liem :los - The Cooper Bessemer CorCados - os requerentes abaixo menciona- Auto 'nisto Ivo" Ltda.
D
versos:
po,-ataan
dos a comparecer a êiite' Departamento j:.
N. 452.031 - JuLon a-, classe 17
Decor Vitro L•da. a fim, -de efetuarem o pagamento da
N.° 128.142
N.° 119.651 - Processo de prepa.
Jukon Lubrificantes Ltda.
'
-Arquive-se.
taxa final concernentes a expediçaO dos
raçr.0 e desengornação química do n•
classe
N.
452.892 -1.,nsc:dtibo
respectivos certificados dentro do pra- •
libo emalado com ou sem alvejament.
Indústria e CoEXPEDIENTE -DA DIVISÃO.
Insedubo
zo
de
sessenta
dias
na
forma
do
paterm ; nal afim de torná-lo facilmente
DE PATENTES
rágrafo único do artigo 134 do Código mércio.
Pave sôbre materiaii de algodão de
da Propr:edade Industrial.
claSs; 1
N. 953.004 -;
Jã de "schappe" ou resíduos de sécia
Dia 26 de , Outubro de 1964
Usina de Açucar .Adélaidà, S.A.
ç de 1:nho a sêco e a úmido - Louis
MARCAS DEFERIDAS
Proclinow
N. 454.283
Arrimai e .Charles Grange.
Evigeacias:
• N. 265.236 - Itahye - classe 41 41 - Prochnon t, Cia.. -Ltda. •
N ° 119.895 - Aperfeiçoamento.
. 132.132 - • Tos1Vnori !Cobrira - Granja Itahyé Ltda.
N. 454.293 •-1. : 13,r:glitea N.- classe 36
etn r?-11:adiças para portas a-- Rolf Ar. -- N.°
Satisfaça .e)Criência.
N. 279.28-8
Ceuta - classe 21 -- Barros. Cl Cia.
classe
N° 132.494 - Rifassey F..rau.son - Ceske Zavociy Motocyldove NarodN. 456.684 - Saaa-ano
N.° 119.941 - Di.spos:tivo de cone
ni Porinit.
11 - Cerrer1sta Ema. Ltda.
*a tio ár trama para tear ~H !Min*. Limitar! - Satisfaça ealtfénela.

N» 116.307 - Mecauismo t:e

:eroa-fetra 3
436.931
Produtos Marrdel
44 - 1i4. de Metto

....tARIO OFICIAL (Seção III)
W. 470.888 - Ediliclo Toulon classe 3 - Coadonanio do Edificto
Toulon - Ais. 114 a° 4.
N. 473.505 - Oficina Record -classe 33
Johannes Mayer Er
lhos - Art. 117 nte 1 na classe 33.
N. 474.692
Curtume Báa Vista
- classes 35 -33 - Roberto Nabal
Filho 8 Cia. - Art. 117 a* 1.
N. 477.318
Galeria Diamantina

N. 472.902 - Ibrahist Ahmed Sued
- prossiga-se também nas classes 41 - 42 - 43.
•
N. 473.396 - Marcos dos Santos
Vianna - Aguarde-se termo anterior.
N. 474.368 - Comércio e Indústria Eub Ltda. - Aguarde-se termo
anterior.
N. 474.627 .- Sociedade de aUsinagem Ltda. - Prossiga-se o pedido
-- classe 33 -. Edmundo &Mie -- Incluindo-se também as classes 6 e 39.
Art. 117 a• 1.
N. 474.697 .-- Construtora e Imobiliaria Ubiratã Ltda. Ciul - ProssiExigências
ga-se substituindo-se a classe 16 pela

• 457.138 - Pagliosa
daaae
Fagliosa 8 Cia.
134. 457.301 - Btel - classe 48 atuir Silveira de Souza.
N. 457.973 G. Libonati
das** 46- G. Libonati IS Cia. Ltda.
N. 459.983 - Syntex-Filter - das," 44 - Paul Adolf Mulkr.
14. 459.984 - Dico - dane 44 Paul Adolf Muller.
N. 460.344 - Material Ferroviário
33.
cMafersa» - Com exclusão de N. 432.973 - Comércio
e Indústria N. 474.872 - Lucarbe S.A. Ind.
Waretratos.
N. 471.682
B.L.B. - classe 40 Negromonte Ltda. - Cumpra a e1- e Com. - Prossiga-se na classe 8.
rtd Ind. e Com. de Móveis B. L. B. geada.
14. 474.906 - R. C. Barbosa
N. 456.265 - Andra Emoingt -

..ovembro de 1964 394-4
N. 420.381 - A Cozinha Del.ciosa - classe 32 - Emprèsa Jornal stica Brasileira S.A.
N. 420.406 - Ajuricaba -* çlasse
41 - Theodolindo B. Botton,
N. 420.444 - Vulcaton 28 - Vulcan Material Plasiica S.A.
N. 420.508 - Esfinge - cipme 41
- Benzenex Companhia Brasileira de
Inseticidas - Exceto para sal para
animais ,tendo em vista o registro
170.020.
N. 420.512
Rivo/enc - classe 36
- Companhia -Gaspar Gasparian In.
dustrial.
"
N. 420.569 - Tem-Pra - classe
1 .-- Atlantis (Brazil) Ltd.
N. 420.628
Flexib/ade - classe
6 - The Blãck Clawson C.ompany.
N. 420.641 - Zug - classe 35 Martin Ei Bolton Leathers Limited.
Dl. 420.643 - São Tiago Maior classe 41 - Padaria e Confeitaria São
Tiago Maior Ltda.
N. 420.647 - Jogofe - classe 8 Joaquim Gomes Ferreira.
N. 420.664 - Tricô Ideal
classe
32 - Fernando Chinaglia - Sem uso
exclusivo das expressões separadamente.

Cia. -- Prossiga-se na classe 2.
N. 474.907 - R. C. Barbosa St
N.
456.271
Joaquim
Valdemir
jo - Confecções Ibituruna Ltda.
Cia. - Prossiga-se na classe 2.
Farias
de
Sousa
Cumpra
a
exigênclasse
74. 472.892 - Theolima
N. 475.382 - Iria Tullio - Pioscia.
Theodwniro Lima.
siga-se na classe 41.
dane N. 456.273 - João Evangelista
Tf. 473.358 - Columbus
N. 475.386 - Organização MeriColwnbus Importação Indústria Souza - Cumpra a exigência.
N. 456.275 - Raimundo Olavo
diano de Marcos e Patente Ltda. 1 Comércio S.A.
Prossiga-se também nas classes 25
N. 473.367 - Emblemática - da g - Irmão .-, Cumpra a exigenda.
N. 456.276 - José Cyane Frota (Pro!etos) 32 (programas de rádio tese 18 - Altdebolaget Bolota.
Cumpra a exigência.
levisão peças cinematograficos e boleN. 473.761 - Lutador - ciosa 41
N. 457.691 - Companhia Jrb Ad, tim impresso) e 50 (venda de passa- Maria Augusta R. ~do.
N. 474.335 - Ricota - clame 37 nainistração e Organização - Cunipra gens aereas, marítimas rodoviários e
a exigência.
ferroviárias).
Testi' Scavone S.A.
N.
458.159
Indústria
Mecanica
classe 41
IVIauri
N. 474.387
EXPEDIENTE DA SEÇÀO DE
Krause Ltda. - Cumpra a exigência.
.- Joaquim Aluisio Costa Pereira.
N. 420.700 Ohio Modas e ConINTERFERÊNCIA
N.
458.161
.--.
Indústria
Medinica
fecçaes-Orn - classe 36 - Ohio MoN. 474.691 - Scha - V - classe
Krause Ltda. - Cumpra a exigência.
das e Confecções Ltda.
48 -- Maria Ferreira.
Rio, 26 de outubro de 1964
N. 468.974 - José Stelio Lima Cad,asse 41
N. 420.732 - Rosarem
N. 476,361 - Haikai
classe 21
valcante
Cumpra
a
exigência.
- Haikai Lanches Ltda.
Roserera S.A. Comércio de Valeu..
Notificação:
N. 472.829 - eQuimentala Com. e
N. 476.403 - Orfal -- classe 50
los Motorizados e Produtos Elétricos.
Uma vez decorrido o prazo de reOrla! Organizadora de Festas ti- Ind. Ust. e Exportação Ltda. N. 420.844 - Teatro Ambulante
curso previsto pelo artigo 14 da Lei Palhlnha - classe 32 Palhinha S.A.
Cumpra a exigência.
.
Aliada
14s. 475.379 - 475.380 - 475.381 n. 4.048 de 29,12-61 e mais dez dias Indústria e Comércio de Bebidas em
N. 476.405 - Lois - classe 50Organização
J. H. Ltda. - Cum- - para eventuais juntadas de recur- Geral.
12ditOra Musical Lois Ltda.
sos, e do mesmo não se tendo válido
N. 476.835 - Aspa - classe 46 pra as exigências.
N. 421.107 - Dierbordõ - classe
N. 475.387 - Navegação Sul Pau- nenhum interessado, ficam notificados 2 - Dierberger Agro Comercial Ltda.
-- Manoel Villalba Juba.
os
requerentes
abaixo
mencionados
a
classe 8 lista Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 476.837 - Briani
N. 421.110 - Dierfungin - classe
comparecer a êste Departamento a fim,
• N. 475.388 - Brazolanda Com. e de
RepresentaçOes Briani Ltda.
efetuarem o pagamento da taxa fi- 2 - Dierberger Agro Comercial Ltda.
e:dRepresentações
Ltda.
Cumpra
a
N. 421.236 - Emblemática N. 476.839 - Lohenbraz - classe
nal concermentes a expedição doa resLohenbraz Com. e Ind. Ltda. elicia.
Bernárdiul 8 Curai.
do prazo -classe" 36
pectivos
certificados
dentro
Ind. de Móveis de sessenta dias - na forma do paráN. 475.389
Gira exclosão de cartas, envelopes
N.
421.374
- Ascot - classe 36
Cumpra a exigencia.
Mazza Ltda.
tartões comerciais e de visita.
grafo único 'do artigo 134 do Código - Indústrias de . Meias Gadel Ltda.
N. 475.390 - Ind. de Meias Ca- do
N. 476.970 - Zelcha classe 8 Código da Propriedade Industrial.
N. 421.609 - Café Mareia - ciasbrum Ltda. - Cumpra a exigência.
.Zeidia Instalações Técnicas Ltda.
se 41 - Osmar Wilbelms - para disN. 475.391 - Mourad 8 Irmãos
MARCAS DEFERIDAS
tinguir café.
Ltda. - Cumpra a exigência.
Sinal de Propaganda De/atida
N. 421.666 - Impala --- classe 6 N. 475.392 Bar Maria de FaliN. 413.494 - Estamparia Lon Pecai Ei Cia. Ltda,
N 49.980 - Fazenda Asti4jAndra- ma Ltda. - Cumpra a exigência - Ltda. - classe 11 - marca Lon.
N. 421.756 - Café Santo Estevão
Ons - classes 19 - 33 - 42 -- Chia- Prossiga-se com exclusão de cartões
N. 413.844 - Flor a- classe 15 classe
41 - Espólio de Apartclo Ra.
branda Amandola Ltda. - Art. 121. comerciais e de-visita (classe 38).
-- Loja Crá Flora S.A, Indústria e mos - Cordeiro.
N. 475.393 - Acato Vidros e Cris- Comércio.
N. 433.095 - Depois do Sol... tais Ltda. - Cumpra a exigência.
Insignia Comercial Deferida
N. 414.108 - Tamandúa -- classe classe 32 - Galeria. Silvestre ComériN. 475.394 - Paisagismo e ArquiN 472.776 - Banco Alfomares tetura Exteriores Ltda. - Cumpra a 42 - Indústria de Bebidas Gramacho do e Indústria de Material Elétrico
Ltda.
1.A. - classe 33 - Banco Alfama- exigência.
A - Art. 114.
N. 475.397 - Nessio Simões rr
N. 414.119 - Autonal. - classe 8
Sinal de Propaganda deferida
Cumpra h exigência.
- Aveonal S.A. Comércio e ImporNome Comercial Deferido
N. 475.398 - Bar e Café Celeste tação Para os artigos descriminaN. 421.266 - eC1V1M» - classe
'Ltda. - Cumpra a exigência.
dos.
N. 474.513 -- Luchsinger Madorin
N. 475.399 - Metropole Represen- • N. 414.121 - Lempco - classe 21 33 - Consórcio Michigan Meribel
Pot. 121.
.A. Indústria de Adubos e Inseteci- tações e Com. Ltda. - Cumpra a - Ortizlima S.A. Importação Comér- Ltda.
as - Luschsinger Madorin S.A. h:l- exigência.
cio e Representações.
Expressão de Propaganda deferida
Iatiria e Adubos e Inseticidas ,-. ArtiN. 475.401 - Frigorifico Santa Fé
N. 414.133 - Café Bazone - clasgo tor) n° 2.
.
Cumpra a exigência.
Ltda.
N. 475.405 - Mourad & Irmãos se 41 - Torrefação c Moagem r11 classes 19 - 33 - 45 - Conde FranN. 420.426 - Jardim Cordeiro Titulo de Estabelecimento Deferid,..
•Café Ituano Ltda.
Lida - Cumpra a exigência.
N. 414.568' - Botrycid - classe cisco Matarazzo Júnior - art. 121.
N. 474.513 - Luchsinger Madona
Diversos
2 - Riedel de Haen A. G.
.A. Indústria de Adubos c InseteciSinal de Prapaganda Deferido
N. 414.584 - Artisal - classe 3
• as • Luschsinger Madona S.A. InN. 432.285 - Drury's S.A. DtstriLaboratório Loubet de Produtos
estria e Adubos e Inseticidas - Arti- buiria ra de Produtos Internacionais - FarmIcèuticos Ltda.
N. 413.473 - R-Randi - classe
go 10) n° 2.
Agilarde-se termo anterior.
23 - 24 - Ind. Textil Randi Ltda.
N. 414.712 - Confecções Itaré
•
•
- Art. 121.
N. 451.778 - Avalie Instalações
Miguel Correa da Silva.
Teta;, , de Estabelecimento Deferido Industriais Ltda. - Aguarde-se térmo classe 36
N. 419.300 - Campos - classe 8
Expressão de Propaganda Deferida
anterior.
N. 427.371 - Clinica Maldonado
N. 472.609 - Drastosa S.A. Co- - Lojas Campos de Aparelhos Do- classe 331.- Feliz Maldonado Vie- mêrcia e Indústria de Meias - Agua r mésticas Ltda. -. Excluindo-se máN. 433.094 - Depois do Sul...
tos - • Art. 117 a° 1.
-destrmoani. quinas de costura (classe 6) e .tiáq a• Quem ilumina o seu lar é a Galeria
N. 450.935 -, Brilhei° Medalha
N. 472.986 - Andy Fernandes de nas de lavar que não sejam de uso ca- Silvestre - classes 8 - 11 - 14 11/441lagrwia - classe 33 ,- Comdomi- Carvalho - Prossiga-se também na seiro.
15 - 'Galeria Silvestre Comércio e
41a da Edifício Medalha Mila grosa -- classe 50 - (carteies e mensagens de
N. 420.309 - Dinaluz - classe 8 Industrio de Material Elétrico Ltda.
_ wiL.r.loratra Dall'Aneae .Ltda.
Art. 117 no 4.
- Art. 121.
festa).
•

471.690 - Ibituruna - classe Cumpra a exigência.
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N. 420.386 Bazar - classe 32 N..421.259 - Raggi 8 Iludi Li- Nutrone --- número 263.904.
-Empraraa Jornalistiva Brasileira S.A.! mitada - Aguarde-se térmo anterior.
Nutrone - nãmero 263.905.
N, 431.757 - Bernard/ CapistraN. 420.714 - Serra Negra - clasN. 414.604 - Tecidos Casa da
Nutrodieta - utimete 261.0G41 .4
Epoca S.A. huportaçào e Exportaç.ão se 8 --- Telefônica Serra Negra S.A. no Ltda. -- Arquive-se o processo.
Anotem-se as transferiariaz.
.
- art. 109.
'The British Ozygea Company L
E.epeillente da Seção de Transferência ted - transferência para seu nome
Nome Comercial Indeferido
N. 419.203 - Iteamona Industrial
e Licença
Marca 266.661 -- denóminada Importadora e Exportadora S.A. MaN. 420.217 - Too:elas-ia° e Moaf
soul - Mamona Industrial Importado- g;ni de Café S. Sebartião Ltda. - Transfere:teia e Alteração de nome de fim - Anote-se a transferénda.
Ernesto
Rothschila
S.
A.
industri7.4
ra c Exportadora S.A. Masoil - Ar- Torrefação e Moagem dc Café Sã
Titular de Processos
Comércio - transferencta para aen
tigo 109.
Sebastião Ltda,
ate eo titulo - Confeitaria Yara e
Rio 26 de outubro de 1964,
número 278.288 - Anote-se a taarst&
Titulo dr Estabelecimento Deferido
TITULO DE ESTABELECIMENTO
renais.
.
Henrique Vetra e Luiz hz° Scala
4.429: niodalo de utilidade - Anote-se
N. .394.822 --- Palacete São Jorge
Indústrias Macaski Serra S. A. .
- classe 33 - Instituto de Aposenta•
N. 420.489 -- À Grasiosa clas- a transferência da metade dos direitos na transferencia para seu nome da
doria e Pensões dos Industrárzos -- ses 6 -- 8 - 15 -- 34- 40 - C. T. dede Henrique Verpa para: Luiz Isso era Prenda - mimara 260.889 - À
Art 117 n° 4..
te-se .1 transferência.
Waks.
N. 413.509 - 4nembi - classe 3.3
Lory B. Bedusc ia - transfer:ri
Ivan Castanho - transferancia da
aa Comercial Anhernbi Ltda. - raEXIGÊNCIAS
patente 36.756: privilégio de invenção para seu nome .1a marca -- Café
so 117.
dischi -- tareio 415 677 - Arave-se
- Anote-se a transferência.
transterénaia. Retieque-se, na c.'-1d
Robart
Baliram
a-.18
N.
413.6
N. 413.515 - Caixotaria Pauirata
Artur Ebernhardt S,A. Indústrlas de fls. mediante anastea. o noate
- classe 26 - Caixotaria Paulista Li- Cumpra a exigancia.
N. 414.592 - Esrolko do Brasil Reunidas - pede para ser anotada na depositante para: Dario Ermo Buil)
mitada - Art. 117.
S.A.
Indústria e Comérdo - Cumpra patente 53.936 privilégio de inven- chi.
N. 414.109 - Jardim CamPomar ção a alteração de nome da titular a
exigència.
classe 33 - Comercial !mobiliaria BraAnote-se a alteração de nome.
N.
414.771
Piegas
do
Nordeste
sil Ltda. - Art. 117. Glaxte• Froup Limited translelanb
Baxter Laaratte
ss In: - (ianto 1.
N. 414.130 - Superlanches Sieva.se S.A. - Cumpra a case:tua.
eia para seu nome da patente número:
N.
419.315
Enxovais
Amaral
patente 44.696) - Satisfaç/ e g én- classes 41 .--- 42 - 43 - Super55.521
privilégio
de
invenção
Ltda. - Cumpra a exigancia.
cta.
mercados Sirvase S.A. - Art. 117.
N. 420.644 - Siderurgica Itacrao- Anote-se a transferência.
talante) Internar-anil Inc. (juato f
N. 414.181 - Construtora Rosas ex'gancia.
Aramifico Vidal S.A. - . transferên- patente n.° 54.8821 - Satisfaça ext.
classe 33 - Costrutora Rosas Ltda. - mi Ltda. - Cump:a
cia
para
seu
nome
da
patente
de
núgerida.
Art. 117 na classe 33.
DIVERSOS
mero 68.678 •-• privilégio de invenção
The Cheanstraud Corp (Inato NI
N. 414.663 - Hotelaria Ancional
- Anote-se a transferência.
tente na 691071 ---Sattaface eagats..
Orlando da Fonseca
- classe 33
N. 413.458 - Panificadora TransGeneral Signa! Corporation - pede ata.
- Art. 117.
montan Ltda. -.-- Aguarde-se tanno para ser anotada na patente da núMoinho Fluminense S. A. f ; unto 4t
N. 414.714 - Empório Barros - anterior.
mero 69.909 privilégio de invenção a
classes 41 - 42 - 43 - 44 - IrN. 413.466 - Renato Paratis - alteração de nome da titular - Ano- patente n." 66.2361 - Satitifaça ext..
mãos Fernandes de Barros Ltda. - Aguarde-se Carmo anterior.
te-se a alteração de nome.
Automatic Canteea Co .)fNnérical
Art. 117.
N. 413.492 - Metaitert Comp.
Glaxo Group Limited - Pede Para
Eletro Rádio Ciccone Brasileira de Ensaios Industriais - ser anotada nos taravas 125.158: pri- (junto a patente na 69.6261 ----gata,:
N. 416.851
Helio Antônio Aguarde-se têrmo anterior.
- classes 8 - 33
vilégio de invenção e 125.347 - pri- faça exigéncta.
Waidemar Joaquim Netto (alato
Ciccone - Art. 117.
N. 413.823 aa Café do Sertão Ltda. vilegio de invenção - as alterações no
N. 420.388 - Delta Viagens e Tu- - Aguarde-se tarmo anterior.
nome da titular - Arrotem-se as alte- patente mod. md . termo 149.64.1
Satisfaça exiganda.
rismo classe 33 - Jorge Reis N. 414.103 Fábrica de Meias rações de nome.
Art. 117.
Dietricla S. A. Prolutos Dietaacga
Continental Ltda. - Aguarde-se tarMonsiutto Company --- pede ser anoe Nutridonais (Imita- a marca Maneta
tada nos tarmos.
N. 420.425 - Jardim Cordeiro -- mo anterior.
N. 414.113 -- Intelex Systems laN. 114.436 -- Privilégio de inven- 259.632) -• Satisaeat exigência.
classe 33 Conde Francisco MataH. Engelhar(' e: Cia. Ltda. (junto a
corporated -- Aguarde-se tanto ante- ção.
razzo Júnior - Art. 117.
marca na 76.257) - Satisfaça a exis
N.
132.383
Privilégio
de
Maca.
rior.
N. 420.427 - Sitio Cordeiro gência.
N. 414.118 - -Autoria' S.A. Co- çao.
classe 33 - Conde Francisco MataPilaington Brothers ainate3 falato
mércio
é
Importação
-Aguarde-se
N.
132.487
Privilégio
de
Invenrazzo Júnior -- .Art. 117.
marca n.° 230.532) --Satisfaça ex!..
tarmo anterior.
ção.
N. 420.701 - Ohio Modas e ConN. 151.829 - Privilégio de inven- ciência.
N. 414.125 - Herbert 13:11i9 LC" ção.
fecções - classe 36 - Ohio Modas e
Életk-okernisk do Brasil Fornos Eléa
Confecções Ltda. - Art.. 117.
Agtiarde-se tarmo anterior.
N. 151.830 -- Privilaçao de inven- tricos ifire Reduçáo S A. Cunho wenn?
N. 420.836 - Trapiche São Jorge
N. 414.593 - Esrolko do Brasil
ca 239.586) - Satisfaça e :k •
- classe 33 - René Pavanelli - Ar- S.A. - Indústria e CoMarcio - ção. 152.286 - Priei;égio de inven- eia
N.
tigo 117,
Aguarde-se tarmo anterior.
José Finno Neto (junto ao termo ne
ção.
N. 421.457 s- Mercearia e AçouN. 152.287 - Privilégio de inven- 160.71 e 1 - Sa ti seu, a extgene.la .
N.
411.594
Esrolko
do
Brasil
gue Madrid - classes 33 - 41 -e- hlMacio Veloso da Silva Muito
tar.
S.A. Indústria e Comércio -- Aguar- ção.
dro Luiz --Gabisa
Art. 117.
de-se têm/ anterior.
N. 152.403 - Privilégio de : nven- mo 417.718) - Soefaça alegara:ia.
N. 421.549 Ao Bicho da Seda
N. 414.600 - Persianas Colum'bia çáo..
- classes 23 - 24 - 36 - 37 - S.A. - Aguarde-se.
Db,er.kas
N. 152.671 - Privilégio de inaniLojas de Tecidos ao Bicho da Sala
ção.
N.
419.219
Comparatia
Paulista
Ltda. - Art. 117.
Cortume atuá, S. A. (junto a marN. 152.673 - Privilegio de invenN. 421.710 - Corretora Suburbana de Limpeza de Motores Indústria e
ca ra° 83.167) - :a:g:ave-se o 124
ção..
Comércio
.A
uarde-se
termo
-- classe 33 --a• Geraldo Veiga Men.ateN. 152.674 - Privilegio de inven- de fls. 31, por rale-t de eumpenent.
donça e Geraldo Santos - Art. 117. nor.
da exigenc:a.
ção.
N. 419.270 -a Saciedade Técnica e
Marcas indeferidas
N. 152.688 - Privilégio de invenIndustrial Enarco Leda Aguardeção - as alterações do nome da titular
se têrmo anterior.
NOTICIÁRIO
N. 413.840 4, • São Paulo - ciasae
N. 419.276 - Federação das Coo- ---- Anotem-se as alterações de nome.
:lasse 10 - Pronto Socorro de M edi perativas de Produtores de Mate SanRousse' Uclaf transferência(
OPOSTONO
-aneCirugdSãoPlaLt. ta Catarina Ltda. - Aguarde-se tér- para seu nome dos processos - Tar-!
N. 414.729 - Legislação do Traba- mo anterior.
o- 129.395 -- Privilégio de in-' Formal Materiais di C,Indruçao /A
17103
•
- classe 32 - Armando Castmiro
vença°.
.mitada. (oposição ao termo 636.43)
N. 420.295 - Laboratório AmeriCosta e 'José Altino Silveira B:asiliano
N. /29.989 - Privilégio de invenTitulo: Fotaaco Fornecedora de Macana
de
Farmacuterapia
S.À.
t José Casimiro Costa _e Misael Junçào.
d. 16) .
Criais de Construção
Aguarde-se térmu
..rio.
N. 129.990 - Privilégio de"' valiAlfredo
Villanova
A.
Iislú.saaa E
N. 420.314 -- Arteiatos e Confecde inven. ._
ComTélrhcliloo: (oposição Caio. 8t)enm
. o 64C.227
N. 419.215 - Creo Limpex cias- ções Mendes Ltda. - Aguarde-se iér- içãO.
Privilagio
N. 129.991 te 2 -• Companhia Paulista de Limpe- mo anterior.
oiça.
Shopping Cantar do Brasil B. A za de Motores Indústria e Comércio.
Privilégio de inven- (oposição ao tarmo 622.033 N• 130.337
N. 420.391 - Cooporativa Viti:com
N. 419.240 Lemac ret em b Anuarde-se irmo são•
Cantem - el. 50).
inclúatria Heliocreafica Leopoldo Ma- Casiense Ltda.
. N. 1 a00
anterior .
).S
- Privilégio de Miran- Lever Brothers Port Sunlight Litaited
*aliado S.A. • • •
Na 420,975 -- Fara. ntabaken laa a, r cão - Anotem-se as caris/areadas.
(oposiaao ao Mono 643.362 - mares:
N. 420.240 - Bolcem da A B M
17), •
D't .roa-at S • . • P-ualtItos
tétiA 51 118,de
classe, 32:etassaCiaçãta Brasileira Akteingasallschaft
anterior .. •
r. ia-i rarem-1a .pa- '-Tolo Ribeiro de Sbuza Filha (oposiI N' 2 ! ri a:anais • • .' •
'ir Metais: '
ri 1.obe11j •-• I ." •
ção ao tértnia t37.383 marca.: Farta.
N. 421-.203 kts
Droga Pente - clasN. 420.314
na - ci. 47).
t - - Naarreo
1G:.
se 3 - Farmácia Droga Ponte Ltda. Aguarcle-se ta.mo :inter or.
Name Comercial Deferido

i
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iiievacar Elev,idlres para Autos. Limitada (oposição ao tern: 643.977.,
cl 6) .
marca: -Etc:vacar
M'alharia Império Ltdi. (opa:lição" ao
,t,l ono 643.751 - marca- Império
C: . 36).
P-Odutos Testeis Armando Reeardi
A. euposição ao termo 638.790
tolo Roma - cl. 23, 36, 2.7).
ZYina, S. A. (Svma Ltda.) - (oro.
'ação ao termo: 638.737 .- marca: Cio- el. 3).
Brascola Ltda. (oposmea ao tenro64).009 - marca: Breslco
cl.,17).
Dei Ncro S. A. (opoSição "ao
lérnio 639.078 - „turca . Exceisus -c; 32).
•
•
• Polenghi. S. A. Indústria Brasirerra
de Produtos Alkneaticbs (oposição ao
r...rolo 641.045 - .narca. : Ercol cl.
4)
.Polenghl S. A. Indústria Brasileira
d, Produtos Alinenriclos (oposivio ao
trino 691.036 marca: Da Sorte cl
Soproflex Indústria Plástica Ltda. (oposição ao têrmo 637.418 - marca:
Plastican
ci. 28)
Mário Austregésno de Castro (opoNIÇÃO ao térmo 641.974 - marca: Ouro Branco - el. 40). •
Total Kg Foerstner 6 Co. (oposição
ao reuno 639.925 - Titulo: Lojas To•
ta'
cls. várias) .
Rólim 8 Finas Company (oposição
no tino 638.834 - marca: Plexicer
d. 26).
Volkswagen do Brasil Industria e • Conwrcio de Automóveis S. A. (oposição ao termo 644.333 - marca: VoIking
el. 21) .
Vulkswagen do Brasil Indústria e Comércio de Automóveis S. A. (oposição ao tennto 645.097 - marca: Wityi
cl. 21).
Produtos Farmaceuticoi Situes do Brasi l S. A. (oposição ao termo 640.049
Énarca: Oncovir - cl. 3).
fèomulo & Cia. Ltda. (oposição ao
tenno 639.202 - marca: Rontanini cl. 411.
Indústrias Gessy Lever S. A. (opta.
sição ao termo 643.099 - marca Testi
- cl. 38).
•
Companhia United Shoe Machinery
do 13rasil (oposição ao termo 643.107
- marca: Uskrnex - cl. 11) .
Lojas Rivo S. A. (oposição ao ter.
mo 643.679 - triarca: Pivo - cl. 11).
Escobar S. A. Indústria e Comércio
(oposição ao termo 643.486
marca
Resco
cl. 8).
.
Ernesto Neugebauer S. A. Inddstrias
Reunidas (oposição ao têrcno 644.066
- marca: Guri - cl. 41),
Sociedade União de Laticínios Ltda
(oposição ao tênmo 642.061 - Sinal.
União - ci. 50).
Sáo Paulo Alpargatas S. A. (opo.
siçáo ao termo 642.780 - marca: W.
M.
cl. 36).
Fábrica de Artefatos Resteis Artex.--.
(oposição ao termo 641.234 - marcar
Artes - cl. 11).
Costa Narcizo Companhia Ltda,
(oposição ao termo 638.839 - marca
Alvorada).
Costa Narcizo & Companhia Ltda.
!oposição ao termo 633.840 mar.
es: Sllbía);
Orguima Indústria:: Químicas Reuni.
das
A. (oposição ao termo 639.1383
- marca: 3,011-Ban - çl. 1).
Rubem Baptista Chaves (oposição ao
termo 645.718 - marca: Rosas . de
lenahjá - el. 2).
Rubem Baptista Chaves (oposição ao
témo 645. 719 - marca tnOr?.% de
lenumi4 - tU 2. 48).
'
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Rubera Baptista Alves (oposição ao
termo 645.721 - marca: Flores de
leinanjá
cl, 2, 48).
Produtos Siderúrgicos Proside Ltda.
(oposição ao termo: 638.914 - mar.
ca: Prosid - cl. 5).S, C. Johnson E, Sons Inc. (oposi,
ção ao termo 640.198 - marca: Rei
- cl. 2).
CoMpanhtia Nacional de Cimento'
Pordand (oposição ao termo 644.184
- marca: Mauá - ci. 16).
Companhtia Nacional de Cimento
Portland - (oposição ad termo
644.271 - marca Mauá - cl. 5). • ,
Cornpanhtia Nacional de. Cimento
Portland (oposição ao termo 649.272
-- marca: Mau.- cl. 4).
Kaiser jeep Corporation (oposição ao
termo 642.756 - marca: Rural - cl.
11) .
•
Indústrias Reunidas Titan S. A. (oposição ao termo 639.431 - Nome
Comercial).
Sulaplast S. A. Indústria e C.a:Urdo (oposição ao termo 638.924 Nome Comercial).
Perfumaria Guedes Sobrinho Ltda.
(oposição ao termo 639.838 --- marca
Diplomata - cl. 48).
Orbis Publicaçdes S. A. (oposição
ao termo 639.251 - Insignta - Figura de Globo - cl. 32, 33, -50).
Orbis Publicações S. A. (oposição
ao termo 639.252 - Titulo: Orbis Internacional - cl. 33).
Orlais Publicações S. A. (oposição
ao termo 639.253 Titulo: Orbis
Clube - cl. 33).
João Siquieroli S. A. Fábrica de
Ferramentas para Lavoura (oposição ao
termo 690.222 - marca J. E. S. -cl. 11).
S. A. de Tecidos Votex (oposição
marca: Jaraguá
tio termo 640.260
- cl. 23) .
Cia. Agrícola e Industrial Ave (ormsicão ao termo 639.751 - marca,
Avex
cl. 41).
•
Isofil S. A. Fios Cabos e Materiais
Isolantes (oposição ao termo 639.179
- marca: Telelectra
cl. 8).
Sociedade Agro.Pecuária (oposição
ao termo 639.487 - Nome Cotnercial),
Sociedade Agro Pecuária Barra do
Ribeira Ltda. Sapebra' (oposição ao
termo 639.488 - marca: Itnapebra).
Sociedade Agro Pecuária Barra do
Ribeira Ltda. Sapebra (oposição ao termo 639.489 - marca Imapebra),
5; A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo (oposição ao terno 639.414
marca: Sol
Sol Belo).
Textil Arriazonia S. A. (oposição
ao termo 620.287 Nome Comercial).
'.S os

DEPARTAMENTO NACIONAL
TERMO N. 138.726
De 30 de novembro de 1961
Indústria e Comércio de Colchões
Dabe Ltda, S. Paulo.
Modelo de utilidade para eNova disposição construtiva em enchimento para
colchtks». .
1) eNova disposição construtiva em
enchimento para colchões» constituído
em dispor uma multiplicidade de camadas
de altura conveniente, paralelas e de
tamanho adequado para o tamanho do
tarcomo de
colchão, de fibra ceco, sisa!, crinavegetal, crina animal
que podem se repetir ou não. caracter).

zado pelo fato de serem Vidas elas
aglomeradas individualmente por meio
de prensagem e posterior po (tearnento.
Total de pontos 4.
TERMO N. 54.110
De 4 de julho de 195o'
Requerente: Indústria Metalúrgica Gazola Ltda. - Rio Grande do Sul.
. Titulo: Almotolia com pressão int,frna
- Privilegio de Invenção.
<1Ahnotolla de pressão interna),
compreendendo um depósito metálico
com gargalo ao ,qual, é rosqueado uma
cápsula tampa, com um bico ejetor
naorc,, caracterizada por um tubo cilíndrico fixo, interno, em continuação do
tubo ejetor, a partir da cápsula tampa
e perpendicularmente tendo na extremidade um estrangulamento com orifício
central vedado por uma esfera metálica
interior, contra ele premida poe um
amola helicoidal disposta longitudinalmente. Total de 4 pontos. •
TERMO N. 136.354
De 12 de fevereiro de 1962
Requerente: Masaruko Ogawa jaiSão.
•
nulo:" Aparelho gerador de Ozona
médica - Privilégio de Invenção.
tAparelho gerador de ozona
médicas, caracterizado por compreender
um dispositivo supridor de oxigênio que
fornece oxigênio altamente purificado
através de uma válvula magnética e de
um mecanismo de válvula de contrele a
um mecanismo gerador, de ozona, um
mecanismo gerador de ozona compreidendo uma câmara geradora de ozona
e dois eletrodos de neon de tubo ciliadrIco dispostos concentricamente e estando adaptados para ozonizar o oxigênio suprido do dito dispositivo supridor
de oxigênio, um dispositivo reservatório
de ozona para armazenar a moda
gerada, e uni tanque hidráulico operativamente ligado ao dito dispositivo de
reservatório, o dito tanque hidráulico
estando ainda ligado com uma chave
Total de 8 pontos.
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TERMO N.' 146.333
De 22 de janeiro de 1963
Escambia Chernical Corporation
Cidade Estado de Nova York, Estada
Unidos da América do Norte.
Privilégio de invenção: (Proces34
para a iprodução de acido alfa hidra
xlisobutiric oe seus derivados».
1.°) tProcesso para a produção d(
ácido alfa hidroxilsobutirico e seus dedo
vãos», caracterizado por compreendei
isobutileno reagindo a urna temperature
abaixo de cérea de 50. 0 C. com ácid4
nítricotendo uma concentração dl
HNO3 'em excesso de 500/0 por ;Aso, 11
relação de mole de ácido n'trico pari
isobutileno sendo pelo menos 1 para I,
tratando-se a mistura de reação remi.
tanta com água e recuperando o ácida
alfa hidroxiisobutirico. Seguem-se mak
4 pontos.

riamo N° 113.495
Em 23 de setembro de 1959
Requerent: N. V. Philips' Mel..
lampenfabrieken - Holanda.
Titulo: Apeifiçoatnentas em ou relativos a transmissores piezo-elétrico
en. forma de quadro. - Privilégio de
Invenção.
lc - Um transmissor plezo-elétrico,
em forma de quadro, para uso em líquidos, caracterizado pelo fato doa
lados externos dos dois limbos exteriores do quadro serem providos com
dois eletrodos, os quais são eletricamente conectados um ao outro e tatobém à terra para conexão a um terminal ligado à terra do gerador ultra»
sônico de suprimento, enquanto que
o eletrodo (8). dentro dos ambos •
sua conexão para o outro terminal do
gerador são fechados de unia maneira estanque a líquido, uma yez que as
duas aberturas de quaquer lado do
quadro são fechadas com o auxilio
de um material elástico, eletricamen..
te isolante, o qual não oculta as vibrações a serem produzidas pelo quadro, nem a energia acústica a ser ir.
radiada.
•
Total, de 2 pontos.
Prioridade: Holanda, em 28 de se-tembro de 1958. sob o n9 231.698.
ISRIVIO No 113.802

Em 6 de -outubro de 1956
Requerente:
Schilles de Andrade de
Rio 29-5-196-1. Assinei e encerrei 109
- Estado da Puanabara.
laudas do expediente deste Departa- Souza
Titulo: Canchos-fivelas.
Modé.
mento. - Niltôn Aluir,: Xavier - Dire- lo de UtiltJade.
tor do S. Documentação.
10 - Gancho-fivela, caracterizado
por ser constituído de um só peça,
sendo sua parte superior -semelhante'
TERMO N.° 146.334
a um gancho comum, tendo num dos
angulds uma região recartilhada e na
parte inferi°, rfuros de afivelatnente.
De 22 de janeiro de 196:
Total de 2 pontos.
Escambia Chemical Corporation -WIRMO
N9 118.864
Cidade e Estado de Nova York --Estados Unidos da América do Norte.
Em 8 de outubro de 1959
Privilégio de invenção:- tProcesso
Requerente:* Alexandre Loczy
para a produção de compostos derivaEstado da Guanabara.
dos de isobutileno›.
Titulo: Nervo tipo de braçadeira pa.
1,0 ) c:Processo para a produção de
ra tubos em geral. - Privilégio de
compostos . derivados de isobutilenos, Invenção.
•
caracterizado pelo estágio de colocar em
19 - NU° tipo de braçadeira para
contato isobutileno com um agente oxi- tubos em geral, com cinta ou chapa
dante selecionado de um grupo consis- curvada em redor do tubro e com
tindo de tetróxido de dinitrogènio e parafuso esticador, caracterizado pela
misturas do mesmo com trioxido de ligação do parafuso esticador com
dinitrogênio para cada mole de isobuti- uma ertremidade da cinta em alinhaleno emptegado a -uma temperatura mento, enquanto que a outra extra.
abaixo de cerca de 40.° C. para produzir midade da cinta é ligada a uma peça
uma mistura de reação contendo quanti- Principal, que se apoia diretamente
dades substanciais de anidrido alta nitra- ou indiretamente contra o tubo e pela
toisobutirico e alfa nitratoisobutiraldeido. qual passa o parafuso esticador.
Total de 2 pontos.,
Seguem-se mais 16 pontos.
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Tált120 N9 1411.967

•

•

=MO N9 101.859

um impulso do seqüência de Impulsos furado, aberto para o eletrodo de Me
entesados, conta e deixa passar, de calizaçÃo, compreendendo este eletthee
cada vez, um número fixo de .impul- do um membro tubular aberto elle
soso fornecidos pelo gerada, de im- ambas as extremidades, caracterizada
pulsos controladas, sendo, porém, base em que o eletrddo de aceleração com':
cifinlero de forma que último de um :acende um membro tubular teltdd
grupo de impulsos contados sempre uma secção extrema, transversal, a&
ocorre antes do Impulso subseqüente jacente ao eletrodo de focaliza
da seqüência de impulsos entrantes; poseuindo essa secção extrema

Em 20 de iewereiro o 1e01
km 11 de fevereiro d 1900
Requerente: Jacob Limou — Lata- Requerent: Colgate-Palraolive Comdos Unidos da A3nér1ca.
pany — Estados Unidos da América.
Titulo: Precedo e aparelho Daza
Título: Aplicadar de distribuição.
•-•
montar a biqueira de calçados.
— Privilégio de Invenção.
Privilégio de Invenção.
1 9 — Um aplicador de distribuição
19 -sEea uma máquina de enformar de liquido, compreendendo um reci- um gerador de sinal, ao qual o sinal
bique •J a Ga espcZe em que ha um piente para liquido a Ser distribuido; de bloqueio e os grupos de imptaso:
nr.-..njo montando tuna • fOrma com um orifício murado. na :ita parte su- contados são alimentados, e que é
ttu ec.V. e t. r.a eola interna Monta_ perior; um copo fbuigeado, elástico, acionado pelos impulsos eutimamente
da no mesmo. e carnes para Mov.- encaixando no recipiente, através de mencionados, por etapas, numa diru?n ! o t e o e arranjem p.tra efetuar orifício, com a extremidade aberta, reção ou na outra, de acordo com o
tal movimento relativo a fim de diz- flangeada virada para cima e com o valor do sinal de bloqueio no encenen.
trnder a niugein para dentro em larmge etibre a parede do recipiente to da ocorrência do impulso envolvido
to no to re. • alto da feirma contra a que define u orifício, tendo o funde produzindo um. impulso de correção
Pose. o eue:te çoamento caracteriza- do copo. para abservar, digo, um ori- de primeira qualidade, querido atinge
do no., arranjo; de eelonamento de fício para a passagem de liquido do uma posição extrema numa direção,
e.)rrete.os pelos cano .? e me- recipiente para o copo; uni material e fornecendo um impulso de correção
r
ses com o mes".eo para colocar grani- absorvente no copo para absorver li- de segunda qualidade quando atinge
la margem.
quido antes da ald leactio ; tuna e eber- uma posição extrema na outra direTo'al de 14 pontos.
a para o material absorvente, atra- ção de uma posição extrema resulta.
Pr:cr!daee: E-Indo3 tinidos da Ame vés da qual o liquido pode paesar para também, em que o gerador de sinal
o
rica, em 15 de janeiro de 1959, sob
uma superfície à qual vai ser aplicado retorno para uma posição entrai ou
n° '737. 1.'34, cuja prioridade foi rei- nulos para pressionar o nume do co. posição zero e em que os impulsas de
vInd'ciu'a quando do W:pósito do térrna 113.4Ç,S, é reivindicado,- para o
ccr- do. a me çam prio • dade do tér_
t.;o 111.411 140 é a do pedido norte: 1 r'c-, no n9 737.024, de 15 de janet-•
N" 118.551

sra 4 de abril de 1964
Pe',u,mintri Adalberto" Amartelo
• -do da Guanabara.
Titulo: Aperfeiçoamentos na fabri.
s eSo ee produtoQ de fibrocimento, see r.eta lmente tubos. — Privilégio de
,,-e-ner o .
1° - Ap'rfieeoamenzo: na fabriea. ri', o £4, produtos de fibro-clmento, ae• ali/lente de NU:és, caracterizadas
p ,, :o fido de se fazer variar o arco de
e^.701,*sr ente do feltro s.0bre o molOe, • ee se pertn'Air que o excesso.de
Sana PSeOe através da parede do role
te ,amin”e,sor.
Total , de 3 pontos.

po fortemente contra o tdpo da parede que define o orifício do recipiente
e para segurar o /longe no recipiente
e a tampa tin ligação hermética quando o aplicador não está em uso. .
Total de 5 pontos.
A requerente reivindisa de acôrdo
com a Convenço Internacional, e O
Art. 21 do Decreto-lei no 7.903, de 27
de agitei° de 1945. a prioridade do
correspondente pedido depositado na

Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América, em 9 de março
de 1960. sob o no 13.751.
TERMO N9 126.883
Em 21 de fevereiro de 1961.

Requerente: Owens Corning Plberglaa Corperatian — Estado, Unidos da América.
Titulo: Composições de revestimento são migrantes:. — Privilégio de Ea.
metia,
1 9 — Unta ecenpasiçãáo de revesti..
mento caracterizada por compreender
uma fração de amuo escolhida no
TERMO N9 113.938
grupo que consiste de -amilose e areilc•-pectina.
Um 6 de junho de 1960
Total de lb pontue.
Prioridade: Estados Unidos cia AméRequerente: Nino Perrarini — San.
rica, em 10 da março de 1960 sob o
ti Catarina.
Titulo: Ptilverleador para aplicações W 1,1.95e.
de 1aquê. — Privilégio de Invenção.
19 — Um pulverieaearpara aplicaTERMO N e 128.895
eões de lecrté. consistindo por doia
•
eequenos e finoa canos, que permite
Em 24 de feserairo de »51
a saída e a entrada do liquido e do
ar respectivamente, que funcionam
Requerente: N. V. Plailipe' Oleei.
t eparadammte, e evita o entupimen- lampentabrieken — Holanda.
to, sendo um maior e outro menor, Titulo: Aperfeiçoamentos em ou religado: entre si, paralelamente, eirt- ferentes a dispositivos para mudar um
taticlo o cont acte do estio menor com sinal de bloqueio para uma determio líquido.
nada fase média e manté-Ia ali em
•
Total de 3 pontoe.
relação aos impulsos imediatos e uma
seqüência de impuLsos entrantes. —
Privilégio de ipvençâo,
TÉRMO N. o 120.000
19 — Um ~salvo para mudai
um sinal do bloqueio para uma deEm 13 de abril de 1960
terminada rasa média e para Mantem
Requerente: Aldo Vermes! e Antô- losait era relação aos impulsos lastest.
nio teimei — Perene.
tioleos de uma seqüência de impulsos
Titulo: Nevo tirío de limitador e enleantes. ~tuteado em que o
Interruptor elétro-magnético auto. ~eslavo compreende um gerador de
mático para circuitas elétricos mono- Impulsos controlados cuja freqUencia
fásicos até 220 volts. — Privilégio de é um múltiplo da freqüência de ree
Invenção,
petição média dos impulsos da Se
19 — Névo tipo de limitador e in- gü-Whi de impulsos entwai ges; um
terruptor elétre-magnétlio • automátis gerador de sinal de bloqueio alimenlet para circuitos elétricos mottonol. tado pelo gerador de impuleos concos até 210 • yens, caracterizada pot trolados, que forma um sinal de idoconsistir de um solemoide retilíneo, de moio ema oa inspubes fornecidos pelo
um contato móvel de forma Garoe.- eeradbe de. Impulso contratado, em
debica suportado pelo solenoide e eincronismo; ma circuito de contamantido na direção do contata fixo gem, ao qual as Impulsosaeqüen.
tent
Per meto de ura pino de guia da Isaa, ala de ~Men satreatele,
ume
MA IX 01* eptql, ce/oceda lu parte s
e intpur
aectia'ania aemdeacia toir.

tegedra, do contato Mãeel. de Mus
alegamese para cfggaçdo
?obra. 1. , POMO*.

f •

orneei° axialmenle localizedo, e e

que o diâmetro do eletrodo de fo.:aliJ
zaçãO é maior do que o dittmetro
eletrodo de grade. em fôrma de cop/K

• peio menos aproximadamente igten
it distancia ailal entre as extremidat
dee das referidas eletrodos de grade
de acelareeeo mais próximos do ca4.
todo
Total de 8 pontos.
A requerente reivindica de neer
com a Convenção Internacionte. e
Art. 21 do Decreto-lei no '1.903, de
de ageeto de 1945, a prioridade
correspondente pedido depositado n
Rep artição de Patentes dos Estad
da América, em 18 de abril
correção produzidos pelo gerador de Unidos
sinal são alimentados ao gerador de 1960, sob o ne 21.96E.
sinal de bloqueio, sendo o gerador
construdo demodo que os impulsos de;
TeRMO N o 126.917
bloqueio do sinal de bloqueio, devido
ocorrência do impulso de correção
Em 22 de fevereiro de 1962
de uma espécie, silo adiantados em
um intervalo de tempo fixo, e, devido Patente de Modelo de Utilidade da
à ocorrência de um tripulai de contre- invenção de "Utensillo para furai
ie da outra espécie, alo atrazados em ovos'.
um intervalo de tempo fixo.
W. Klee Cia. Liga, — Cupi.
Total de 6 pontos.
tal do Estado de São Paulo.
A requerente reivindica de ace•relo lo — Utensílio para Arar ovos ca.
com a Convenção Internacional e o racterizado por uma peça tubular tule
Art. 21 do Decreto-lei no 7.903, de 27 extremidade superior apresenta um
de adoto de 194$. prioridade do alargamento circular e côncavo ela
correspondnte pedido depositado na forma de taça formando um aloja.
Repartição de Patentes na Holanda, mento semicircular que serve de asem 22 de fevereiro de 1980, sob o nú- sento para o ovo. apresentando esta
mero 248.614.
peça em ura ponto intermediário de
sus passagem uma parede horizont4
dotada de vazamento centrai no quA
o
124.910
TERMO N
é pa.seante um trêcho desamor chila
Metro eia forma de pescoço de uma
Iam 22 de fevereiro de 1961
haste que penetra axiabnente na dita
Passagem da peça tubular, apresenRequerente: Rádio Corporation Of tando esta haste, a sua ' extremidade
América — Testados libidos da Amé- inferior desenvolvida em forma de pe.
rica.
destrate sendo que, a extrmidade ao..
Titulo: Projetor eletrônico. — Pd- perior da citada haste que se sitia
vilégio de invençao.
na parte de cirna da passagem da peça
19 — Um projetor eletrônico para tubular, apresenta-se desenvolvida eus
um tubo de raio catódico, compreen- mando Urna cabeça dotada centraldo eletrodos de catado, de contelle, mente de uma projeção ponteagude
de grade, de focalização e de acelera- em forma ete uma agulha, Incendo o
soão axiahnente alinhados, na ordem extremidade superior desta agulha,
descrita, compreendendo o eletrodo quando o utensilio em posição de rede grade um copo centralmente per- pounso, recolhida na passagens
peça tubular, sendo assine mana
•
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Lei e: 4.137 - de 10 de
setembro de 1962
PIW11224A0 AO ABUSO
bo PODE12 ÉCONO1VIICO
— REGULAMENTAÇÃO

DIVULGAÇÃO Ne 890
Pingo Ce$ 100,00

A VIMA,
de Vende."
Rtvea.
Agènala — Aliniatérle
cla Panada

a p.dldoa pele
Lei

Mitadawn
gome°

pela ação de uma mola helicoidal qe
envolve o trecho de menor dilmeg
em forma de pescoço da baste ,
cal. mola esta que tem as suas ext4ealdadea uma apoiada na face inN
riar da parede horizontal e a oxit.:!
na própria haste vertical de modo
pres9 ione-la con.9 tantentente para
ao.
'Dotal de 2 pontos.

reativeo N9 146.90s
Etna 13 de fevereiro de 19tb
Requerente: Irineu

de Oodev •

Aristide& Marques Rodrigues, —
Paulo.
Tiulto: Um n6vo dispositivo para
máquina de cortar cabelo. — Privilé.
gla de Invenção.
Um &mo dispositivo peia mas
quina de cortar cabelo, caracter
Par ser constituído de um corpo *
tangular, ou de outro formato
veniente, fabricado com polieear
eu outro material adequado, 'Jen
que uma das extremidades á provi
de dentes em número variável e
outra pena* um foranto

coxa os encaixes necessários para
máqiitoa de cortar tabe
de 2 param,-

Terça-tura 3

.................. ,.

r

MACAS''
FZ ,

li....

.,:,. . . .,;:.

.....:,.09-11"..DAS
.....P
•' - - ,..,-,:,.....:.,1.,.

a:Ninara feita da acanto ama o art. 100 doCudiCó
'
da Piptiridedrade Industrial, Da data da pulllIctniko começara a .
correr o prazo de CO dias para o deferimento do pedido. Dicas:ias Ifoce prazo poderão apresentar suai Onolii)4531 9v* DePiKamento
Ia:ao:anal da froiriedade Liciustfial tic:Le;es que se Jubtrent , prejudicados com a couceeeão do regletro requerido

1 •; nos ns. 647.541 e 647.542. ti
Mc

24 de junho de i'34
.1 e Clae re ta g c tu S ‘int
Sociedade Anôii. rn.
São Pat:lo

.1

TZ..i no n' 617.54 • de 24 '; 1%4
—
1.2t, aic . ito , 1.:3
St'w Pa y ,0

Térno

LOTEAmisT03 LIDA.

1 eira

•

Para .1.14ing uir: Lages. pilares e pe::ws
de concreto
Classe 8
• Para distinguir: Artigos elétric•is. rua.te,
vial elétrico para Instalações e aparelhos elétricos para ilumina ,ao

n"

Companhia Cervel.tra C.:má
São Paulo

pRomogko

'ÊILA "-Fm1, 14k tSA r"rOLIÁR TA •

.SANTA UARTNA
In dist ri a B reei

Termo n 647.554, de 24 6

647.551. de :1-5.1961
Prorrog,
.1sses.iação Paulista tle 1-opt eps
São Pau:o

APORRORAOÓ

ia

Tr•nnu n^ 647.548. d.. 24-6
Kiyoshi Nis ui
Paraná

INOST RIA

rio n° 647.543, de 24-t-1)5O
-tha
Met- inica e Con,retagem Sarn
Sociedade Anónima
São Paulo

MARCA E CONCRETOEM
. SANTA MARNA S/A.
Nane

Termo e 647.544. de 246-1964
Comercial Ribmic Lttia
São Paulo

Pina

'Classe 33
Sinal

4

Gime rcial

.Classe 41
..us distinguir: Cl'o..olaves
Termo n° 647.549. de 24 6.1964
Prorrogação
Antonio Bar' usa
São Paulo

Termo n° 647.552, de 24-e-4964
Prorrogação
Recordati Laboratário Farmicolõgico
S. P . A.
Itália

PRORROGAÇÃO
BIZZRIO;

SEDOMENSOLO
arrasam ILASORATiona FARAIA040r401..1.
y

43

MILANO-ITALIA.

'Termo n* 647.545. de 24.6-19A4
Tecelagem Coltro Ltda
São Paulo

Classe 3
Para distinguir um analgés'eo e ardiespasmódico

OOLTRO
Indastrla
Classe 36
Pula distinguir: Artigos de vestuários

a roupas feitas em geral: Agasahos.
*ventai& alparcatas, anaguas. blusa&
frotas, botinas, bit:saca. boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casaçao, coletes, capas, chada:.
cachecol& calçados, chapéus, dalos,
cintas, canbinações, ~pinhos, Calças.
de senhoras e de crianças. calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
pe, fantasias, fardas para editares, co•
leg!ais, fraldas, galocha& gravatas. que.
soa, jogos de angarie. jaquetas. laca::és,
luvas, ligas, lenços, mantas, melas,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paletó:, palas, penboar. pulover, pelertnas,
pcugas. ponches. polainas, pijamas. piaba& perneiras, quienonos, regalos,
robe de chambre. roupa°. sobretudos.
1Páspens6rios. saldas de banho, sandflas.
meteres, shorts. sungas. atolas ou alada.
tater, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo a° 647.546, de 24-6-1964

Termo ri* 647.551 de 24-61964
Companhia Cerveiaria Caracel
São Paulo

Classe 44
Para distinguir: Artigos para rumantes,

ciganos, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos carteiras para fumos, charutos,
garros, dgarrilhas filtros para piteiras
e para cigarros fumos em %lha ou em
corda, isqueiros, piteiras, tubos de caChknb" rapé, tabaco, etc.
Urano a* .647.550, de 2441964
n••••••

-r

PS2E779 MEROE‘

&5:7
PI1

SOU UPAONA

Prorrogação

Sociedade Comercial São Pedro Ltda.
São Paulo

RORROGAÇÃO

Classe 43
distinuir: R e ir
Refrigerantes

Termo n* 647.556.
24 6 1964
Sociedade Comercial "Las -* Limita*
Estado da Gua

LASEC

INDOSTISA ewAstuir
-

• Classe 25
Clame 41
••
•
1 12abp,
Para distinguir: Obras 'de pintura é Pata . gliettbuirtit erree $
ppintar.ralams*
quadros artlaticoi

Classe

6

11,1áquiras e suas partes ir:e r,t , nes na4
incluídas nas Classes . 7 1..) e 17
24'
Termo n* 647.557,
Companhia Swift do I3,.asi1
São Pauto

PRONTO

Indústria
Brasileira
Claase 46

Para distinguir: Artigos e preparações
para conservas, polir e trnpeza em geral, a saber: algodáo preparado para
limpar metais e móveis, anil, amido,
azul da Prussio e Ultramar para e

venderia, alvaiade, abrasivos quando
Peri comervar e Polir, barrilha. buchas
para limpar e polir: céra para assoa-

NPn

11adue5 mamam

'Artes Biten Ltda.
São P.1.10

1!)IWzrti

BRASILEIRA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

13;o Paulo—Capital.]
Carmes 41 —42-

I
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Classe 43
Para diminuir: Soda limonada
bino n° 647.555, de 24-64964
Sociedade Canfiercial e Iniustr4a1
'Lasec Limitada
Estado da Guanli,a-a
"Zenli palmam
th,84.8 uteinum,

Nane Oonveressi

lha% composições para I tapar máqui.
Mamo, carbonato de potassa, cera para
.' lavanderias: detergentes: extrato de
anil: flanelas preparadas para limpar

metais e móveis, fécula' para tecido..
fósforat goma para lavanderia e lavadeka, graxas para calçados: liquidos
para tirar manchas. e branquear roupas:
óleos para limpeza de carros pomadas
para calçados, pasta para polir. prepa.
rações químicas para Gutural:ia e lavas.
daria próprios para tirar numeras et.
roupas. preparados para lavar, pôs da
brunir metais; soda para lavanderia, sé' ma* pó, Nahã9 , comum. saponáceoa.
sulfatos de soda, adicnEta de sódio. soda
céustIca; tijolo de *polir velas

394-8 T8rça-feira 3
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Tia ra a n° 647.571, le 246-!91
mzas:a Antarctiza Paxaista Indúsa
aleira de Behalat
Can -aos
São Paulo.

Termo n° 647.565, de 24-6-1964
Ténmo n° 647.558, .de 24-6-1964
Ind. Com . e Rep. lanaas Cunha Ltda. Inbrac — Industrial Bra,ale-ra de Calchões de Molas Ltda. •
Ceará
Minas Geraii

Indústria Brasileira

1.?

Filtros. vasos, 1311011/Ig Jelt e talhas

Classe 40Colasõss de molas de tados as aros
tamanhos; móveis estof.dos em geral •

Termo n° 647.559 de 24-6 1964
Calçados e Bolsas Elahr S.A. —
Indústria e Osnércio
Ceará

Tanso ri° 647.566. ie 24-61.94
So:al Tas — Sociedade Comercial e
Industrial Brasi1a.a Ltie
Minas Geri..;

ELS1M
Indústria Brasileira

• SOCIBRAS -Sociedade Comercial
a Industrial Brasileira Ltda.

Classe 36

°ara distinguir bolsas e calçados de
. todos os tipos e tamanhos

CIA, ANTARCTI CA PAULISTA

Indústria Brasileira'.
Classe 43
Aguas minerais; águas gasosas ardia
dais, bebidas espumantes sem álcool.
guaraná, gasosa, essências para refrigerantes, refrescos, refrigerantes, soda.
suco de frutas, sifões e xaropes

Nome Comei eia!
Tèrno nc 647.567, de 24-6-1959
Casi das Oportunidades Ltda•
Estado da duanatia-a
•

Termo n° 647.580. de 24-61964
Ulhrika ,lo Ceará briustaa. Ltda.
Cariá

Ulbrika
a na

Tèrmo n.° 647.576, de 24-61964
Eletrônica )(avante Comércio e
latlastria Ltda.
Pernambuco

BRAC

:Te
indústria Brasuetra:
Classe

Novembro de 164

ustria Brasileira
Classe 3
Artigos da classe

Clasaa 16
Pisos e revestimentos em geral

Tèsrt, n° 647 .563. e 24 .6- l9f, 4
Casa Homero de Pe?regens
hytado 'da Gi n:naar
.

Têrtno n° 647.5bl, de 24-6-1964
Ulbrika do Ceará ladustrial Laia,
Ceará

Classe 8
Para distinguir: Aerômetros, aaeinômetros; aparelhos fotográficos, geodésicos.
micrométricos; aparelhos de projeção,
aparelhos para revelação de papéis sen.
svveis, apertóinetros, cinematógraSas.
cromatoscópios, câmaras fotográficas,
Termo n.°, 647.572, de 24-6-1964
barómetros, binóculos, bilssulas, diafragCompanria ,Antarctica Paulista Indús- mas, fotográficos, estereo-comparadores,
tria Brasileira- de Bebidas e Conexos estereoscópios, fotómetros, lentes, lentes
Sociedade Anónima
de contato, lucvmetros, lunetas, lunetas
São Paulo
anti-deslubrantes, lupas, microscópios,
microspectoscópios, monóculos, nivela
de . mercúrio, objetivas fotográficas, objetivas oculares, óculos, óculos de alcance, ocilógrafos, pés para câmaras fotográficas, periscópios, planimetros, pia.
cedores de radio-frequencia; amplificaClasses 41, 42 e 43
dores; antenas:- aparelhos elétrizos de
Titulo
medição regulação de comando e de inTermo n.o 647.573, de 24-6-3%4
terrupção, inclus:ve contactos; apare.
(Prorrogação)
lhos de rádio de téida espécie; aparelhos
Comanhia Antarctica Paulista Indús- de televisão; aparelhos de telefonia e
tria Brasileira de Bebidas e Conexos. tos. compassos. Alto-falantes; amorteSociedade Anônima
.
quadrantes polar.es, quadrantes mui&
São Paulo
litos, telescópios, telescópios de layer.
cómetros, pluvhmetros, potenciômetros,
aparelhos de projeção; baterias; botas
poladmetros, quadrantes astronómicos,
mos, quadrastes solares, quadrantes ver.
refractômetros, sextantes, teodoo
são, telemetros, termômetros, termo.***
telegra 4ia; aparelros de rádio-televisa*
datadores, condutos, corta-circultoq
...
sistenclas; tomadas; válvulas para
Pa. Aguardentes, aperitirádios
vos. anis, bitter, brandy, conhaque, arvelas fernet genebra, gira kumel, licoTermo n.o 647.577, de 244-1964
res. nectar, punch, pimpermint,
v rmão,s Rebonato Ltda.
sucos de frutas em álcool, vinhos, verSão Paulo
muda vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky

AfIfikkg gfi'M

CASA HOMERO DE giefsilm
FERRAGENS LTDA. /4~54 Awaraw
Indústria Brasileira
Massas

Nane Comer.: i 11
l'étnic. n9 647.569,. le -24-6-1964
Loja dos Filtros Ltda.
stado da Gu,nat,:ra

Classe IS
para rabeie° e argamassas para
alvenari 3

11.n•n•n••

Timo n 9 647,562. de 24-611964
Eneas Botara,
Ceará

•

Sala de Exposição ettectspe„ão-SER

(Galeria da Arfe)

PRORROGACÀO

LOJA DOS FILTROS
Classe 1:-•
Loja de filtras

Classes 33 e 50
Titulo de Estabelecimento
Tinno n 647.563. de 24-6-1964
Eneas &salto
Ceará

Teano n° 647.570, ee 24-6-1964
('ranha Ar:tarai:a Paulista Ialastria
- .,:ra de Bebidas e Conexos
Sio Paulo

.

Nome

etiers?-al

nitith, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky

•

INBRAC - Industrial Brasileira
de Colchões de Molas Ltd&

In—dústria Brasileira
vos, anis. bitter, brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra. gin. kumel. licores, lactar, panda, pimpermint. rhum,
sucos de frutas em álcool, vinhos, ver-

Pronto Socorro da Constado)

enno . n° 647 564. de 24-64964 .1aihrac — Industriai Brasileira de
• Col.:alões de Molas Ltda.
- Minas Grrail

,JEITA»
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aparai-

. .gerviço Intensivo de Reptos • SERVIR

Liasses 33 c 50
Titulo de Estah-a scimatito

Termo n.° 647.574, de 24-6-1964
Fukurara. Honda fi Cia, Ltd* - I
São -Paulo

• Ttrmo n.• 647.575. de 24-6-1964
Imerial Cidrocor Reresentaçaea Ltda.
Classe 42

Para distinguir: Aguardentes. apedtivos. anis. bitter, branda,. conhaque, ceei vejas fama genebra, gia. kuatel,
nectar, punch, pimpermint, dum
sucos de frutas em álcool. vinhos, vermuth. vinhos espumantes, vinhos quinados. wtiisky

Pernambuco

Imperial Vidrock,
Representações Ltds:
Nonie Comercial

Apiicatex
Indústria Brasileira

- Classe 16
Oes e decorações: Argamassas, argila,

areia, azulejos, gatentes. balaustres. Mos
coa de cimento. bloros para pavimenta*
dto. calhas, cimento, cal. cré. chapas
isolante' • caibro' caixilhos; colunam
chapas para coberturas, caixas agua.
caixas para coberturas, caixas dóguei,
caixas de descarga para Mises, edifica*
ções premoldadas, estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, atra.
luras metálicas para construcbes, lama.
las de metal, ladrilhos, lambris.' luvas
de junção, lagei, lageotas, material isolante sonhas frio e calor, =MIÁ, mas.
tas para revestimentos de paredes. mas
deiras para construoSes, mosaicos, pra
dutos de base asráltico, produtos pata
tornar impermeabillzantes as ,argamaa.
sas de cimento e cal. hidráglice, pedre n
gulhø produtos betuminosos, imperam.
te' liquido: ou sob outras tonna
para revestimentos e outro" como

ui

IMMO OPIC4A 1.

lkseptelre, $
iegnstruções. persianas, platcLp pe.

entação, aças oi-~ Ofs a.
ou gesso ara tetos e parede&
para forrar cata& mamas asstipara uso nas construçõea, par.
ias. portes, portões, pisos, soleiras,
portas, tijolos tubos de concreto,
tacos, tubos de ventilação. lande cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs
:2 647.578; de 2441964
kmao4; Rebonato Ltda.
São Paulo

1.é

IFArõ

(8000 ttr)
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%nus a' 641 . 587, de 24-6-1964
eagirb. ~anu, placas paz> pia- dormites , vinagre aromático, pó de arroz
Bateria) Bruguera Lttia„
eas seseateatilI e de a- 1 talco perfumado ou dor lápis para
nuais á gemo eu tetos e pendes. pestana e sobrancelhas, preparados para
Guanabara
papel para farrar casas, massas az& embelezar cilios e olhoa, carmim para
ilido. para uso nas construções, par- o rosto e para os lábios, sabão e creme
queias, Portas, portões, pisos. soleiras, para barbear, sabá* liquido perfumado
Waiiirdica
pare porta*, tijolos tubos de concreto, ou alio, sabonetes, dentifrIdos eu pó,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan- pasta ou liquido; sais perfumados para
"teta ques de cimento, vigas, vigamentos e banhos, Fontes. vaporizadores tis perfiz.
unhas,
mi;
escóvas
para
dentes,
cabelos,
viu&
e dica; dum de louro, saquinho perfuTermo n. • 647.580, cw 24-6-1964
mado, preparados em pó, pasta,
Levy Cornetti Velloso
do e tijolos para o tratamento das unhas
ClaSse 32
dissolventes e vernizes, removedores da
São Paulo
&vistas, etc.
cintadas glicerina perfumada para na
cabelos e preparados para sieScOlOre
o n.• 647.588, de 24-6-1964
unhas, cilios e pintas ou sinais ardi. "Wm"."."—

:reth'

r

Caprichadà
•n•••

Cum 16
distinguir; Materiais para constru•
a decorações: Argamassas, Eia.
ardeica batentes, balaustres, Idode cimento, blocos para pavimentacalhas, cimento, cal. cri, chapo
aias, caibras, caixilhos, colunas.
para coberturas caixas d'água,
atras para coberturas, caixas d'água.
de descarga pra Fixos. edificapremoldadas. eatuque, emulsão de
adile& esteou. esquadrias atra-

metálico pua construções. lama& metal, ladrilhos, lambris, luvas
Noção, lapas, lageotas. material Lso•
tas contra frio e calor, manilhas, masr
para revestknentos de paredes. ampara construções, mosaicos, piode base asfáltico, produto; para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cel. hidráulica. Pedraullr
an produtos betuminosos, imperam.
fa tes, liquido. ou sob outras formas
para revestimentos c outros usos nas
coaatrgefes. persianas, placas para paviawntaçao. peças ornamentais de ciasenao ou gesso para tectos e paredes. papel
para forrar casas, massas anti-ruidoa
para uso nas construções. parquetes,
portas, portões, pisos. soleiras para por(as, tijolo& tubos de concreto, telhas, ta.
.cus tubos de ventilação, tanques de dmento vigas. vigamentos. viu&
Termo n. • 647.579, de 24.6-1964
Bralam Engenharia e Comércio Ltda.
Guanabara

Indústria Brasileira

ciais, óleos para a pele

Tármo n.° 647383, de 24-6-1964
Onibla S. A. Indústria e Comércio
de Papel
Guanabara •
•
, PRORROGACAO

Classe 42
Para distinguir: Bebidas alcoólicas e
krmentadas; aguardente, aniZetes e aperitivos, bagaceiro, batida, cachaça, cervejas, conhaque, vinhos espumantes,
fernet, bebidas alcoólica* de frutas, ge-

Classe 32
Albuns, almanaques, anuários, boletins,
catálogos, jornais, livros, peças teatrais

nebra, gengibirra, gln, kirsch,

kvas, licbres, rhum, Stout-Ale, tafiá.

cinematográficas, programas de rádio
e televisão, publicações, revistas

uca, wisqui e vodca
Térmo n.o 647.581, de 24-6-1964
Conrpanhia Mercantil e Industrial Ingá

Classe 38
Papel higiénico

Guanabara

Térreo a.* 647.584, de 24-6-1964
Spido & Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

ELECTRON
INDÚSTRIA BRASILEIRA
-

Classe It
Instrumentos de preciSau. sil:trumentos
deatlflcos. aparelhos de uso comum:

Instrumentos e aparelhos didáticos; moldes de Vida a espécie; acessórios de
aparelhos elétricos (Inclusive válvulas.
tampadas. tomadas, fios, soquetes, etc.):

aparelhos fotográficos, cinemraográlleos,
máquinas falantes. etc- discos gravados
e filmes revelados, corta circuitos elétricos automáticos. fornos elétricos automáticos, ventiladores, extratores. exaustores .evaporadores. Injetores de combustivet ecoo:gni:adores de corabustlvai, compressores, impulsores condessadores, refrigeradores. ejetores. altarnadores e geradores elétricoa cosver-

Classe 16
Para distinguir: Materiais para consuucões • decorações: Argamassas. argila.

de água de almenraçtc,. regeneradores de gás. permutado es de calor.
reguladores de velocidade. saper-carre-

Indústria

de água. contraadores

Classe 41

Farinha de trigo
Têrmo n.o 647.585, de 24-6-1944
Laberatório Tõrres S. A.
São Paulo

PRORROGACÁO

n•••nn•=.

•ueorscos

Zab orat Ori o Torres 3.411:
Xilao Paulo
Indlistria Braailaira

Térmo n.° 647.582, de 24-6-1964

COSTA AZUL
INDÚSTRIA BRASILEIRA
C .tNse

Classe 33
Titulo
Térmo a.° 647.592, de 24-6-1964
Maria do Carmo Teixeira de Souza
São Paulo

3
areia, azulejos, gatentes, balaustres, b/0- Artez Westerley Produtos de Beleza idin preparadoClasse
farmacêutico indicado
Sociedade Arión,m,1
coa de cimento, bloros para pavimentano tratamento das enteroi:oliter e suas
Cum"
ção. calhas, cimento, cal, cré chapas
manifestações
Isolantes, caibro'', caixilhos; co'itaas;
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga para ethros edificacões premoldadas, estuque, ernulsoo de
base asfálHco. estacas, esquadrias. estes:
turaa metálicas para construções. lame
las de metal, ladrilhos, lambris. luvas
de jundic. !ages. lageotas, material Isolante contra frio e calor, manilhas, mas.
nas para revestimentos de paredes. ma.
deiras para construcões. mosaicos, oro'Illutos de base as cáltico. produtos para
toitar imperrneabilizantes as argamas

Térmia 11.0 647.589, elè 24-64964
Fernando Dax Gonçalves
Guanabara

13raeulewa

cedores

gadorese conjuntos de alteraa: lores. roda

19.

Jóia Branca

gorei elétricos. inversores n ietices. aqueIndústria Brasileira

Aparecida Lopes Melo
Guanabara

,I
I

DOCES CASEIROS
PÉ LINDOU
•Classe 41
DOces, biscoitos, bolachas e balai

Termo IP) 647.593, de 24-6-1064
Horacio de Paula
Stio Paulo

Têrmo n. • 647.586. de 24-6-1964
Lobo-atório Tórres S. A.
São Paulo

PRORROGAC1C1

ex. 1
NORMOCORD
trzitade . água de colônia. alua de toucador. água .de beleza. de quina.
água de rosas. água • de alia:crua. água. . Laboratório Zor -..es 3.1.:
para barba loções e ténices pura os , .
350 Paulo
BRASILEIRA
cabelos e para a pele, brilhantina. bait-- . ;• Ist.
g
tria
Classe 40
Brasileira
"batons".
cosméticos.
fixadores,
delina,
Moveis ta; geral de metal. vido, de
nuts de cimento e cai,' hidráulica. acare. de penteados. petróleos. óleos para oS,
Cbiss'f. :1
.
GO. ip.de1ra. ,estofados ou Mo inebi
'galho, produtos bettiminosos. impermea- cabe/os. freme evanescente. cremes gor.:
"bilirante4 liquidos ou s ob outras formas ch rosas . e Pomadas para limpeza da Um rea-; ndo fe-macip t i c r, in . K..illo ao sive inõvels ara escritórirw Armário*
tratamento das cardiopatias
armários para banheiro e para roupa
para revestimentos e outros Conto nas pele e "marptillage" depilatórios. dosoPara

/,:
Pertisne
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aludas, almdedas, acolchoados para
Térmo -a.° 647.597, de 24-6-190
correias, pasta e pedras para afiar
móveis, bancos, balcões, te tetas,
• Luís Andrés Requena
rebolos, adesivos para tacol, adesive%
São Paulo
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
para ladraras e adesivos para azulejos,
cadeiras, carrrinlios para chã e café
anéis, carretéis par tecelagem e guarconjuntos para dormitórios, conjuntos
nições de material plástico para indúspara sala de jantar e sala de visitas,
tria geral de plásticos
conjuntos para terraços, jardim e praia,
Termo n. 9 647.601, de 244.1961
iNO. BRASILEIRA
conjuntos de armários e pastaetea para
Vicente António Rotondaro
copa e casinha, camas, cablaes, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
Classe 11
São Paulo
de rádios, colchões, colchões de molas Um estõjo metálico no qual é colocado
dispensas, divisões, divans, discotecas, desodorantes em pedra, para a ciclo.
de madeira, espreguiçadeiras, escrivanidorização de ambientes
nhas, estantes, guarda-roupas, -mesas,
•Terrno n. o 647.599 de 24-6-1964
mesinhas, mesinhas para dallo e.televiPlásticos bica Ltda.
são, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
São Paulo
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaClasse 48
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
Para assinalar artigos da classe 48
- Vitrines

PDESO-PLIFF"

Indústria Brailleirã,

'INKALLOY"

Termo n.° 647.802, de 24-6-1964
Empreendimentos Comerciais e Industriais da Guanabara S. A. — ECIG
Guanaba ra

IND. BRASILEIRA

Tértno n. 9 647.594, de it-6-1961
Plásticos laica Ltda.
São Paulo

Classe 17
Ponta de caneta esferográfica
Termo n. 9. 647.600. de 24-6-19641
oláaticos Inka Ltda.
São Paulo

'INKA—PEN"

EC1G

.Terno n.° 647.607, de 24-6-1961
EditOra Monterrey Ltda.
Guanabara

/./Ag-dfitp."Sècféreo..i
Classe 32
Livros de bóis° e revista
Têrmo n.° 647.609, de '24-64964
Laboratório Actuam Ltda.
Guanabara

rsatleirt
ústrta 11-"Y"-,iincral"—

Classe 3
Para distinguir um preparado farmacêutico
Classe -50
Termo
n.° 647.610, de 24-6-1961
Classe 17
Impressos
Caneta 'esferográfica
ND. BRASILEIRA
Química Farmacêutica Mauricio
' Vilela S. A.
•
Termo n. o 647.603, de 24-6-1964
Termo
647.595, de 24-6-1964
rrigominas Ltda. Indústria e Comércio
.
Classe
28
Guanabara
Deorge Pantells Sarghou e Luiz
Minas Gerais
Para distinguir: Artefatos de material.
Alberto •Alves Magalhãea
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para óculos, bules, bandejas.
IMIJNÁMIrd.
base. para tele.çones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas. cabos
Classe 3
para ferramentas- e utensílios. cruzetas,-'
Classe 32
Nome Comercial
Uma especialidade farmacêutica indicas
Almanaques, anuários, álbuns impres- caixas para' acondicionamento de ali-'
sai, cartazes, catálogos, jornais naco- . mentos. caixas de material plástico para Termos as. 647.604 e 647.605, de da no tratamento das infecções em gerd
aais „e estrangeiros, publicações impres- baterias, coadores, coos, canecas. co- •
24-6-1964
Termo n.o 647.611, de 24-6-1964
sai, revista. Propaganda em rádio, leres, conchas, cestas para pão, cedi.. Frigominas Ltda. Indústria a. Comércio
Laticínios Lagoa da Prata Leda
televisão, jornais, programas radlofani- nhas capas para álbuns e para livros,
Minas Gerais
cos. peças teatrais e c.nematográficas cálices, cestos, castiçais para velas.'
Minas Gerais
e revistas impressa* . caixas para guarda de objetos crtw..'
chos, coadores para chá, descanso para
Termo n.° 647.596, de £4.13.4964
pratos, copos e copinhas de plásas•o!
Serralgodão — Comércio e • Indústria para sorvetes, caixinhas de Manco
para sorvetes, colherinhas, pasarhas,
Limitada
pRoRROGAÇÃO'
garfinhos de plástico para sorvetes forSilo Paulo
Classe 41
minhas de plástico para sorvetes discos
embreagens de material plástico araba; Substâncias 'alimentícias e seus prepa•
'5 E R RALGODÃO — COMÉ RCIO Ingens de material plástico pa ,. a serve- rados, ingredientes de alimentos e
essências alimentícias
tes estojos para objetos, espumas de:
E it4OliSTRIA LTO A"
Classes 41, 42 e 43
nylon, esteiras, enfeites para autom6-;
•
Titulo
t ireis, massas anti-ruidos, e g coadores de,
pratos, funis, formas para doces, fitas,
Nome Comercial
Termo
n.°
.
647.606,
de 24-64964
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
Editóra Monterrey Ltda.
24-6-1964
para
bolsas,
facas,
guarnições.
guarniTermo n.° 647.598, de
Guanabara
Serralgodno
Comércio e Indústria cões para chupetas e mamadeiras, guarClasse 41
nições para porta-blocos. guarnições
Limitada
Manteiga
para liquldificadores e para batedeiras
São Paulo
--4 FILHA DE GISELLE.
de frutas e legumes, guarnições le maTermo n.° 647.612, de 24-6-1961
terial plástico para ctensillos e objetos'
David Saadi S. A. Administradora
guarnições
para
bolsas,
garfos.
galerias,
Classe 32
03.1-G0t,
Comércio e Indústria d
para cortinas, jarros, laminados, piás- '
Livros de beilso e revistas
.451'
Guanabara
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
orinea, pendedores de roupas, puxado-, Termo n. 9 647.608, de 24-6-1964
Edittira Monterrey
res para móveis, pires, pratos, paliteiCuaur.b..ra
ros, pás de cosinha, pedras pomes, artiPRORROGAÇÃO'
gos, protetoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rodi:lhas, recipientes, suportes suportes para
e$006TRIA elt4SME4RA
guardana pos. saleiros tubos, tigelas.
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, -vasilha-.
Classe 11.
Meti tiara acondicionamento, vasos. xiClasse . 36
.
Malhas de lã e algodão, maillots, calde1vetes, facas, tesouras, eneh6s, foi- catas,- colas a frio e colas não incido:las
facões, machados, maclumlinhos.!ets outras classes, para borracha, para
ções de banho, casacos, blusões, puha
eles, abridores de latas, trinchai/trai' osettaises. para marcineiros. para sapaclasse 1')
vet'es, micra camisas, bisas, camisetas,
CO311CCO'S gorros , e pala%
"amalhas, rasto:c/eiras e tendes • , 1 te4Phk. ••• ivlra. v i drCi i r -, t 1 . ncl «çv., • t-Ára
tos de b6!so e .cvistas
.
'
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Termo n.o 647.616, de 24-6-1964
Faisoa' de Guarda-Chuvas e Guarda.
Sol Guanabara Limitada.
Guanabara
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Terra° zt.° 647.623, de 244 1964
Campaato Ltda.
Pernatcbuco
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Termo a.° 647.629, de 24-6-1964
Calixto 6 Nogueira Ltda.
Minas Gerais

GUANABARA

Iraostatos; resistência para grades: coai densadores de grade; bobinas de indução e bobinas acopladas; condensadares
' fixos e variáveis; ,detetores e montagem
de cristal; antenas; chaves telefônicas e
chaves elétricas
•••

Têrmo a* 647 . 636, c/e 24-6-1964
nilever Limited
Inglaterra

INDÚSTRIA BRASILEIRA !
Cana 30
Guarda-Cravas e Ga:mala-Sol
Termo i 647.617, ci e24-6-1964 . ,(
&igara -- Indústria e Comerçao de
Calçados Ltda.
Guanabara

Nome Comerael
del

Termo n.o 647.624, d. 24 a-1964
Cocarei° e Representaçôes japai Lr4o.
São Paulo
•

grmat2
t.lasse 36
Calçados

Classe 13
)61as em geral, jóias finas e bpouterias
em geral

JAPUI
indãstriâ brasileira

•

—
Termo n.' 647.61.8. de 24-6-1964
Comercial "Coasolita" de Ceei s e
Madeiras Ltda.
Sáo João da Boa Vista

CRONEX

Classe 8
Telas fluoroscópicas e Intensificadoras
de Raios-X para fins industriais
Classe 1
Filmes para Raios-X e produtos químiTermo n.° 647.625 de 24-6 1964
cos para tratamento ou processamento-I
Niagars Turismo e Puore.dades Ltda.
dos meamos
Classe 10
GJ tá1.31.r.1
Telas fluoroscOpicas e inteusifa.adoras
de Ralos-X para uso médico
Clave 41
Fatiao. arroz, nallua trigo. batatas,
earathas al:caenticias, • fubá

CONSOLITA
indústria brasileira

;MIRIM

•

Classe 4
Madeiras em bruto ou parcialmente
trabalhada
Termo ia° 647.619, de 24-6-1964
Indústria de Blocos -Tecniaaa
Cimento "Inblotec" Ltda.

EM 4 RODAS

Sào João da Boa Vista

INBLOTEC
tnddetria brasileira
Classe 16
Blocos de concreto para construção e
pavimentação
Tétano n.o 647.620, de 24-6-1964
Indústria Sao Camilo Ltda.
São Paulo

Termos na. 647.630 a 647.632, da
24 de junho de 1964
E. I. da Pont de Nemours and
Company
Estados 1.1:a.2.3s
Arrrerca

Termo ti, 647.633, de 24-6-1964
Merck & Co., Inc.
Estados Unidos da América

Classes 12.
Frase de Propagaada

EDECRIN

Termo n.o 647.626. de 24-6-1964
abetecolor Industrial Ltda.
Pernambuco
'

Classe 3
Preparado Diurético

ottezoept,
,

Termo a° 647.634, de 24-6-1964
•
Prorrogação
Schenley Distillers. Inc.
Estados Unidos da &Ude.

OXFORD

REWARD
Classe 48
Perfumaria, dentifrícios, sabonetes e
preparados para o cabelo. Artigos de
toucador e cutia/as para os den-es,
unhas. cabelo , e roupa
Termo n° 647.637. de 24-6-196-1'
Standard 011 Company
Estados tinidos da América

&ASAR
Classe 47
Graxas • õleos Lubriftapitas
Termo n° 647.638. de 24-6-1961
%fano Pettchecnie
Alemanha

JACAFLEX
Classe 1
Produtos químicos para serem uhados
:corno agentes de encolar urdidura na
indústria têxtil
Termo ra 647.639. de 24-6-1964
Badische Anilln fi Soda —
Aloieraeselischaft
1
1'
A'coulnlia

POLYMIN

Classe 1
Preparação químicas usadas na indústrio, a saber: tintas, vernizes, pigmen-1
°Classe 12
Classe 1
tos para pinturas, redutores, solventes, , Aguardeute de cana, vinh.r.;. ervejas. Produtos químicos para fine industriais:
sala cáustica e potassa "
licores. aperitivos. Urna. whisky, ver- Atardes auxiliared ou adjuvantes rara
mouth. cognac, brandi, rum. bilter. 41eIr indústria do papel
TeriliO 9, 647.627, de 24-6-1964 1
actua, anis e lia
Saboaria Se aatLuzia S. A.
1 d' t ria
Indus
ta13
Termo no. 647.640. de 24-6-1964
Minas Gerais
Tênrso i' 647.635, de 24-6-1964
Badische Anilon -a- E, Soda — Pabrik
....4asse 23
Prorrogação
Aktiena eselischa ft
Tecidos em geral
Rádio Corporation aí AmeriCa
Al;nanha
fril mo a.° 647.621, - de 24-6 . 1964 .
Estados Unidos da &abica
INAV — Instittuo de Seleção • Atua.
São Paulo
w44.1

gzust,t

4..

n••

r

I.j

URECOLL

iBolsa de Empregos
do ISAV
Passo 33
Ofe r ta, seleção e cabiaçao de
empregos

Indústria Brasileirs
Classe 46
Sabão Comum
Termo n.o -M7.628, de 24-6-1964
Calixto & Nogueira Ltda.
Minas Gerais

Termo n.o 647.622, de 24-6 1964
fon Burulana
São Paulo

Tarai° a* 647 . 641. de 24.6-l%4
Badische Al1ln — ti Soda — Faank
Aktieng esellscha ft
Alananha
Cbase 8
Instalações rádlo-receptoras, detetora.s
e transmissorae e partes resokstivas:
instalações de cristal: instalações receia.
toras rogentrativast amplificadores eio
Classe 1
rádio e audio-frequência; alto .Sdantem Produtos químicos para fins indusi!:a4soi
tubos de vácuo detetores; amplificado- Resinas sintéticas: Adesivos e colem
" tranoodssorts e retificadores; treno- 'Agentes auxiliares ou adjuvantes pose
%moedores de rádio e audio freoueothe
a indústria cb papel

TRILON

HE/C0 11`•Ø• DIAMOND

1446stria brasiletra
ame 11
Broca* dhamantadoe

Classe 1
Produtos quanicos para fins inilt.sW.-,st
Agentes auxiliares ou adjuvantes para
a indústria do papel; Agentes para os
amaciamento da água

. 424,243040.1.:4.
4
„ismer

Timo a' 647.642, de 24-6-1964

81.rgle Nationale des Usina Renault
França

Timo a° 647.648, de 24-6-1964
Caisaiteatah) do Edifício Mukt
Estado da Guanabara

RENAULT R 8
Classe 21
Todos os veiculos automóveis' e suas
partes integrantes
Termo n° 647.643, de 24-6-1964
Regie Nationale des Usines -Renault
França

:R
Classe 21
rodos os veículos automóveis e suas
partes integrantes
Termo n" 647.644, de 24-6-1964
Jaehydag Deutsche Hydrierwerke
G.m.b.H.
Alemanha

DEHYDRIC

EdiFidol,
Manet
Classe 33
Titulo
a'
647.647.
de 24-6-1964
férreo
CSondomInto do Efício Morro
Vermelho
Estádo da Guanabara

Classe 33
Titulo
Térmo n9 647.650. de 24-6-1964
Condomínio do Edifício Neuchatel
Estado da Guanabara

Classe 33
Titulo •
Termo n° 647.651, de 24-6-1964
Condomínio do Edifício Tintoretto
Estado da Guanabara

Classe 33
Titulo
Termo n' 647.652. de 24-6-1964
Condomínio do Edifício Pancreto
Estado da Guanabara

máscaras e preparados para tingir a
pele, tais como canja (rouge) em 16vma de creme, maquilage (makeup), base, loção para bronzear, carmla (rouge) "parfet", maqullage (makeup) pira
a pernas preparados para ntaquilage
(makeup) doa olhos, tais como lápis
para os olhos, embelezaclores pata os
cílios, sombreador para os olhos: loção
embelezadora; desodorantes em fôrma
to, sachet de talco (tale sachet), pó de
dor, loções, carmin (rouge), bastilee
liquida e de creme; sais inhalantes,
banho, sabão para banho, brilhantinas,
preparados ara tratamento das unhas,
e envólucros conteúdo um sortimento
de preparados de beleza necessários para tratamento especificas da pite e recipientes de carmin (rouge). pó

Classe 8
Aparelhos e utensílios de iluminação,
de aquecimento, de cocção, de refrigeração, de secagem e de ventilação, fornos létricos para fins industriais, eletrodos para fornos elétricos, larnpadas
de fiada espécie, notadamente lâmpadas
incandescentes, lampadas de arco, lâmpadas luminescentes, faróis; aparelhos e
instrumento de salvamento, extintores
de incêndio; aparelhos, instrumentos e
utensílios de física, de química, (Sexos.
geodésicos, eletrotécnicos, de pesagem,
1 de sinalização, de contrôle e fotográficos, instrumentos de medição, aparelhos
Ipara telegrafia e telefonia com e sem
fio, instalações telefônicas autcrnáticas,
manuais e semi-automáticas, instalações
'para telegrafia de freqüência musical.
para telefonia a alta fregKencia e teletransmissão de imagens, telégrafos rápidos. tele-impressores, telefones para
as pessoas atacadas de surdez, acessórios para radiocomunicação e peças separadas, instrumentos de medição elétrica. transformadores. notadamente
transformadores de medição, pontes de
medição, contadores, contadores de água
i e de outros líquidos, contadores de gás
' e de vapor, analizadores do gás da fumaça, instalações de segurança e de
requlagem para caldeiras, piremetros,
calorímetros, aparelhos de iluminação,
I elétro-imãs, pára-raios, avlsadores da
.policia e de incêndio, instalações de
contraia de rondas, tele-indicadores.
campainhas, material de isolamento, de
linhas e de montagem para circuitos
elétricos, cabos, bobinas Pupin, tubos
de canalização, fios para tubos, contatos, resistências, fusíveis, ralés, interruptores, sinetas, quadros de distribuição e
de contagem, pilhas, acumuladores, microfones, bobinas, aparelhos elétricos
para o uso em teatros, aparelhos de
projeção, válvulas de descarga, válvulas amplificadoras e retificadoras, vátvulas geradoras, tubos de válvula, registrador de hora, aparelhos de contrale do tempo de brabalho, sirenes, oscilógrafos, aparelhos de projeção para estradas de ferro, instalações de engate,
!aparelhos para imprimir bilhetes, ruis'Vencias elétricas, notadamente em fio ou
carvão; bobinaa de reatancia, retificado•
res , estearas de adição de corrente
Termo n° 647.655. de 24-6-1964
Dr. Babor 6 Co
Alemanha
43

I

Classe 33
Titulo
Tèrmo st* 647.653, de 24-6-1964
Condaminio do Edifício .Veronese
Astado da Guanabara

I.Iøf'

orro Vermelho.
•

PRORROGAÇÃO

Edifício
Guararnirãnga

-

Classe 33
Titulo
têirno n 9.647.646, de 24-6-1964
Condomínio dos Edifícios Monet e
Manet
Estada da Guanabara

rosa. adstringentes, refrescadot para a

Classe 33
Título "armo 119 647.649. de 24-6-1964
Condomínio do Edifício Guaramiranga
Estado da Guanabara

Classe 1
Produtos químicos para fins industriais.
especialmente agentes anti escamantes
para serem usados nas indústrias de tintas e de lacas -e/ou vernizes (Excetuando-se boro e/ou seus compostos)
Têrmo n' 647.645. de 24-6-1961
Condomínio dos Edifícios Monet e
Manet
Estado da Guanabara

Tèrmo n° 647.654, de 24-6-1961
Prorrogação
Halske Aktiengesellschaft
Sionsas
Alemanha

Muki Karbowid

••nnn.-

Ceie,
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Classe 33
Titulo

pele, loção para a base de -maquila"
loção para dar firmeza a pele, preparados especiais para cabeçal de negros
talco, pó para banho, pó para empoar.
para os lábios (batons)., pó para o roo-

Têrmo n9 647.656; de 24 - 6 - 10"
Dr. Babar Co.
A,lemanha

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para ,a pele, brilhantina, bandolina, "batons", cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gota
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "maguillage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e. sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
e rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pd,
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfiz.
me: escóvas para dentes, cabelos, unhas.
e cilios: dum de louro, saquinho perfila
irado, preparados em pó. pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para deacolorif
unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo n, 647.657, de 24-6-1964
E. Merck Aktlengesellschaft
Alemanha

Hyol '
Classe 48
Para distinguir Creme para barbear
sabão Para barbear dentifrícios sab6e,
de toucador, pentes. esponjas paia tou
i cador. perfumes. cosméticos. Aittas de
'colónia e de toucador, cremes de touca.
Preparados p ara limpeza de pele em
a5rma liquida, de creme e de p6. tais
como creme ara limpeza, cremes lubra'inatas. cremes amaciadores de tecido
cremes para bases de maquilage. creme
para a pele. creme para as mãos. creme para os olhos, máscaras de creme .,

EMDABOL
,

Classe 3
Um preparado hormonal de ação
anabólica
Termo n.° 647.658, de 24-6-1964
Pagam S. A. Indústrias Reunidas
Estado do Rio

FRALDEX
Indústria Brasileira
Classe 36
Fraldas

Térça-feira 3
'rirmo n.o 647.659, de 24-6-1961
Pagam S. A. Indústrias Reunidas
Estado do Rio

FAGANETE
Indústria Brasileira

DIÁRIO OFICIAL
Termo n.o 647.665, de 24-6-1961
Psrfumes Coty S. A. B.
Guanabara

I SEE

Classe 48
Para distiaguir: Perfumes, essências, ex,
tratos, água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e par a a pele, brilhantina, bandolina, "batons", cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage", depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
, Indústriet Brasileira.
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
Classe 37
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Panos de copa
para barbear, sabão liquido perfumado
'rirmos as. 647.662 e 647.663, de ou não, sabonetes, dentifricios eva• pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
24-6-1964
banhos, pentes, vaporizadores de perfuFagara S. A. Indústrias RO"na-1“
me; escOvas para dentes, cabelos, unhas,
Estado do Rio
e cílios; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores. da
cuticula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Indústria Brasileira
Termo n.o 647.666, de 24-6-1964
Leopoldo Geyer S. A. — Comércio
Clame Ie
Administração e Participações
At...ciaras medicinais, gazes medicinais
e algodão medicina/
•
Rio Grande dO•Sul
Çlasse 36
I Fraldas
kussorn - • o Ruminem, p r•c•a•
•
4
Termo n.° 647.664, de 24-6-1964
Perfumes Coty S. A. B.
Classe 8
Guanabara
Frase de Propaganna
Termo n.o 647.667, de 24.6-1964
Mela Pataca Interiores Ltda.

FAGAM-TEX

PLUMETE

EVENING DRESS

•

Classe 48
rani (astingair: Perfumes. essências, ex_
tratos, água de colõnia. água de toucador, água de beleza. água de quina,
água de rosas, água de alfazema. água
para barba, loções- e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons", cosméticos. fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
rte'.e e "maquillage" depilatórios. desodorantes, vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas. preparados para
embelezar cilios e olhos. camisa para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
rira barbear, sabá() 'tinido perfumado
ou não, sabonetes. dentifricios em pó.
!sista ou liquido; sais perfumados para
baldios, pentes, vanorizadores de pernil/1e; escovas para dentes, cabelos, unhas,
e cii:os: dum de louro, saquinho perfumudo, preparados am nó. pasta, Iiqu1•
e tijolos para o tratamento das unhas
Is solventes e vernizes. removedores da
miticula; glicerina nerfumada para os
,ibelo3 e preparados para descolorir
-lhas, elos e pintas ou sinais astifi.
data, óleos para a per

Termo n.° 647.668, de 24-6-1964
Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft
Alemanha

E3AYMIDUR

Guanabarã

MEIA PATACA
Indústria: Brasileira
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
a ço, madeira, estofados ou não, Inclusive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo cadas, acolchoados para
móveis, bancos. balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrrinhos 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 cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas. divisões, divans, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras. escrivanialtas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, • mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas. prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines

nano n° 647.675, .de 25-6.1964
de Responsablitdade Limitada)
Fr inça
•

GRAFFITI

LOREBOX

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ez,
tratos água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina
água de rosas, água de alfazema, áçp•
para barba, loções e tônicos para
cabelos e para a pele, brilhantina, bata.
dolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para cs
cabelos, crente evanescente, cremes gots
durosos e pomadas para limpeza da po
Ie e “maquilage", depilados, desodo.
rantes, vinagre aromático, pó de anos
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumads
ou dão, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pedeme; escovas para dentes, cabelos, unhas
e . cilios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores de
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecola
rir unhas, cílios e pintas ou sinais arti.
ficials, óleos para a pele

Classe 2
Especialidades fitossanitárias
Termo n.o 647.671, de 24-6-1964
Alexandre Rumblis
São Paulo

Támo n9 647.676, de 74-6-1964
Parfums Capucci (Soclt-dade trances,
de Responsa isi'Asee T imitada)
Fra.iça

jíndústria Briaileira

Classe 36
Francas
Termos na, 647.660 e 647.661, de
24-6-1964
Fagam S. A. Indústrias Reunidas
Estado do Rio
•
Tecidos em gerai

Indú_s_r a nrasiletre
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(Seção •III)

Classe 1
Substâncias e composições químicas para a fabricação de massa de espátula e
de enchimento, bem como substâncias
e composições químicas para a fabricação de revestimentos
Termo n.o 647.669, de 24-6-1964
Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft
Akmanhis

CROPOTEX
Classe 2
Inseticidas e fungicidas
Timo n.° 647.670, de 24-6-1964
$ociété Des Usines Chimiques
Rhõne-Poulenc
.
—tris

(.iiporoce.fia

24Étiat,

Classes 32, 33 e 38
Titulo
Termo n.o 647.672, de 24-6.1964
Poulifluon Industrial Ltda.
São Paulo

CAPUCCI
Classe 43
.tratos
ara distinguir: Perfumes, essências. ex„
água de colônia, á

g ua 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 pCe, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e ',Ornadas para limpeza da pele e "maquilage", depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e ta:eo pefurpado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
Classe 28
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Resina sintética
para barbear, sabão liquido perfumado
.Tarmo n.• 647.673, de 24-6-1964
ou não, sabonetes, dentifricios em pó,
Somauto — Veículos e Máquinas Ltda pasta ou liquido; sais perfumados
para
. São Paulo
banhos, pentes, vaporizadores de perfe.me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cutiMar; glicerina *perfumada para os
bultIstria Brasileira', cabelos
e preparados para dsecolorir unhas, cílios e pintas ou sinais artiClasse 21
ficiais, óleos para a pele
Para distinguir automóveis,_ caminhões
e tratores
Termo no 647 . 677, 'e 25-6-1964
Tétano n.° 647.674. de 24-6
Balenciasa
Ihanv da Cunha Ribeiro
.ssa
Estado do RiO
DAL ENCIAGA LE DIX

(14)

Indústria Brasileira

So auto

Titulo_de_ Participação
Hipotecária'
Classe 33
Ex pressão de Propaoanua

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essenclas. extratos, água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
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cabalos e para a pele, brilhantina, bato ota•não. salaonetes, &ati to:cios em pó, talara. cadernos de papel raellasetrado diatermia, apm.elbos para massagens,
dclina. "batons". cosméticos fixadores. pasta ou liqu,.1,), p,:chantdos para e em branco paia desenho. cadernos aparelhos de raias ultra-violeta, agrade penteados, petróleos, óleos para os oanhos, pentes, V -1 7 : ). :Zd j Ort'S cie perfil- escoares. cartões em branco. cartuchos fes, anuscópios afastad'ores, abre-bócabelos, creme evanescante, cremes gor- aanhos. pentes. v tpa-::.:? n Ort:S de pariu- de cartolina, chapas planagráriros, ca- cas, abalx-linguas, aparélhos e raios X.
darosos e . pomadas, para limpeza da a cibos; dum de limou. se n.::nho perfu- dernos de lembranças. carretéis de pa- aparelhos para su rdez, aparélhos adepau e "maguillage" depilatórios, deso- mado, prepara...ias em p• c. pasta. ligai- pelão, enseiopea easõbieraa para cha nótonos, Coares, ataduras, adesivo*
e tijolos para o tratdicento das unhas rutos de papei. encadernaaáu de papel curativos, aparélhos pa...-a abaixar budurantes, vinagre aromático, Po de arroz
e talco perfumado ou não. lápis para dissolventes e aeraiees, removedores da au papeia. atiço:tas. ló has laCtICel, gios, afastar lábios, gengivas, agulhas
fddhas de celulose. rolaria :sa pos. livros para seriagac tonizadores, alargadorrs
pestana e sobrancelhas, preparados para aunada; gliserina perh.linada para,
embelezar cinca e olhos. carmins para rabelos e preparados para descolorir não Impressos, livros tiSCdia tivros de de canais. alavuaas Noa extração de
. e rosto e para os lábios, sabsIO e creme unhas, dlios e pintas ou sinais artifi- contabilidade: mata-borrão ornamentos dentes, amalgamas para obturações,
dais. óleos para a pele
de papel 'transparente; pratos papeli- amianto em fibras e em obras. angulas.
para barbear, (abras liquido perfumado
nhos. papeis de estanho e de alumiai°, para brocas proa Sion dentários, anéis
ou n3o, sabonetea, dentifrício:a em pó,
Térmos as. 647 . 6'51 a 64 7 . bri6,
papéis sem impressão. papeis em branco e aparêlhos para fundição e encruatapasta ou liquido, tais pertumados para
rki-t
• 25 de iu.a'aa
ção, aparélhos eletro-dentários, drilrgiPara unPressão papéis ta.natia. menos
banhos, pentes. vaporizador e s de perfuPer
ras
W. A. Satat
para forrar paredes. apei meço COM cos e eletro-diagnósticos, aparêlhos pura
me; esc6vas para dentes. cabelos, unhas.
Estados Uni las roa zlanérica
de
papel
ou
sem
pauta.
papei
crepoa..
•
e ditos; dum de louro. saquinho pertagabinetes de clinica e prótese dentaseda. papei arperamável. pape em loa ria, arcos para *cerras de ouro, roto
atado, preparados em pó, pasta, líqui'
enaerado
asa para anpzessão. par .
do e tijolos para o tratamento das unhas
caiadores; bolsas para água quente, .bisaupet higiénico. papel , imperateávei turis, braços artificiais cre borracha, budissolventes e vernizes. rentoaedores
patora
copiar.
papel
para
lascai:tos.
catoula; glicerina perfumada para os
gias. bombas • de borracha para fins
pei para céus:lho ,anpeosseal5ilizado cirúrgicos e' protéticos, bacia pata
rabelos e preparados para descoloro
papel para era:adentar, papel pau es cuspideiras, bieoa para seringas de ar
unhas, aios e pintas ou sinais artifiClasse 44
antr. papel para imprimir papel, pa. e água quente e fria, boticões',, braços
ciais. óleos para a pele •
Para diatinguir: Boisas a caixas. carte. rafina para embrulhas. papas aloiram
de 25-6.1964
aas e estóico para acondicionamento de papel celulose. papet de iirsho, papel para canetas, de brocas, brocas para
Têrmo
cachimbos, charutos. cigarros e cagam absorsenta papei .para marulhai Ita• clinica e de prótase, braaqueiros, ban•
Raoul:a:ia
lhas, fóstoros ou tu:no. chartteiraa,
baco, papelão recipientes de papei. ro- das de bm.:archa. braaos, para mesa augarrocho& tos soreira 'se 'abar nevas ca• setas de papei. rónlios de papei, rolos xiliares, bandejas hospitalares, cautéchimbos piteiras, boquilhas e ponteira*. de papei transparente. eixos da papel. rios, canetas para brocas para fins denti/tros. isqueiros e suas partes Integran. serpentinas: tuboe postais ne cartão. Oárlos, copos para cuspideiras, cubetas,
cadeiras para dentista. ceras prepararuberes de papo.
tes (inclusive pedraal. instrumentos padas e composições de cê.ra para uso'
Clara..
ra
cortar
charutos
e
limpadores
para
CLI SSe 43
de clinica e de prZaese, cimento em
Absorventes,
acetona,
az.dos,
acatatos.
Pura distinguir: Perimes, essialcias. cx. cachimbo. charutos. cigarrilhos, cigarro agentes quirnicos para o tratamento e geral para obturação, compressores de
tratos água de colónia, água de touca rapé. tu rno em fa rdai. em (Olhas, destoração de fibras. tecidos, couros e ce- ar, cones coatraplacas. canetas para
fiado e e-n corda
dor, água de beleza. agua de quina.
adose; agua raz, álcool, a:burreaa, sai' brocas para fins dentários. porcas, esáqua Je rosas. água de .allazarna. água
Classe 17
•
tuas. alumes, alvaiade, alvejantes in- tampadas ou não de qualquer material.
para barba, toadas e tentooa para to Para distaiguir maquinas e instalações
dustriais,
alumiai° em po amoniaeo. cuspideiras de fontes, copos elétriaos,
e
para
a
paia.
orilhariana,
ban
(..1:Nclu,s
para escritórios e desir.hos em geral: anu-incrustara:as. anti-oxidantes, anti- cera ia:ninada, Lera para inscruatassro
dalina. batons. cosmeticoa. fixadores Arquivos para correspondência, almo.
, arei-corrosivos, anti-detoean. e articulação, cera colune, catgat, Lada penteados, petróleos, óleo para c:e tadas para carrabos e para ratas. abri- oxalante r
tas,
azotatos,
agua acidulada para deiras para clinica médica e dentliria
cabelos, creme evanocente. cremes gor dores de cartas, arquivo* apontadores
coroas, canulos. conta-gotas, costóta(airosos e pomadas para limpeza da pe. berços para matarborrao borrachas acumuladores, água oxigenada para mos, eefalómetros. dotem, colheres coruns
industriais,
amónia;
banhos
para
descaiu
l.pilarios.
le e "maquilae brochas, canetas para desenaus. cortaamos. vinogre amiroaeo. nó de arroz dores de papel. colheres. carimbado-as galvanização oanzina. benzo'. betumes, tantes, calcadores, aparèlhos de corree talco pefuirado ou não. lapis para corós para papéis e corria:ponde:teia bicarbonatos de sódio, de potássio: cal ção para os dentes., cambraia hidrófila,
pi siana e sobrancelhas. preparados para classificadores, clips. ao:adores eaneiaa virgem. carvões, carbonatos, cataliza- chumaças higiénicos. cintas abdatainais. •
en:helezar ci:ios e oAtos. carmim para compassos. cofres, canetas antraos. ca- dores, celulose, chapas fotográficaa, compressas. armárion paar fins hospita-a
o rosto e para os, tabao, sabão e creme netas esferográfica ' desenhadores, data- composições 'extintores de incêndio, cio-- lares, camas, carrinhos para transportes
para barbear. saNk.1 lattada perturnado dores can minas. descansus pua lápis ro, corrosivos, cromatos, corantes, crera tes de enfermos, drenos dentes acanou não sabonetes. ilant,:al atos era pó. e causas, esquadros. espátulas. furado, sotoo descorantes. desincrustantes. dis- alais, dentaduras. duabas vaginais dilapista ou iicpaao: aa:s Per:untados Para res. instas. tir.hários. tiras para macrii- solventes; emulsões fotográficas, ermo- tadores, depressores, dedeiras de borbanhos. panos. vaporizadores de pede -nas de estreares. fichas para arquivos ire, éter, esmaltes estereatos; fana fil. rachas, iscos para fins cirúrgicos e proteticos, Iscos de feltro para polir denme: escovas para dentes, cabelos.. unhas máquinas para escrever. caOular. ç so- Enes sensibilizados para fotografias,
e cLus, rem de louro, saquinho perlo mar. fitas gomadas. maqmaaa para xadores, tormol, fosfatos industriais, los- tes, helenicas, escavadores, estojos de
macio, preparadas era pó. pasta. hqui• grampeadores. grampos e )anahos para foros industriais fluoretos; galvanizado- bolso para irastrumantos cirúrg,lcos,. desdo e tijolos ara o tratamento dava unhas grampear. goma a rábica. gomadores. res, gelatina para fotografias e pintura. cansos para seringo* discos para sepadissolventes e vernizes ramovca lores da escritórios. gis. godets. instrumentos de giz, glicerina; hidratos. hidrosulfitos; rar e desgatar dentes, estufas, espátucuticular; glicerina pertumada para os escrever e de desenhos. láriis lapiseiras. impermeabilizantes, ioduretos; lacas; las. ecalpelos. escopros, elevadores, excabelos e preparados para dsecolo inolhadores. mata-borrao, máquinas e massas para pintura, magnésio, mer- tratores, estiletes, espéculos, extirpadorir unhas, cilios e pintas Ou Orlais arta apetrechos para apontar lápis. sapa- cado; nitratos, neutralizadores, nitroce- res, equanervos e equarissoires, espeficiais. óleos paira a pele'
teais. metros para escritórios e para lulose; óxidos, oxidantes, óleos para lhos para exames de boca, espigões
desenhos, papel carbono. perfuradores. pintura. óleo de linhaça; produtos quí- simples e 'duplos para pivots, esterilikk OS-a 1964
TOrtno ri s 647.
pastas para escritórios, com fechos de micos para impressão, potassa indus- zadores a álcool e elétricos para tuas
francesa metal, pastas para escritórios, com fe- trial, papel& emulsionas:ela para a ft> dentários, extratores de espigões. esParurris Capinai :S
tie respaasara
!:cni!aila)
che. de metal. porta-tinteiros. porta- tografla, papéis de turnesol, papéis he- tampas para pçróseer, estufas para Sins
lápis. poeta-canetas. porta-carimbo& liográficos e heliocoptstas, películas cirúrgicos e odontológicos, espéculos de
porta -cartas. porta-blocos. penas, peca. sensíveis, papdis para fotografia e aná- vidros, estolas para instrumentos cirursai. pincéis, prendedores de papéis. per- lises de laboratório, pigmentos, potasaa, gias% escrotati, elásticos, enatais:a pua
caveto.. réguas, atenda separadores pós metálicos para a composição cie enfermos. escovas higiênicas, espoujas
Para arlpaaoL Ginetes, batas para es- tintas, preparações para fotografia*, para cirurgia, esparadrapos. equipo.,
crever, tiralinha, tintas para carimbos produtos para niquelar,, pratear e M- fraldas bigfeaicas, fuudas. feltros
para
a tintas para duplicadores. cruas para ha- mar, produtos para diluir tintas prossia- cataplasma, fios de linba para feridas,
Presidia tinta* para doera**. aparelhos to; reativos, removedores, reveladores; U4 dental, funis e bacias para cuspiCasse iS
Para distinguir: Perimes. •ssénaias. ax. para tirar c6plaa pastéis de tintas para sabão mutua sais, salicilatos,- secantes deiras, fieiras, para, motores. dentários,
toros. água da colónia. água de touca. escrever e desenhos, máquinas de en- sitcatos, soda cáustica, soluções qui.- godiva, gesso, guta perdia, gazeta. goimicas de uso industrial, solventes,,suldereçar. máquinas registradoras
nor. água de beleza. água de guina.
guClasse 38
fatos; tintas em pa, liquidas,. sólidas vas. ‘tessadaa„ gessos para prótese.
àoua de rosas. água de alfazema. água
gmedores
vara barba, :ações e tônicas para os Aros para guardanapo. de papei ou pastosas para madeira, ferro, pare- ta-percha para obturações.
cabelos 'e para a pele, brilhantina. ban- aglutinados. álbuns (em bramais). álbum des, contrações, decorações, couros, te- para prótesa gaze antissíptica, ideal
dohna. "batoas", cosméticos. fixadores, para retratos e autógrafos. balões (ex- cido*. fibras, celulose, barcos e vei- base. lacrusiações, ~entoa cirúrgica:e para operações., lastrumeatas para
de penteados. petróleos. óleos paia os ceto para . brinquedos), blocos • para
cules, talco industrial, thiner,
abaixar 'Unita, 'afastar lábiosa geaoicabelos. creme evanescente. cremes gor- correspondência, blocos para cálculos.
Clame ia
vaa • juntasi aceirediçaa para canetas dit
durosos e pornaies para limpeza da blocos para anotações. bobiaat brochas
peie e "maquillage n depilatórios, deso- mas Mo impressas. caderno* de acro- Instrumentos. máquinas. aparelhos e broca.% ireigadorea pua hanpêsa
dorantes. viztftgre aroaLtico. pó de arroz ver. capa. para ducuotentos carteiras petrechos para medicina a arta denr e praibizeito dm dentes., liras, limai
e ,tako perfumado ou não; lápis para papel ou impelia cápsulas de papei. titia a cirurgia. a higiene, aparilhas para osàOs. lancetas- 'Mirai de borracha
peetana e- sobrancelhas. preparados para caixas di papelão. caderaetas. arder o instalações hospitalares: Amalgamal. paca , Ciatitgik. lampa:filas 'fanais:adoro
(idra pÀStese.
embelezar cilios e olhos. camisa para noa, cicias de' cartão caixas para pie algodão( hidrófile '. agtillarta para iole- paia pisitme.
ligaitiaus
eta
.ties. assado* pata arkstaimek apeai . eia "tatá
o 'estas para. osi lábios, sabão e creme pelaria cartões de visitas, cartões
rem barbear. rel-ão lia:lido torrasnado acedias. cartões indi‘es, ~tett, cor ihos de pressão arterial, aparelhar 3e, anahamo asoasao .rrdásr lcsta para fios
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odontuligicos. mácaras para aneste.,1,1 morsas, machetes. mantegueiras. nimbos
asas para operaçóc.s, meias elásticas, navalhas. tuples, puas. piui pearetas.
(il esas para curativc,s, tnarteios, m:...rcá.. pregos, ponteiros, parafusos, porcas.
o para 'obturações, mandril para poli- pratos, porta-gêlo. poleiros, porta-pão.
ento, moldeiras, macas, mesas para porta-jolas, paliteiroa, panelas. puxado
clinicas médica e hospitalar e cIrtgica, rei. placas, pregadores, porta-esponjas
imóveis para fins cirúrgicos e °douto. peneiras, pinos, plainas, perfuradeiras
,,
;Soltos, nuflos para dentaduras, olhos pires, pinças, panelões, porta-copos e
...
artificiais, protetores para seios, pontes garrafas, passadores de roupa, presi..
móveis e pontes fixas, pontes de guta- lhas. rasteias, roldanas, ralos, regadores
.
percha para obturações de canais, pós rebites' reduções, recipientes de metal,
rodízios. roscas de aço inoxidável. re4.- para limpasa e polimento dos dentes. gistros
de aço inoxidável, registros.
.- Porcelana para os dentes. padiolas, prae- aervativos, pinças anatómicas, pincéis serras, serrotar, sitia& saleiros. &acana.-..._
lhas, torquezes, trilhes, tubos. tubulagarganta, pivots. protetores, piii ções,
tampões, travadeirai. telas de
._ 1:/sara
pas para ossos. pós artificiais, panos arame, trincos, taça, travessas, tesoura&
. ‘ Para manipular aram, pós adesivos deo. trancas, tramam. talheres. talhadeiras,
táduras, porta residuos para gabinetes tampas para panelas e caldeirões, terentárlos, poaias de grafites, prensas rinas, tachos, trans de casinha, torraara nuflos e para coroas, porta amai- deiras, orinóls, vasos, vasilhames, veramas. quadros elétricos, ruge para tiam, mandril de expansão, fremi de
,entes, retescõpios. rodas para desgaste, chanfrar, guia de freza de chanfrar,
los cirúrgicos de MI ou pau, aparè- ventosas, maletas. baus para sacos de
Zos de rido X. ralos ultra-violetas, dia- viagem. para pasta& baknazes, cantos
~las revestimentos para prótese, seda Para estojos, colchetes para malas, crarsa. para notaras, solda para prótese, serra vos, enfeites. Meias para pastas e para
malas. passadores de correias, ponteis- t, serras para racadotomia. suportes ra:,
prendedores de papel, suportei.
¡tléticos,
sacos
para
gelo,
sondas,
se.
fr"
torniquetes
e tubos de extensão
:"--- alagas para lavagens, seringas hipodéra- .
cas, perfuradores, rugiria& aparelhos
nano
n•
647.687,
de 25-6-1964
.--:- tei infra vermelho, aandmca, susperia8Leone Mediria
,..
ri011 atléticos. fira-leite, tubos de borra .
São Paulo
dia para brigadores, termômetros, ire..
anos, tesouras, toalhas higiênicas.
, LOLLa
.pões higiênicos. tiras de lixa e cc.
anffitetria Brasileira
Jose, turbinas para ar, tigelas e tiras
.:.,....e borracha para fins protaticos, vulcaClasse !V
snIzadores, verniz isolante e ventosas
e._
Termo a° 647.688. de 25.6.1964
.--Classe 11
,-dm,
Para distinguir: Preseradivos
...
ara distinguir ferragens e ferramentas:
Confecções Z4 Béto Ltda.
'ca.s.'
cate& alavancas, arruelas. arrebites
São Paulo
golas. aldrava& armações de metal.
ts- Mores de latas arame. aparelhos de
lr:.
a- 4hk e café, assadeiras, açucareiros. apa•
1o.:
`.-- talhos para lava .? los, arandelas. ares(M. aros.alma'., ,l ariaes. amoladores iitviustria brasileira*
.,-• amoladores
,....
de ferramentas, alças para
..-- ancinhos, brocas, bigornas. baixelas,
..-Classe 36
jas, bacia& bombonieres. baldes,
.,,... bande
distinguir: Artigos de vestuários
borboletas, bateria& bases de metal. bra ePara
....- çadeiras. bules, bisagra. buchas. bainha roupas feitas em geral: 'Agasalhos.
. - para facas, baterias de cozinha, colhe- aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
blusões, boinas, balsa.
E. 4* pedreiros, cadeados, corrente*. (*hl. botas, botinas,
bonés. capacstes, cartolas, cara-,m. aes. chaves de parafusos. conexões para douros,
puças, casaçao, coletes, capas, chata&
..,
....- incanaraentos. caixas de metal para cadiecols, calçados, chapéus, cintos
canos,
chaves
de
leucolunas.
)ortões.
g.
cintas, combinações, carpinhos. calças.
- Ia.
s. chaves inglêsaa. cabeções. canecas, de
senhoras e de criai.ças, calções. calde mesa, coai>
P- Impo,. cachepots. centro
ças, camisas, camisolas, camisetas,
n • etelelnu. caixas para condimento de cuecas,
._,
ceroulas, colarinhos, cueiro&
cadeados. caldeirões. caçar°.
ss- stlitnentos.
saias, casa, rg. chinelos, dominós, acharcoachaleira&
cafeteiras,
conchas,
las,
....
k.
moas.
custuseiross cabides de metal. cuecas, oulas, colarinhos, cueiro',
cabos.
caixas
de ferro, cruzetas. curvas. saias, cam ‘os, chinelos, dominós, acharIr"
.. cantoneiras, chaveiros. é...intactas. chave. pes, fantasias, fardas para militares. covenas, cremone& cadinhos crivos. chan- legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor..
- iradores. cassineta& cabos, chaves. cha- ros. fogos da Brigaria, jaqtvuas. laquéa,
ves para porcas circulares, chaves tOr• luvas, ligai, lenços. mantas, meias.
asulmétrica, correntes para chaves. col- malas, mantas, mandriai& manilhas, pa42setes, chaves para porcas. distintivos. letós, palas. penhoar, pulover. palatinas.
dobradiças. descanso para talheres, pra. peugas, ponches, polainas, pijamas, pu,.
tos e copos, enxadas, esferas. engates. abas, perneiras, gramam regalos,
&cites de metal, estribos. espátula& robe de chambre, roupão, sobretudos.
estojos de metal para carimbos, eixos. suspensórios, saldas de banho, sandália&
mpandidor para tubos. estruturas metá- suciares, aborta. sungas. atolas ou alada,
licas. escarradeirak espremedores, espia. talar, toucas, turbantes, ternas,
formes e vestidos
madeiras, formões. fraces, , ferro para
oortar capim. ferrolhos, facas. facões.
kchaduas, fruteiras, funis. fôrmas para
Tarmo a• 647.689, de 25-6-1964
doces, bolos, arribado e pudins. Range& Equipesca — Equipamentos de Pesca,
fivels. furadores. ferramentas cortantes
Comércio e Indtb rvia Ltda
• perfurantes para marceneiros. fechos
São Paulo
44 metal, ferraduras. fornrinhas. fitas
Se aça ganchos. guanições de metal
011UNDÃ 4
larica, ganchos para quadro.. grampos
para emendas de correias, grades para
índristria Zraelleara'
fogõss e geladeiras. grelhas. galheteiros.
o& grossas. garrafas. Mimes. joeClasse 49
os, jarro& limas, laminas !Acordas&
tale 11/112. linuguetas, leiteiras ancha- Para distinguir: Garrafa. especial
ç "Eia sistema de chumba
'Pium molas priar aortas, martelos peas
etss, rasteires. marmitas, maçanetas.
nem locadas
4

ifettat

rrr

23-6.1964
Termo n° 647.690.
Wooltex Indústrias Textrui Ltdi,
São Paulo

d !'O O N
Industria
Brasileira
•

na veterinária e para fins 'anisado&
a saber: adubos, ácidos sanitários.
águas desinfetantes e para fias santtãcias, apanha-moscas e insetos (de
goma e Mapa) ou papelão), álzalis,
bactericidas, baraficidas, carrapaticidas,
cresol. creosotalina, creosoto, desodorante, desinfetantes, defumadores, ex.
terminadores de pragas e hervas dani•
nhas, esterilizantes, embrocaçõet para
animais, enxertos, farinhas de osso.,
fertilizantes, fosfato& formicidas,
gastes, hingicidas, glicose para fiai
veterinários, guano, berbicidas. irtsetica
das, baretilugos, larvicidas, microbicidas, medicamentos para animais. Igen
e peixes óleos desinfetantes e vetara
nados, petróleos sanitários e doudo
tantas, papel fumegatório, pós inseria'.
das. paraticidas, tungicidas e demito
Mates, preparações e produtos inseti
cidas, germicidas, desinfetantes e veta
rinarios, raticidas, remédios para tia
veterinários, sabões veterinários e de
sinfetantes, sais para fins aaricolas
horticulas. sanitários e veterinários
sulfatos, superfosfatos, vacinas pari
animais e hervas &diabas

Classe 3b
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feiras em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chtsii&
cachecol& calçados, chapéus. cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças, calções, catças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros jogos de angarie, jaquetas, !aqui&
luvas, ligas, lenços. manhas, meias.
malas& mantas. mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover. pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu_
altos, perneiras, quimonos. regalos,
Termo n° 647.693, de 25 6.1964
robe de chambre, roupão, sobretudos. Brasopal
S.A. 'aliaria e Ca/asseia
suspensórios, saídas de .banho, sandálias.
São Paulo
•
suciares, aborta, sungas. atolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
0.118STERPI CL:
Termos ns. 647.691 e 647.692, de
Indústria
Brasileira
25 de junho de 1964
Tortuga - Complal Is Zootécnica
Ag.-Ora
Classe 36
Para distinguir: Meias
' São Paute
'Têm° n• 647.691, de 2 -6-1964
01t1210ORDA
Prorrogação
Indetria Zraeileira
Fiação Prowesso S.A.
São Paulo
Classe 41
Alx.acholras, aletria, alho, aspargos

.PRORROGSCAO

açúcar. alimentos paar animais. amido

amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau. batatas. balas
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, caem lha
caramelos, chocolates; confeitos, cravo.
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimenticios croquetes, compotas, cangica. coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colomntes,
chouriços. dendê, doces, doces de frutas. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas. extrato de tomate, farinhas alimentidas, lavas, féculas, flocos, farelo, fe.mientas, lega%
figo& frios, frutas secas naturais e cristalizadas; gricose. goma de mascar, gorduras. granulo*, grão de bica, ge tina.
goiabada. geléias, herva dem
mate, hortaliças, lagostas, linguas. leite
condensado. leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mai,
sas camaradas, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada. macarrão, masta de tomate, mel e ae3a3a. mele,
sas para mingaus, molhos, moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada, nona; óleos comestiveis, ostras, ovas.
pães. pinos,. prlinés, pimenta. pós para
Min& pic.kles, peixes, presuntos, patês. petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins;
queijos, rações balanceadaa para animais, requeijões, sal, sagu, tardinha&
sanduicbes, salsichas. salames. sopas era
laradas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca. amaras. talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, borram.

ando e Tccetogern Progresso.'
Classes: 22

23 -- 74 -- 34 -- 30
Titulo

Miamos na. 647.695 e 647.696 a
647,796 a 647.798, de 256 1961
W. A. Sheaf rer Pra Co.
Estados Unidos da .kn.erica

Classe 36
ra guaidanspos 4. papd
aglutinados, *luas (em branco). álbum(
para retratos e autógrafos; balões (m
cato para brinquedos), blocos pae
correspoadanda. blocos para cálculos;
blocos para anotações, bobinai. broduil
ma alo impressas; cadernos de escrea
ver, capas para documentos, carteiras
para cigarro., calces de tipografia da
papel ou Papa°. capsulai de papel
caixas de papelão, caderneta& andei
aos caixas de cartão, caixas para pi
pelaria, cartões de visitas, cartões co
merdais, cartões indicas. contai. tas
toucinho e vinagre
Salm cederam de papel melhnetradi
Classe 2
e em branco para desenho. caderati
Substancias e reparações
nadarei, 'areies em branco, cartucho.
moda. as agram/tura, nal holt:iu:tu% de est:tolha& etapas planegraltées,
.
,
APOS
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• dermos de lembraums, carretéis de par aparelhas para surdez, aparêlhoe adi- meato, moldeiraa atacar1 mera para
pelam envelope& envdiucreas para cha- nótonos, alicates, ataduras. adesivos clinicas médica "dt hospitalit • eirspica,
ICataIlt
:láti7114:4
114
:)Plaba
H
H
al4"43
ere:11112241;43242
rutos de papel. eiscaaernaaao de papel curativos. aparelhos para abaixar lin- inoveis para fins cirúrgicos • odonto, iglp:
guas. afastar lábios, gengivas, 'agulhas lógicos, =fios para dentadura., olhas &les ~ Ga. ~Na Plal"~"
Da papelio. etiquetas. tZlivas
tolhas de celulose; guardanapos: livros para seringac tonizadores, alargadores artificiais, protetores para sela& postes garrafais. .passadarea de roupa, pret.
aio impressos livros fiscais. livios de de canais, alavncas para extração de móveis e pontes liras, pontes de gutas fuss, rasados, roldanas, ralas. regadores.
contabilidade; mata-borrão; ornamentos dentes, amalgamas para obturações, percha para obturações de canais. Os rebitas, reduções, recipientes de meia/.
de papel transparente: pratos. papefi- amianto eia fibras e em obras. tinguloe Para licapésa e polimento das dentes, 'adistes, roscas de aço inosidáveli reaos. papéis de estanho e de alumnsia para brocas para fins dentários anéis porcelana para os dentes, padiolas, pra gistros de aço Inoxidável, railleiraa.
serras. serrotes. sifões, saleiros, guardo
papéis sem -impressão. papéis em branco e aparêlhos para fundição e encomia- servativos. pinças anatômicas, pincéis lhas, torquezra
trilhas. tuboa tubulapara
garganta,
pivots.
protetores,
plação.
aparélhos
eletro-dentipos.
doiro
11~
para impressilo. papéis tantata.
ções, tampões. Mamadeiras,, telas da
cas
para
ossos.
pós
artificiais,
panos
coe
e
detro-diagnósticos,
aparêlhos
para
para forrar paredes papel almaço ame
arame, trincos, taças, travessas, assoaras.
nu se ge pauta, papel crepon. papel de gabinetes de clinica e prótese denta- para manipular craes, pós adesivos deur trancas, trame/as, talheres, talhadeiras.
seda, papel impenneáveL papel em bo- ria, arcos para serras de ouro. arti- táduras, porta resíduos para gabinetes tampas para panelas e caldeirões, tarbina para lepra:Mo. papel encerado, culadores, bolsas para água quente, bis- dentários, pontas de grafites, prensas da" tachos, trens de casinha, torrapapel higiénico papel naperaailivel turis, braços artificiais de borracha, bu- para nuf/os e para coroas, porta anal. deiras, ortn6ix vasos, vasilhames, verpara copiar. papei para desenhos. pa- gias. bombas de borracha para fins gamas. quadros elétricos. ruge para mes, mandril de expansito, tua da
pel para embrulho impermeabilizada cirúrgicos e protéricos, bacia para dentes, retesciSplos. rodas Pa ra desgaste, chanfrar. via de freza de chanfrar,
papel para encadernar. papal para es- cuspideiras, bicos para seringas de ar rolos cirúrgicos de ha ou pari. spar& ventosas, maletas. bana para ames de
crever, papel para im p rimir, papel pa- e água quente e fria, boticões, braços lhos de rálo X. ralos ultra-violetas, dia- viagem, para pastas, babam cantor
rafina para ebbrulhos papel celotaae para canetas. de brocas brocas para termia, revestimentos para prdtese. seda para estr4oe cc./cheta para malas crapapel celulose, papel de linho, papel clinica e de prótese. bronqueiros. ban- para satura& solda para prótese, serra vo.. enfeitai fiche para pastas', para
absorvente, papel para embrulhar *a- das de borracha, braços para mesa au- e serras para racadotonsia. suportes malas, passadores de correias, pontal.
& papel. suport e.,
tesas de papel, rótulos de papel ralos xiliares, bandejas hospitalares: cante atléticos. sacos para gelha sondas, se- ris,
torPreaded""
niquetes • tubos
de papel transparente. sacos de paPel rios, canetas para brocas para fins den- ringas para lavagens, seringas hipodét
Can, 44
tários, copos para cuspideiras. cubata*. mica& perfuradores, ruginas, aparelhos
aerpentinas: tubos postais de cara°.
cadeiras. para dentista, ceras' prepara- de infra vermelho, sandraca. suspensa- Para distingui' artigos para fumante,:
(adotes de papel
das e composições de célra para uso rios atléticos, tira-leite, tubos de borra- Cigarreiras. cinzeiros, cachimbo& eu..
Classe 1
Absorvente& acetona, ácidos, acetatos, de clinica e de prótese, cimento em cha para irrigadores, termômetros, tre- Seiras para fumas, charutos, cisamos. da
agentes quimicos para o tratamento e geral para obturações, compressores de panas tesouras, toalhas higialcas, garrilhas. filtros para piteiras e para
loraçao de fibras, tecidos. couros e ce- ar. cones caltraplacas. canetas para tampões higiênicos, tiras de lixa e ce- biqueiros, piteiras, tubos de cachimbo,
rapé. tabacos
lulose; água raz, álcool, albumina, ani- brocas para fins dentárias, porcas, es- lulose, turbinas para ar, tigelas e tiras
lina& alurnen, alvaiade, alvejantes in- tampadas ou não de qualquer material. de borracha para fins protéticos, valasTénue n' 617.69!, de 25-6-1964
dustriais. altuninio em pó amoniatco cuspideiras de fontes, copos .elétricos. nizadores, verniz isolante e ventosas
Pado S. A. Industrial. Comercial e
anti-inaustantes. anti-oxidantes, anti- cera laminado, cera para inscrustação
•
Imporradora
• Classe 11
articulação,
cera
colante.
anus
cae
oxidantes, anti-corrosivos, anrodetonan•
Para distinguir ferragens e ferramentas:
São ld, aro
deiras
para
clinica
médica
e
dentária
tes, azotatos, água acidulada para
Alicates; alavancas, amacias, arrebites,
acumuladores, água oxigenada para coroas, canulos, conta-gotas, costóto- argolas. aldraves, armações. de metal.
fins industriais, amónia: banhos para mos, cefaléimetros. curaras, colheres cor- abridores de latas, arame, aparelhos de
P11 011 ROt AÇÃO
galvanização, benzina, laencol, betumes, tantos, calcadores, aparelhos de corre- chá e café., assadeiras. açucareiros. *Pahidrófila,
cambraia
relhos para . avatórios. arandelas. ares-,
bicarbonatos de sódio, de potássio: ca. çao para os dentes.
virgem, carvões, carbonatos, cataliza- chumaços higiênicos, cintas abai:ninais tas, aros. almoradarises. amoladores. l
dores, celulose, chapas fotográfica,. compressas, armários paar fins hospita- amoladores de ferramentas, alças para
composições extintores de incêndio, clo- lares, camas. carrinhos para tracisportes ancinhos, brocas, bigornas. baixelas.
ro, corrosivos, cromatos. corantes, aeo- tes de enfermos, drenos dentes arti ri- bandejas. bacias, boinbonieres baldes.
• 'otos; descorantes, desinerustantes, dia- ciais, dentaduras. duchas vaginais, dila- oorboletax baterias, bases de caeal. nusolventes: emulsões fotográficas, cuca tadoias. depressores, dedeiras de bor- çadeiras. bules, bisagra. buchas, bainha
• Ire. éter, esmaltes estereatos: fenol,
rachas, iscos para fins cirúrgicos e pra- para facas. baterias de cosinha, colhesensibilizados para fotografias. O- téticos. iscos de feltro para polir den- di pedreiros cadeados, correntes, cabixadores, formol, /intatos industrials.16s- tes, belenicas. escavadores, estojos de des, chaves cie parafusos, conexões para
C,*sse 40
foros industriais fino'ctos; galvanizado- bolso para instrumentos cirúrgicos des- encanamentos. caixas de metal para
res gelatina para fotografias e pintura. cansos para seringas discos para sapa l portões, colunas. canoa, chaves de fen- Móveis em geral cie meta/ vidro,
giz. glicerina: hiciratos. hidrosulfitoa: rar e desgatar dentes. astutas. espátu- da, chaves iaglêsas. cabeções. canecas. aço, madeira, estofados ou não. 1n •
im p ermeabilLzantes. ioduretom lacas; las. ecalpelos. escopros elevadores. ex. copos, cachepots. centro de 'rnesa. co- sive móveis ara cscritórios: Arrnárius
guefeleiras, caixas para condimento de
massas para pintura. magnésio. ater- tratores, estiletes, espéculos. extirpado- alimentos. cadeados, caldeirões, caçara armários para banheiro e para roupa.
cudo: nitratos. neutralizadores, nitroce- res, equanervos e equarissoires. espe- las. chaleiras, cafeteiras. conchas, coa- usadas, almo iedas. acolchoados par:
'alote; óxidos. oxidantes, óleos para lhos para exames de boca. 'espigões dores. cuscuseiros. cabides de metal. móveis, bancos, balcões, banque tal
pintura, óleo de linhaça: produtos qui- simples e duplos -para pivots, esteai cabos, caixas de ferra cruzetas, curvas. bandejas, domiciliares, berços, blombos
cadeiras, caminhos para chá e cal,
sulcos para impressão, aatassa
zadorea a álcool e elétricos para fira cantoneiras, chaveiros, canivetes, chavepara dormitórios, conjunto;
trial papéis emulsionáveis para a fo- dentários, extratores de espigões. es- aenas, cremones, cadinhos, crivos, cima conjuntos
para sola de ¡antas e sala de Visitas
tografia, papéis de turnesol. papéis he- tampas para pçrótese. estufas pa ra fim tradores. zassinetes, cabos, chaves, cha- ConjUnt0.1 para terraços.
tardias e praia
'liográficos e heliocopiatas,
cirúrgicos e odontológicos. espéculos de ves para porcas circulares, chaves toe. conjuntos de armários e gabinetes pari
sensíveis. papéis para 4otografia e aná- vidros, estofos para instrumentos.cinar. quimetrica. correntes para chaves. to:copa e casinha, Camas, cabides, cadeira
lises de laboratório, pigmentos, potassa. gico, asarotals elásticos, encostos para chatas, chaves para porcas, distintivos. giratórias, cadeiras de balanço, Cais,
pós metálicos para a composição de enfermos, escovai higiênicas. esponjas dobradiças, descanso para talheres.
prade rádios. zokhões, zolzhões de mola
.
tintas. p reparações para fotografias. para cirurgia, esparadrapos, equipeis 10e e copos. taxadas., esferas,
engates. dispensas, divi.sCes, divans.
produtos para niquelar. pratear e Cro- fraldas higiênicas. fundas. feltroa para calotes de meta/, estribos. espátulas de madeira. espreguiçadeiras,discotecas
escrivr.ni
mar. produtos para diluir tintas prossia. cataplasma. fios de Unha para feridas,
estojos- do metal para carimbos. tilos. nhas, atentes, guarda-roupas, mesas
Sot reativo.., removedores. reveladores: fios denta/. funis e bacias para cuspi- expandidor para tubos, estruturas enta- moldou. mesinhaa para rádio e televi
sabão neutro, sais, salicilatos. secantes.. deiras, fieiras, para motores dentários liras. escarradelras, espremedores. aspo- são, mesinha" para televisão, moldura
stilicatos, soda cáustica, soluções qui- godiva. gesso, guta percha, gazas. goi- madeiras. fonraõe& foices, ferro para para quadros, porta-retratos, poltronas
:aza de uso industrial, aolventes, sul- vas, gessadas, gessos para prótese. çai- cortar capim. ferrolhos. lacas. faceta PO/treinaacainas, prateleiras, portaaha
fatas: tintas em pó. liquidas. sólidas ta-percha para obturações, geradores fechaduas. fruteiras. funis. Monas para péus, sofás, xofils-camas. travesseiras
OU pastosas para madeira., ferro. para- •para prótese, gaze antisstptica, ideal doces, bolos. acabadas e pudins.. Ranges.
vfirbie's
dea. 7ontruções, decorações, couros, te- base, incrustações, instrumentos cirúr- fivela, furadores, ferramentas cortantes
e
perfura
ntes
para
marceneiros,
fechos
Termo
•
a. aidos. fibras, celulose barcos e vei- gicas para operações, instrumentos para
647.698, de 2544964
Edibiera e Importadora Musical
cu'os, talco industrial, thiner,
abaixar língua. afastar lábios e gengi- de metal, ferraduras. bandalhos- Eia*
Pari-nata tio Brasil Ltda.
Classe 10
vas, jantas corrediças para canatas de de aço aanchos. guanições de metal.
Instrumentos. m á q u:nas. *parelhos e brocas, irogadorea liquida para limpêsa garfos, ganchos para quadro& grampos
São P,mlo
petrechos para medicina. a arte den- e polimento dos dentes, lixas %ao para emendes de correias grades para
tária a cirurgia e a higiene aparelhos para ossos, lancetas luvas de borrá,aa fogões e geladeiras. grelhas galheteiros,
e asaseilaaõet . hos p
grossas garrafas. Asnas. joeitalares: Ainalgansas para cirurgia. lamparinas. laminaddro nonzos.
;atrás. ?fonas !árnir.as lá-metros.
lhos.
algodão( hidrófilo agulhas para inie para prótese. ligas para paitese
“. h
I ptas ,vas. '..,,e..etas '..ite'ra' macha-!e
C.s.,,è 5
•'1 .... !
ções. assentos para r.0-rmos. apare em fólha e CM 15,0.
dinhas. mo a , pra: portas martelos
lhos de pressão arrenda aparahast de cànhamo, massas plástiaas para ainz marreta'. mat- : zes marmitas •naaanetas
rdt5tin4,t'.sr: Aba .*r. acumuladores
diararmia. aparemos para massagens odontológicos, máscaras para ane,,,,ia • morsas m.--..hete,k. manteeneiri , ..0 .31hos • edetinfinstaros ,artiortecadores de raias
ar v %. thryi de .-kon .altra-vioteta. agia. mesa- ara operaoSes. meias eissticas r.avpi lt--..
y,rs n, i,:uk pás ,; :aretas- e lregitébaia aneraérieroo aparelho:
bre ./14 eleMS para cuririros martelos merei a ramar .— va t -.o Da -:- 1 .-,n
porem' 1‘42' telagLailasioassrellaart' . de ar condi,-io,
feia annSeiipfd.k ai ;..taeore s.
apar. lbrs para iluminação, inc!.‘
s. abeix-liaavem, aparelhos e raios X rio para siontraçoes. staadtii para aoli i eretos. r.,Irca 5141% poei s as, oarta.pão

nrça-feira 3
sive os considerados acessórios de velct,ios, aparelhara para anúncios mecânicos, aparelhos aquecedores e medideres. aparelboa cromográficos, aparelhos de barbear elétricos, aparelhos reçastradores e medidores de distâncias,
aparelhos para purificar águas, aparellios de saiais lampejantes, aparelhos
is guiadores de gás, aparelhos de galVaroplastia, aparelhos didáticos, aparelhos cinematográficos, aparelhos autoniaticos para acender e regular gás,
a; arelho para separar café, aparelhos
para aquecer edifícios, aparelhos para
cKpc rim entar d renos, aparelhos para
dastruir insetos, aparelhos de ótica,
aparelhos pulverizadores, aparelhos para
(medo:unto de anua, aparelhos geradares eletro-quimicos, aparelhos para
recepçâo e reprodução de sons e soaidas aparelhos automáticos elétricos de
aia.aar, aparellos para espremer frutas
C legumes, aparelhos de alta tenso.
aaarelhos de violação contra acidente;
operários, aparelhos afiadores ria
Lr:amentas, aparelhos distribuidores de
séria.) e de desinfetantes para instalações sanitárias, aparelhos esterilizadorea aparelhos aazeificadores, aparelhos
p; Ia análises, aparelhos ozorazadores,
a p relhos pastaurizadores, aparelhos remadores e estabilizedores da pressão
e do fluxo cie gases e líquidos, aparei! us para salvanrento e para sinaliza
cru, aparelhos para escamprastas, aparelaos para limpar vidros, aparelhas
rara combater formigas e outras prafia3. aparelhos automáticos acionados
pela introduçâo de ¡moedas, aparelhos
espargidores, aparelhos e lastrumentos
de cálculo, aparelhos para observações
sinalcas, aparelhos termostatos, ara°.
nametros, aspiradores de pó, acrômetros. acendedores elétricos, alto falantes. aplicadorea elétricos, antenas, baterias de acumuladores, baterias, balança comuns e elétricas, barômetros, hl:séculos, bitolas, bobinas, bobinas elétacas (exceto para fins curativos);
botões de campainhas elétricas, bombas
m,didoras, bússolas. baterias elétricas,
bules elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa de descarga, câmaras
frigorificas. e fotográficas, chassis de
rádios, chaves elétricas, chaves, campainhas, cinematógrafos, cronômetros,
crOnógrafos, combustores de gás, cidômetros, cristais de rádio, condensadort'S comutadores, cortadeiras para fotografias, chaves de alavancas, chaves
a,.tomáticas, capacitores de bloqueio,
aapacitores eletroliticos, calibradores,
conservadehas para peixes e carnes.
enceradeiras elétricas, escalas para rádica. estufas, engenho de assar carnes,
encoialodes de cabelo elétrico, empar
rõmetros. esticadores de luvas, espelhos
de plástico para eletricidade, esteriliza.
dures, extintores de Incêndio, ferros elétricos de passar e engomar, ferro de
saldar elétrico, filtros e aparelhos fila-antes, filtros Para óleos, filmes falados, fogões, fogareiros elétricos, fusireis, filmes revelados, faróis como acessórios de veiculos para sinalização e
rara iluminaçâo em geral, formas elérrkas, fervedores, frigoríficos, fotenneoos. fios elétricos, filtros de interferência, fonógrafos, garrafas térmicas, gamamemos, geladeiras, globos para lâmpadas, globos para lanternas, globos
terrestres para ensino, gravadores de
sons, holofotes, hidrõmetros, incubadores, indicadores de vácuo, instrumentos
de alarme, interruptores. isoladores, lâmpadas flsh, lamparinas, lactiSmetros. lentes. Equidificadores, lanternas mágicas,
lanternas de pilhas, limpadores de parabrIsas, luzes trezeleas para vetculos.
lunetas, maçaricos de isoldar, caldear e
man. -medidores, medidores elétricos,
c., :rtsr..rnagnetos. marcadores de passa-

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
microscópios, misturadeiras, máquinas
falantes, mostradores para rádios, microfones, máscaras contra gases; micrómetros, nivela, óculos, objetivas fotográficas, pilhas elétricas, podõmetros,
pluvieMefrus, pinos e tomadas, panela
pressão, pilhas sêcas elétricas para
transistores, pistolas de pintura. piugs
painéis da , carros, quadros distribuidores, pick-ups, para-ralos, propulsores,
queimadores de óleo, quadrantes •e 'sextantes para observações astronômica,
refrigeradores,- rádios transistorizados,
refletores reostatos, relógios de ponto,
de pulso, de bolso, de 'parede, despertadores, contadores e medidores de quantidade e volume, radiadores, rádios, retentores de graxa e óleo, receptores:
rcgadores automáticos, registros i para
vapor, gás, água e outros liquidas quando na° considerados partes de máquinas,
reatores para luz fluorescentes, refrigeraçâo doméstica e industrial, registradores, resistências elétricas, reles, sorveteiras, sorveteiras elétricas caseiras,
soquetes, sinaleiros, sereias de alarme,
soldadores elétricos, toca-discos, tomadas e interruptores elétricos, torneiras,
tubos acústicos termômetros para observação meteorológica, telescópios, tacômetros, televisão, taximetro, torradores
de cereais, trenas, transformadores, telefones, tostadeiras, telégrafos, tripés
para fotografias, válvulas para rádios,
válvulas de descarga, válvulas de reduçâo, vacuõmetros, 'válvulas elétricas
de vácuo, ventiladores
Ternas n' 647.699, de 25-6-1964
"TECA" — Exportadora e
Importadora Ltda.
São Paulo.
er • E C A

•
Classe 11 Alcachofras, aletria, alho. aspargos
açúcar, alimentos paar animais. amido.
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz, atum, aveia, avelas, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão. camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes chá.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, cancaca, coalhada, castanha, cebola, conditnentos para alimentos, colorantes.
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, ezpinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão.
figos, frios, frutas secas naturais e cristalizadas; gricose. goma dê mascar. gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, linguais, leite
condensado, leite esn pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
sas alimenticias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, mas.
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos.
mostarda, mártadela, nós moscada, nozes; óleos comestivels, ostras, ovas.
pães, piam', prlinés. pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstiIhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões. sal, sagu, sardinhas.
sandutches, salsichas, salemas, sopas enlaradas, sorvetes, sucos de tomates e de
tratas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,
rins, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, 4orrOes,
toucinho e vinagre

Têrmo aP 647.700, de 25-6-1961
Cadinho Aços Finos Ltda..
São Paulo

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, co'salto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável.
lâminas de metal, lata em Rilha, latão
em fôlha. latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, amalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parciaknente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para solda. niquel. zinco
Termo a.° 647.701, de 25-6-1964
Cadinho Aços Finos Ltda
São Paulo

Novembro de 1964 3957roi. jogos de lingerie, faquetas,laqués,
luvas, ligas, lenços, mantos, melas,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelariam,
peugas, ponches, polainas, pijamas. In.
nhos, • perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudor,
suspensórios, saidas de banho. sandálias,
sueteres, ahorts, sungas, atolas ou sladca.
Euler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, ko
ddos para confecções em geral. para
tapeçarias e para artigos de ‘an.st e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim.
casemiras, fazendas e tec.dos da
lã em peças, juta, jersey, linha nyloa,
paco-paco, percaline, ramt, rayon. seda
natural, tecidos plásticos, tecidos ima
permeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Térmo n.o 647.704, de 25-6-1961
"TECA" — Exportadora e
Importadora Ltda.
São Paulo

EXPORTAi0a\
IMPORTAI:013A una.,

-'-,CA"

-

•
Nome. Comercial

Térreo n.° 647.705, de 25-6-1964
Ma Domingos Martins Neto
São Paulo

SUP ER WN.AR

Indústria Brasileira, 1
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Classe 5
Aço cal bruto, aço preparado, aço
Classe 32
doce, aço para tipos; aço fundido, aço Para distinguir: jornal erládico,
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço buição gratuita aos seus clientes e
refinado, bronze, bronze em bruto ou
fregueses
parcialmente trabalhado, bronze de
Térreo n. 9 647.706, de 25-.6-1964
manganês, bronze em pó, bronze. orn
Manoel da Luz Lir
barra, em fio, chumbo em bruto ou
São Paulo
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanha buuto ou
• g LIRA.
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
t.31i4atria Brasil.'
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável.
laminas de metal, lata em fôlha, latão
Classe 48
em fôlha, latão em chapas, latão em Para tastinguir: Pasta para tunpesa
vergalhões, ligas metálicas, Emalhas, das mãos, artigos de toucador e perfis'
magnésio, manganês, metais não trabasuarias em geral
lhados ou parciaknente trabalhados, meTêrmo n.9 647.707, de 25-6-1964
tais em massa, metais estampados,
-horatórios Toma Ltda.
metais p ara solda, nIquel. zinco
São Paulo
Térreas is. 647.702, e 647.703, de
25-6-1964
Indústria de Tecidos " jérsei-Brás" Ltda.
São Paulo

JERSJZ-BRA

Indmatria Brsaileirski

Indústria. Brasileirs..,

Classe 3
Classe .36
Um produto farmacêutico Indicado no
aventais, alparcatas, anáguas, musas, tratamento das tráqueo-bronquites, da
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
coqueluche e coadjuvante da asma
Para distinguir: Artigos de vestuários
Têrmo as' 647.708, de 25-6-1964
botas, botinas, blusões, boinas, babaLaboratório Espectfarma S. A.
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara
São Paulo
Pneu, casacão, coletes, capas, chatas,
cachecois, calçados, chapéus.' cintos,
PRORROGAÇÃO
cintas, combinações. carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças, calções caigra, camisas, camisolas, camisetas,
DEPOCILINA . .
cuecas, ceravas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos., cluzelos, daminós, acharpes. fantasias fardas para militares, coClasse 3
it ” ribiAtic3 •
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor-

"://

~NO Crinein — (teglo 111)'

U95 Téro-retra ;
Termo a.° 647.709, de 214-4961
Laboratório apecitarma S. 411*
São Paulo

Termo a* 647.714, de 354.1961
Novecffidesicks Laboratórios
sia Paulo

ackvembro de '1964

Timo a.° 610.72), de 25-6-1961
Indústria de Calçados infanta Lida.
Rie Grande do Su,

::PRORROiAÇÃO:

STRFPTO(L—ÓW
Classe 3
P.:par...cio para comnate às infecções
par germJs
rurnio n 647.7, 10. de 25-64964
Laboratórios S. A.
São Paulo

•P1,ORROGAÇA(1

Indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farniaerutico indicado
como anti-nlcera

Classe 36
Cals .:. las

Têm.) n. o 647.716, de 25-6-1964
Luiz Simões
Sflo Paulo

Termo n.* 647.722, de 25-6-1964
(Prorrogaçao)
Cervejaria Palerma Lula
Minas Gerais

R t.; BR A - NEUR
. Imbuas L. Ia

•PRORROG4ri0

111

Classe. 3
Para d:stinguir um pr .:pirado farmaétnico, indicado no tratamento
antianentico
Termo a.° 647.711, de 25-6-1964
A Novaquinaica Laboratórios S. A.
São Paulo
PRORROGAÇÃO

7:8111,050.
Classe 41
Farinha alimentMia
Tèrmo ri.* 647.712. de 25-6-1964
Instituto Sáro-Hormoterapico Nacional
S. A. -ISON"
São Paulo

PRORROGAÇÃO
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Indústria Brasileira

1INSTITUTO POLITÉCNICO
MAGISTRAL
Classe 33
•
Titulo de Estabelecimento

Classe 42
Para cu.stinguir Aguarflentes.
vos anis. bitter. brandy. conhaque. cerTermo n.° 647.717, de 25-6-1964
Barreto-Keller Indústrias Elétricas Laia vejas feraet. genebra. gin. katuel. ligovejas fernet, genebra, gin. ktunel, lieo
São Paulo
res. nectar. punch. pitupermint. rhuen.
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermedi. vinhos espumantes, vinhos gui nados. whisky

BK--DUR
IND. BRASILEIRA

Termos n" 647.724 e 647.725, de
25-6-1964
Giuseppa Vanosst

MD. BRASILEIRA

Indústria Brasileira
Classe 3

Uns preparado farmacêutico indicado

PARADIZE

INDÚSTRIA 13RASILEIRN,

no tratamento das heatitea, heatose e
Intoxicações

Classe 41
Biscoitos, dóceis em pasta e cristalizadas, massas alimentícias

Termo a.* 647.715, de 25-6-1964

TIrmo a.° 647.720, de 25-6-1964
Fabrica de Mas Paradise Limitada

A Novaquirnica Laboratórios S. A.
São Pardo

Estado do Rio

'FÁBRICA DE DOO_
Indústria Brasileira
Classe 3
Atakiésicof anti-reumático e
• .antipiratie. • à. i a e

Fábrica de Auto Peças

Tre-faci a.* 647.718, de 25-6-1964
Rolf R. Lehrnann
São Paulo

PROGRAF

-

Rio Grande do Sul

SUL LTDA.'

Classe 3
Esta marca pode variar em côres e dimensões e serve para distinguir e assinalar um produto farmacêutico indicado como tónico aperiante, nos estados
de depressão
Classe 1
Termo n. 9 . 647.713, de 25-6-1964
rara distinguir tintas e solventesLaboratório Farmaquion Ltda.
São Paulo
Trino n.* 847.719, de 25-6-1964
Fabrica de Dóces Paradise Limitada
PRORROGAM)
Estado do Rio

VESITION111

—
Termo n.° 647.723. de 25-6-1964
144 hrica de Auto Peças Sul

Classe 11
Para diatinguir parafusos, porcas,
. rebites, arruelas e pregos

•0 -

amoamewsosommosoofflumealeamme•
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COCOTY
indástria Brasileira

Classe 41

Nome, Conaerdal
.

Nome Comercial

XOFR
indústria BrasileiraClasse 43
Aguas gasosa*, naturais ou artificiais,

;.5A

attios, aparelhos para anúncios inc
nieos, aparelhos aquecedores e me
dores, aparelhos cromográlleos. ap
lhos de barbear elétricos, aparelhos s
pirar/ores e medidores de distanci4.
aparelhos para purificar ÚgIMS,. aparet.'";
lhos de sinais lampejantes, aparelh4
reguladores de gás. aparelhos de grilS:
vrnoplastm. aparelhos didáticos. par4
a
ho cinamatográfku.s. aparelhos au
teáticos para acender e regui.tr
aparelho nara separar caie. apa-elii
p; ra aquecer eddic!os, a p arelhos par
s perim entar drenos. aparelhos
destruir insetos, aparelhos de
przellios pulverizadores. apare . 'ios ra
aquetienento de água. aparelhos g'
dores ..:etro-quitnicos. aparelhos p
recepção e reprodução de sons e so
at.tornalicos
apare:h rs. paro espremer frui
e legumes. ap a relhos de alta tens"
aperra-1..s de ...rotação contra af....dent
de operarias. aparelhos abadares
Ni--arnentas
relhos distribuidores
• ao e de de,intetantes 'para in3t
•õrs sanitlei p s. aparelhos esteriliza
-es, a parelhos gazei ti cadores. si parrih
ana e. ses. aparelhos aria-e .dos
aparelhas r
.. farelhos
p ' . adores estabil 2Pdores da presa
e cc !Ir
de g€4,v......e.jegã l:,. 1;im.oherexe
s a rea
.''os para salvamento e para sinalizy
.lto. apa r e hos pari escampristas. via/
r. elhos fiai:: limpar Vidros, apare'
rara combater formigas e outras ar
guri. aparelhos automáticos a c ian.id
pe l a Introdução de moedas, aparelh
ispergidores. aparelhos e instrument
le cálculo, aparelhos para observaç
semlicas. aparelhos termostatos. arit
ntenetros, aspiradores de p5, acrõen
troa, acendedores elétricos, alto Ia

tes. aplicadores elétricas, antenas,
terias de acumuladores, baterias, ba
ças comuna e elétricas, barómetros,
ráculos. bitolas, bobinas, bobinas e

tricas (esteta para fins Curativos
botões de campainhas elétricas,

medidoras. bússolas, baterias elétri
bules elétricos, buzinas, buzinas
bicicletas. caixa de descarga, c.âniat
frigorificas e fotográficas, chassis
rádios, chaves elétricas, chaves. c
painhas. cinernat6grafos, ermatanet
cronagrafos, • combustores de gla.
metros. cristais de rádio, conde
res. comutadores, cortadeiras para
grafias. chaves de alavanca& cisa
automáticaa, capacitares de bloq
capacitores eletrolittem calibrador
consvr . ..adeiras para peixes e carne
eaceradeiras elétricas, escalas para
cros. estufas. engenho de assar car
encora/odes de cabelo elétrico. em
~eitos. esticadores de luvás, espelho'

caldo de cana. estilos de frutas: gua.
rani. refrescos, refrigerantes: soda.
xaropes para refrescai
Classe 42
Para distinguir: 'Aguardente, bifar, code plástico para eletricidade, esterilizri;
nhaque, gin. licor, visho, !eructe, ver. dores.
monte. anisete, rum, uísque, vinho de trama extintores de incêndio, ferros cL ç.
passar e engomar, ferro
meia, vinho quinado vinhos espuman- soldar de
eletrtco, filtros e aparelhos
tes, vinhos licores e cerveja
trantes. filtros para óleos, filmes falte
Tdrmo ni 647.726, de 254-1964
Indústria, Comércio • Representações
13agul Ltda.
Rio Grande do Sul

Baqui
1 -46stria

Brasildaree

Clara*

Para astingulr: Abajour, acumuladores,
atetintlimetros, amortecedores de Mio
e frecitiaaciet, isaemeenitros, aparelhos
de televisão, aparelhos de Wit condicionado, aparelhos para duarinagio. inchssive 08 t considerada. arménios de vet.

dos, fogões, fogareiros elétricos. fuste
veia, filmes revelados. faróis =ao scia"
sórios de veículos para sinalização ,"

para iluminação em geral, termas elf

tricas. fervedores, frigorificas lotem&
trtaa, fios elétricos, filtros de interferend
ela. fonógrafos, garrafas térmicas. grid
sómetros. geladeiras, globos para 1.5m.padas, globos para lanternas, g1ob4

terrestres para ensino, gravadores
sons, holofotes, hidréunetroe. Incubado»
rei, indicadores de vácuo, inalrarbentoe
de alarme, interruptores, isoladores. !aos.
padas adi. lamparinas, lactOsnetros. liatia, tiquidificadores, lanternas mágicas*
lanternas de pilhas, limpadores de
rabeiras, luzes tia:eiras para veku •
Toadas. maçaricos de soldar. caldear
cortar, magnete:, marcadores de pe
gene, medidores, medidbies ; eléb
eal«.ose/n;ioa. calstreadeirea, • mfaU.

a
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falantes. mostradores para ta" rol,e1OfentS, máscaras contra gases; salerohidras, nivela, óculos, objetivas tont:Mica& pilhas elétricas. podar:cetros.
Nvititnetros, pinas • tomadas, panela
de pressa°, pilhas sécas elétricas para
transistores, pistolas de pintura, pingá.
peneis de carros. quadros
res. pick-ups, para-raios, propulsores,
qiirimactores de óleo. quadrantes e sextantes para observações astronómica.
refrigeradores, rádios transistorizados,
refletores reostatos. relógios de ponto.
de pulso, de bolso, de parede, despertadoles, contadores e inedidores de quantidade e volume, radiadores, rádios. retentores de graxa e óleo, receptores.
regadores aetomáticos, registros para
vapor, gás. agita e outros liquideis guandu no considerados partes de máqpinas,
reatores para luz fluorescentes, refrigeração domestica e industrial, registra.
Cores. resisténclas elétricas, reles. sorveteiras, sorveteiras elétricas caseiras
soquetes, sinaleiros, sereias de alarme.
soldadores elétricos, toca-discos, tomadas e interruptores elétricos. torneiras
*Lhos acústicos termemetros para observação meteorológica. telescópios. tricôaterros. televisáo. taximetro, torraciores
de cereais, trenas, transformadores, telefones. tostadeiras. telégrafos, tripés
para fotografias, válvulas para rádios,
válvulas de descarga, válvulas de reduçao, vacuõmetros, válvulas elétricas
de vácuo. ventiladores
Termo tu* 647.727, de 25-6-1964
/0.4.má Incorporações e Representações
Limitada
Riu Grande do SrI

MAUA
IndústrTa Brasileira
Classe 50
Pisa distinguir: Impressos para uso em:
ebequee duplicatas, envelopes, (aturas,
imos promissórias, papel de corr e:MoaOficia e recibos. impressos em cartatea
placas, tabuletas e veiculos, bilhete.
impressos
"riamo n.° 647.728, de 25-6-1964
(Prorrogação)
Vias lkon A. G
Alemanha
PRORROGACA

40VIKON
Classe a
fera d stinguir: Aerómetros. ano:dometros; aparelhos para analisar alimentos;

aparelhos elétro-técnicos, físicos, fotográficos, geodésicos, Isotérmicos. micro-
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mediara de tempo; medidores de watt*
hora: microscópios; microspectoscópios;

maa6culos; alvela, alvela de mercúrio;
objetivas fotográficas, objetivas oculares, óculos; óculos de alcance; ocilógralos; oftalmoscópios; oftalrahmetros: op~atros; pés para cãmaras fotográficas; periscópios; piroscópios; planimetros; planómetros; pluvõmetros, pateado:metros; polarimetros; quadrantes astronómicos; quadrantes polares; quadrantes maritimos; quadrantes solares;
quadrantes verticais; refractômetros; réguas corred ças; réguas graduadas; régcas métricas; réguas de cálculo; sacasinistros; sextantes; teodolitos; telescópios: telescópios de inversão; telèmetroa; termostatos; termômetros
—
Termo u.0 647.729, de 25-6-19e4
Produtos Rialva Ltda.
Estado do R.o

Térmoa na. 647.732 a 617.734, de

2541961 •

Companhia de Calçados "DM'

Guanabara

Indústria Brasileira

Classe 35
Couros e peles preparadas ou ano, camurças, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de coaroa, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, caPas Para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos guarnições de coara para
automóveis. guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-niqueis, pastas, pulseiras
de, couro. rédeas. selins. sacos para viagem. sacolas, saltos. solas e solados.
tirantes para arreios e valises
I
•
Classe 36 •
1i Para distinvir: Artigos de vestuário,
e impas teime em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas. anáguas. blusas,
notas, botinas. blusões. boinas, baaadouros. bonés, capacetes, cartolas. carapisos, casação. coletes, capas. chales
zacheeols, calçados, chapéus. cintos
amas. combisações.- carpinhos, cateas.
ie senhoras e de crianças, calções. cal
ças. camisas.' camisolas. camlsetas,
Classe 41
Biscoitos
cuecas. ceroulas, colarinhos. eueiroS,
MUI& casacos, chinelos, dominós. echarTênno a.° 647.730, de 25-6-1964
peie fantasias. fardas para militares, co(Prorrogação
legiais. fraldas, galochas, gravatas, gorDaimier Benz Aktiengesellschaft
ros, fogos de 'lngerie. laquetas. lam-ia.
I lusas, ligas, lenços, manhas, melas.
Alemanha
maiôs. mantas, mandriao. manilhas. paletós. palas, penhoar. pulover. palatinas,
n • PRORROGAÇÃO
oeugas. ponches, polainas, P i lam& Pu
-nhos.periagum:c,/os
rolo de chambre. roupa°. sobretudos.
amasses, %horta. sungas, atolas ou slacks.
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni.
lormes e vestidos
Clame 39
Para distinguir: Artefatos de borracha.
Clame 47
borracha, artefatos de borracha para
Oitos de qualquer espécie para iltual. veiculo& artefatos de borracha 12$0 inseção. ~cimento • lubrilicaçao. Pe. dult/os em matas classes:. Arruelas, artrata refinado. semi-refinada e ala golas. amortecedores. assentos para esadindo, com eu sem a mistura de deitas, borrachas para arda batentes de
óleos minerais. animais ou Ire:lactai/h cofre. buchas de estabilizados, buchas,
pira a iluminação, equedmento, Lb& buchas para luraelo, batente de porta.
MOI* ou combustao. e graxas. Pra batente de chassis, bicos para mamadal.
Moa e óleos combustivais proveni- ta& braçadeiras, bocais, bases para teentes de petróleo
lefones, borrachas para carrinhos indus.
Ciais, borracha para amortecedores.
Termo a.° 647.731. de 25-6-1964
bainhas de borracha para rédeas. cochian
(Prorrogaçao)
de motor. ~aras de ar, chupetas corWWteni Pryra-Werke Kommandit
dões atassiç,os de borracha cabos para
Gesellschaft
ferramentas, chuveiros, calços de borracha, chapas e centro* de mesa. corAlemanha
das de borracha. cápsulas de borracha
para centro de mesa. calços da banacha para máquina& copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras.
discos de mesa, descanso para pratos.

[12, EULER
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encostos, êmbolos, esguichos, estrados.
Meiam aparelhou ozonizadorest aPa-,
esponjas de borracha em quebrajacta
retro* de projeçao; aparelhos retificapara
floa de borracha liam
na de energia elétrica; aparelhos parai
de borracha, guarnições para
reveladio; aparelhos de contras; apermóveis, guarnições de borracha para
tai:astros; cinematógrafos; cromatoscóautomóveis, guarnições para veiculo.
pios; danaras fotográficas; co/olmetros:
lancheiras para escolarea laminas de
barómetros; binóculos; bússolas; dia.
borradm para degraus, listai da borra,
fragmas fotográ gicos; estéreo-comparadia para janelas a para porta" kaçais
Abras: estereoscóppica; fotômetros, leride borracha. manopla*, =canana Ptc•
am lentes de contato; luchnetros; lupas,
teares para para-tamaa pecadores de
aastraussioe; medidores quilométricos;
para-choques, pedal de acelerador. pe.
medidores totalizadora:a medidores &ldal da partida, peru pata bailam
ila» medidores. de gasolina; medidoras
iltatialma, pammalticos, ponteia do bes.
emilaciaat medidores de efetriddadei
Ouse tf
mela para bengalas, a maleta& radas
~dores de fator potência; medidoreatalp, pata cortas,
*
par* mudou, toados, revestimentos de
de profundidade; medidores de mango; paplit, méis para embetee, Rumos borracha, rodas de ?borracha para , mó-

Aovembro de 1964 3952 ,k
dlerÁ
vela sanfonas de vticum =portei'
motor, sapatas do pedal de breque,

~baio e Isoladores, suportes.'
pneumáticos, suportes de r.ámbio,
fonas de partida. saltos. solar e
de borracha, surdinas de borracha
aplicaçáo aos fios telegráficos e
rama travadorea de porta. tilda
tubos. tampas de borracha kara coa
gotas, tinas de borracha para eiaboraç

de substancias quimicas ----;
n•
n.9 647.735, de 25-6-1961
João Xavier Neto
Sao Paulo
TRIO PAJEó

End

•Brasileirt.

Classe 8
Cascos gravados
Termos as, 647.736 a 647.7-W, ria
75-6-1964
Irmaos Sebo 6 Cia. f,tch.
São Paulo

LOJAS BEBA
Ind.Brasilelra
8
Para distinguir: Aparelhos de p‘S. aptls

relhos de ar ret-igerolo. aanecedorei;
abat-lours. alto-‘alantes • antenas.
terias, bus nas. hArer.1:tros chuveirl
elétricos, bobinas. conjensrdores. cha
ves automáttcas .0:nu:adores. chicote:À
para automóveis, e.zbes . e codutores
tricoà. diala, chaN.es de tomadas cá.
criadores enceradei sas. espremedores elétricos, fogões, miNej'Ellas fotográficas,
fusiveis„ geladeiras ir.terruptores,
/adores, aparelhos de interconnim, ação,
liquilificadores. limpada.-es de pArabrisa,
luzes. broeira. para veieulos. Link:mas,
e mostradores, microfones, manômetros,
pane/as elétricas, aparelhos .de refrige.
ração, rádios, refletores, sor v cte rias,
aparelhos de televisso. valvulas voiti.
metros e velas elétricas
Classe 9 f
Para distinguir: Aba udores de som,
scordeons, altos, arcos de v.olinos, atk
sovios. bandolins, ban!os, baterias, bihintbaus. bombos, bombardinos. boquilhas. cerres, clarones. concertinas,
:lacte& rantra-baixos, cornetões, cornetas, cornetins, coruets. cu ca& iagorea
flautas flautins. guitarras, pandeiros,
harmônicas, harpas. liras, órgãos.p
aos. pianolas, violinos, pi fanas, rabe..
sko, taistães. Impanos, trombones, troas..
pas. violas, violoncelos e violões
Classe 21
Para distinguir; Veiculas e suas partes
Integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, braços.
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas. calai.
nbonetes„ carroa ambulantes. caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores. carros, carroças, carocerias, chassis, chapas cir.
calares para veiculas, ccbos de velculos
carrinhos pana máquinas de es.:rcver
corrediços, para veiculo& direção. desti,
Magras, estribos, escadas rolaitis. 4,1elardorea para passageiras e para carga,
engates para. carros, eixos de diredilie
freios, fronteiras para veiculas. guias
locosnotivas, butchas, motociclos, mofas,
Motoeiclétaz, motocargas, moto furgões.
manivdes, =vim, :Inibiu, para-choques,
para4amaa para-brims, pedais, pontões.
rodai para bicicletas, ralos para bicicletas, reboques. ,rachadores para veictdos,

z

a
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rajaa para veiculas salina, triciclos, ti- nes, man6metros. pandas elétricas, apa- prensas hidráulicas, martelo. mecânicos aventais, a'parcatas, anáguas, blusa;
rantes para veiculo* vagões, velocipe- relhos de. refrigeração, rádios, refleti> e máquinas Ornadoras, máquinas opera- botas, botinas, blusões, boinas, babaciss vareta/ de controle do afogasJor e res, sorveterias, aparelhos de televisão trizes, rota tivai ou cortadoras para usi- douros, bonés, capacetes. cartolas, caraaselaradae, tróleis. troleibus, varate de válvulas, voltímetros e velas elétrica* nar ferro, aço e bronze, máquinas, para paças, c.asaaão. coletes, capas, chalea,
indústrias de tecidos, teares. urdideiras, (-achacais, calçados, chapais, cintos,
Classe 9
carros, toletes para carros
Abafadores de som, acordeoas, altos. encanatórias espuladeiras, torcedeiras, costas, combinações, carpinhos. calças,
Classe 6
Para distiaguir: Máquinas e partes de arcos de violino, assovios, bandolins. meadeins rolos e roletas, brunidores de senhoras e de crianças calções. caltuaquinas para todos os fins industriais: banias, baterias, birimbaus, bombordi para cereais. máquinas para fabricar ças, camisas, camisolas, camisetas,
NISauinaa de rosquear, terras mecani- nos, bombos, boquilhas, caries, clarones. papel e macasinas de Impressão. o:Unamos cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
satas, casacos, chinelos, dominós, achar_e receptáculos
cas. motores elétricos, alternadores,
concertinas, contra-baixos, cornetõea
__
pes fantasias, fardas para militares, cos
ramentas e placas para tornos. gera- cornetas, cometias, cultas, fagotes.
rênnu nsa 6-17.746, de 25-6-1964
leaiais, fraldas, galochas, gravatas, gordares. plaissas, máquinas de furar e cen- flautas, flautins, guitarras harmónica&
lanãos Kuzniec 6 Cia.
ros, fogos de litigaria faqueias. lacicés,
trar tornos mecaniCO3, prensas mecâni- harpas, liras, órgãos, pandeiros, piaSão Paula
luvas, ligas, lenços. inantõs. meias,
cas máquinas amassadeiras, misturados nos, pitanos. rabecão, saxofones, tammaiôs. mantas, mandrião. manilhas, pa-de barro, máquina compressora. máqui- bores tamborins tantães, ompanos, trona
letós, palas, penhoar, pulover. palatinas.
copnstruçfío
e
casuarnas °datadas na
USK AC
banes, trompas, violas, violoncelos c
peugas, ponches, polainas,. pijamas. pu,
vação de estradas, mineração, corte de
violões
nhos, perneiras, quisncmos, regalo'
madeira, movimento de terra, carretas
robe de chambre, roupão, sobretudo&
Classe 21
e outros itas industriais,.elevadora, másuspensórios, saldas de banho, sandálias
quinas deautipalhadorati, descascadoras, Pa r a distinguir: Veículos e suas partes
Classe 36
ensaeadores, baunidoras. classificadoras, integrantes: Aros para bibicletas, auto- Para distinguir: Artigos de vesti:á:to, sue-teres, shorts, sungas, stolas ou siados
tu.er, toucas, turbantes, ternos, uni
móveis,
auto-caminhões,
aviões,
amor5 entiladorai, moinhos para cereais,
e roupas feitas em geral: Agasalhos
formes e vestidos
maquinas aecadoras, trituradoras, pul- tevedores, alavancas de câmbio, braços, aventais, alparcatas. anáguas, olusas,
verszalorai, Frema polarizes, tranchas. breques, braços para veículos, bicicle- toras, botinas, blusões, boinas, baba.
Tèrino a.° 647.749, de 25-6-1964
tesouras aseciltnicas, tugias. máquinas de tas. carrinhos de mão e carretas, cama doutos, bonés, capacetes cartolas, caraIrmãos Kuzniec El c.abrir chavetas. tnarteletes, ventiladores, nbonetes„ carros ambulantes, caminhões puças, casação, coletes, capas, chatas
São Paule
exaustora para forjas, bombas centrí- carros, tratores, carros-berços, carros- cachecols, .calçados, chapéus, cintos
fugas, rotativas. de des/ocamento e a tanques, carros-irrigadores, carros, car- cintas, combinações, carpinhos, calças
SKÂ
pistão para todos os fins, arietes, cal- roças, carocerias, chassis, chapas cir- de senhoras e de crianças, calções. caldeiras e turbinas, injetores para cal- culares para veiculas, cabos de veículos ças. Caul tsa.., cards.oras, camisetas
lndástria Brasileiri
deiras, válvulas e'transportadores au- carrinhos para máquinas de escreve: cuecas, ceroulas colarinhos, cueiros,
tomáticos de alta e baixa pressão, corrediços, para veiculo direção, desli- saias, casacos, chiados, dominós, achai?.
prensas hidráulicas, martelos mecânicos gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- per, fantasias, farda,, para militares, aoClasse 36
e máquinas amadoras, máquinas opera. vadores para passageiros e para carga, 'agiam, fraldas, galochas, gravatas, gortrizes, rotatNas ou cortadoras para usi- engates para carros, eixos de direção, ros. fogos de !ingeria, jaquetas, lances, Para distinguir: Artigos da. Na:atuário&
nar ferro, aço e bronze, máquinas siara lados, tronteiras para veículos, gaidSc lavas, ligas, lenços: manten, meias, e roupas feitas em geral: Agasalhos,
indústrias de tecidos, teares, urdideiras, locomotivas, lanchas, motociclos, molas maiôs, mantas, mandrião, manilhas, pa- aventais, alparcatas, anáguas. blusas,
encanatóriaa espuladeiras, torcedelras, motocicleta& motocargas, moto furgões letós, palas, penhoar, pulavas, palatinas. botas, botinas, blusões,- boinas, babameadeiras. rolos e roletas, brunidores manivelas, navios, ónibus, "para-choques pragas, ponches. polainas, pilamas, pu. douros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
para cereais, máquinas para fabricar para-lamas, para-brisas, pedais, pantões nhos, perneiras, quanonos, regalos, atiças, casação, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
papal e máquinas de impressão dínamor rodas para bicicletas, raios para bicicle
robe de chambre, roupão, sobretudos, cintas, combinações, carpinhos, calças,
e receptáculos
tas, reboques, radiadores para veiculas sw teres, shorts, sungas, stolas ou s/acks, de senhoras e de crianças, calções, calClasse 40
rodas para veiculas, selins, tricides, ti- tufar, toucas, turbantes,. ternos, uni- ças camisas, camisolas, camisetas,
Moveis em gensi de metal, vid ro, de rantes para veiculas vagões, veloclpeformes e vestidos
cuesas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
aça madeira. esto:ados ou não, inclu- des, varetas de aositrole do afogador e
saias, casacos, chinelos, docainós, achara
Termo n.° 647.747, de 2516-1964
sive móveis ara escritórios: Armários, acelerador, tróleis trOleibus, varaes de
pes,
fantasias, fardas para militares, coa
Irmãos
Kuzniec
6
Cia..
armários para banheiro e para roupas
carros, toletes para carros
tegials. fraldas, galochas, gravatas, gorusadas, ahno‘adas, acolchoados para
Sào Paulo
Classe 40
ros, jogos de lingerie, jaquetas. tamis,
móvejs, bancos, balcões,, banquetas, Para distinguir móveis em geral de meluvas, ligas, lenços,- mantõs, meias,
ba ndeias, domiciliares, berços, biombos, tais, vidro ou madeira, estofados ou não.
maiôs, mantas, mandrião, marulhas, pa....s.daisas,• carrinhos para chá e cata armários, almofadas, acolchoados, para
letós, pala.s, penhoar, pulover, palatinas,
conjuntos para dormitórios, conjuntos móveis, bancos balcões, banquetas, ber Inaustria Brasileira peugas, ponches, polainas, pijamas, po,
para sala de Jantar e . saia de visitas. ços, biombos, cadeiras, conjuntos para
abas, perneiras, guiamos, regalos,
conjuntos para terraços, jardim e . praia. sala de jantar e de visitas, conj . Iras
robe de chambre, roupão: sobretudos,
Classe 36
conjuntos de armários e gabinetes para para terraços, jardim e praia, camas.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
copa e 'coroinha, camas, cabides, cadefras cabides, caixas de rádios, colchões, dis. Para distinguir: Artigos de vestuários
suciares, shorts, sungas. stolas ou alada,
giratór.as, cadeiras de balanço, caixa pensas, conjuntos de armários e gabi- e roupas feitas em geral: Agasalhos. aleis toucas, turbantes, ternos, uniaventais,
alparcatas,
anáguas,
blusas.
de rádios, cola-Mss, colchões de molas netes para copa e cozinha, divisões, diformes e vestidos
dispensas divisões, diváns, discotecas, vans, discotecas de madeira, espregua botas, botinas, blusões, boinas, babads madeira, es preg uiçadeiras, escrivani- çadeiras, escrivaninhas, estantes, guar- douros, bonés, capacetes, cartolas, caraTermo n-0 647.750, de 25-6-1964
nhas estantes, guarda-roiipas, mesas. da-roupas, mesas, mesinhas para Má- puças, casação, coletes, capas, chalea
Tremetal — Trefilação de Metais
mesinhas, ?amanhas para rádio, ttateai- quinas de escrever, mesinhas, móveis' cacecols, calçados, chapéus, cintos.
Limitada
cintas,
•combinações,
corpinhos,
calças,
aso. mesinhas para televisão, molduras para fonógrafos, molduras para quaSão Paulr,
de
senhoras
e
de
crianças,
calções.
calpara quadros, porta-retratos. Poltronas
dros, porta retratos, poltronas, pratelei- ças, camisas, camisolas, camisetas,
.,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéu, qfás, eofás-camas, travesseiros e ras, porta chapéus, vitrines e traves- cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
salsas
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.TREKETATI
vitrines
Classe 6
part. fantasias, fardas Para militares, co
Ti•mos ag. 647.741 a 647 745 4e Para distinguir: Máquinas e partes de !caiais, fraldas, galochas, gravatas, gor
máquinas para todos os fins industriais: ros. jogos de lingerie, jaquetas, lacirke andaetria Brasileit,
25-6-1964 Clame 5
.
Máquinas de rosquear. serras mecâni- lavas, ligas, lenços, mantas, meias.
Irmãos 'Salsa '5 Cia. fada
sarnentas e placas para tornos, gera- maios. mantas. mandrião, mantlhas. pa- Ai.o em bruto, aço preparado, aço doca
S .a: Paulo
dores, plainas, máquinas de lutas e cen- letós. palas, penhaar, pulover. pelerinas, aço para tipos, aço fundido. aço partrar, tornos mecânicos, prensas mecâni- peugas, ponches, polainas, pijamas, pu. cialmente trabalhado, aço polido. aço
CREDI SEBA
cas. máquinas, amassadeiras misturados abas, perneiras, guknonos, regalos, aço de vergalhões, oitavados, aço extra
de barro, máquina compressora, máqui- robe de chambre. roupão, sobretudos, doce fundido, aço laminado, aço abatido
Ind. Brasilelra
nas adatadas na coprI struCão e conser suspensórios, saldas de banho, sandálias, aço polido, aço em chapas e em %lhas,
de-vaçãodestr,min coe Meteres. aborta, sungas, atolas ou slacks, ligas de aço. ligas da alumiai°, meais
. Classe 8
Par, distinge*: Aparelhos de pó, apa madeira, movimento de terra. carretas sider, toucas, turbantes, ternos, uni- gamas de metais, metal &Wh-tacão. NI"
relhos de ar retrigerado, aquecedores. e outros fins Industriais, elevadora, máformes e vestidos
timósio. metal NINO, broase em verabat-jours. ako-falantes. antenas, bate- quinas desempalhadoras, descascadoras.
tem dumas 'de -zinco, chapas esta.
Urino
n.0
647.748,
de
25-6-1964
rias. batedetraa businas, bleasiantros, ensacadoras. brunidoras, classificadoras.
abadas, abatias pretas, metam para abaIrmãos
Kuzniec
e
Cia
chuveiros elétrkos, chavea, automáticas ventiladoras, moinhos para cereais.
maceiraa chumbos em bruto, em barras
São
Paulo
comutadores, cb cotes para automóveis, máquinas secadoras, trituradoras. ptdma bastá*a a em lençol. ligas de chumverizadoras.
fruas.
politrizes.
tranchas.
cabos e comlutorea elétricos, chaves de tesouras mecânicas, aptas. máquinas de
bo. ecrisre em barra, me chapem e es.
E
8
K
3
tomada. colIasadcres. enceradeiras. ex. abrir chavetas, marteletes, ventiladores, n
161haa, ferro. espelho, ferro estanho,
pretnedores. elétricos, fogões, fusivela, exaustores para tortas bombas centri.
em 1611ra ou não, estanho em f6lka em
máquinas futográNcas, fareSta. interrup- fugas, rotativas. de 41;4mm:reato e a In.ddettla Brasileira verguilhase em papel laminado. ligas
1 de enodo. ferro a carbono terço em
torra. geladetral. aparelhos da ~eco- Pistão Pari todos os uns. atletas, calmunkações, ilquidificadores, limisadoses deiras e turbinas, injetom para calbarra; chapas em vergalham) e em aClasse 36
Se parablisaa. luze. traseiras para vet. &iras, válvulas e transportadores au- Para distinguir: Artigos de vestuários lue, feno fuadidn em bruto e em dee.
cuba. lanemos, mostradores, ~rafo. tomáticos 4e alta e baixa pressão. e roupas feitas em geral: Agasalhas ¡ pai Mitmmtimadas ou não, ferre cuim.

Inchistria Brasileira
--
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résino a' 647.754. de 25.64964

kno buslaadlo. Mas da leito. ken

Hamílton Sbarra

aa" feras ataledvd, filhai de

ma bus ou ato, gamai pare tu*

FOde de *Po& lato. !atilo na iam

BOLSA DE
NOTICIAS

ia dispus ele verga/Uca MN de
metais nadais em berras. as dispas,
Na Mau e em aluam metais forjado*,

asada estampados, *Igual, solda comum, mondam tungsténio, :isco. gala corrugado liba ela chapas me
falhas e ligas de ~a

classe 32
Jornais, revistas, proglamas radiofônicos. programas de televisão
Termo n° 647.755. de 2.5-6-1964
Mead Johnson Endochimica Indústria
Farmacêutica S.A.
São Paulo

Timo n.9 647.751, de 25-6-1964
Bar e Restaurante Du Barryl Ltda.
Sio Pat.lo

le

BARRIL
haistria Brasileiraj
'4 '1

PRORRNACÃo

•

Novembro de

Nerbrek Indústria e Comércio Ltda. II
Pernambuco

PRORROGAÇÃG.
NEXATOX

ALDEOTA

• FLAMA,
•

•
Classe 31
Adesivo. de vedação. anéis para veda.
pio, argolas para vedação arruelas
para vedação; barracas d campanha,

betumes para vedação, buchae para ve.
dação. bujão (róiha para tarraxa); ca.
bom canaletas, cimento refratário para
revestimento de caldeiras, cordas, cordéis, cordões, correias de transmissão
de teida espécie: enxárcias, esferas para
Inação: Milhos para smarradlos, forros para vedação; lonas, lonas para
freios de velculos; man guiaras, massas
para vedação molas para vedação; rotina, Maneies para vedação (fim afio
medicinal), tesdas, tira para Maçaa.
tubos para vedação, tubulações par,
vedação; válvulas para vedação

C/asse 41
Açúcar
Temo n• 647.753, de '55.6-1964
Pa r e Rrstauranto Du
Sãt, Pai:i(

P.LIANOTEO
GENTRO.DE

C1:u,se 2
Um Ins.ttkida
Termo n° 647.757 . de 25 - 6 1964
Ama° juncreiro Ferwirn

'

Estado da

ira

Voneelingert:)laat N.V.

Haia nd.-

TRICARBAMIX
?

Classe 8
Aparelho para incinerier lixo, etc.
Termo o 647.7E6. de 25-6-1964
Otto John Veiga Diu.',ofer
Estado da Guanalrira

PEST
Case 8
Ap.:to:lho para incirierar txo. et:.
Tfrano a' 647.767, de 25-6-1964

Otto John Veiga Diu.Nofer
Estado da Guanabara

NEPTUNO
Classe 8
Ap.:rilho para Inciuerar Exo,

etc.

Termo n° 647.768 'de 25-6-1964
Otto John Veiga Duira.fer
Estado da Guanabnr,

VICTORIA
Claa3e 8

Aparelho para Incinerar hxo. etc.
Termo n° 647.769. de .254.1464
Otto jolui Veiga Mui!: Ife,
Estado da Z..1uana Nwr a

Ti GRI
Classe 8

Ap;:rilho para incilicrai liso. etc.

Têrmo n• 647.779. de 25 6.1964
Cakados Kilate S A. ladu-,tr:a
Conlérck
Rio Gra-1 , 1e :á. Sul

Fungicido.

Teneto n° 647 76 .i de 7544961
Patrick Vau Cle.noische
it.cten
Vondelinaenalaat N

TRITOFTOROL
Fungich l as. etc.

pRormoucÃo
KILAIE
Indústria Brasileira
0..3.S..? 36
Caika.fos

ais
Termo J 647 . 77! . de 2 -6 .1 j64
H.A .11. Representações de Materisio
de Construções Ltda.
Estado da Granabara

Worirla
•

=—

Nome ::.omercial

Termo s° 647.767. de 25-6.1964
Pabrlek Van Clutudsche Praia-teu

Termo rt9 647.7(A. de 25-6-1964
Van Cli?miscbc Prereorcti
manam ossaimanze Derhalsen . • Pabriek
Voirlefirtoenolaat n.v.

Wall"

MAM? EZETRONICA

Classe ?
Fungicidas. etc

INDUSTRIA DRASILEI rvi

Inddetria Breisileirâ

Estado da Guanabrua .

1

TRIFUNGOL

rnah. requeijões, sal, sagtm sardinhas, plantas medicinais, pedras em bruto.
sanduiches. salsichas salames. sopas ma- quebracho, raizes vegetais. resinas, re
latadas. sorvetes, sucos de tomates e de sinas nateu'ais, residuos. texteis, adido
frutas; torradas, tapioca. Limaram talha- seivas, talco eni bruto. Xisto. :dato
betuminoso e allicatO
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões.
Termo
n° 647.?56 de 75-6-1964
toudnho e vinagre
Agro-Lar Indústria r. Cotrêrcio •e
• Inseticida:. 5 A.
Termo n° 647 .752. de 25-6.1964
São Paulo
Rocha Aguiar S.A. Industr.:1. Comércio e Agticultura

3061

Tèrmo a* 647.758. de 2544966 I nano a* 647.765. de 25-6.19611
Perssodsco
4.
Otto John Veiga Duahufer -

Alcadotras, aletria, alho, aspargos.
ENDOCHINICÁ
açúcar, alimentos para aniMais, amido,
améndios, iuneixas amendoim, araruta.
Jobuson Engoenisdea
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei. Industria Parnacentlea ek4
moam banha, bacalhau, batatas, balas
Co
t Paulo
biscoitos,. bombons. bolachas, baunilha:
café em pó' e em grilo, camarão canela
Indústria nrasileira
em pau e em pó, cacau, carnes, chã,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho atm ede leite, cremes
Termo ri' 647.759. de 25-6.19tS4
Classe 4
alimentícios, croquetes, compotas can.1
Soc. Imaruiense de Produtos
gica. coalhada: castanha, cebola, condi. Substancias e produtos de origem aniAlimentícios Ltda.
mentos para alimentos. colorantem ' mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
chouriços. dendê. doces, doces de fru- t parcialmente preparados: Abrasivos em
Santa Catarina
tas, espinafre, emendas alimentares. em.' bruto, argila refratária, asfáltico em
padas, ervilhas, enxoval, extrato de to.' bruto, algodão em bruto, borracha em
bruto, bauxita, benjoim. breu. ~fora,
mate, kirinhas alinsenticiam favas,
•
cuia& flocos, farelo, fermentos, feijão.' caolho, chifres, ceras de plantas, ceras
.
I
da
carnauba
e
aricuri.
crina
as
secas.
naturais
e
cria
vegetais
Noa. frios, fis g
talhadas; glicose. goma de mancar, ger- de cavalo, crina tm geral, cortiça eia
Indústria Brasileira
duras, granulo', grão de bico, gelatina,' bruto, camas vegetais, espato, ervas
goiabada, geléia*, herva doce, hern! medicinais, extratos oleosos, estopas,
tAasse 41
enxofre, fólhas, 'abras vegetais, flores
mate, hortaliças. Lagostas, linguas,
condensado, leite em p& legumes em secam grafites, goma em bruto, gran'to Peixes, Crustáceos, Conservas de Peixes
conserva, lentilhas, linguiça, louro. mas.' em bruto, Ideselghur, liquidas de planTermo n° 647.761. de 75.6.1954
tas alimentícia& mariscos, manteiga. tas, late: em bruto ou parcialmente
Fabriek Vaia Cherniache Producten
g
licos
madeiminérios
met
insinrarem
prepanidoa.
Vondelingenniaat N. V.
-asa via/soam •apepiasem
Hol indd
s. de tomate, mel e melado, mate, mar ras em bruto ou parcialmente trabaaio para mingaus, molhos, molugem lhadas. em toras, serradas e aplainadas.
mostarda, mortadela, nós moscada. ace; mica, marmores em bruto, óxido de
ais; óleos comestiveis, ostras. ovas; ! manganea, óleos de cascas vegetais.
pilem palos, pralines, pimenta, pós para óleos em bruto ou parcialmente prepapudins, pickles, peixe', presuntos. pa- rados, plumbagina em bruto. pó de
eis petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins; moldagem para fundições, pedras btl.
queijos. rações balanceadas para ani- tildas, piche em bruto, pedra calcária.

19é4

.:,veis cal geral:

celinprd f venda. in- •

isive- de, material
irganizaçs. e lançamentu , de • em nr:...ra,

.TRIMANOC,

c!o curisl-tiçao

clubes, e tdific.u.õrs

a
Fungicidas. ett.

Classe-16
• Material para construção e sabirnos et
preitos

mrcet nrça-feira 3
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res. ~anui:lhos, nectar, p.perment
Termo n9 647.781, de 2541964
Tèreno no 6L787, de 25.64944
Laboratórios Branova S.A. Indaatrla
Laboratoire Le Bno S.Ã.
Ponches. rum, sucos de trutas com
Primas
Qtilenica e , Fanracéutics
álcool, vinhos, vodka 9 whisky
°obansen S.A.
•
São Paulo
São Pauld
Classe 43
311,„„, suazipaa
a
Para distinguir; águas minerais natarala ou artificial!, sifão, soda, água
tônica. refresaos gasosos ou aio, es.
aumantea ou aio, naturais ou artifiClasse 3
ciais, xaropes sem álcool para refres
Lha produto farmaclutico indicado
INDUSTRIA BRASILEIRA eis,
de frutas, flores e raizes, sentastratamento das infacçees hanorroldal‘
Classe 1
tes, Plantas, ou de essências, suco ou 1
Têrcao n° 647.790, de 2541964
extratc das mesmas naturais ou arttft. 1
Preparado farmacêutico
Classe 48
General Novilar S.A. Coméreica
tefrescos de limao, laranja. ta- 1 Têrmo n° 647.182. de 2561954
pis de toucador oara tingir cílios, so.
Indstria e hzportado
tancelhas, bigodes, líbios, pálpebras e marindo, guaraná, hortelã, abacaxi, Laboratórios Branova 0.A. Indasaria
Golos
•
ou
anua?,
groselha,
caiu
e
de
outras
a pele, onde necessária, para
Química e PanraautIca
plantas ou frutas e guaraná espumante
embelezai:lento
•
São * Paulo
'
Termo n9 647.7/6, de 254-1964
"-Termo a' 647.7 7 3 de 256-&964
Ema Flathan
Importadora :.'ity Ltda.
'
Estado do Rio de Janeiro
Eatado 'da Guanal. ara
647.772, de 25-649G4

al& Brasileiro de Lapas Frita
br,atrito

Dermatográfico

JECÓRBITOL-

GENERAL NONA S.

COMÉRCIO, INOOSTRN
E IMPORTAÇÃO

NEURIPLEX

_CITY
Classe r
Livros Pra geral

Classes 4142
Ti;10

13

Têrtno n° 647.774 de 25-6-1961
Marina Tinaco
Estado do Rx) da )aneiro

Termo n° 647.779. de 25-6-1964
Kadar Modas 'Ltaa.
Estado da Guanabara

Nome Comercial

Classe 3
Urino n9 647.792, de 25-6-1964
preparado farmacêutico
Bar, Café, Restaurante E:ariana Ltds,
Termo n° 647:782. de 2544961
Estado da Guan :bata
• Otacilio Rezende
Santa Catarina

PaCIRBPGAÇ.A0,
BINOU O TOME. .
fichfstria.Braiiis)irl

Indústria Brasileira
Classe 22
a,atinguir: Pios de a/goaao, ca•
nhamo, luta, IL ylon fios plásticos..
fiot de seda natural e rayon, para te'ulasse 30
celagem, are costura. tr cotagem e para
crochê. Pios e linhas de toda espade, Para distinguir: Artigos de vestuários
tos e linhar para pesca, linhadas de e toupas feitas em. geral: Agasaliros,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
para pesca
bctas, botinas, blusões, boinas, baba..
douras, bonés, capacetes, cartolas, cara.!
Tèrtno a 647. 7'76 de 23-6 194
puças, casação, coletes, capas, chataa
Arcadia Enguarharia Ltla
cachecols, calçados, chapéus, cintos,:
Fartado da Guanabaaa
cintas. combinações. caminhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. cal..
ças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
, saias, casacos, chinelos, dominós, achar• fantasias, fardas para militares, aofiegiais, fraldas, galochas, gravatas, gora
ros. logos de lingerie. faquetas, lagués,
Indústria Brasileira
luvas, ligas, lenços, mantõs, metas,
maiôs, mantas, mandrião. tnantlhas. paClasse 50
palas, penhoar, pulover, pele:Inas,
, Para distinguir: Artigos nâo incluiuos letós.
ponches, polainas. pilatnas. Pu.
em outras classes, a saber: etiquetas, peugas,
perneiras. quinionos. regalos.
envelopes. rlaxaos, faturas, notas e ira- nhos,
robe de chambre,
sobretudos,
pressos comerciais em geral, usados nas suspensórios, saldas roupno.
de banho, sandálias,;
atividades da requerente
st:ateres, shorts. sungas. atolas ou slacki,.
ttOer. toucas, turbantes, ternos, uniTérruos as. 647.777 e 6 47.778, de
formes e vestidos
25 de lunaa 3e 19C4
Irmãos Mendouça Isalástrla e
Terno n* 647.;80, de 25-64961
Comércio S. A .
PeraseNueo
Laboratórios Branova ' 5.A. Inclastria
Química e Pasme:atira

Classe 42
Aguarden,e
Tênno if 647.781, de 25-6-1964
Big Shot Restaurantes Modernos Ltda.
Estado .da Guanabara

teu('

aço

B1G SHOT
INDÜSTRIA BRAS1Ltm&
Classe 41
Refeições
•
Termo no 647.785, de 25-6-1961
G. M. Lopes 5 Cia.- Ltda.
Ceará

Arcádiá

:GAiBú

-Indústria i3ra8iiiIría,
Classe 42
gtsardente. ria z aperitivos. bagacea
batidas. brandi. hitter, cachaça. taras, cidra cootracire. extrato de ma/sementa& ternet: genebra. gengitiera • gha, girara. ktrsch. ,kununeL tico-

Cla ,se

Torrefaçbo Portuguesa.
Tarmo n9 647.789, de 25-6-1964
Pacheco Parreira sa Cia. Ltda.
Estado da Grtanabaaa
PRORROGÁCAO

4,crtuz4,

.`

?RAPE

Classe 41 • •
Café torra Ta. e molde

Nom. Ccenercial

•• n I

••
-.

Limitada
..'stao .1 CEr.nabara

PICAPE ~PINTO COELHO
AUTO PEGAS LTDA.

EH FIGOL

t

Classe 41
Substâncias alimenticias e seus preparados tais como sorvates, assados, stft:Vitt ligeiras, mece li ar, saladas, tu.chtiches, caldas para sa-vetes, cal-borro
guante, chocolates, cararn VJA, coalha.
das. camarões confeitados, crustáceos,
ché, camé, castanhas, conservas alknena
trelas, doces, frutas secas, frutas ent
calda, frutas crledlizadas, fruta em .
compota, gomas para mascar, geléias.
glacés, glicoses, gela.uras, flocos, extrato para doces, marmelada, mostarda,
mel, mariscos, moluscos molhos, margarinas. ostras, piava patês, pastilhas,
balas, pós para puzIlto pralloés, pães,
presuntéus, queijos, regueiles, sopas,
sucos de frutas, salsichas tortas, torrões,
torradas e tâmaras
Termo 139 647.792 de 25-6.1964
Picaria — Pinto C.a,ellto Auto Peças

Cl‘ •f.t 21
InsiqsIa
nono n° 647.793, de 25-649a
Picape --- Pinto Coelho Auto Peçal
Linattrda
Estado da Guanabara

São Pauto

Classe, 3
Preparado !armar:nitra,

CNDÚSTRIA 8RASR.EW
MARCA REGISTRADA

1
It

• 3

; '

•
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3963

remo n° 647;809, de 26-6-19a4
secadores de terra, tosadores de gra- ras, serrotes. tesouras, talhadeiras, for
Casam Pirata' S.A. emid:-C::u e •
ma, tratores agricolas. válvulas para quezas, torneiras, trinco.: urinóis, tubos,
Importaça
máquinas agrícolas '`
vasos e verrumas
S-ta P:vato
Classe a
Classe 21
Para darinauir Artigos e ' aparelhos Para distinguir: Veiculo; e suas partes
dana" e eletrônicos em geral apare/ integrantes: Aros para bac/mictas. autolhos e artigos para insta ; ações elétricas móveis. auto-caminhões, aviões. amot.
tallPsonssuto
e hidráulicas, conjuntos de peças óticas. tecedores, a:avancas de sambsa. hr4os
imanando diversos aparelhos de ótaa breques, braços para vínculos. Neide
Classe 3.3
astaiações eletricas e :magos elétricos e tas, carrinhos de mão e carretas. cuim
Expres,áo
_
—
eletrônicos para automóveis, aparelhos Maneies,, carros ambulantes, camaihõea
Tullio
•
carros.
tratores.
carros-berços,
carros
et'
647
. isl. de 240-a-19a
e acessorios de radio& aparelhos e maEatasao Rodoviária Sam Paulo faaa.
Nome
dorra, acendedores elétricos. acumulado tanques, carros-irrigadores, carros. car
São Paulo
regi elétricos apitos, aspiradores de pó. roças. carocerias, chassis, chapas eu
Térmo no 647 795. de 25-6-!964
trumentos didáticos, instrumentos de pre. culares para veiculos, acasos de veictams
Inducorte — Fera', e A. Ltda.
cisam instrumentos científicos, acende. carriiihos para máquinas de escreva
RoIorroty,
Estado da G ainabara
tadores de microscópios, agulhas para .corrediços, para. veiculos. direção, &sia
RSTAÇ.A0
antenas, amplificadores, anemometrom gadeiram estribos, escadas rolantes. ele
votrouna, se sio.
araperómetroa, assadeiras elétricas. adap/ vidores para passageiros e para carga,
engates
para
carros,
eixos
de
direção,
aquecedores, * abat-jours, alto-falantes.
PAUL°
fonografos, aquecedores de ambiente. freios, fronteiras para vindos madão
aparelhos de controle e medida, apare. locomotivas. lanchas, motociclos, moias
Classe 33
INDOSTRIA BRASILEIRA
lhos de expurgo utilizado na limpeza e motocicletas, motocargas, moto furgões
Titulo
manivelas,
navios,
ônibus,
para-choquei
desiatecçao de sestinam mictortos e para-lamas, para-brisas, pedais, pantões
Termo
na
647811,
de 26-6-1964
Ca:a/ • 5
outros toais, aparelhos de ligações paNa'oolteX Indústrias Textela Ltda.
t aibalhados
Mi tais parcial:nem:
ra banheiros, aparelhos de ar refrige- sodas para bicicletas, raios para biticle
Pardo
rado aparelhos de ar condicionado. tas. reboques, radiadores para veiculos.
Vamo n° 647.800, 4,C. 26-6-1964
rodas para velculoa, selin.s, tricicles, tiaparelhos
de
alta
tensão,
aparelhos
au.
Prorrogação
rantea para wiculos vagões. velocipm
tomáticos para descarga de água, api. des,
PIOU
.
João Perrone
varetas de aontrole do afogador e
relhos de ar refrigerado
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
Idiastria Braelleira
Sào P.ado
maasae ti
carros, toletes para carros
Para distinguir. Máquina:, e partes de
Térrno n° 647.806, de 26-6-1964
maquinas para toaos os ana induatrials.
Classe 36 .
Timm, Tansos° Marichno Ltda,
PRORROGAÇÃO
fugas. rotativas, de deslocamento e a
Paia dk+tinguir: Artigos de vestuários
Máquinas de rosquear: serras mecâniSão Pr ,1n
e roupas feitas em geral: Agasarhos.
cas, motores elétricos, alternadorem ler.
S. DA AJUJIA
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
ramentas
e
placas
para
tosuos,
gera;n dizetrie Brasileira •
botara botinas, blusões, boinas. babadores. plumas. máquinas de lurar e cenTUU AR
douros. bonés, capacetes, cartolas, caratrar, tornos mecânicos, prensas mecânipuças, casação, coletes, capas, chales,
cas, máquinas amassadeiras. misturadocachecol& calçados, chapéus, chatos.
Classe 46
Classe 33
cai adaptados na construção e consercintas, combinações. carpinhos, calças,
Para distinguir: Velas
Para
distinguir:
Exploração
do
turismo
vação de estradas, mineração, corte de
de senhoras e de crianças, calções, calmarítimo
Tarmos na. 647.801, a 647.805, de
madeira, movimento de terra, carretos
ças, camisas, camisolas, camisetas,
_
26 de junho de 1964
e outros fins industriais. elevadora. ma
Termo n° 647.507. dP 26-6 l0g4
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros.
Casas Pirani S.A. Comércio e
quinas desempalhadoras. descascnsioras,
saiam casacos, chinelo& dominó" acharCasas Pirani S.A. Comarca, e
Importação
len pasmam.
pas fantasias, fardas para militarei, COventiladoras, moinhos para cereais.
leglais. fraldas, galochas, gravatas, gormáquinas secadpras, .trituradoras pulSão Paulo
São Paulo
ros logos de brigaria. laquetas. leques, '
verizadoras.. freiras, polinizes, bainhas.
Luvas, ligas, lenços, manhas. melas,
tesouras mecânicas, tupis& máquinas de
maiôs. mantas, mandrião, mantlhas, paabrir chavetas. martelctes, ventiladores.
EQUIPBAZO
EQUIPRAZO,
letós, palas, penhoar, pulover. pelerinas,
exaustores para forjas, bombas centopeugas. ponches, polainas, pontas, pus:Ufa° para todos os fins. criares. calClasse 7
nhos, perneiras, quimonom regalos,
deiras e turbinas injetorss para calastamanas e utensilios para serem usa- deitam válvulas e transportadores aurobe de chambre, roupão, sobretudos,
Liasses
6
7
—
8
—
11
—
21
dos exclusivamente na agricultura e
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
Expressão
horticultura a saber: arados, abridores tomáticos de alta e bana pressão
sueteres, aborta, sungas. *tolas ou Mack'.
prensas
hidráulicas;
martelos
taccaruccia
de sulcos. adubadeiras. ancinhos me-'
Tétano n° 647.808, de 26-6-1964
Mar. toucas, turbantes, ternos, unicanicos e empilhadores combinados e máquinas limadoram máquinas operaSanta Lucia Cristais Ltda.
formes e vestidos
arrancadores rnecanicos para agricul trizes, rotativas ou cortadoras para usiSão "atilo
.
e
bronze,
máquinas
para
Termo
n°
647 . 812. de 26-6-1964
aço
nar
ferro,
tura, batedeiras para cereais, bombas
Forpel — Fornecedora de Pesas para
pear adcbar, ceifadeiraa, carpideira", Indústrias de tecidos; teares. urdideiras,
Tratores Ltda.
ce,fados para arroz, charruas para agri- encanatórias, espuladeiras. torcedeiras,
Sm- Paula
L ' A 31 I N . II 1
cultura. cultivadores. debulhadores. madeiras, rolos e roletas, brunidores
destocadorea. desentegradores. esmaga para Cereais, máquinas para fabricar
Inthietria Brasileira
dares:para a agricultaria. escarrifica
papel e máquinas para 'atuamo papel e
rem enchovadeiras, facas para máqui- máquinas de impressão elo:Imos e
PETRACZL•
nas a g ricoms, fe rradc iras. gadanhos,
receptáculos
ganas para arado, grades de discos
Classe 14
tneUtria Brasileira.
Classe 11
ou dentes, máquinas batedeiras para Perragcns e ferramentas de tôda espé- Amparais de vidro, bacias de vidro o,:
agricultura. máquinas inseticidas má- sie, cutelaria ein geral e outros artigo de cristal, balões de vidro, bastões de
quinas vaporizadoras. máquinas de le metal, a saber: alicates, alavancas vidro, bicos de vidro. buretas de vidro.
Classe 7
mungir. máquinas niveladoras de terra arruelas, argolas. aldravas. armações de cainhos e viro, caixas de vidro ou de
máquinas perfuradoras para 3 agricul- metal, abridores de lata, arame liso ou crstal, cálices da vidro ou de cristal Maquina, e utensílios para serem usa.,
tura. máquinas de plantar. motochar- farpado. madeiras, botijões brocas. bi• cadinhos de vidro, caixas de vidro ou dos exsitsivamente na agricultura 4
aorticultura a saber: arados. abridores
ruas, máquinas regadeiras. maquinas de
iberas de vidro ou de cristal conta-goroçar. de 'asnear. para sulfatar. de gomas, bajulas, bandejas, bacias. bal tas de vidro, copos de vidro ou de cris- de S&COR, a4ubadeiras. ancinhos me.
tonada de triturar, de esfarelar terra. des, bules. cadinhos. cadeados, castiçais tal cristalizadores de vidro, destilado. canicos e ettapilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para ugricul.
para irrigação. para matar larrnigas e colheres para pedreiros, correntes, ca.
outros insetos, para burrifar e pulveri- bides, chaves. cremones. chaves de pa- res de vidro, esferas de vidro, espátti- Ora. batedeiras para cereais, hottioas
zar desinfetantes, para adubar para rafusa, conexões para encanamento. las de vidro, frascos de eadro ou de aaar dabai', ceifadeiras, carpideiras,
agitar e espalhar palha. para colner colunas, canos de metal, chaves de ftn cristal, funil de vidro, garrafas de vi- cegada* Caro arroz, charruas para agiaalgodão. para colher cereais. máquinas da. chaves inglesa, canecas, colma cal. dro ou de cristal, laminas de vidro, la- cultura, cultivadora', debulhadores,
amassadoras para fins aaricolas de deirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras vadores de vidro ou de cristal, mama- destocadores, clesetitegradurea esmagacortar árvores, para espalhar para ca• dobradiças, enxadas, enxadões, esferas deiras de vidro, moldes de vidro, pipetas dores para a agricultura, eseariiFle a aopanar, máquinas combinadas para Ge- engates estribos. formada foices, ferro- de vidro. pesadas de vidro, provetas de res. enchovadeira& facas para ma ad
aste e cultivar, de desbanar cara ca- lhos , facas . facões, fechaduras, funis. vidro, retortas de vidro, torneiras de pmu &gritadas: larradeiras, madaahos,
sar, máquinas e moinhos oara forra- frelbs para estrada de ferro. ganchos. vidro, Campai de vidro, tubos de vi- arra, ara arado. ' grades de discos
gens, máquinas tocadoras, ordenado/- grelhas, garfos, limas, lâminas, latas de dro. vidro comum vidro com composi au &doa &dimanas 'batedeira, • para
Na enecanicoa, raladores mecanicos, ro- lixo, machadinhas, molas. martelos, mar- otos especiais, vidro com telas de me- agricultura, máquinas inseticidas, máquinas vaporizadora& máquinas de
ka compressores para a agricultura, retas, navalhas, puas. pás, pre
go., pa. tal, vidro cristal, vidro industrial, visach adeiras. semeadeiraa, sendeiras. ra‘usoe, panela., roldanas, rebites,
mungir. máquinas nlveladoras de terra.
dro laminado, vidro trabalhado
ser
máquinas par/oradoras para a agricalTermo a° 647.794 de 25-6-1964
Feno e Aço Ltda.
Inducorte
Estado da Guanabara

INDUCORTE - FERRO
E AÇO ITDA

• INDUCORTE
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rura, máquinas de plantar. =tachar- !trutas de vidro, bLscoteiras de vidro, caihas, ruáciainas regadeiras, maquinai de xas devidro, para &Nes, para bombons,
'foçar, de semear, para sulfatar. de pótes de vidro com ou sem rolhas de
rorguir. de triturar, de esfarerar. terra, vidro, para liqu:dos e sólidos, e artigos
para irrigação, para matar faarnigaa e
antros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes. para adubar. para
agitar e espalhar palha, para . cornar
a.lrodão. para colher cereais. máquinas
amassadoras para fins agricolaa, de
cortar .árvores, para espalhar para caamar. máquinas combinadas para se. ear e cultivar, de desbanar para ens.iar máquinas e moinhos para forrarierW. máquinas toscadoras. ordenado• mecânicos. raradores mecânicos..roioç ccenpressores para a agricultura.
.se cadeiras,
semeadeira s.
aa . ha araras.
. aaadares cie teria, tosaaores de gratratores agricolas, vala alas paaa
máguinas agricolas
_
Trino n° 647.813, de 26-6-1.i'a..4
Comercial Riberic Ltda.
Sã.)

analogos de vidro para mesa, cópa e
cosinha, jarros e vasos de vidro para
flórea, podendo a marca ser ainda em
papeis de escritório e de correspandêsdas, anuncia e ovàpaganda em geral,
embalagens e qualquer fô-ma de acondicionamento
Têtmo n 647.815, de 26-6-1964
Multividro S.A.

11

.:01)deasado,

MULTIVI 13 110
I ndlie tria Brasi1e. rP
Classe
P„ra distingu r: Projetores,
.magrns, pingentes. cran3inés,
>r,o outros srtigos de iluminação ca. ,.;•
garra1ks de vidro. canecas de vi,to, Jarros de vidro porta-talhere:: de
eorimoteiras de vidro. frute:ras
-ie vidro baça; de vidro, conchas '3,a saf ras, pratos de vidro. esprerneras oae de

MIJAR TURISMO
MARITIMO LTDA.
Nome Gicnereial
Termo

647.820, de 26-6-1961
Vulcar Pneus S.A.

ELIMINO!,
Indústria Brasileire

31 9

Classe 2
Inseticidas, fungicidas, formicidas e prs.

Nome Cerncicia

Termo n° 647.824. de 26-6-1964
Stefanini 6 Cia. Ltda.

A.B.R.-AssocIAÇIC
BRASILEIRA

Nome Civil

Estado da Guanabara
Classe 39
Pneus e acessórios de borracha
Urnas a° 647.822, de 26-6-1964
Bahia Industrial S.À.
Bahia

PRORROGACÃO

P1 CRELLI

48
Para uisung Pari. ores, essências, c.x.
tratos, água cle colori. água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água dc 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 gol-iarosos e pomas para limpeza da
peia e "maquiLage", depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sd'utaa líquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios eia pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfuent escôvas para dentes, cabelos, unhas,
e cílios; dava de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes. removedores da
cutícula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas, dlios e pintas ou sinais arti!idais, óleos para a pele
"Farino n" 647.818, de 26-6-1964
Prorrogação
I. M. Marcos Bebidas
S.V., Paulo
•

PRORROO410
sAÚDE DA TERRA
Industria Brasileira
Cla:tie 42
Para distingtar:

PRORROGAÇÃO

=MON
Indústria Brasileira
Classe 46
Amido, alvejantes, anil, agua de lavadeira água sanitásia, casa para a$1.31.
lhos, detergentes, esponjas de aço. fásforas. lixivoa, lixas, lx de aço, pomadas para calçados, palha de aço, pre.
parados para polir e limpar madeiras,
vidros, metais e objetos, panos para
polir e para limpeza, panos de esmeril
e material abrasivo empregado na UMpeza de metais e objetos, sabões em
geral. sabões em pó, em flocos, sapona.
ceos. velas e velas a base de
estearina

.—

Termo n`, 647.817, de 26-6-1964
Renato DAtnico e Alfredo José. Dia,;
Sã'. Paulo

r

PRORROGAÇÃO

parações químicas usadas na
Agricultura

REZRIOERAQ10
ClasNe 41
icachotras, aletria. alho, asparg as
•aicar, alimentos paar animais, aanAcs
améndoas, ameixas, amendoim. araruta.
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite, azei
!..nas, banha, bacalhau, batatas, babas
aiscoltos, bombons bolachas. baunilha.
•
era pó e em grão, camarão. canela,
ia pau e em pó, cacau, carnes, chá
nu-netos, chocolates, confeitos, cravo
.e r eais, cominho. creme de leite. cresass
aarnenticios croquetes, compotas. can(rica coalhada, castanha, cebola. co..*.di.
ti . e atos para alimentos, colorantas
,houriços, dendê. doces. doces de Eraas, espinafre, essências alimentares, em
padas. ervilhas. enxovas extrato de togame. farinhas alimentícias. favas, fe
colas, flocos, farelo, fermentos. feajáo
Nos, frios, frvtas secas naturais e criarailzadas; gricose. goma de mascar. gor
u-as, grânulos, grão de bico, gelatina
, Ioiabr,da geléias. herva doce. herva
ulare, hortaliças, lagostas, línguas. leíre
leite em pó. legumes em
,onserva, lentilhas, linguiça. louro, mas.
sas alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas,
de tomate. me l e melado, mate, mas.
r as para mingaus, molhos. moluscos
:ry starda, mortadela, nós ITIOSC81. CoZus. óleos comestíveis. ostras. aa•ls.
paca. piaos. prlinés, pimenta, pós para
plekles, peixes, presuntos; pa'
petit-pois, pstilhas, pizzss, pulas;
írneilos, rações balanceadas para
requeijões, sal sagu, sardia:Ias.
.,..nduiches, salsichas, salames, sopas eu: .tadas, sorvetes, sucos de tomates e tre
tas; torradas, tapioca, tâmaras, retia.
Iam. tremoços, tortas, tortas para
mento de animais e aves, torraas
toucinho e vinagre
•
Térrno o° 647.814, da 26.1VIu'tividro S.A
São P,,u1,.

São Paula

Tármo n 9 647.823, de 26.6.1964
Stefanini fo Cia. Ltda.
Estado da Guanabara

MIJLTIVIDRO S/A.
Tertno n' 647.816, de 26-6-1964
A .13.12. — Associação Brasileira de
Refrigeração
tir,c,

'Indiuttria BrardleIra'

Termo n 9 647.819, de 26-6-1961
Tisnar Turismo Marítimo Ltda.

Estado da Guanabara

Paula

RIBERIC

Novembro de 1964

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos paar animais, amido
Termo n. o 647.825, de 29 -6 - 1964
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum. avela, avelãs, azeite, azei- Indústria de Bebidas Valparaiso S. A.
Estado do Rio
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
baunilha
biscoitos bombons. bolachas,
café em pó e em grão, camarão, canele
em pau e em pó. cacau. carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais. cominho, creme de leite. cremes
alimentícios croquetes, compotas, cara
caca, coalhada, castanha, cebola, cond,
mentos para alimentos, colorantes.
chouriços, dendê. doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, em.

e'ut .24n
Inckiitria Brasileira

padas, ervilhas. enxovas, extrato de to
mate, farinhas alimentícias, favas. fé
cuias. flocos, farelo. fermentos, feijão
figos. frios. frutas sêcaa naturais e crie.
talizadas; grIcose. goma de mascar. gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, veritt.
vos. anis, bater, brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra, gin, kumel, ficorea, nectar, punch. pImpermint. rhuna,
sucos de frutas em álcool, vinhos, ver.
goiabada. geléias, herva doce. hera-a muth, vinhos espumantes. vinhos gnimate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
nados, whisky

condensado, leite em pó. legumes em
conserva. lentilhas. linguiça, ; ouro, mas.

Termo n.o 647.826, de 26-6-1964
sas alimentícias, mariscos, manteiga Indústria de Bebidas Valparaiso S. A.
margarina, marmelada. macarrâo, mas
Estado do Rio
sa de tomate, mel e melado, mate. mas.
sai. para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, no-

us, óleos comestíveis, ostras, ovas
pães. piaos, prlinés. pimenta, pós para
pudins. pickles. peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins.
queijos. rações balanceadas para ani,
mais requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sanduiches, salsichas, salames, sopas en.
latadas, sorvetes. sucos de tomates e de
fratas; torradas, taploaa, tâmaras, talha
can tremoços, tortas, tortas para ali
mento de animais e aves. torrões
toricinin e vinagre

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

Indústria-

Bra
-

Classe 42
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira
batidas,' brancly, bitter. cachaça. cerve
las, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; Aernet, genebra gengibirra
gin, gingar; kirsch, kummel; licores
tnaarsquinhos; nectar; pipermitn, pesa
abes; rum; suco de frutas com álcool,

vinhos, vodka e whiskf

