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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL REVISTA DA PROPRIEDADE
EXPEDIENTE DO DIRETOR
SUBSTITUTO

ist***k
...

INDUSTRIAL •

Mero 420.264. A cláusula IX, diante
(Retificado por ter saído com incor- do contexto do documento, é defeituoreções)
sa, e soá contoúdo jurídico no Direito
Marcado. O legislador brasileiro 'aReconsideração do Despachai
guo o preceito de que uma marca não
podo ser alienada independentemente
Rio, 3 de Novembro de 1964
do gênero de indústria ou de comércio
Jantzen Inc. — no pedido do re- a que esteja ligada. — Novamente riconsideração do despacho de deferi- publicada.
monto do drino 299.459 — marca:
EXPEDIENTE DO DIRETOR
:yuan — do requerente; Jansen 8.A.,
GERAL SUBSTITUTO
Decoracionas Y Muebles — Mantenho o despacho que concedeu o registro Jansen — faz parte do nome (Republicado por ter saído com incorreções)
comercial. Não há — intuito — de
concorrência desleal. oh que os artiNotificação,
go. do diferentee e de classes duotentos. As marcas não aio idõriticas.
Rio, 3 de Novembro de 1964
— Republicado novamente.
Uma, vez decorrido o prazo da reérmo:
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
a.° 4.048 de 29-12-61 • mais deu dias
N.° 354.258 — marcas Jeronimo — para eventuais juntadas de recure herói do sertão — requerente: Mn. sos, • do mesmo não se tendo valido
sés Weltmen — Estando o registro nenhum interessado, ficam notificado,
número 231.987. em nome de Riográfica • Edldra Ltda., referente à mar- os requerentes abaixo • mencionados a
- Jorainimo o herol do ardo —, comparecer a isto Departamento_ e
tornada famosa. notbriamento conhe- fim da efetuarem o pagamonto da
cida *fraldem do rádio, reconsidero o taxa final concernente à expecilç'áo dos
despacho de indeferimento publicado a respectivos certificados dentro do praprimeiro de março do 1962. Para que zo da sessenta dias — na forma do
o requerente Moyde Weltenan preste parágrafo único do artigo 134 do Cóesclarecimentos • apresente documento digo da Propriedade Industrial,
hábil comprobatório de que é legítimo
possuidor da expressão. — Novamente
Marca Deferida
republicado.
INtrinos
Eliezer Laazio Banal' — No pedido
de cancelamento da transferência, • o
DL° 232.575 -- Bosch — classe 6
•requerentat E. 1,, Banali Carroceriaa — do requerente; Rollout Bosch
Indústria e Comércio Ltda. — também classe 6 — do requerente: Robert
no podido de ta:ater/Meie da merca: Bosch GMBH — Registre-m. A marCapotas E. L Beruli — dano nú- ca
Bosch — é notèriamente comero 420.264 — do requerentes Indústria • Conairdo Piam!' S. A. — nhecida e um patronímico. titular
Mantenho o despacho que mandou a requerente do registro número -a transforancia para o nome 241.834 — de 7 de novembro de
rlandústria • Comércio Pisoai% S. A.. 1960. No processo consta a apostilas
mediante o documento de fia. 11-15. lk A prioridadn do presente dirrno é o
sabido por todo. — o acessório acom- pedido depositado na Alemanha a 19
panha o principal. De pleno Wird° de abril de 1941, sob o n.o 544.529.
cora ou pareceres de fia. 80 • 97 do O registro, apontado como impeditivo.
Diretor da Divido Jurídica Substituto, • Chefe da Seção Legal. * óbvio n.° 277.369. refere-so à marca — AB
que, tratando-s• de patronímico, que — dentro de um círculo, tendo acima
ido aproveitará, do modo algum. à a palavra American • abaixo a palafirma Indústria • Comércio Pissoill bra Brach, amboá elementos do nome
. esta, à luz do Direito, da Moral comercial — American Douta Corpo# da Justiça, deverá RO:lir • anoteCilo ration. — Republicado por ter saído
doefettada do ~mu armo nó* mins Incorreções.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE RE"
CURSOS
Recurso
Rio, 3 de Novembro de 1964
N. V. Philips' Gloeilarnpenfabrieken
— recorrendo do despacho que deferiu o Varino 122.401 — privilégio de
invenção — de: Frederico Rieger.
DIVISÃO DE PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Notificação
Rio. 3 de Novembro de 1964
Uma vez decorrido o prazo da recurso previsto peio artigo 14 da Lei
n.° 4.048 de 29-12-61 e mais der dias
.-.. para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido
nenhum Interessado, ficam notificado@
os requerentes abaixo Mencionado, a
comparecer a Ws Departamento e
fim de .efetuarem o pagamento da
taxa final concernente à expedição dos
respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias — na forma do
parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
•
Privilégio de Invenção Deter:do*
Tênnoar
NP 115.958 Novo dispositivo
para assar pizzas e outros — requerente: Amancio Tavares de Oliveira.
N.° 120.010 — Prendedor com colchetes anulares para falhas Pedra,das — requerente: Walter Lieboid
K.G.
N.° 125.007 — Um flavo processo
Industrial destinado a se poder obter
nos produtos fundidos • moldados, de
alimentação • farmacêutico*, uma yrsembalagem concomitante ao ato de fabricar, de sorte a saireis:: Sies dos estampo. ou matrizes já- revestidos de
envoltório ou embalagem externa —
requerente: Eramanisel Mano Jen*
Levoau e Gilberto Fabalet
NP 136.241 — Caixa da matéria
plástica para garrafas — requerente:
Mauser Kornmandit Gesellschaft

a DE NOVEMBRO DE I964

Modelo de Utilidade Deferidos
N.° 117.023 — Bonecos jogadores
plásticos ou outro qualquer material
— requerentes Jayrne doe Santos Vai.
NP 118.772 — Um Moo tipo de
tábda para passar roupa — recovo.
rentes Francisco Santagiulimia,
NP 118.859 — Um choveis* edic.
tico para uso pessoal a eor guardado
no interior de um doe bolsos da roto
pa, provido de botão pendurado a ca.
velo diste — requerente: Pude Pria.
mi.
NP 119.839 — Um indicador tal.fônico rotativo — requerentes Anon.
so João Placca.
N.° 120.245 -- Junta universal
aplicada pare secador de cabelo --a
requerente: Miguel Postiglioni.
N.° 121.720 — Uni ruivo modal*
de faca aplicável a liquidificador
requerente: Epal 8. A. Indústria •
Comércio de Aparelhos Elétricos,
NP 121.721 — Um nem, modal*
de ralador adaptável a base, de liqui.
dificedores — requerentes Epel 8. A.
Indústria e Comércio de Aparelhos EMticos,
N.° 122.650 — Nava modilo da
boquilha Para saxofone — requerentes
Milton Novaes.
Modelo e Desenhos Industriai dele.
ridoi
NP 123.350 — Originai tipo da
„sono-sabonete com ímã — requereu.
te: Mario Caetano Girão.
N.° 123'.399 — Nova configuração
em pia-lavatório — requorento: Ideal
Standard S. A. Indústria e Comércio.
N.° 135.257 — N8vo modêlo de
caixa protetora para medidores de luz
ou força elétrica — requerente: Sevarino C.hrispin de Freitas.
N.° 142.079 — Novo modal° de
porta-ferramenta aplicável em tornos
msdinicos requerente: Giovanni
Grui.
DL0 145.713 -- MOVO mocklio de
conetor elétrico modular — requerente: AMP Incorporated.
N.* 145.817 — Novo modulo de
motor de popa — requerente: Md..
bosaget Eioctroliar.
N.° 146.373 — Nevo modilo de
expositor distribuidor de produtos —
requerente: Forma Plásticos S. A.
N.° 148.817 — Original configura.
são introduzida em meios de fixação
3;0.4 epmerroe
ragu..
d npliladores
rente:
N. 148.769 — Novo Modelo de don
senho para papéis artisticos — regues
rente: Indústria de Papéis de Arte
José Tscherkassky S.A.
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J.
As Reparlil-ões. Páblicas
d-verão rrmeter .6 expediente
dPYrnado ii:-..pri'blicaçõe nos
jornais. d iú;iamente,.. até às
4

•
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•

- As Repartikães Pública*
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas edé 29. de
DEFAntt.1`?:: -.:TO DE tr,IPFZE - f/3n VAC10:-!AL
fevereiro de cada ano c ris.
4.
ommyroa erPRI.
iniciadas, em qualquer época,
hor.t.I.,:; r.riTIO aos Midifif:s
Ef\ITO FEREIRA
•ALEERTO
•••• :•••••••-•-•,.
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar ti reCNEFECA arc o Off IltrWÇ'G
.
1....eLter.ções
es-iisak ais 1. :Z envices
de valores acompanhamessa
FLCRIANO GUIMARÁEC
I MURILO FÈRREIRA ALVES
- As reclamar:13es pertin
de esclarecimentos quanto
dos
1 , 's ig matéria retribuída, nos
à sua aplicação, solicitamos,
DIÁRIO OFICIAL
e : :s de erros ou omissões, deusem os interessados prefesaçÃo
ut . rão ser formuladas por esrencialmente cheque ou vale
Se Oto da pulellekedda do axia•d4dnid de OdDartdro•nte
f o, á Seçim de Redação, das
postal, emitidos a favor da
NaciondI d• ProprI•dade Irditsatillit da Minlatdrio
1/ (à 17.30 horas, no máximo
Tesoureiro do Departamento
da Indústria • Corn•rco
72 horas após a Saída dos
de Imprensa Nacional.
In FILSEC tIE• l.ViCita• do Deprrtamtnto de In.i.russ Nac:onsl
ociãos oficiais.
- Os suplementos às edis
- Os originais deverão ser
cães dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,
fornecerão aos assinantes que
FUNCJONÁRIOS
1-e: salvadas, por quem de
REPAIITIÇ CI .::S E numa-Lues
os solicitarem no ato da assi.
trilo, rasuras e emendas.
notara.
Capital e Interior:
Calina' c interior:
• - Excetuadas as para o
- O funcionário público feCi... 600,00 Semestre . . Cr$ 450,00 deral,
exterior. que serão sempre Semestre . .
para fazer ias ao desei . $ 1.200,00 'Ano
Cr$ 900.00 conto indicado, deverá
provar
rwtrais, «s assinaturas poder- Ano
Exterior:
E.rlerior:
se-ão tomar, em qualquer époesta
condição
no
ato
da
assiI
ca, por seis meses ou una ano. Ano
Cr$ 1.300,00lAno . • • • • • Cr$ 1.000,00 natura.
- O custo de cada exemplar,
-- As assinaturas vencidas
• prulerão ser suspenso sem parte supericir elo enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais(
impressos o número do talão dos jornais, devem os auinan- será, na venda avulsa, acresci. a u.su prévio..
Para facilitar aos-assinantes de registro, o mès e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
a verifi,-ação do prazo de vali- que findará.
decorrido.
dade de suas assinaturas, na A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
---

EXPEDI ENTE

N. 148.80: Uma nova litlça para -para eventuais Juntadas de recursuporte de passageiros em veículos co- sos, e do mesmo não se tendo válido
letivos - requerente - Aldo Gargano. !nenhum interessado, ficam notificados
: os requerentes abaixo mencionados a
comparecer a êste Departamento a fim,
EX1GENCIAS
de efetuarem e pagamento da taxa fiTermos:
na lconcernentes a expedição dos resN. 117.782 - Eletrometalurgica pectivos certificados dentro do prazo de
Poblet Ltda. - Cumpra a exigência. sessenta dias na forma do parágrafo
Gasgeratebau Gesellschaft M. B. H. único do artigo 134 do Código da
Rackow Propriedade Industrial.
N. 124:817
Schulz
- Cumpra a exigência.
MARCAS DEFERIDAS
BahmKIler
N. 125.215 - Cumpra a exigência.
N. 404.530 - Illoz - classe 11 -N. 125.585 - Rota! A. G. Mecânica de Precisão Illoz Indústria e
Cumpra a exigência.
N. 125.814 - Fiank W. Lawson Comércio Ltda. - Com exclusão de
alfanges e ferros comuns e a carvão.
• Cumpra a exigência.
N. 415.891 - Transcona - classe
N. 125.851 -.Wassel Orgartization
4 - Transcona Importadora e ExporInc. - Cumpra a exigência.
N. 126.259 - Paul Nofer .-- Cum- tadora Ltda.
classe 40
N. 431.690 - Fadina
pra a exigência.
- Fadina Móveis e Esquadrias Ltda.
I.R.C. Limited - N. 433.176 - Sirici - classe 11
N. 126.675
Cumpra a exigéncia.
Metalurgica Sirici Ltja.
N. 127.943 - Symungton Wayue - INÇ.
433.190 - Tamka - classe 8
Corporation - Cumpra a exigência. - Taraka Com. e Ind. de Aparelhos
N. 128.084 - Reinhold Hoffmann Eletronicos Ltda.
• Cumpra a exigência.
N. 436.118 - Berry Brothers a5 2
N. 129.028 - Giovanni &isolem e - classe 1
Marietta do &rasa InFrancisco do Torcoli - Cumpram a dústria e Comércio Ltda.
exigência.
N. 440.274 -- Drogabila .- classe
N. 136.772 - Heinz Sclea s - 3 - Drogabila Ltda.
Cumpra a exigência.
N. 447.652 - Glyzerona - classe
N. 140.047 - João Manoel • de 48 - Karlsruher Parfumerie Und ToiAraújo Costa Neto - Cumpra a exi- lettesi - Fenfabrik F. Wolff Sohn
G. M. B. H.
gência.
N. 451.303 - Brasil..art - classe
MetsumuN. 146.083 - Goshi
50 - Brasilpan S.A. Empreendimenra - Cumpra a exigência.
tos e Participações.
. DA SEÇÃO DE
EXPEDIENTE
N. 452.187 - Saimond -- classe-17
PESQUISAS
- Saimond Imp. e Exp. Ltda.
N. 452.530 - Lapa - classe 17
Rio 3 de novembro de 1964
- Indústria Plástica Laja Ltda.
Lapa - classe 49
It. 452.531
Noedicação:
- Indústria Plástica Lapa Ltda.
classe
N. 452.804 - Miravida
Uma vez decorrido o prazo de reLaboratório Sanofarm do Brasil
pte°, previsto pelo artigo, 14 da Lei 3
n. 4.048. de 29-12-61 e mais dez dias S.A.

•

•

N. 453.509 - Abri .-- classe 36 - N. 462.152 - Pre-Gnostilson Confecções Altri Ltda.
classe 10 - Cia, Farmacêutica OrgaN. 453.942 - Fresh Cola - classe I non do Brasil S.A.
41 - Inderlaras Industrial Exp. e Imp.
N. 471.878 - Bristd - classe 5
Ltda.
Bristol Artefatos de Metais S.A.
N. 473.629 - 220 - classe 50 - N. 473.041
jóia - classe 16 Bar Lanches 220 Ltda. Com exclu- Sociedade Civil Jóia
Ltda.
são de carta envelopes cartões de visita e comerciais.
N. 473.101 - Evil - classe 16 classe 16 Empreendimentos e Venda de Imóvel.
N. 473.704
Savril
Savril Sociedade de Administração Ltda.
- Vendas Representações e Imóveis
N. 473.106 - Enlo - classe 8
Ltda.
Fornos Enio Ltda.
N. 473.929 - Arac.ê - classe 16
N. 454.189 - Boad Street - elasComercial e Construtora Araca Ltda. se 17 - Bofap Comercial e Industrial
N. 474.804 - Relate: - classe 4 Ltda.
- Relatex Indústria-e Comércio Ltda.
455.209 - Fomento ..- classe
N. 474.815 •-• Infinito - classe 16 11N.
- Fomento Comercial Imp. Exp.
Construtora Infinito Ltda.
Ltda.
N. 474.818 - Praça do Ouro - N. 457.769
Night
elasclasse 16 - Serralheria Praça do Ouro se 40 - Indústria Good
de
Colchões
Good
Ltda.
Night Ltda.
N. 475.408 - Jornal das Filas -- N. 448.823 .- Heal The Sick Sidt
classe 32 - José Innicente.
Lepens
ciam 5 Raise The Dead Cleanse The
N. 475.444 - Fersa1
Out Demons - classe 8 - FranFersal Distribuidora de Perro San- Cast
cis Lyster Jandron, Alfred Ritmais.
to Andrade Ltda.
Lucy Ivimy Gwalter, Clayton Bion
N. 475.468 -- Dinho's Placa - Graig e Thomas Edwin Hurley.
classe 41 - Fuad Namea Zegaib.
N. 475.629 - M. F. - classe 2 N. 461.352 - Revista das Docas de
Santos - classe 32 .- Octavio Pedro
- S.A. .Mercantil Franco.
dos Santos.
N. 476.465 - Elmesid - classe 19
N. 461.627 -- Garaveile - classe
- Ilia Stojanoff. •
47 - Oswaldo Torre.
N. 476.988 - F.K.
classe 7 F. K. Equipamentos Industriais S.A.
NOME COMERCIAL DEFERIDO
- Com exclusão de arietes.
N. 461.696 - Hospol
classe 10 N.451.304 -- 13rasilpart S.A. Em- Hospol Hospitais Policlinicoa
preendimentos e Participações - Braclasse 41 ti/part S.A. Empreendimentos e PartiN. 461.735 - Holm&
Art. 109 n° 2.
Horácio Alves Ferreira Marques. tipações
N. 461.894 -- Epeva - classe 41
N. 452.586.a- Wascabel S.A. Má- Muer Pereira da Silva.
quinas e . Matirl Gráfico - Wasca4Uinas e Material GrãN. 161.968 - %mar& - classe bd SÃ.
41 - Vicente Alves da Silva.
fico - Art. ' 109 n• 2.
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N. 475.547 44 !labor Discos S.A.
TITULO DE "ESTABELECIMENTO
- Cumpra a exigência.
DEFERIDO
N. 475.549 Eletrofrio S.A. InN. 452.287- Consorcio Jurídico dústria e Comércio de Refrigeração Peita - classe 33 - José Pereira de Cumpra a exigência.
Chudroz- Art. 117 A' 1.
N. 475.550 - Açougue e MerceaN. 475.203 - Rio-Brastlia - clas- ria Silmar Ltda. - Cumpra a exige/ase 33 -- Rio-Brasilia Propaganda S.A. cta.
- - Art. 117 n9 1.
Ns. 475.551 - 475.552 netN. 475.203 - Rio-Bnisilla .- classe ro de Oliveira 8 Cia. Ltda. - Cum33- Rio-Brasilia Propaganda S.A. pra as exigências.
Art. 117 a* 1.
N. 475.561 - Lojas Esquisita LiN. 472.854 - Maringa - classe
- Cumpra a exigência.
)3 - Empresa de Cinemas Maringa mitada
N. 475.562 - 475.563 - Mayfair
Ltda.- Art. 117 a• 4..
Propaganda AdminisN. 458.739 - Florença - classe Cia. de Turismo
e Comércio - Cumpra as exi8, 13 - Florença - classe D. Ma. tração
geadas.
man - Art. 117 no 1.
N. 475.567 - António Gomes MeuEXIGÊNCIAS
dei - Cumpra a exigência.
N. 475.573 Ordel Comércio e
N. 473.626 - Bar e Café Guarany Representações
Ltda. - Cumpra a
Ltda. - Apresente clichê.
exigência.
N. 492.772 - São Paulo AlpargaN. 476.844 Ind. de Especialidatas S.A. - Apresente cliché.,
dei Farmacêuticas Inesfarma Ltda. N. 448.471 - Serosba Serviços e Cumpra
a exigência.
Çomércio Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 477.399 - Ative Assessoria
N. 451.679 .-- Pucci S.A. Artefa- Técnica para Incremento de Vendas
tos de Borracha - Cumpra a exigen.. Sociedade Civil de Reponsabilidade Lida,
mitada •-• Cumpra a exigência.
N. 452.288
Delta Representações N. 461.697 - Hospol Hospitais PoLtda. - Cumpra a exigência.
S.A. - Cumpra a exigência.
N. 453.259 -- Ceramica Timbi liclinos
N. 454.113 - Anselma Carvalho
Ltda. - Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
N. 453.330 - Milton Cesse ,da Ro- - Na.
454.393 -- 454.395 -- 453.396
cha -- Cumpra a exigência.
- Fosfocloro do Nordeste S.A. Raimundo Rocha Cumpra as exigências.
N. 453.331
Cumpra a exigência.
Sampaio
454.514 - Indústria e Comércio
N. 453.332 - Teresinha Camarço deN.
Ceramica e Artefatos Brasil decai)»
Rego - Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N. 533.333 - Raimundo Sebastião Ltda.
N.
454.974
- Companhia PernamRodrigues - Cumpra a exigência.
bucana
de
Borracha
Sintetica - Cum• N. 453.409 - Indústria e Comércio pra a exigência.
de Artefatos de Metais (ICAM) Ltda.
N. 455.071 - Dresser Industries
- Cumpra à exigência.
. N. 453.429 - ElectrodoS Predotti Inc. - Cumpra a exigência.
N. 455.098 - Asefrol Indústria
S.A. - Cumpra a exigência.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
INTERFERÊNCIA
Rio, 30 de outubro de 1964
Notificaçáo:
• Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
a9 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
- para eventuais juntadas de recursos,
e do mesmo não te tendo válido nenhum interessado, ficam notificado, os
requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim, de
efetuarem o pagamento da taxa final
concernentes a expedição doa respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias - na forma do parágrafo
único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
MARCAS DEFERIDAS
N. 413.519 - Supergrip - classe
Companhia United Shoe Machinen, do Brasil.
N. 413.814 - A Transmontana classe 41 - Panificadora a Transmontana Ltda. - Exceto para herva mate
e herva doce.
N. 413.870 --- Palácio - classe 39
- Palácio das Borrachas S.A.
N. 414.167 - Revista do Agricultor - classe 32 - Joaquim Bemvenuto da Silva.
N. 414.174 - Confecções Beth •-•
1
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óleos e embuchamentos para mangues
de eixo.
N. 431.353
Telastera
clama'
11
Telastem Ltda. - na classe 11.
N. 451.904 - Paraste - classe 3
- Smith Mine 6 French Laboratories.
N. 468.054 - Emy - classe 48 Miguel Dib.
N. 473.930 - P.E.R.U.A. -4
classe 33 P.E.R.U.A. Ponto do
Expresso Rodoviário União América
Ltda.
INSIC..NIA COMERCIAL DEFERIDA
N. 446.924 - Réu das Válvulas •
classes 8 - 11 - Rei das Válvulas
Eletrônica Leia. - Art. 114 - substituindo-se a classe 33 pela 11.
N. 473.700 - Ttriuti - classe 33
- Eletrotécnica Tuiuti Ltda. •-• Artigo 114.
SINAL DE PROPAGANDA
DEFERIDA
N. 414.249 - Translor •-• clasie 33
de Cia. Transportadora e Comercial
Translor - artigo número 121 do C&
digo.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
DEFERIDOS

N. 413.481 - A Esquina dos Brim.

quedos - classe 49 - requerente An-

tónio Silvestre Oalaia - artigo 117 do
Código.
N. 414.192: Pôrto Central de Ca.
netas r Consertos de Mariano Prieto
- classes 17 e 33 - de: Mariano
Prieto - artigo 117 do Código.
N. 476.415 Pemac clame 33
N. 414.233 - Aliança do Belém - de: Indústria de Galvanoplastia Pernas
classe 41 - Bar Café Aliança do Be- Ltda. - artigo 117 número 1 do Código.
lém Ltda.
N. 427.524 - Adantica Tolas N. 414.237 - Cosa Comércio e In- classe 13 de -Atiantica Joias Ltda.

classe 36 - Geraldo julião - Substituindo-se cobretudo por guarda pó.
N. 414.214 - CoSelant - classe 5
- Cofelan Comércio de Ferros Laminados Ltda.
N. 414.224 - Italarte - classe 5
- Artefatos de Metais Italarte Ltda.

Ns . 453.45l- 453.453 -- 453.457 QuImica Ltda. - Cumpra a exigên- dustrializawo de- Aços Alberto Havi- artigo 117 do Código.
lio Ltda. - classe-5 - marca: Coah.
453.459 - 453.460
453.458
cia.
N. 413.846 - Miramar - classe
N. 414.246 - Cocktail Service
Radische Adia Soda Fabtik AktienN. 455:099 - Editora Hypinos Li- classe 41 - Cocktail Ser-vice Produtos
- 41 de: Panificadora Miramar Ltda.
geselischaft - Cumpra as exigências. mitada
N. 413.848 - Astral
classe 42
- Cumpra a exigência.
AiIm Aliraenticios.
N. 475.395 - Nbaido Genebaldo N. 455.100
- Pinturas Portuenses N. 414.250
Biocaspol - classe de: Bar e Café Astral Ltda.
da Silva - Cumpra a exigência.
N. 414.197 - Miramar - classe
Pernambucanas Ltda. - Cumpra a 48
Guy Pierre Berjeaut.
N. 475.400 - Metropole Represen- exigências.
N. 414.298 - Cipsales - classe 4 42 de: Manoel Antunes do Santos.
414.199 - Luxart - classe 36
tações e Com. Ltda.. - Cumpra a exiEletrofert Ltda. - - Comércio e Indústria Pedro Sales de:N.Modas
N. 455.104
Luxart Ltda.
gência.
Ltda.
Cumpra
a
exigência.
N. 475.433 - Emano Leme Nunes
N. 417.545
W. A. Simões Dias
Molho MaN. 414.241 - Sônia - classe 42
N.
456.929
Ind.
de
Gaivão - Cumpra a exigência.
6 Cia. Ltda. - classe 3 - marca: de: Distilaria Sonia Ltda.
Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 475.441 - Bregon Representa- rrei
Neo-Rhian.
N. 414.278 - Urutú - classe 42
N.
460.539
Construfer
Ltda.
ções e Imp. Ltda. - Cumpra a exi- Cumpra a exigência.
N. 420.266 - Lucas Restaurante de: Mozart Nogueira Soares.
gência.
- classe 42 - H. Lucas Cia. Ltda.
N. 414.297 - Black Cotton N. 475.464 - Bulova Watch Com- N. 460.540 Semafer Serviços de N. 424.944 - Ouvidosedan das- classe 23 de: Cia. Fiação e Tecida'
Construção
de
Linhas
Inc.
Cumpra
a
exigência.
Manutenção
e
se
3
W.
A. Simbes Dias 6 Cia. Cometa.
aany
N. 475.472 - Jorge Costa - Ferreas S.A. -- Cumpra a exigência. Ltda.
Cumpra a exigência.
N. 424.945 - Ouvidosan - clas- N. 427.622 - Tricel - classe 22
•
DIVERSOS
N. 475.477 -- 475.478 -- 475.479
se 3 - W. A. Simões Dias Cia. de: British Celanese Limited.
N. 427.630 King - classe 39
475.480 Thompson Muno \WoolLtda.
N. 452.527 - Indústria Plástica N. 427.424 - Ana Maria - clas- de: Georgan Indústria de Auto Peça
Cumpra as exigências.
dridge Int.
N. 275.526 -.Consórcio Imobiliá- Lapa Ltda. - Aguarde-se termo an- se 40 - Manufatura Nacional de Pias- Ltda.
N. 427.973 - Sideral - classe 36
rio Caxambu Ltda. -7- Cumpra a exi- terior.
ticos S.A.
•N. 454.779 - Fichtel 6 Sachs N. 427.506 - Trophenium - clas- de: ju.k Marques.
gência.
N. 427.974 -.Sideral - classe 37.
Alctieagesellschaft - Prossiga-se na se 3
Laboratório Mesquita Ltda.
Ns. 475.528 - 475.529 - 475.530 classe 6.
de
José Marques.
N. 427.573
Broadway -- classe
- - Edgar das Neves Noronha - Cumpra as exigências.
16
Marques
Martins
e
Cia.
Ltda.
• EXIGÊCIAS
RETIFICAÇÕES
N. 475.533 - Transportadora Uru.
N. 427.587 - Filatelico - classe
Cumpra
a
exigência.
Ltda. N. 320.033 - Metalurgica Bender
474.945 - para marca: Sar- 32 - Sociedade Filatelica Brasileira.
N. 475.536 Indústria de Artefa- doTèrnio:
N. 427.759 -- 1 A M - classe 11 Ltda. .-- Cumpra a exigência.
- classe 41 de João Silva Costos de Couro Silvaria Ltda. - Cum- ta - Cliché publicado em 24-2-61.
- Indústria Auto Metalurgica Ltda.
N. t20.377 - No-Sag -• classe 11
pra a exigência.
Têrmo 475.538 - Titulo: Sapataria - excluindo-se alfanges da classe 18 de: Moias Na-Sag do Brasil S.A. -4
e
ferros
da
classe
8.
N. 475.537 - José Bartolomeu Dei Prete - classes 33 - 36 - de
Cumpra a exigência.
N. 427.764 -; Santa Blanca - clasMartins dos Santos - Cumpra a eia- Pugliese 8 Pugliesé - Clichê publise 4 - Santa Blanca Indústria de Margência.
DIVERSOS
cado em 6-3-61.
N. 475.541 - 475.542 - EstaleiTerno: 475.546 - Titulo: Fabro mores Ltda.N. 427.786 - O Palhaço o que
ros Navais da Ilha da Conceição Enic Discos classe: .8 - Fabor Discos
N. 407.978 - Mercury Record Pra.
Ltd... - Cumpra as exigências.
S.A. - Clichê publicado em 6-3-61. - classe 32 - Atlantida einrxatesgrá- •Juctions, Inc. - Aguar-se.
fica
S.A.
N. 475.542 - 475,544 - Soc.
N. 413.480 - Mecinica Rioraar
Têrmo: 470.451 -- Nome comercial
N. 427.791 - Gama - classe 21 Ltda. - Aguarde-se.
Organiz.ida Construtora Irmãos Albui- Aviário Olaria Ltda. - De Aviário
nueni n,• Ltda. - - Cumpra
em - Marvis S.A. Ind. e Comércio de N. 414.175 - Giseli Modaz Coa.
Clichê -pugicadô
as exioén- Olaria Ltda.'
.
.••
Peças para Automáve s • - Exceto' pára
‘ 1,4,

-

á t

9.161. .

•

feceeer 'Ltda. - Aguarde-si,

'
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Mead Packging, Inc. - na restau- de Mir -/s; 3.433 - modélo iodas- Manufatura de Brinquedos
ração da patente 56.702 - privilégio trial; 3.04 - moklelo industrial - trela S.A. - Na restauração
de invenção - Concedo a restauração. Prorroaae:n-se. artigo 42 do Código. patente 47.472, privilégio de
artigo 206 do Código.
The Gillette Company - Na venção. - Concedo a restaura.
Alexis Mazurenko - na restauração prorrogr..ção da p Iterve de Mine- çao, artigo 206 do Código.
Cia. Brasileira de Cartuchos da patente 56.984 - privilégio de int -„
-1-e °
•
Concedo a restau.aelo. ar- r''
Na
restauração da patente ?Ame.
n:enção
oProrrogue-se o artigo 42 do C
ro 56.041, privilég:o de invenção.
tigo 206 do Código.
digo.
- Concedo a restauração, artigo
Jayroe dos Santos Vaz - na resInternational Lates Corporation 206
do Código.
tauração da patente 59.404 pri- Na prorrogação da patente
de
Retificação
no despacho til.
vilegio de invenção - Cancedo a n.o 3.497, modelo industrial. -- teração de nome
publicado no 80,
restauração, artigo 206 do'Código.
Prorrogue-se o artigo 42 do Co- letim do dia 14 de
dezembro de
Sociedade Brasileira de Que'mado- digo.
1962.
res Brasqueima Ltda. - na 1 estaurre•
Kirsch Company - Na pronoção da patente 62.133 - privilégio gação da patente de n. o 3.442. -Fica sem efeito o despacho de
de invenção - Conredo a restaura- modelo industrial. - Prorrogue- alteração de nome publicado
data acima mencionada, requer.do
ção, art. 206 do Código.
se o artigo 42 do Código.
Romeo Vitalli - na te:Arrotação da
Lever Brothers, Port Sunlight pela firma Bicicletas Monork
patente 61.286 - privi*.Sgio de in- Limited - Na prorrogação da pa- ciedade Anônima, que por um lap.
venção - Concedo a restacração, ar- tente 3.441, modêlo indusízial. - ao saiu publicado, referente ao se.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
tigo 236 do Céid:go.
Prorrogue-se o artigo 42 do Có- gistro 226.418, marca: De Visa.
Armstrong Patents CO. Liraited - digo.
CADUCIDADE DE MARCAS
DO SERVIÇO DE
na prorrogação da patente 1.604 The Singer Manufaturing Com: EXPEDIENTE
REetnA0,
INFORMAÇÕES
E
modelo
industrial
Prorrogue
se,
arRio 30 de outubro de 1964
pany - Na prorrogação da paEXPEDIÇAO
tigo 42 do Código.
tente 3.349, modélo industrial.
Cia. Industrial - Capp
Indústria de Móveis Valéria S. A.
N. o 3.406 - Modélcrindustrial.
no pedido de caducidade da marca
Rio, de novembro de 1964
na prorrogação da patente 1348 CICA - registro número 181.553 - -modelo industrial - Prorrogue se, ar- - Prorrogue-se o artigo 42 do Código.
do requerente - Cia. Industrial • de tigo 42 do Código.
Exigências:
The Hoover Company - Na
Conservas Alimentícias CICA - deSussex
Produtos
Medicinais
Ltda.
Francisco
Carnaval - No pediprorrogação
das
patentes
3.414,
claro a caducidade da marca -- CIGA,
na prorrogação da patente de nú- modêlo industrial e 3.403, modê- do de pagamento da taxa na pana classe 28 por todos esses elemen- -mero
1.886 -' modelo industrial - lo industrial. - Prorrogunn-se tente 2.637, modêlo industrial. tos e pelo que mais dos autos constam. Prorrogier-se,
artigo 42 do Código.
Preste esclarecimentos.
artigo 42 do Código.
CIC - Cia. Industrial CAPP no
Viúva Antônio J. Pernande3
Eigin
Fábrica
do
Máquinas
de
Sussex
Produtos
Medicinais
Ltda.
pedido de caducidade da marca CICA
Filho Ltda. - No pedido de prorCostura
S.A.
Na
restauranção
na
prorrogação
da
patente
núme- registro 195.406 - .do requerente
patente 3.753, modélo Indus- rogação na patente número ....
Cia. Industrio Ide Conservas Alimen- ro 1.887 - modelo industrial - da
trial
e 4.035, modélo industrial, 2.332, modêlo de utilidade. Prorrogue-se,
artigo
42
do
Código.
Nos
termos
do
despatícias CIC.A Concedo
a restauração do arti. Cumpra a exigência.
Hoover
Limited
na
prorrogação
cho de fls, cio registro.181.553 - deRoberto Della Sadia - °poen.
go
206
do
Código.
da
patente
1.895
modélo
industrial
claro a caducidade da presente marca
te
do térmo 141.861, modèlo de
Martini
&
Rossi
S.A.
Indústria
Concedo
a
prorroga ção. •Irtig° 4.2
CICA, para os aritgos da classe 10.
e Comércio de Bebidas - ela pror- utilidade. - Mantenho a exicén
do Código.
Cia. Industrial CAPP
CIC
IMEL Indústria Metaiórgica e Ele- rogação a patente 3.440, mode° cia.
no pedido de caducidade da marca troquineca Ltda. - na prorrugação da Industrial. - Prorrogue-se artigo
•
Diversos
CICA - registrada sob número: patente 1.900 - modelo industrial 42 do Código.
Têrmos:
190.498 da Cia. Industrial de Conser- - Concedo a prorrogação, artigo 42
The Loca-Cola Export. CorpoN. o 65.408 - Clemente Morten
vas Alimentícias CICA - Nos termos do Código.
ration - Na prcirrogação da par sen - Privilégio de invenção.
do despacho de fls, do registro 181.553
Sussex Produtos Medrcinais • Ltda. tente n.° 3.408, modélo industrial.
N. o
- Cia. Harkson In
- declaro a caducidade da presente - na prorrogação da patente de nú- - Prorrogue-se artigo 42 da Có- dústria97.051
e Comércio Kibon,
marca CICA - para os artigos na mero 1.909 - modelo industrial - digo.
lo industrial.
classe 14.
Concedo a prorrogação, arzigo 42 do
Perfumes • Mobrasil S. A . N.o 113.240 - Robertshaw Fui
CIC - Ca. Industrial - CAPP - Código.
Prorrogação da patente 3.405, ton Controls Company. - Privl
Maurillo
Loreatini
na
prorrogapedido
de
caducidade
de
marca
modé/o
industrial.
Prorrogueno
légio de invenção.
CICA - registrada sob número ção da patente 2.264 - modelo in- se artigo 42 do Código.
N. o 113.242 - Robertshaw rui
181.558 do requerente - Cia. Indus- dustrial - Prorrogue-se, artigo 42 do
Laboratórios Lepetit S.A. - Na ton Controls Company trial de Conservas Alimentícias CICA Código.
prorrogação da patente 3.655, mo.de invenção. •
& E. Atkinson Limited - na délo de utilidade. - Prorrogue-se gio
- Nos termos do despacho de fls.
N. o 115.872 - Lieb SA. Máqui,
do registro 181.553 - declaro caduci- prorrogação do patente 2.330 - n"- artigo 42 do Código.
nas para escritórios, modêio di
Para os ort1 delo indnstriai - P.orrogue- se, artidade da marca CICA
Fuad Miguel Jorge - Na pror- utilidade.
go 42 do Código.
gos da classe 48.
rogação da patente 3.865, modêlo N. o 116.844 - Cácio de Olw el
Roger 8s Gallet - na prJrrogação de utilidade. - Prorrogue-se o
-raNeto,mdêlui.
Exigência
Ida patente 3.102 - medeio indus- artigo 42 do Código.
o 118.731 - Alberto Beton,
N.
prorrogaçeo,
artia
trila - Concedo
Milan Cvejin - Na restauração privilégio de invenção.
et autista Llacer Chafer e Antonio ge 42 do Código.
da patente 3.483, modêlo de . utiliN. o 118.967 - Loute Noenno
na
restauração
cia
I
Antonio
Valero Ojeda - na prol-- dade. - Concedo a restauração,
Llacer Chofer _
Marcellet - Privilégio de inv-n.
pai-ente 55.214 - privilégio deteinaçz,o da patente 3.214 - modelo
a
artigo 206, do Código.
ção.
cumpra integralmen a
v ença°
13""rn são
Lyra & Cia. - Na prorrogação
"f`
N.o 119.653 - N. V. Philips'
Céal.go).
exigência.
(artigo
artigo 42
patente 3.630. modélo de uti- Gloeilamponfabrieken - Priviléda
N. V. Philip,Olaeilarnpentabrieken dada. - Prorrogue-se artigo 42
gio de invenção. .
Diversos
- na prorrogação da witente de nó- do código.
N. o 139.820 - Luiz Fernando
mero3. 354 - modelo industrial Edgard de Oliveira Meirelles - de Paula Gusmão - Modélo inJose ratoldti --n na prorrogação da Prorrogna-se, artigo 42 do Código.
patente 3.393 - modelo de utilidade
The Parker Pen Company - na Na restauração da patente núme- dustrial.
N. o 143.581 - Enaisol Propl- Prorrogue-s e , artigo 42 do Código. prorrogação da patente 3.360 - mo- ro 4.235, modelo de utilidade, _
Modelo industrial.
Céu Schuler Rernião - na prorro- delo industrial - Prorrogue-se. arti- Concedo a restauração, artigo 42 ganda Ltda.
N.° 148.122 - Fábio VeIoso doa
gação da patente 3.677 r-- modelo ia- go 42 do Código.
do Código.
dustrial - Prorrogue-se,. artigo 42 do
Raul de Medeiros Esteia e Dil- Anjos - Privilégio de invenção.
José Gaioletti - na prorrogação
de patente 3.372 - modelo in3ustria1 son Veiga de Carvalho - Na res- N. o 148.123 - Afonso do Régo
Código.
Prorrogue-se. art'go 42. do Código. tauração da patente 3.946, mode- Flores - Privilégio de invenção.
Céu Schuler Remião - na prorro- - Céu
N.o 148.124 - solon Soares m-Schuler Remião nos pedi- lo de utilidade. - Concedo a resgação da patente 3.678 - modelo inchado Modêlo de utilidade tauração,
artigo
208
do
Código.
dos
de
prorrogação
das
patentes
de
dustrial - Prorrogue-se, artigo 42 do
números 3.378 - modelo industriai;
Compagnie Telma - Na restau- Arqiiiveni-se os processos.
Código.
Retiftcação de exigência pub,73.382 - modelo industrial; 3.679 - ração da patente 36.928, priviléPaulo C. Oliveira es Cia. - na resindustrial - Prorrogue-se, ar- gio de invenção. - egncedo a cudo em 1,6 de outubro de 1964.
modelo
tauração da patente 53.944 - privi- tigo 42 ifto Código.
restauração, artigo 206 do Código.
.1eg,o de invenção á-j- Concedo" restauJosé Paioletti - na prorrogação de
Aktiebolaget Astra, Apotekarnes
ração, artigo 206 do Código.
3.397 - modelo industrial Kemiska Fabriker - Na restauDe Léo .1.1bbe
Fortirue Masiini - na restauração -patente
Prerregueme, artigo 42 do Código.* ração da patente 42:007, privilégio lohde.- RrivIlégio de invenção.
de
ilégio
56.653
Priv
nos de invenção. - Concedo.
• da patente
J. as E. Atkinson Limited
a res- - Pica sem efeito a exighleia
invenção - Concedo a restauração, pedidos
de prorrogação das patentes tauração, artigo 206 do Código. que foi feita por equivoco.
artigo 206 do Código.
N. 414.198 - Metairneeanica Sociedade Técnica de Pesquisas Temologicas Ltda. - Aguarde-se.
N. 414.206 - Bar e Lanches São
João Ltda. - Aguarde-se.
N • 414 .222 - Gloria Sacrini
Agua.de-se.
- Aguarde-te.
N. 414.251 - Guy Pierre Berjeaut
N. 420.509 - Benzenex Cia. Brasileira ds Inseticidas - Aguarde-se.
N. 427.710 - Tita Indústria e Comercio de Balanças Ltda. Aguardese.
N. 427.793 Cia. Palermont Industrial - Indústria de Perfumes e Artigos de Toucador - Aguarde-se.
N. 473.353 - Armando Cabral Nobrrga - Aguarde-se.
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MARCAS DEPOSITADAS: I
Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começarã a

mau

.1 ent

o prazo de 60 dia/ para o &ferimento do pedido. Durante èsse prazo poderão apresenta suas oposições ao Departamento
Nacional da Propdedad Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados com a conceardia do registro requerido

n. 648.415. de 30-6-61
(Prorrogação)
tórios Andrómaco S. A.
São Paulo

ANDESIM
LaboratOrlos ~mau ilea.
Cio Paulo
Classe 3
Prodia farmacêutico indicado no tratamento de moléstias metabólicas e de
.
carência
•

Têrmo n. 648.416. de 30-6-64
(Prorrogação)
..‘ iratórios Andrómaco S. A.
São Paulo

KALINAT
•

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento de moléstias metabólicas e
de carência
Termo n.s 648.417. de 30-6-196+
(Prorrogação)
Lilioratórios Andrómaco S.A.
São Paulo

VOTEX
LM:amaras ~roem
aio Paulo

Termo nr° 648.420, de 30-6-1964
Avon Products, Inc.
Estados Unidos da América

RAPID TA*
Classe 48
Prearados cosméticos e de toucador,
articularmente preparados protetores
contra rs sol
Termo no 648.421, de 1-7-1964
jumbo Lanches Limitada
Brasília — D.F.

JUMBO - LANCHES
Classe 41
Lanches, sorvetes em geral
Termo n° 648.422, de 1-7-1964
Pan i ficadora- e Confeitaria Cruzeiro
Brasília —
Limitada

Termo n° 648.425, de 1-7-1964
Asteca — Assistência Técnica de
Carros Limitada
Brasilia — D.F.

"AS. TECA"
ASSISTENCIA TECEU
DE CARROS LTDAk
Classe 50
Assistencia Técnica de Carros

IMPRESSOS
CASTELO

CONFORT,
Classes: 8 e 40
Titulo
Termo no 648.427, de 1-7-1964
Antonio Ribeiro dos Santos
Brasilia — D.F.

Termo n 9 645.429, de 1-7-1964
Torg a Domingos Gonçalves
Brasília -- D.F.
•

MADEIRA - DISTRIBUIDORA
DE MADEIRAS

Termo no 648.424, de 1-7-1964
Representações .Gerais Brasil Central
Limitada
Brasilia —

D.P.

ONG.SA,
Classes: 12 —36 — 48 — 50
Titulo
Termo no 648.435, de 1-7-1964
Cia. Thermas do Rio Quente
(Caldas Novas)
Brasília —

RESTAURANTE

Cia. Thennas do

POPULAR DA BAIANA
1;k:c,: 41Titulo— 42 -- 41

Rio Quente

Termo n 0 648.430, de 1-7-1964
"Sege" — Engenraria e Comércio
Limitada
- n.F.

SEGE - ENGENHARIA
E COMÉRCIO LTDA.

REGEBRACEN - REPRESENTAÇÜES

Classe 21
Freios de veículos

GERAIS BRASIL - CENTRAL LTDA.

Termo n.0 648.419, de 30-6-1961
Colgate-Pa/molive Company
fados Unidos da América

itepresentações em gelai

Nome Comercial

Termo n° 648.428, de 1-7-1904
Luiz Cavalcante de Albuquerque
13 r asília — D.P.

Termo n9 648.434, de 1-7-1964
.Lopes 6 Souza Limitada
Brasília — D.F.

k CRISTALEIRA

&UI eu' REPRESENTAM •

• Classes: 8 — 14 — 15 - 50
Titulo

vvw

Titulo

R - PAK

Classe

Cl.u.s.s: 32-38
Titulo
Termo n 648.433, de 1-7-1964
Junqueira Alvares Cia. Limitada
Brasilia
D.F.

MERCEARIA
U0 BAIANO,

Térmo n9 648.V, de 1-7-1964
Madeira — Distribuidora de Madeiras
Colatina Limitada
Brasíl i a — D.P.

Termo n. • 648.418, de 30-6-196j
(Prorrogação)
Tre Bendiz Corporation
Estados Unidos da América

Classe 46
Velas, fósforos, sabão comum e deterg en t es, amido, anil e preparações para
a lavandaria. Artigos e preparactles
para .conservar e *lir

Termo n 648.432, de 1-7-1964
Nascimento
Cia.
Brasília — D.F.

MÓVEIS

elr4s...,;: II — 42 — 43-

COLATINA LTDA.

RAMO

Classe 50
Carpintaria e Marcenaria

Termo n 9 648.426, de 1-7-1964
Móveis Confort Limitada
Brasilia — D.F

Brasília— D.P.
Classes: 41 — 42 — '43 e 48
Título

Clame 3
Produto farmacêutico indicado no -tratamento de moléstias do coração,
vasos e artérias

71I I

CARPINTARIA
E MARCENAR1À
PAULA LTDA.,

WIRD

PANIFICADURA E
CONFEITARIA
CRUZEIRO

Termo n° 645.131, de 1-7-1964
Carpintaria e Marcenaria J. Paula
Limitada
Brasília — D.F.

•
Classes • 8 — 33 — 36 — 48
Titulo

Caldas Novas
Classes: 16 e 49
Titulo
Temo n° 648.430, de 1-7-1964
Zelia Maria Ribeiro da Cunha
Brasília — D.F.
Nome Comercial
Termo a s 648.416, de 1-7-1964
Pc:ri dt Bok. , s de Brasília Limitado

— D.P.

FEIRA DAS BALANÇAS
DE BRASÍLIA LTDA.
50 I

Classe 8
Nome Comercial

DIÁRIO OFICIAL
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‘".\ nono na 6484437, de 1-7-196g
\ Miguel Almenitra CapawQex
L"

Ulla*D.1

j

urino a* 648.441, de 1.74964
bulo. Feliz Limitada
Brasília
D.F.

AOS EUX:
E.TDA-1
Nome Coaicrdal
—"Termo no 648443, de 1-7-1964

Livraria e Papelaria Acadernica
Limit.ída
Brasilia — D. F.

Nome Comercial
Térmo n° 648.438, de 144961
RosaIvo Santos Peseis*
Brasília — D.F.

.LIVRARIA E
PAPEL ARI A.
ACADÊMICA
Cauí. 38
Título
Térmo a° 648.444, de 1-7-1984
Soares Ferreira Rep-es,:mtações e
Comércio Lánitada
Bewii i -. D. F.

(Seção NI)'
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Térmo no 648.452, de 144964
idlo de Paiva e Cia. IdiMtadas
Brasília — D.P.

Térmo n9 648.448, de 1-7-1964
Antonio Geraldo Solzinho
Brasilla — D.F.

rFARMÁCII
S. DE FÁTIMA

E ti O:
mpreaeira
e
Mci*o de Obi:ã
Ciasses: 16 — 50
Titulo

Classe 3
Substâncias químicas, rodutos e prepaki
rados para serent usados na medica*
ou na farmácia não I.nclulda emoujJ.
tras classes
. Têrmo n° 648 .453, de 1-7-15.64
Coresp — Comércio e Reprewmaçõsti
São. Paulo Limitada
Brasília — D . F.
.11/es,

Tèrm a no 648.949, de 1-7-1964
AI-aro Barbosa e Antwio Carlos
relido Bueno
Brasília — D, F.

CORESO;---COMÉRCOO
REPRESENTACUS
SÃO PfA11.0
LYDA

'

4

CCINC l°,258Út Ltdct
O
I

•

Ncnie
Térreo n o 648.434, de 1-7-1961
Atenues Pereira Gonçalves
Brasília — D.F.

Nome Comercia/
Têm° a° 648.439, de 1-7:1964
Indústria e Comércio de Vassouras
Limitada
Brasília — D.F.

Nome Comerdal
Classes: 15 — 28 -- 41 — 42 — 44

•

e46

Siglia

Têrmo
64&. 445, de 1-7-1964
Soares Ferteira Repredf ntações e

MEG —SOM

Térmo n° 648.450, de 1-7-1964
Reyri p lc1;) Fortes e Romeu Corra
Fortes
— D.F.

INDÚSTRIA E COMiRCIO
E.

Comércio Limitada
Brasília — D. F.

MATERIAL ELETi4aN K O
' LIMITADA

SUrintileEnennOS í

MURAM ,
Classes: 14 — 15 -- :9 — 28 — 29 —
41 — 42 — 43 — 41 — 46
Titulo

Tenro no 648.446, de 1-7-1964 •

Termo n o 64-8 .440, de 1-7-1964
Lojas Snntan q Lim:tride,
•

LOJAS SANTANA

CONFECÇÕES ANDREAR
Nome Comerciai

Termo a° 648.447, de 1 -7-1964
José Veríssimo Sobrinho
D.F.

8
Vendas d^ arnte-lh:.;sciérus comaticos em geral
Termo o' 648.442, de 1 - 74964
Irmãos Felix Limitada
Brasília — D F.

MERCEARIA E

BAR (AO
CRISTOVÃO
Classes: 41 — 42 — 43 — 46

Titulo

Nume Comercial
Termo no 643 .455, de 14-1964
Relojoaria Carmona Limitada
Brasília — D.F.

'MEARIA
rCARMONA

Arnaldo Cunha Campos
Bra g ra
D.F.

Nome Comercial

Y).17.

ARTEFATOS
DE MADEIRA
BRASÍLIA 1313A

I

Nome Comercial
T'èrmo n 648:451, de 14-1964

e

Classe 13
Joalheria e artigos de metais precioso*
Carmem Plã Pujadas de Avila e Rai- e suas imitações, usados como adornos

mundo Fernanda& de C•82304
Brusilia — D.F.

incluídas em outras classes; pa.
dras preciosas . trabalhadas e suas ind.
e não

tações

Têrmo no 648.456, de 1-7-1964
Brasali — Comércio e Representaçõea

RestaurcInke
João do Pra ns o

Limitada
Brasília — D.P.

MATEG LTDA

Crassas: 41 — 42 -- 43 —
Titulo

I3RASALFAJ
COMERCIO E;
REPRESENTACOES

repts
, com. End.
Nome Comeaudd

Classe 21
Comércio e Representações de compeli
• vieds de velados, peças e aeess~

1

degunda,feira 9

01ÁRIO OFUCIAL: (Seção 111)'

'ermo n° 648.457, de 14.1964
Mercantil Paulista Limitado.
Brasilia
D,F.,

(ME R CA-N-T)11
"PAULISTA'

LTDA'
Termo no 648.458, de 1-7-1964
Fausto Salomão Trezzi
Brasília — D.P.

Termo n° 648.468, de 1.7.1964
Comag -•-• Comercial, Máquinas Mít1"
colas Limitada
Brasília — D.R. •

MADURAS
'ERFECTA LUA

:COMAG COMERM
MÁQUINAS'.
AGRÍCOLAS LTDA:

Nome Comercial
Termo n° 648.463 de 1-7-1964
José Gued:s
— D.F

SISSI LANCHES
Ciasses: 41 — 42 — 43 — 44
Titulo

r•fl Teto

5 de Cémentri

Termo no 648.464, de 1-7-1964
Bar Lanches El Cid Limitada
Brasília — • D P

d.4
ívoine x,oinercial
Termo n° 648.459; de 1 -7 - 1964 Petrônio Falcomer
Brasilia — D.F.
• Titula

ERBEL
rpisp
• DRS
BEBIDAS

LTDF1

AA LANCHES

EL CIO
Ciasses: 11 —
Titulo

— 43

Classe 42

Termo na 648.460, de 1-7.1964'
Indústria e Comércio de Materiais de
Construções Icomac LimitsoBrasdia — D.F.

*SERRARIA CAPIXABi,

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:
Têrmo n° 648.466, de 1-7-1964
Nascimento õ Cia.
Brasiiia — D.P.

CASTELO

- Classes: 15
16 — 50
Sigla
Termo no 648.461, de 1-7-1964
.Artunprensa Limitada
Brasília — D.P.
Impressos em geral

ARTIMPRENSA LTIgt
Nome Comerciei

REPRESENTAVIES
COMÉRCIO MADRES

AUTO ERA
NACIONAL

Térmo n° 648.474, de 1-7-1964
'Comércio e Representação de Máquinas
e Ferramentas Onef rsimiraJSão Paulo

Classe 8
Termo 12° 648.465, de 1-7-1964
Vendas e compras de aparelhos elétriSerraria Capixaba, Indústria .e Comér- cos e assistência de concertos em geral
cio Limitada
Termo n° 648.471, de 1 - 7-1964
Brasília — D.F
Moacir Dias dos Ardor
Brasília -- D.F.

Nome Comercial
•

tora, bielas, brorrylnis, burrinhos, co
pressorea, cilindros, cruzetas, camb'
cabeçotes, cubos, caldeiras, dinamo
dragas, engrenagens, eixos, esmer
exaustores, engenho de cana, esprem
deiras, espuladeiras, eixos de direçã
frezas, fornos, guindastes, geradore
guilhotinas, lançadeiras, máquina fur
ora, máquinas de costura, máquina
para passar roupas, máquinas para la
var roupas, motores, macacos, mancais;
máquinas amassadeiras, máquinas mis!
turadora, máquina distribuidora, máqurj
na compressora, máquina para corta4
Nome Comercial
madeira, máquina ensacadora, máquirl
brunidura, máquina cfassificadora, ma?
Termo n9 648.4e,94, de 1-7-1964
Maria Aparecida Cypriano Valladares moinhos para cereais, máquina de abria
chavetas, marteletes, máquina para serrn
rar, máquina afiadora para ferramentaa
de corte, máquinas operatrizes de pra.1
cisão, máquina para indústria de tecido
e malharia, máquina para tapeçarias
meadeiras, máquinas urdideiras, máqulm
nas de rosquear, polias, pinhões, p:enr.
tias, politrizes, plainas de mesa, roletas,
Classes: 3 — 4 --- 10 — 33 — 50
retentores, retificas, transmissões, tue
Título
binas, tesouras mecânicas, torno revoln
ver, torno mecânico, tesoura rotativa,
Termo no 648.470, de 1-7-1964
torcedeiras, volantes para máquinas de
Auto Elétrica Nacional Limits4.
costura, valvulas, velas para motores,
Brasília — D.F.
ventiladores, virabrequins, ventoinhas,
valvulas para motores

Termo n° 648.462, de 1-7,1964
Madeiras Perfecta Liraitedu
Brasília — D.F.
•
Madeiras em geral
e.

Nome Comercial

novembro de 1964 4027

Classe 32 .
Impressos em geral
Termo no 648.467, de 1-7-1964
Francisco Duarte Bonfim
Brasília -P.

CASA DAS..'
BATE
Classes: 8 — X
Titdo

Classe 11
Abotoadores de sapatos, afiadores, al.
dravas, alavancas, alicates, almotol:as,
ancinhos, anais para chaves, apitos bte
cais, arganeis, argolas, armações de to/.
do, aros, arruelas, atiçadores, aztiteiras,
alças, arame para varais,abridores de
latas, açucareiros, alfanges, assadeiras,
bacias, bandejas, bigornas, brocas, baixelas, buris, bainras, baldes, bules, baldes de metal, chaveiros, canivetes, cabides; cabos de caçarola, cadeados, caldeirões, cantoneiras, capsulas, castiçais,
cintas para caixotes, coadores, colheres,
caixinhas de joias, cunhas, cuspideiras,
uai-miras, chave ingleza, chaleiras, ea.
PORÉSENTAÇOíS
çarolas, conehas, , canecas, conexões pa/TN.
ra encanamentos, chave de fenda, caiu, arames, calibradores, dobradiças, disesticadores, espremedores, esearnadores,
escumadeiras, esguichos, formões, 1•Tigi.
&iras, ferraduras para animais., lacas,
Liasses: 2 — 3 — 1
facões, foices, furadores, feehailuras,
Titulo
ferrolhos, fivelas, fornias para bolos,
formas para calçados, funis, grampos,
Termo na 648.472, de 1-7-1964
Comércio e Representações de Máqui- garfos, ganchos, hidrantes, jarras, laminas, limas, tatá de lixo, moas para
nas e Ferramentas Onef Limitada
portas, machadinhas, machados, maçaSão Paulo
netas, martelos, navalhas de barbear,
porcas, pegadores, prendedores,' perfil.
0121/C10 E ,:,"
radorcs, pinças, plainas, pás, panelas,
MESMA AC
parafusos, pinos, porta craves, pratos,
TUTE
tIE L'IAPIL_
pires, pregos, picaretas, pinos de fixaR.RAIWT
ção, rastelos, rosetas, sacarrolhas, serIlEr LTDA. '!
rotes, talhadeiras, tesouras, talheres, te.
Ias de arame, to:quezas, trincos, torneiNome Comercial
ras, verrumas, vasadores, válvulas para Instalações domiciliares, xicaras
Termo no 648.473, de 1-7-1964
Comércio e Representação de Máquinas
Tèrmo n 648.475, de 1-7-1964
Ferramentas Onef Lin:Atada
•
Ceinpanhia
metro Linhas Paulista
São Paulo
Celpa
O 14 E F.` -São Paulc
Nd. Brasi/eirt-

Classe .6
_Alavancas de cambio, alterieadorss,
anele de segmento, amassadeiras, arletu, bombas hidrantes/5, bombas centrifugas, tombas rotativas, bombas o pls48% bombas de combustíveis pare aio-

*. .
C/asse 8
Condutores, elétricos e Nos
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'

aIrmo
.no' 648.476, de 1-7-1964
Companhia Metro Linhas •PatililZa
Cela
São Paulo

Termo ra° 648.484, de 1-7-1964
Dinemar • — Exportação, Comércio
riepresentações Limitada
São Paulo

e

caraNue A

&LEU° LI NAS
PAULISTA C ELPA
Nome

• • Termo no 648.477, de 1-7-1961
Laercio José de Castro
São Paulo

1.0J A DEC ASTRO
Classe 3u
Titulo
Termo n° 638.478, de 1-7-1964

Betânia Imóveis, Administração e
Empreendimentos Limitada
São Paulo

REUNIA
I nd. Brasileira
Classe :4)
Impressos
Termo n 9 648.479, de 1-7-1964
Lismaq Comércio de Máquinas Para
Escritório Limitada
São Pau'o

Ind. iir'u.1etra
Clwse 17
Máquinas para grampear, máquinas de
calcular, máquinas de escrever, percevejos, ganchos e furadores
Tirmo n 0 648.480, de •1-7-1964
Viação "Galgo" Limitada
São P7!it'o

IntIN?Laileira.
Cia

.Ind. !geleira
Classe 50
Impressos
- Termo n.9 648.485, de 1-7-1964
Chapstamp , Indústria e Comércio
Limitada
São Pauto
ST

In5Nratfleira
'Classe 5
Alpacas, aluminio, bronze, chumbo, cobre, estanro, ferro, guza, latão, niquel
e zinco
Termo no 648.486, de 1-7-1964
Distribuidora de Bebidas R. M.
Limitada

TiUmno no 648.491. de 1-7. 1961 .
Betania Imóveis, .Admini.stração e

Empreendimentos LimitadP

•
BETINI A IMOYEIS
ADMI NI ST RAÇ O
EMPREENDI Is/nos
112 DA.

Termo n o 648.499, de 1-7-1964
Tokio — Cordões e Cordoalhas
Limáada
São Paulo
4 IndTffla'sileira
Classe 31
Lonas para freios, rolhas, tampas, tara-

Nome Comercial

pões, cordões, massiços de borrachas,
cordoalhas e barbantes

Termo no 648.492, de 144964
Papelaria Glicério Limitada
São Pau'o

Termo n 648.500, de 1-7-1964
Democrat S. A
São Pauic

Sáo Pau:o

GLICgRIO
Ind. Brasileira,

IIEMOC RA/
Ind. Brat-Aleirai

Classe 50

Classe 50

Impressos

Impressos

Termo n° 648.493, de 1-7-1964
Comercio de Óleo Granel Limitada
São Paulo

Termo no 648.501, de 1-7-1964
Doceira e Buffet "Bienamour"
Limitada
São Paulo

S:o Pau!o

'Ind. Brasileira%
Cia. l se 50
Impressos
Termo n° 648.487, de 1-7-1964
Padaria e Confeitaria Ponta Leste
Limitada

nã?N'M'areffáTra
CI:ai se 41
Pão
Termo n' .648.488, de 1-7-1964
Sutram Supertrucks Motores Comércio
S. ' A.
São Pauto

-Ind?RfirE
•agileira,
Classe 41 5
Óleos comestíveis
Termo no 648.494, de 1-7-1964
Sir Comércio e Indústria e Representações de Auto Peças Limitada

Industriai Brasileira

São Paulo

Classe 41
Bombons, bolos, balas, bolacras, cara-

T IQ •

Ind! rit anoirs

melos, drops, doces de leite, flocos, frutas secas cristalizadas, pralinés, pudins,
e torrões

Classe 50
Impressos

Christian Gray Cosméticos Limitada

Termo n o 648.502, de 1-7-1964
São Pau'n

Termo n° 648.495, de 1-7-1964
Cosart — Couros Santa Rita S. A.
São Paulo

CLEÁNSIBG-CRUM'
Ind. Brasileira

Ind. raeileira

Classe 48
Almiscar, carmin, rouge, batons, óleo,
perfumados ara o cabelo, pó de arroa

Termo no 648.489, de 1-7-1964

São Paulo

•Indc.9241511eIra

SUpL.

talcos, den,tifricios em pasta, lança-pen
Classe 35
Matelas, porta-notas, porta-niquela, ré- fumes, sais perfumados, perfumes, agi**
rias
Classe 21
deas, solas, solados, tiiantes para ar- para ' beleza, água de rosas, loções, coa
Alavanca
de
Peio,
amortecedores, anméticos e Sixadores para o .cabelo,
reios
Termo n°1548.481, de. 1,7-1964
teparos, barra., de eixo, barras de freio,
sodoraates, esmaltes e laquê
Eletrn Atito Peças Pompeia Limitada braçadeiras de eixos, carrocerias, capoTermo n° 648.496, de 1-7-1964
São .P2170
Termo no 648.503, de 1-7-1964
Antonio Donint
tas, freios, molas, paralamas e rodas
Christian Gray Cosméticos Limitada
Stio Paulo

Transu . ; ... de passageiros e cuer,sur

Indfgteiletro,

Confecções Milfor Limitada
São Paulo

Classe 8
laLFEOR
ACUM ores, bobinas, condensadores,
.
Ind.
Brasileira"
chicotes para automóveis, cabos" e conClasse 36
dutores elétricos, diais, fusivels, limpadores de parabrizas, soquetes • Aventais, blusas, blusões, casacos, cachecols, combinações, calças, calções,
Termo n • 648.482, de 1-7-1964 . r'4,7/11.•, camisetas, ceroulas. calças de
Tridú , Ma de Acumuladores Woques senhoras e de crianças, colarinhos, dominós. fraldas, gravatas, gorros, luvas.
Limitada
manteaux, meias, paletós, Pijamas, souSão Pauln
tiens e tailleurs

rInar9ra!ileira'
Classe 8

Acumuladores

Termo n° 648.490, dei -7-1964
Uriel Fernandes Pinho
S:o
."1

Ind:Egelleiia

tinenrijaleira
Classe 8
Abat-jours
Termo n• 648.497, de 1-7-1964
Metalurgica Arianda Limitada
São Paulo

•

ULISSES
Indo J5Taelletra..

ARIAD/11
Lnd. Brasileira
,

chaves de tomadas, diais, limadores. enceradeoiras, %geei, /uiveis, máquinas
Classe 32
Almanaques, boletins, folheto., jornais, fotográficas, geladeiras, refrigeradores,
rádios. aparelhos de televisão
livros impressos e revistas

Aço. aluminio, alpaca, bronze, chumbo,
cobre, estanho, ferro, goza, kilo. Inclua e zinco
Termo no 648.498 de 1-7-1964

• InensilOiren .
Classe 5C
Impressos

perfumados, perfumes, alga(

para beleza, água de rosas, loções, cos
méticos e %adores para o cabelo, dr
sodorantes, esmaltes e Isque
Termo no 648.504, de 1-7-1964

Classe 5

gerado, aquecedores, auto-falantes, antenas, bobinas, condensadores, chaves

elétricas, comutadores, liquidificadores,

perfumados ara . o cabelo, pó de arroR
talcos, dentifricios em pasta, lança-per
fumes, sais

•
Termo n° 648,483, de 1-7-1964
Regia — Emprendimentos
Classe 8
Un gSPR Representaeões de Veiculos de
Limitada
Aparelhos
de
pó,
aparelhos
de
ar
refriPublicidada Limitada
São Paulo
Se,

Classe 48
Almiscar, Larmin, rouge, batons, 610.s

.

Christian Gray Cosméticos Limitada
SJ.0 Pau'o

CREAM TALO
-Ind. .Brasileira
Classe 48
Almíscar, carmin, rouge, batons, óleos
perfumados ara o cabelo, pó de arrog
talcos, dentifriclos em pasta, lança-petv
fumes, sais perfumados, perfumes, agis(
para beleza, água de rosas, loções, cola
metkos e %adores para o cabelo. &I
fiodorantes, esmaltes e laquil

DIÁRIO OrraUiL
.(Moça° iiry

Novembro rgie 1964

ira" irais perfumado., perfumes, égua vela, saltos e sola. de borracha, semiTimo ao 648.525, de 1-7.1964
Cbetecasqueto "Ranchinbo" 6 CIL,
pus beleza, agua de rosas, loções, tos- pasumaticos, surdinas de borrada pa,
Limitada
**leoa e !dadores para o cabelo, de, is aPlica ello noa fios teleforricoa telegraficoa, tintas de borracha para coa - ,
odorantes, esmaltes e 1404
São Paulo
tas-gotaa, copos de borracha para
t_ WON
Tartno a° 643.513, de 1-7-1964
freios
Clarliman Gray Cosméticos Limitada
São Paulo
Terra° n9 648.517, de 1.7.1964
-Classe 48
A Renovadora de Móveis Limitada
Alinlscar, catada, rouge, batons, óleos
n501111.-CRZAM
São Paulo
ifumados ara o cabelo, p6 de arroz,
Una, brasileiro (
BRASILEIRA
Ices, dentifriclos em pasta, lansamper.
ktua
sais
perfumado.,
perfumes,
RENIN
reses
•
Classe 48
Para beleza, água de rosas, loçõea, ecer
Ind. bratfigtra)
Classe 41
Almiscaro
carreia,
muge,
batons,
ditos
*tema • Aaradores para o cabelo, dePara distinguir: Paes. bolos, b:skoitoa,
de arroz,
sodorantes, esmaltes /agua perfumados ara o cabelo, p6 lança-perClame 4O
roscas, sanduiches, empadas, pastéis,
talcos, deatifricios em pasta,
Móveii em geral
tortas e café
fumes, sais perfumados, perfumes, água
Tinto a° 648.507, de "1-74964
Cisristlatt Gray Cosmético, ralitada para beleza, água de rogas, loções, coeTiamo ao 648.518, de 1.1-1964
Termo n° 648.526,, de 1-7-1964
méticoa e faxadores para o cabelo, de-Uo Paulo
Perla — Santos G Cia. Limitada
Mecânica Padrão Limitada
esmaltes
e
laqué
sodorantes,
São Paulo
_
São Paulo
Têm° a' 648.514, de 1-74964
vOLIkAGEmC3EA1
Cártstian Gray Cosméticos Limitada
Ind. * 'Brasileira
São Paulo
I ne3C2ffitria
InN.ADPaUifePra
Classe 48

t

Tento a° 648.506, 44 14.4964

Christian Gray Compéticoa
São Paulo

(Zn& Dietelra
'

Allaiscur, carmin, rouge, batons, 451eas

RANCH INHO

• NICB.CREAM

ados ara o cabelo, pó de arroz,
Ind. bragueira
dentifriclos em pasta, lança-paro
kgm, sais perfumados, perfumes, Soa
Classe 48
pais beleza, ágga de rosas, loções. 41Qc Almiscat, cornai*,
rouge, batons, óleos
.41zadores para o cabelo, de- perfumados ara o cabelo,
pó de arrota
sodorantes, multes e ligai
talo" dentifricios em pasta, lança-perfumes, sais perfumados, perfumes, água
— Termo na 643.508, de 1-7-1964
eaarlstlan Gray Cosméticoa Limitada . para beleza, água de rosas, loções, coar:Mica a fixadores para o cabelo, deSgo Paulo
sodorantes, esmaltes e laquê

Cour

Inindfi lara
Classe 48
Almiscar, carmin, rouge, batons, óleos
perfumados ara o-cabelo, pó de arroz,

Termo n o 648.515, de 1-7-1964
Christian Gray Cosméticos Limitada
São Paulo

VITADIBAD
Ind?ReLlleiral

Classe 36
Confecções em geral para homems

senhores e crianças

Termo n° 648.519, de 1-74964
Bar • Restaurant "eFesta" Limitada
São Pau:o

FA
- ,nd. Tastleira
Classe 41
Refeições prontas e substancias alimendelas em geral
Têrmo a' 648.520, de 1-7-1964
Cerealista Togo Limitada
São Paulo

Classe 21
Veículos 'de toda espécie
Termo n t 648.527, de 1-7-1964
Comércio e Beneficio de Madeira.
"IB" Limitada
São Paulo

'1IBts
jrtdizstria Brasi1eira
Classe 4
Madeiras em bruto ou beneficiadas para uso nas indústrias
Tèrmo no 648.528, dei -7-1961
Sociedade Arpoadar do GI:.,r.01
Limitada
São Nula

talcos, dentifrickia em pasta, lança-perlumes, sais perfumados, perfumes, Agua,
para beleza, agua de rosas, loções, toaTOGO
Classe 48
Lindo brasileira
roéticos e fixadores para o cabelo, deJusságar, carmin, rouge, batons, 61eos
sodorantes, esmaltes • laquê
perfumados ara o cabelo, pó de arroz,
Classe 41
talcos, dentifriciaa em pasta, lança-per- Arroz, cebolas, batatas, feijão, carnes,
Termo n° 648.509, de 1-74964
fumes,
sais
perfumados,
perfumes,
água
Christian Grey Cosméticos Limitada
bacalhau, banha, óleo cornestveis, caN,
para beleza, água de rosas, loções, cos- assucar, fartara de trigo e farinha de
SM Paulo
méticos e fixadores para o cabelo, demandioca
sodorantes, esmaltes e laqué
.13EACB-C
a°
648.521,
de 1-7-1964
Têrmo
•
• Classe 50
Tèrmo n° 648.516, de 1-7-2964
Bra eira
Jaime Ejzenmesser
Para dut:nguir e Pre'teger o nzabre da
Wino — Distribuidora de Artefatos de„
São Pano
requerente a ser sumir. cai pacis je carBorracha em Geral Limitada
Cl.ssse 48
ta, agis de oficiem, 11:eu:ceando'. 'nye
São Nulo
Alatis•ar, camain, rouge, batons, óleos
c una' 3 N
loas, cartões cantor:14:S e de visitas, faa
Draei .1 eira í
perfumados ara o cabelo, pó de arroz.
letras de cambio, vales, aeques, ist :soá,
talco& dentifricioa em pasta, lança-perações, apólices, debentores, re c:boa,
' fumes, tala perfumados, perfumes, água
demais docum .:n:0s u.riclos pela mes36
moneffl Confecções emClasse
para beleza, água de rosas, loções, cosma
geral para homens, seméticos e fixadores para o cabelo, denhoras e crianças
sodorantes, esmaltes e laquê
Têrmo n° 648.529; de 1•7-19f-4
Têrmo n° 648.522, de 1-7-1964
Classe 39
Sociedade ArpoáJar do Guarad
Termo no 648.510, de 1-7-1964
borracha
P.A.P.
—
Primeira
Agencia
diatinguir
artefatos
de
Limitada
Christian Gray Cosméticos Limitada Para
Promocional Limitada
não incluídos em outras classes; argoSI.)
Ru:lu
Sao Paute
São Pu'o
lam, assentos para cadeiras, borracha
Classe 42
C
para aros e para carrinhos Induabaala,
Para distinguir e protef,er agua
Ind.Sgalleire.
borracha para amortecedores, bocais,
aniz, anisete, biter, bagaceiras,
Á
LIRMICIA
de
borraahinhaa
bicos de mamadeiras,
cerveja, cidra, cachaça. brand 5', •ar.ha•
Classe 48
para rédeas, bases ara telefone, ba( Ur. ilerai tti leira
que, extrato de aialte com al,oc!, :er.
Almiscaro carmino rotiüe, batons, &tos cha
net, gengibirra, gira. geneb:a,
perfumados ara o cabelo, p6 de arroz, cias, braçadeiras, chupetas, cordões maRiços de borrcha, cabos para ferramenkirsch, kumrael, licores, marisqu;nos,
talcos, dentifricios em pasta, lança-per- tas,
Classe
32
chuveiros,
crapas
e
centros
de
menectar, pipermint, ponches, rum çuct,
fumes, sais perfumados, perfumes, agua
Artigos da classe
cupaula de borracha para centros
de frutas com alcoel, vinhos.
para beleza, água de rosas, loções, coaborracha para máwhisky
méticos e •zadores para o cabelo, de- de mesas, calças de
Termo a* 648.524, de 1-7-1964
quinas, carde tle borracha, câmaras de
sodorantes, esmaltes e laque
P.A.P. — Primeira Agenda
Térreo n9 648.530, de l-7-14
ar, dedeiras, desentupideiras, discos paPromoclosial Limitada
ra mesa, esponjas de borracha, vaqueSociedai2e Arpoklor do Gu.r...iu
Têrmo a° 648.511, de 1-74964
Sáo Paulo
Limitat
Christian Gray Cosméticos Limitada brajatos para torneiras, encosto», este-ma esganais, estraos, formas de har-a
SJO P
São Paulo
rdm, fios de borracha lisos, guarnições1
NUCGRAY-CRStbh
para móveis, lancreiras para escolare.,
S' Oé IEDADE AR POADOR
Ind. Brasileira
O EM RIO
leasóes de borracha, maçanetas, mano
IS LTDA.
Aç!OUARA
borracha
para
maletas
G:asise 48 •
gaia Poaias de
llasit3car, tcbrmin, rouge, batons, óleos a tendas, paras de businas, pratinho
Classe 32
ara o cabelo, pó de arroz, paeumáticos, rodizios, revestimentos de
Artigos
da classe
para
móborracha,
rodas
de
borracha
el,lad
dratifricios em pasta, lançaperNome Come. s::a

I(10 'finem
t l Don (101

9:901

nuffinnk

PO

Termo ao 648.531. de 1-74964
Sociedade Arpoador do Grand
Limitada
São Pau.o
Classes; 16 -- 33 — 50 — 41 — 41
e 43
Titulo

Termo no 648.340, de 1-7-1964
Stper Mercados Solevar Limitada
São Paulo

Termo a° 648.532, de 1-7-1961
Sociedade Arpoador do Guarad
Limitada
São Paulo
Classe 43
rara distinguir e roteger águas minetais, gasosas, refrescos de trutas e refrigerantes em geral

Classe 41
Para proteger e distinguir produtos alimentícios tais como: vinagre, massas
alimenticias, cereais, carnes verds, secas ou preparadas, peixes frescos ou em
conserva, verduras, legumes, condimentos alimentícios, frutas, frescos ou em
conserva, e demais artigos da classe

•

SOLEVAR

Termo n° 648.541, de 1-7-1964
Super Mercados Solevar Limitada
São Paulo

Termo 11' 648.533, de 1-7-1964
Sociedade Arpoador do Guarsul
Limitada
São Pati.o
Classes: 33 —, 16 — 50
Sinal de Proaganda

Go,

SUPER MERCADOS
SOLEVAR LTDA.

Termo no 648.534,d e 1-7-1964
Sociedade Arpoador do Guartal
Limitada
São Paulo

Nome Comecial

r ra

Classe 41
a distinguir e roteger reSeições, quites, etisqueiras, izzas, camarões re.
eados, empadas, pasteis, croquetes,
pões, biscoitos e bolachas

Termo n° 64S:535, de 1-7-1964
Sociedade Arpoador • do Guaratl
Limitada
São rau o
'
.Classe 16
Materiais exclusivos pura construção e
ad.ornoa de prédios, estradas, etc., como
4mentos, azulejos, ladrilros, telhas, ca.
jittadrias em geral, etc., papel para - forrar casas, etc.

Têrmo ia9 618e542, de 1 -7- 1964
Déa — Dralle Produtos Quinilcos
Limitada
São Paulo

D2A-IGALLS

Ind. Brasileira: •

• Termo n° 648,550, de 1-7-1964
Comercial Importadora de Rolamento.,
Rudge Limitada
São Paulo

ITAPETININCA
SEGUROS

SEREIA_
,Ind. Brasileira

Classes: 16 — 33 — 50

Termo no 648.537, de 1-9-1964
Sociedade Arpoador do Guarad
Limitada •
São Pau o

SUA PRAIA PARTIG1714

s I X°

1140. BRASILEIRA

Termo no 648.543, de 1-7-1964
Mario Volcoff
São Paulo -

Termo n° 648.544,,de 1-7-1964
Sereia Industrial Limitada
São Paulo

Sinal de Propaganda

"THIMBÓl.

Classe 36
Para distinguir: Meias

Titulo

.SUA PRAIA SEU BALSA, !

sim descriminadas: óleos de alcatrão,
Urra° no 648.552, de 1.7-1964
alcoolato vulnuário, produtos para des- Soquetauto Limitada — Soquetes e
truição de animais e vegetais daninhos,
Terminais Indústria e Comércio
São Paulo
salitre do Chile, sulfato de cobre para
fins agrícolas e veterinários, &fumadores, desenfetantes, inseticidas, preparaISOQUETAUTO"
ções ou substâncias quiimicas usadas
para fins sanitários, soluções e prepaIND. BRASILEIRA
rações ara lavar animais, rearações medicinais ara fias veterinárias, mostarda
ara fina veterinários, redutos quimicos
Classe 8
para prevenir as moléstias do gado, nu- Para distinguir: Acumuladores elétrico;
bstancias químicas para int veteriná- alarmes elétricos contra roubos e ince*.
rios, etc.
dias, alto falantes, amperemetros, apao
relhos ergistradores e medidores de dia.
648.548, de 1-7-1964
Termo
táncias, aparelhos de sinais lampeja*.
Comercial de Álcool "Thimb6".
tes, baterias elétricas, bobinas elétrica*
Limitada
de indução, botões reguladores para
São Paulo
quadros elétricos, buzinas elétricas, canto
painras elétricas, chaves elétricas, coai
densadore.s elétrico.,, geradores elétrico;
indicadores de pressão, velocidade e dia,
tancias, interruptores elétricos, lampa.
IND. BRASILEIRA
das elétricas de todos os tipos, lantee.
nas mágicas, medidores e indicadores da
Classe 1
força motriz, quadros distribuidores de
Para ditisnguir: Alcool
eletricidade, rádios, reostatos, resiste*.
das elétricas, retificadores de corrente,
Termo no 648.549, de 1-7-1964
tomadas de corrente para eletricidade,
Antonio Sarra 8 Cia. Limitada
transformadores elétricos, voltimetroe,
São Paulo
Boqueies, farois, reles, induzida; lua.
vais, fios elétricos, cabos elétricos, ter.
minais elétricos

Classe 48
Cosméticos

Cla.,se 33

Termo n9 648.536, de 1-7-1984
Sociedade Arpoador do Guarad
Limitada
São Pau-o

MO+.
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Classe 48
Cera para assoalhos, pasta para calçados e sabões
Termo n9 648.545, de 1-7-1964
Gomes & Mendes Limitada
• São Paun

ALFAIATARIA
CIVIL E MILITAR
21 DE ABRIL. ".

#RUDGE'l

IND. BRASILEIRA
Classe 6
Para distinguir: Rolamentos
Termo n9 648.551, de 1-7-1964
Indústria e Comerciá de Acessórios

RONOOACRE"
Classe 50
em: cheques, duplicatas, envelopes, Sa•
turas, notas promissórias, papel de OX•
respondência C recibos, impressos eu
cartazes, placas, tabuletas e veículo;
bilhetes impressos
Termo II9 648.554, de 1-7-1964
Sutram Su pertrucks Motores Connércie
S. A.

Para Veículos "Techorod" Limitada
São Paulo

"TECNOROW
BRASILEIRA
Classe 21

.%

Para distinga:r: Veiculos e suas partes
Integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, avias, amor
Classes: 16 — 33 — 50
-tecdors,alvn mbi.rços
Sinal de Propaganda
Classe 36
breques, braços para veículos. bicicleTitulo
tas, carrinhos de mão e carretas. camiTêrmo n° 648.538. de 1-7-1961
••••••nn••••n
nhonetes,,
carros ambulantes. caminhões
São Conrado Empreendimentos
Termo no. 648.546. de 1.7-1964
carros, tratores, carros-berços, carrosLimitada
Estrela Indústria e Comércio de
tanques, carros-irrigadores, carros, carMalhas Limitada
roças. carocerias, chassis, chapas drSão Pau'o
culares para veículos, cebos de veículos
SIO CONRRADO.
carrinhos
para máquinas de escrever
3STRED 4.
corrediços, para veículos, direção, desli,•
Ind.
Brasil:31ra'
Classe 33
cadeiras, estribos, escadas rolantes. eleSinal de Propaganda
vadores para passageiros e para carga.
Classe 36
engates
para carros. eixos . de direção.
lksaas, blusões, casacos e capotes
Termo n• 648.539, de 1-7-1964
freios, fronteiras para veiculo*, guidão
Associação dos Servidores Autarquicos
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
Termo n° 648.547, de 1-7-19-64
é Pa r rrstatals do Estado de São Paulo
Forbras — Indústria e Comércio
motocicletas,'motocar gas, moto furgões.
São Pau'o
manivelas, navios, ónibus, para-chogueá.
Limitada
1
P-17'n
para-lamas, para-brisas. pedais, panifica
ASSOCIACAD DOS
rodas para bicicletas, raios para bicidePOSBR4
tas. reboques, radiadores para veiculos
SERVIDOAPS MITARCUrCOS
Ind. Brasileira
rodas para: veiculas, selins, triddes, tiE FARA:SSTAI'AIS Db . ra:ates para veículos vagões, xelotipeClasse 2
ESTADO DE SAO PAULO?
Substancia; e preparaçZes quimicas des, varetas, de controla do afogadnr
usadas na agricultara e na rorticultura acelerador. tróleis, troleibus, varaes de
ca , ros, toletes para carros
Nome Civil.
lan veteriná-l:t e p.1-a rins sanitários. as

•

Termo n° 648.553, de 1-7-1964
Rondoacre Transportes Gerais
Limitada
São Paulo

Classe 21
Para distinguir: Alavanca de freio,
amortecedores, anteparos, barras de eixo, barras de freios, braçadeiras de eixo, carrocerias, capotas, freios, molas,
aralamas e rodas
Terno n° 648.556, de 1-7-1964
Companda Mercantil de Administraçõea
• C. M. A.
São Paulo

'P1OR10GA00
C. M. A.
' Indüntri a BrA ai 1 cir.
Classe 16
Para d:stinguir: Materiais para constru.
cões e decorações: Argamassas, *rd^
areia, azulejos batentes. balaustres. blocos de cimento. blotos ara pavimentação ,calhas, cimento. cal, cr& chapai
tsolantes, caibros, caixilhos. colunas,
chapas para coberturas, caixas Ova.

Segunda-feira
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caixas para cobertuaz, caixas dágua.
Caixas de descarga para etixos, edificaOes remoldadas, estuqeu, emulsão de
bate asfaltico. estacas, esquadrias estruturai metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Unte contra trio e calor. manilhas, masge junção,' lages, lageotaz, material isotas par revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, pro•
dutos de base asfalte°, produtos para
tornar impermenbillzantes az argamassais de cimento e cal, hidráulica, padre.
4tilho, produtos betuminosos, impermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e *atroa como nu
construções, pers.anas, placas para pavimentação, peças ornamentais de
meato ou gesso para tetos, e paredes,
papel para torrar casas, massas &WS:saldos para aso sias construções. parqueta N Portas. Portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, taco., tubos de ventilação, tu..
que, de cimento v.gas. vigamento. e
vitrõ
Termo no 648.555, de 1-7-1984
Fiação e Tecelagem Como Belo S.A.

20 — 22 — 23 — 24 —25 — . 26 —27
—28-29-30---31 —32-3334
35
36
37
38
39 40
—41 — 42---43----44-45-46-
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‘zeçao ui)
Termo ni° 648.564, de 14-1961 •
Natale Spaolonzi 6 Cia. Limitack,

São Paulo

Estado da Cuartaba7a

47 —
49 — 50
• Expressão

Século XX

Tèrmo n 9 648.560, de 1-7-1964
Lojas Rivo S. A.
São Pau'
ND

ar

nada

Classes: 1 — 2 —3-4-5- 6 7-8-9— 10 — 11 —12-13
—14-15-16- 17- 18-1920 22
23
24 25
26 27

—28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40
—41-42-43 — 44 — 45 — 46 —
47 — 48 — 49 — 50
Expressão
Termo no 648.561, de 1-7-1984

)°*.
,

‘`. \,
0551 c't, • Ncf
i s4S, o
Classe 6
"I nulo

JA

Classe 49
Para distinguir: Fios de linha para
.pesca

Terra° !O 648.568, de 1-7-1964
Pr oduções Musicais Lena Lio'-'1a
Estado da Guanabara

Termo n• 648.557, de 1-7-1964
Lojas Rivo S. A
São Paulo

Termo n° 648.562, de 1-7-1964
Companhia Mercantil de Adrninistracões
C. M. A.
Classes: 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 -Sio Pauli.
7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13
— 14 — 15 — 16 — 17 —18 — 19—

20— 22 — 23 — 24 — 25 — 26 —27
— 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33
40
-14356789

Indústria Brasileira
Classe 13
Artigos da classe
Termo a p 648.75, de 1-7-1964
Capitólio Imobiliária e Construtora
Limitada
Estado da Guanabara

Termo no 648.558, de 1-7-1964
Lojas Rivo S. A.

24242141621

Classe 33
Titulo
Termo n° 648.576, de 1-7-1061
Engenharia Comércio e Indústr.
Petribil Limitada
.
Estado da Guanabara

-

.Indústria Brasileira
Classe 8

Classe 50
Artigos da classe

Para distinguir: Discos gravados
Termo n° 648.569, de 1-7-1964
Fornecedora de Comestíveis Kede
Limitada
Estado da Guanabara

'fornecedora de Comestivas
KEDE LTDA.

—41-42-43-44-45-4647 — 48 — 49 — 50
Expressão

•

Século XX

Petribii

Classe 42
Para distinguir: Cervejas

.

Nome Comercial

Termo a° 648.577, de 1-7-1964
Engenharia Comércio e Indústria
Petribd Limitada
Estado da Guanabara
Classe 16
Artigos da classe
Termo no 648.578, de 1-7-1964
Confecções Elen Limitada
Estado do Rio de Janeiro

Tenno n° 648.570, de 1-7-1964
Fornecedora de Comestíveis Kede
Estado da Guanabara

SOE 011t Ta c*

ELE

Classe 41

Indústria Brasileira

São Paulo
pitasses:

1 — 2 -- 3 — 4 5 —

E — 8 9 — 10 11 — 12 — 13
— 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19
10 — 22 — 23 — 24 — 25 — — 27
—28-29-30-31-32-33 14 — 35 —36 — 37 —38 — 39-40

—41-42-43-44-4547 — 48 — 49 — 50

46-

São P.:tilo

Expressão •

Termo n° 648.559, de 1-7-1964
Lojas Rivo S. A.

São Paulo

0,0 e

igual

Classe 36
Artigos da classe

Nome Comercial

Térao n• 648363. de 1-7-1964
Natale Spno'onzi 6 Cia. Limitada

a nada IND 03TRIA BRASTLEIAA

Classes: 1 — 2 — 3 -- 1 -- 5-- 6 -Classe b
7 — S — 9 — 10 — 11 12 er 13 Pena distinguir: Meçam* para Saar
— 14 — /5 — 16 17 — 18
e betais ~clinicas

LILIEDL

Termo n° 648.579, de 1-7-1964

Ifuga Industrias Quimicas S. A.
Estado da Guanabara

Indústria Brasileira
Artigos da classe
Termo no 648.571, de 1-7-1961
Fornecedora de Cornestiveis Kr&
Estado da Guanabara
Classe 42
Artigos da classe
Termo co 648.572, de 1-7-1964
Fornecedora de Comestíveis Rede
Estado da Guanabara •
Classe 43
Artigos da classe

-

Termo n9 648.574, de 1 -7 - 196-1
Seculo XX Presentes Limadda
Estado da Guanaba-a

Termo n° 648.565, de 1-7-1964
Bar Lanches "Ostra" Limitada
São Paulo

OST

Ltda.

Nome Comercial

Classe 41
Para distinguir: Lanches, refeições prontas, fritaras e salgada., bolinhos, coquetes, churrascos, cus,us, cochinhas,
carnes, empadas, esfihas kibes, omeletes, pastéis, pizzas, salsichas, sandulches, saladas, tortas e doces

,DACLAY
Indústria Brasileirá

5.6

Presentes

AOS'

Destilaria Ypiranga Comércio Indústria
S. A.
São Paulo

Sào Paulo

0. 0 igual a
1110111 entrada

Yermo n° 648.573, de 1-7-196.
arado XX Presentes Liaaacia

iid úatria.
1\

Brasileira

Classe 1
Artigos da classe
1
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Termo n• 648.580, de 1-7:1964
Herga Industrias QuimiCas S. A.
Estado da Guz,nabara
Classe 46
Artigos da cli.sse

Dl RIO OFICIAL
'Mato n 648.587, de 1-7-1964

1 Empresa de ang._nnana Lngénreiral
Lima.aia
d

clásUla.

NO1112

Pedro II
Indústria Brasileira'
Classe 2/
Artigos da classe
Termo no 648.584. de 1-7-1964
Construtora e Instaladora Marité
Limitada
Rratarin da Guanabara

Engenheiral
Painéis Que Brilham'
Classes! 25 — 50
Prased e Propagamik
Termo n 648.586, de 1-7-1964
Empresa de Eneimhwia Pnnenreiral
Limitada
"Rstado da Guanal~

RIO De .irostaitii-:- MAS&

Classes: 25 — 50
' Sinal de Propaganda
Termo a 648.588. de 1-7-1964
Einoresa de Engenharia Engenreiral
Limitada
Estado da Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 23
Artigos da classe
Termo no 648.598, de 1-7-1964 •
Cortume Progresso S. A.
Estado da c-iianabara

, Indústria

1

Classe 48
Artigos da classe
Termo a° 648.601, de 1-7-1964
Casa Granado, Laboratórios, Farmácias
e Drogarias Limitada
Estado da Guanabara
Prorrogação
Classe 3
Artigos da classe
Termo a' 648.603, de 1-7-1964
Casa Granado, Laboratórios; Farmácias
e Drogarias Limitada
Prorrogação
Estado da Guanabara

Brasileira

...aasse 1
Artigos da classe •
Termo n 648.589, de 1-7-1964
Empresa de Engenharia Engenreiral
Limitada
Estado da Guanabara
Classe 8
Artigos da classe .

PRORROGAÇÃO • '

IBENZOMEL

Termo no 648.590, de 1-7-1961
Empresa de Engénharia Engenreiral
Limitada
Estado da Guanabara
Classe 25
Artigos da classe

Termo n° 648.592, de 1-7-1964
Empresa de Engenharia Engenreiral
Limitada
Estado da Guanabara
Classe 50
Artigos da classe

CASA GRAKAD041%1P4
, tanaldes • &atuiu I"
RIO 131 JANCRO

Classe 3
Artigos da classe
Termo no 648.604, de 1-7-1964
Granado, Laboratórios, ilarmácial
e Drogarias Limitada
Prorrogação
Estado da Guanabare

Cl'-

'PRORROGAÇÃO

Termo no 648.593, de 1-7-196 4
Luvaria Cavanelas Limitada
Estado da Guanabara

LuVaria Cavanelas Ltda.

Classes: 1 — 2 — 3 — 4 — 10 —
II —

46 — 47 — 48

Insignia

CASA GRANADO
Latiewlesw
amium
5 a thvgarau

Nome Comercial

Termo n° 648.594, de 1-9-1964
Luvaria Cavanelas Limitada
Estado da Guanabara

Termo n' 648-602. d e 1-7-1964
Casa Granado, Laboratórios, Fumadas
e Drogarias Limitada
Prorrogação
Estado da Guanabara

Cavanegas

PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira

BALSODERMie

Classe 35
Artigos da classe

Cirs.z.es ,75 —
Siroall de Propaganda

POLVILHOL

Come.cial

Termo n° 648.599, de 1-7-1964
— Casa Granado, Laboratórios, Farmácias
e Drogarias Limitada
Termo n° 648.591, de 1-7-1964
Prorrogação
Em presa de Engenharia Engenreiral
Estado da Guanabara
Limitada
Estado da Guanabara
PRORROGAÇÃO,
Classe 1/
Artigos da classe

Cassa 33
Insígnia Comercia
n••n•
Têrrno ri!' 648.585, de 1-7-1964
nmpresa de Engenharia Eagenheiral
Limitada
Estado da Gupnahlra

PRORROGAÇÃO

CASA GRANADO
Lalwalóne. %mato. Oraweat. tida

Nome Comercial
Têrmo n° 648.583, de 1-7-1964
Pédro II Auto Peças
Estado da Guanabara

Termo a° 648.600, de 1-7-1964
Casa Granado, Laboratórios, Farmácias'
e Drogarias Limitada
Prorrogação
Estado da Guanabara

Termo n° 648.597, 'de 1-7-1964
Miau Comerão À cin. Limitada
E..tado da Guanabara

Classe 26
Titulo

PEDRO II
Auto Peças Ltda.

Termo a° 648.596, de 1-7-1964
Mian Comércio Textil Limitada •
E,stadu da Guanabara

Mian Comércio
Textil Ltda.

.9~a

Termo n° 648.582, de 1-7-1964
Pedro II Auto Peças Limitada
Estado da Guanabara

Novembro de 1964

uut itn tra

Termo n" 648.531, de 1-7-1964
Vitalino 6 Pader Limitada
Estado do Rio de laneire

gg

(Seção III)

Termo no 648.595, de 1-74964
Luvarta Cavanelas Limitada
Estado da Guanabara
Classe 36
,
Artigos da classe

CASA GRANADO the.
Dragará. Lida

rangeis

RIO DE JANURO

Classe 3
Artigos da classe

haddislria Brasileira

Classe 48
Artigos da classe
Termo n° 648.609, de 1-7-1964
Cooperativa Agricola Mista Languirá
Limitada
. Rio Grande do Sul

COO- LAN
Indústria Brasileira
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos paar animais, amido
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta.
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Termo a° 648.607, de 1-7-1964
arroz, atum, aveia, avellis,1 azeite, amli
baiiha, bacalhau, batatas, balas, Casa Granado, Laboratórios, Farmácias
e Drogarias Limitada
to& bombons, bolachas. baunilha,
é em pó e em grão. camarão. alada.
Prorrogação
Ora pau e em pó, cacau, carnes. chk,
Estado da Guanabara
Caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
'serrais. cominho, creme de leite, cremes
alimenticios croquetes, compotas, can.
, PRORROGAÇÃO
laica, coalhada, castanha, cebola, coa&
mentos para alimentos, coloram."
Otouriçoa, dendê, doces, doces de teu.
184 unia**, essências alimentares, em.
padas, ervilhas, amavas, extrato de to
Inste, farinhas alimenticiaa lavas, fé.
floco', farelo. Urine:doa leilao
goa, frios, frutas das naturais e crio.
casaca/1e LW,
mias; gricose, goma de mascar. goe•
reneibeiu • Dre~ Laia
aras, granulo& grilo de bico, gelatina,
51001 sioastO
lioiabada, geléias, hervi doce. berra
taate, hortaliças, lagostas, lingueta, leite
Condensado, leite em pó, legumes em
Conserva, lentilhas. linguiça. louro, mas.
sas alitnenticias, mariscos manteiga,
Classe 46
,
Margarina, marmelada, macarrão, mas.
Artigos da classe
se de remate, mel e melado, mate..masSaa para mingaus, molhos, moluscos,
Termo no 648.610, de 1-74984
mostarda, mortadela, aós moscada, aoJ. A. Chaves
Ma, óleos comestivels. ostras, ovas,
.
Prorrogação
a, placa, prlines. Pimenta. pós Para
Estado
da
Guanabara
ins, pickles, peixes, presuntos, patud petit-pois, ~ima pizzas. pudias:
a PRORROGAÇÃO
a, rações balanceadas para sairequeijões, sai, saga, sardinhas,
uiches, salsichas, salames, supas_sn.
das, sorvetes, sucos de tomates e de
tas; torradas, tapioca. támaras, talha
r
Sim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
triastria Brasileira,
toucinho e vinagre
Termo n° 648.605, de 1-74964
Casa Granado, Laboratório., Farmácias
e Drogarias Limitada
Classe 2
Prorrogação
Para distinguir: Banho de descarga
Estado da Guanabara
Termo no 648.611, de 1-7-1964
J. A. Chaves
Estado da Guanabara

Termo a° 648.613, de 1.7-1964
Usar% ImPorta0A RIPC04100
Turismo Limitada
Silo Paulo

N3RAZA-FROMPORTAÇÃO:
tjXPOI3TAÇA0

É TURISMO
LIMITADA
-

HELIOS

eir

.

e

Nome Comercial
Térmo n° 468.614, de 1-7-1964
Braiafro, Importação, Exportação
Turismo Limitada
São Paulo

it

(BRASAFRO
'

PRORROGAÇÃO,

Zad
laduatna Brasileira

'Indústria Brasileira
Classe 3
Unia especialidade farmacêutica indicada como regularizador da flora adua.
trial e humanizador do leite de vaca
Termo a° 648.620, de 14-1964
Associação doa Músicos Militares do
Brasil
Estado da Guanabara

Iadatria Brasileira'

[

Classe 50
Para distinguir: Importação, exportação
e turismo
Termo a9 648.615, de 1-7-1964
Cleraaru Auto Peças Limitada
Mo Paulo

~alistes* seastsema
Classe 50

Para distinguir: Impressos em geral,
anúncios impressos, ações, apólices, bi-

bilretes de sorteio, cheques, cartões comerciais e de visitas, duplicatas,
debentures, envelopes, faturas, %lig-

lhete,

abas, letras de cambio, notas fiscais,
notas promissórias, papéis de corres-

pondência, passagens, publicidade e
propaganda em geral, recibos
Termo asn 648.618, de 1-71964.
Jamil Ibrahim Haldm
Sflo Paulo

iD VENCEDOR DA LePA',1

Classe 4
Para distinguir: Cascai de plantas, alClasses: 12 — 23 — 36
catrão mineral e vegetal, algodão em
Titulo
bruto,
em
rama,
ambar
em
bruto,
amiClasse 23
em
bruto,
barArtigos de classe
anto em bruto, azeviche
Térmo no 648.617, de 1-7-1964
bas de baleia em bruto, bastões de enCondomínio do Edifício Amalia
Termo a0 648.606. de 1-7-1964
xofre, betume em bruto, bicho de beda,
Estado da Guanaba-a.
Caia Granado, Laboratórios, Farmácias breu, cacha, canhamo em bruto, cascas
e Drogarias Limitada
de vegetais em bruto, dá animal, oleo
Prorrogação
de coisa em bruto, chifres, coral em
, Estado da Guandus
bruto, escamas, esponja em .bruto, estopas, extratos de madeiras em bruto
_PRORROGAÇÃO)
ou parcialmente preparados, gomas e
colas em bruto ou parcialmente prepaCias 3ea3
radas, guaraná em bruto, ervas eia bruTitulo
to (medicinais ounão), ossos, paina,
Termo n° 648.618, de 1-7-1964
parafina, parafina em bruto, raizes não
Instituto de Medicamentos e Aleoria
preparadas, talco em bruto
Ima Limitada
Termo n° 648.612, de 1-7-1964
Estado da Guanabara
Corman — Comercial e Técnica de
Correias e Mangueiras Limitada
Rio Grande do Sul

EDIFIé10 AMALIA

LISOFENICOL

PRÓRROGAÇÃO
CORNAM -Expressão aliem SIII 11~1142300
Classe *3

SLI OZIMA IMA

Bílis° de Descaro, 1
DESENCANTO

• PRORROGAÇÃO

Artigos da classe

Tiriais sio 648.619. .de 144964
Instituto de. Medicamentos e Alegria
Ima Limitada
Estado da Guanabara

Classes: 6 — 7 — 28 — 31

Expressa() de Propaganda

Indústria Brasileira

Classe 3
Um reparado afrmacéutico indicado como anti-biotico

Classe 32
Para distinguir: Revista, jornal e folhe.
tos
Termo a' 648.621, de 1-7-1961
Papelaria Grajati Limitada
Estado da Guanabara

raiaú.
_indústria Brasileira,
Classe 48
Para distinguir: Papei e sete artefatos,
livros alio Impressos, afio incluidos nas
classes 17, 44 e 49

Termo a9 648.623, de 1-7-1984
Agência de Transportes Carita..
Limitada
' Estado da Guanabara

Agência - de Tr
ansportesCáritas Limitada
Nome Comercial

Termo no 648.624, de 1-7-1964
'Paulo Roberto de Medeiros e
Albuquerque
'Estado da Guanabara

&édito Atdouca
Classe 33
Insignia

Tênias n° 648.625, de 1-7-1964
Paulo Roberto de Medeiros e
Albuquerque
Estado da Guanabara

Classe 33
Inaignia

4034 Segunda-fletirá.
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Termo n° 648 .626, de 1-7-1964
Paulo Roberto de Medeiros e
Albuquerque
Estado da Guanabara
Classe 33
Insígnia
Termo n° 648.627, de 1-7-1964
Paulo Roberto de Medeiros Albuquerque
Estado da Guanabara
246:titit

&multo

, Casse
33
Insígnia

&amos, extrzatas, fluidos, xarcpes, ellxi-

tes. vinhos, pílulas, injeções, pós,

Termo n° 648.628, de 1-7-1964
Paulo Roberto de Medeiros e
Albuquerque
Classe 33
Insígnia
Termo n9 648 .629, de 1-7-1964
Paulo Roberto de Medeiros e
Albuquerque
w stado da Guanabara
Classe 33

Termo no 648.638, de 1-7-1964
Mauricio de Carvalho Rezende e
Milton de Carvallur
S;íe) Pauli.;

po-

;atadas, papéis, 114klinenb)L, drágeas, grames, pastas, Ovules, supositórios, velas,
tint y ras, alcoolatos, anoolaturas e preparados farmaceuticcs

s'CASAS

Termo a° 648.633, de 1-7-1964
Laboratórios Moura Brasil — Orlando
Rangel 5. A.
Prorrogação
Estado da Guanabara

-

PRORROGAÇÃO

CIET[SED _
*.abs. Moura Crasil-Oriando Panei S. A.

Termo n° 648.639, de 1-7-1964
Organização Contabil e de Negócios
Dna Limitada
São Paulo

Labs. Morra BraaD.Orlarde Ranwil 3. A.
Indústria Brasileira "
Mo dr Assiro
Classe 3

Para distinguir: Um produto farmacêutico medicinal, indicado no tratamento
da siSlis

"I GARAGE GARSA"
. 310 PAULO..

C,sse
Para distinguir: Aparelhos de Guio e
de televisão, suas partes e acessórios,
especialmente rádios para automóveis

Classe 33
Título

Termo n" 648 .635, de 1-7-1964
n ryanização Cruzdro Limitada

Termo n9 648 .641, de 1-7-1964
Borbonite S. A. Indústria rU
Borracha

Estado da Gui:nahara

•

Rio de Janeiro

Nome Comei ciai

PRORROGAÇÃO

COLIBI,DCIC.4
Classe 21

Para distinguir: Bicicletas, 1130tuc:ciall
e automóveis
Termo n9 648 .646, de 1-7-1964
Cia. Limitada
J. Barrichello
Prorrogação
São Paulo

PRORROGAÇÃO

R :,) Grande do Sul

.1/011ROGAÇãO

m.n

Industria Brasileira

'o u x"

Termo n° 648 .645, de 1 -7-1964
Etablissements Poutrait-Morin
França

PFO RROGÁC/10

"CARROVOX'

8.PAULO-SANTOS
sCAMPINAS-PIRACICABA
JUNDIA/-. BOROZABA
Classe 3.3
Título

Termo n° 698.640, de 11-7-1.1 À
Garsa S. A. Comércio e Indústria
São Paulo

•

anigeOPOCR

PRORROGAÇÃO

Classe 50
distinguir:
stinguir: Impressos

Termo n' 618.631, de 1-7-1964
Ricardo Pedro Haas

Organização
sruzeiro Lida

Termo no 648 .644, de 1-7-1964 t
Transdrog a — Transporte de Prog4
a Mercadorias Limitsul.
Sito Paufo- -

REZENDE°

Classes: 8 — 40
Titulo

Insigita
Termo n o 648 .630, de 1-7-1964
Laboratórios Moura Brasil — Orlando
Rangel S. A.
Prorrogação
Estado da Guanabara
Estado da Guanabara

1964

-SÃO PAULG

PRORROGAÇÃO
' rumo

Argentina

Novembro de

til")

I

SEVESTEX"
I IND.

BRASILEIRA

Te.mo no 698.636. de 1-7-1964
Classe 3
C1,:sse 31
Para distinguir: Um roduto farmacêu- Amortex S. A. Indústria e Comércio Para distinguir: Co olha, barbante.
de A mortecedores e Congenere.
tico medicinal indicado como sedativo
cordéis, cordas, lonas, tendas de lonas
não h. prr:ni co
Termo n o 648 .642, de 1-7-1964
Classe 42
.fermo n° 648.b31, de 1-7-1964
Borbonite S. A. Indústria 'Para
distinguir:
Vinhos, cervejas,
Orlando
r.,aboratórios Moura B..asil —
PRORROGA ÇA O
Borracha
nhaques, licores, biter, kummel, bran
Rangel S.
Rio Grande do Sul
fernét, kirsch, rum, aguardente, ira
Prorrogacão
Classe 39
ceira, gin, vinho, vermout e vinb0
Para distignuir: Tubos para filtros de
quinado

I:AMORTEXI‘
um. BRASILEIRA

PRORROGAÇÁO
IA 40RA roptas

'4

Classe 3
Titulo
Termo n o 648 .632. de 1-7-1964
Laboratórios Mou .-a Brasil — Or12n,e10
Rangel S. A.
Prorrogação
Estado da Guanabara
Classe 3
Para distinguir: Substancias quilacas.
produtos e p. eparados para serem usados na medicina ou na farmácia, estas
e estes assim discriminados: cafeína

exceto pneus
e câmaras de ar), cubos orta-rodas,
Para il.st.aguir:

freios de pé e de mão, eixos dianteiro
e trazeiro, conjunto de direção, eixos
Intermediários, molas c feixos de rrlas
dianteiros e trazeiros,- embreagem, tanque de gasolina, varetas de controle,
para-lamas dianteiros c trazeiros, estri-

bos, para-choques, amortecedores, carrocerias, chassis, armações, suportes de
para-brisas, porta 'atirais e rculas de
direção

borracra, contagotas, de borracha, dedeiras de borracra, luvas de borracha
para médicos e tampas de borracha,
para vidros, rolhas de borracha para
vidros, aventais de borracha, e pano
emborrachado para médicos, e de uso
domésticos, e revestimentos de borracha para chassis de autos e caminhões
Termo n° 648 .643, de 1-7-1964

Termo n• 648 .647, de 1-7-1964
Etablissements Poutrait-Morin
França

PRORROGAÇÃO

LiEE2n.2.

Usina Açucareira de Serra 5 A .

Prorrogação
São Paulo

PAD RROGAÇAO

Termo n° 648.637. de 1-7-1964
Borbon:te S. A. Indústria de
Borracha
R' o Grande do Sul

Para distinguir: Finca-pés
tas e bicicletas

eORR ASC A"
BRAsILERA4

INDUSTRIA BRASILEIRA

-

Classe t
Para diçtinciu:r: Aliool

.0

Termo no 648 . 648, de 1-7-1964
Sociedade União dos Caixeiros Viaja*
tes do Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul

WORR ()GA g74 o

ácido-salicilico, formina, ácido tânico.
tanatosc, calomelanos e vapor, brome"vo.
tos. idoetos, sulfatos, salicilatos,
conatos, carbonatos, arseniatos, cloriClasse 36
dratos, nitrato, cioruretos, bismutatos, I Para disi;nçuir:
1
oxalatos, a cetatcos, si1fentos, poçbm bálsapato.

b'eMe

Classes: 32 - - 33
Insign!,

Segunda-feira
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1144,

nrmo a° 648.649, de 1-7-9164
ilaibi. Mello ti t.aa. Limitada
L'stado da Unanahara

Classe 33
lasignia

mas, cartazes impressos, literais de propaganda, cheques, etiquetas impressas,
eacapulares; folhinhas impressas; notas
promissórias

Termo n.g 648.661, de 1-7-64
Armações de Aço Probel S. A.
São Paulo

Termo no 648.656, de 1-7-1964
Dr. dristiano Germano Haberlaod e
Aula Gelo Borges.
Rio Grande do Sul.

Belvida
Indústria Brasileirk

Secret

Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
Ind'
ustria
• Brasileira
usadas, almossdas, acolchoados para
móveis, bancos, balcõeS, banquetas,
Sociedade • União dos Caixeiros
Classe 11
bandejas, domiciliares. berços, biombos,
Viajantes do Rio Orando do Sul I.. , Para distinguir: Fechaduras, chapas pa- cadeiras, carrrinhos para chá e café
ra identificação e alicates
-^ N
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
Classes: 32 — 33 — 50
nano n.° 468.657, de 1-7-64
conjuntos para terraços, jardim e praia.
Tltulo
„
Dr. Christiano Germano Haberland e conjuntos de armários e gabinetes para
Aulo Gelo Borges
Têrmo n° 648.651, de 1-7-1964
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
Sociedade União dos Caixeiros Viajangiratórias, cadeiras de balanço, caixa
Rio Grande do Sul
tes do Rio Grande do Sul
de rádios, colchões, colchões de molas
Nome Comeicial
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniTêrmo n9 648.652, de 14-1964
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
União Fabril Exportadora S.
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mezinhas para televisão, molduras
Indústria Brasileira
para quadros, porta-retratos, poltronas,
Estado da Guanabara
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaClasse 11
péus, sofás, sofás-camas, traveraeiros e
Fechaduras, chapas para identificação
vitrines
e alicates
Termo n.g 643.662, de 1-7-64
Termo n.9 648.658, de 1-7-64
Armações de Aço Probel S. A.
Dr.. Christian° Germano Haberland e
São Paulo
Aulo Gelo Borges
Classe 46
Rio
Grande
do
Sul
Para distinguir: Pasta
Têrmo 21° 848.6,50, de 1-7-1964
Sociedade União dos Caixeiros Viajantes do Rio Grande do Sul

(u.r.E.)

a.

Termo n9 648.653, de 1-7-1964
Balbi, Mello e; Cia. Limitada
Estado da Guanabara

$ecret

Secret

• ,
Indústria Brasileira

Inciustria Brasileira

Classe 40
Classe 11
•
Fechaduras, chapas para identificação Móveis em geral de metal, vidro, de
a,a, madeira, estofados ou não, inclue alicates
sive sáveis ara escritórios: Armários
armários para banheiro e pars roupas
Tèrmo n.9 648.659, de 1-7-64
Proaço — Produtos de Aço Ltda. usadas, almo'adas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
Sso. Paulo
bandejas, domiciliares, berços, biombos.
cadeiras, carrrinhos para chã e café
AMARELO
,PRETO
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
Classe 33
.\
—
conjuntos para terraços, jardim e praia,
Insignia
jo..~1~1~me:1
conjuntos de armários e gabinetes para
em.
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
Termo no 648.654k de 1-7-1964
o .0"
JOHNN LÁ.
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
Dr, Christlano Germano Haberland e
•
,
de rádios, colchões, colchões de molas
Aula Gelo Borges
FAZ 4 ar gua atui
e
a. •
dispensas, divisões, divans. discotecas,
Rio Grande do Sul
......011111f1110.69. .0
de madeira, espreguiçadeiras, escrivanij•
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
p'
mesinhas, mezinhas para rádio televi1"
são, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos. poltronas,
_poltronas-camas, prateleiras, porta-chaAMARELO
péus. sofás, sofás-camas, travesseiro, e
Indústria Brasileira:
vitrines. .
Classe 11
Classe
11
Para distinguir: Fechaduras, chapas paTermo n.g 648.663, de 1-7-64
Laminas de barbear, lâminas para apara identificação e alicates
Armações de Aço Proba] S. A.
relhos de segurança, laminas para
São Paulo
Tt. rmo n° 648.655, de 1-7-1964
navalhas
Consulco Limitada
Rio Grande do Sul
Tèrmo n.g 648.660, de 1-7-64
Armações de Aço Probel S. A.
São Paulo

Secret

Consulco
Indústria Brasileira

Clame 50
Por. dsitinguir: Impressos e cartazes
.fm 9.1.111. Bilretes de loteria; cabogra

Cabo-Frio

• PROBEL • • Beleza Sob Medida
Em Repousante Contado .
Classe 40
F.xpressão d... propaganda

annustria Brasileira
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclu
sive móveis para escritórios; Armários

Noverrtiwo de 1954 403
a
armários para banheiro e para roupas
miadas, almofadas, acolchoadas rara
móveis, bancos. balcões. oq uetas.
bandejas, domiciliares. berços biombos.
cadeiras, 'carrinhos para chã e caie.
conjuntos para dormitórios, gon juntos
para sala de Jantar e sala d caulins.
conjuntos para terraços jardim e prata,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosisha, camas, cabides, cadeira.
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, col-hõe.a de alotas,
dispensas, divisões. ivans, discotecas.
de madeira. espreguiçaeiras, escrivaninhas, estantes, guarce-roupas. mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisa°, molduras
para quadros, porta-retratos poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-cisapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros
vitrines
Termo n.° 648.664, 'de 1-7-64
Armações de Aço Probel S. A.
São Paulo

Higienõpolis
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para es.
critório. Armados, armaarios para ba.
cheiros e para roupas usadas. aluda.
das, acolchoados para móveis, bancoa
balcões. banquetas, bandejas, domicilia.
res, berços, biombos, cadeiras, carrada-1e
para chá e café, conjuntos para dor.
mitórios. ~juntos para sala de pa
tal e sala de visitas, conjuntos pare
terraços, jardim e praia, conjustos
armários e gabinetes para copa e co.
zinha. camas cabides, cadeiras gira,

férias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, dispensas, divisões, divans. discotecas de
madeira, espreguiçadeirasl guarda-ruir
pas. estantes, mesas, mezinhas. meaiabas para rádio e tales/14o. mesinha
para máquinas de escrever, móveis por
tevisào, molduras para quadros porta.
retratos, poltronas, poltronas camas.
prateleiras, porta-chapéus, sofás,
•
sofás-camas, travesseiros
vitrines
Teimo n.9 648.665, de 1-7-64
Manos Auto Peças Ltda.
Guanabara

Manos Auto Peças
Cornércio e Indústria Ltda:
Clar.e 21
Peças e acessórios para automóveis e
caminhões, para máquinas e ferramentas
Urra° n.9 648.666, de 1-7-64
Panificação Banam& Ltda,
Guarp,hara

PitORROGACAO

Benadr
C1.15s: 41
Café torrado e moid:?, leite eia pó e coa»
densado: vinagre, azeite,, azeitona, mos. •
tarda, sal, massa e ecitiato de tomate,
ma ssas alimentícias. farlahns, fécu!ss.
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cravo, herva-doce, canela, pimenta, alho.
açúcar, chocolate. confeitos, biscoitas,
bolachas, caramelas fuá, extrato de
carne, salame, saiiachas..m.a . tatiela. presunto, mate. 4:ani 1 i ine!u:o, raanteiga.
queijo. reçuei;ão ¡. iaira ta. lentilha, sagra
ervilhas, trigo, ir a ' boa. one! tal e nt
frutas frescas, em e.:alserva, em cada.
cristalizadas, eia IV • ssa sorvete, pZurs,
tortas, geléias, aarabons. chá. pastais.
empadas, cala:ates e balas
Tè.no a.° 64 667. de 1-7-64
Indústria de .1,1-"arlea Cride S. A.
São P.;ialo

•90»
• Indústria 13rsoi1eira
Classe 5
Aço em bruto. aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido. aço
parcialmente írabalhado, aço pálio. aço
refinado. bronze. bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado. bronze de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em fio. chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimento metálico. cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado. tarro em bruto.
em barra, ferro manganês. ferro velho.
gusa em bruto mi parcialmente trabalhado, -gusa temperado. gusa maleável,
Meninas de metal. lata em bilha. latão
em falha. latão em chapas, latão em
vergalhães. ligas metálicas. limalhas
magnésio, manganês. metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados. metais em massa, metas estampados.
Metais para solda. niquel. zinco
Termo IV 648.668, de 1-7-64
Indústria de Avaries C ride S. A.
São Paulo *

«c9
indústria drasdeita
Classe 5

aaço em briito, aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
parclaknente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze. bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado. bronze l.cle
manganês, bronze em pó. bronze em
barra. em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado. cimento metálico, cobalto. bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
Parcialmente trabalhado, ferro em bruto
era barra, ferro manganês. ferro velho.
gusa em bruto ou. parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
Matinas de metal, lata em feilha, latão
em Rolha, latão em chapas. 'atão em
vergalham. ligas metálica-, limalhas.
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados.
, metais para solda, niquel. zinco

trabaihado, aço pálio, aço
Termo n. 9 618,672, de 1.741
refinado. bronze, bronze em bruto OU Indústria e Comércio de Receptores e
parcialmente t-abalhado. bronze de Componentes Eletrônicos Degrau Ltda.
manganes. broa:e em pó. nronze em
São Paulo
',arra. em ito. cluari,o cal bruto ou
parcialmente orepa r.-.do. emento menareiakeente

Novembro 441

Térreo ia.° 648.676. de 1.7-e4
• Frederico %nabal

Guanabara

-

:a!ico. cobalto. brulã ir ',mente

:rabalhazo eottra,,as. est.t.tho ouuto
larc:a!mente r,-,;.),t n h,, a .uro em bruto.
im barra. terru man.I.uu s'erro veitto
anarite traba•
lusa Mi bruto ou 1-1
liado, gusa aus.1 rta:eax•el.
Munas de olval at.. •tn tinha. latão
mi -Rilha. latão em en,:pas, latão em
.ergalhões. ItgaY rnetá:;,:as. amalhas.

DE
Indústria Brasileira

Classe ft
'1/1‘011111A BRASSIO1M,
magnesio, manganes, metaia ião traba- Para d stingeur: . Aerômetros, anemómeirados ou parcialmente trabalhados, me- tros; aparelhos para analisar alimentos;
tais em massa. metais estampados. aparelhos elétro-técnicos, físicos, foto;
Classe
gráficos, geodésicos, isotérmicos, micro- Cavaletes para suspensão de vai
metais para solda mau!. ZifICO
métricos; aparelhos ozonizadoret; aPatt
automóveis
Termo n. • 612. .670, de 1 - 7 -64
relros de projeção; a parelhos retificadoIndústria de Ar..tuts Cride S. A.
res de energia elétrica; aparelhos para
Uno
648,677, de 1-7-6

revelação:' aparelhos' de contraia; spartómetros: cinematógrafos; cromatoseéP:os; câmaras fotográficas; eolegmeteas:
barômetros; binóculos; bússolas; dia-

São Paulo

oC 9. 00
indústria Brasileira§
Classe 5
Aço em bruto. ao p-eparado. aço
doce. aço para tipos, aço fundido, aço

parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
refinado, bronze. bronze cru bruto ou
aarcialmente trabalhado. bronze de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo ein p rato OU
parcialmente p reparado.' cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças. estanho buuto
oarcialmente trabalha3o. ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, tetro velho:
gusa em bruto au paia 'atraente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
laminar de metal, lata em fóha. latão
em , Rilha. latão em chapas, latão em
vergalhões. !:gas metá:lcas,
magnésio, manganês. metais não trabalhados ou p arcaamiente trabalhados, metais em massa, metais estampados.
metais Dara soja mquel.

São Paulo

Termo n.° 648.673, de 1-7-64
Telcon S. A. Indústria e Comércio
São . Paulo

« Cieide 9.000» TELCON S. A.
Indústria e Comércio
Indústria Brasileira

Nome eutneraial
Classe 5
Aço em bruto, aço ore pana tio toÇort
ila;c,

para tipos.

Guanabara

fragmas totográ‘icos: estéreo - comparadores; estereoscópplos; fotômetros, lentes; lentes de contato; luchnetros;
metrônomos; medidores quilométricos:
dadústria Brasileira ,
medidores totalizadores; medidores dagua: medidores de gasolina; medidores
de essências; medidores de eletricidade;
Clame 16
meidores de fator potência: medidores
Sabão comum em pó
de profundidade; medidores de rotação;
Termo n. 9 648.678, de 1-743
mediores de tempo; medidores de watts
hora; microscópios; microspectoscópios; SIntdsla Carioca Indústria Química
Guanat era
monóculos: Uivei& nivela de mercúrio;
objetivas fotográficas, objetivas oculares. óculos; Óculos de alcance: ocil6grafos; oftalmosc6pio4 oftalmemetrost optómetros; pés para cirnam& fotográficas; periscópios; piroscóplos; planimetroe; p/anómetros; pluvermetros, potesciemetros; polarimetros; quadrantes asindústria Brandeira
tronómicos; quadrantes polares; quadrantes maritimos; quadrantes solarem
Classe 46
quadrantes verticais; refractemetros; réSabão comum em pé
guas corred.ças; réguas graduadas; régcas métricas; réguas de cálculo; sacaTermo n.° 648.679, de 1-7-64
rimetros; sextantes; •teodolitos; telescó- Sintésia Carioca Indústria Quiriru
5pios; telescópios de inversão; telêmeGuanabara,
tros; termostátos; termômetros

•

doce.

Carioca indústria Química $. Av

Zinco

Termo n.' 643 671, de 1-7-64
Indústria de Aroire.z Celde S. A.

;

o ft ttel do aço I

pa e cialmente t r abalhes.). a,a pálio, aço
,parciahnente preparado. , ,amenta metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado. bronze de
Termo 11.9 648.669. de 1-7-61
manganês. ° bronze em pó. bronze em
• Indústria de Arames C eide S. A.
barra, em fio, chumbo em bruto cr
São P.I n do
em barra, ferro rnangafies. ferra velho,
gusa em bruto ou parcialmen t e trabalhado. gusa temperado. gusa maleével,
ltiminas de metal lata em fólha. latão
em %lha, latão em chapas. latão em
vergalhaies. liga metálica. tanalhas
,indústria brasileira
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou ,parcialmente trabalhado, metais em mana, metais estampados,
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço metais para tolda. niquel. ouro, :Jaco
corrugado e Zinco No em %lhes
doce, aço para tipos, aço fundido, aço

«9.00

.

Termo n.* -648.674, de 1-7-64
aanar Vladimir Chohfi
sao Paula

Garagens Automáticas
, O.

PEDRO II
Classe 33

Titulo
Termo nat 643.675, de' 1-7-64
amar Vlarlitair Choldi

São Po I..!o

ilisdústria Brasileira
Clasw 96
Produto para limpesa de supérfielli
Têrmo a.* 644.680, de 1-744
Sintésia Carioca Indústria Quimiee S. A
Guanabara

,)»202.4Z
Indústria Brasileira
Classe 46

Produto para limpesa de superiN ale.
Termo n. 9 648.681, de 1-7-64
Ray/alindo Floresta de Mirar.da
Guanabara

Garagens Automáticas

' 1Se a Roupa Está Suja
Não Passo um Sabão na Liildeirai

25 DE MARÇO

Pane Sabão... Na Roupa Suja

Cl lase 33
Titulo

Città3e

Frase de propaéanda

. Segunda-feira 9
Têrcno tu° 648.682, de 1-7-64
kínx — Comércio e Irdastria de Papéia
Lida
Gitir'bara
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Térmo a.° 648.685, de 1-7-64
Lançamentos e Finpreendiraentoa
Nevo Rio S. A.

aum, mollhd.eack tunisina°, zinco, aiaem corrugado Uno, eas chapas em
falhas e ligas A zinco

Guanabara

Tèrmo n.° 648.693, de 1-7-64
"O Municipalista" Editora de Jornais e
Revistas Ltda.
Guanabara *

umômentos e Empreenmmentos
NOVO RIO

S. A:,

Nome comercial

s ....,_

F. ,-.NI!

Novembro de 1964 4037
Termos na. 648.695 e. 648.700. dr
1-7-64
Frutas Solúveis "Prusol" S. A.
São Paulo

FRUSOL
•

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 3
Para distinguir:
plasma salgai
neo, vacinas, bloculturas, vinhos, solutos, elixires, xaropes. estratos, 'tinturas.
Classe 32
alcoolaturas, esséacias. óleos, emulsons,
Jornais e revistas
linimentos, sabões, pomadas, cremes,
Classe 38
pastas, óvulos, supasiti,rios, vela';, graIncorporadora
Termo
n.°
648.604,
de
1-744
e
Administradora
Aros para guardanapos cm papel t
nulados, grânulos, pós, comprimidos
Laboratório Dueto B. A. Indústria
glu tia..dos, álbuns (em branco), álbuns I
Super Shopping do Brasil S. A.1
cápsulas, dráge3s, pílulas, pastilhas e
Farmacêutica
oara retratos e autógrafos. balões (exoutros prèparados os substâncias para
Paulo
r
ceto para brinquedos) blocos para
serem usados na mewcina e na farmácorrespondência. blocos para cálculos,
cia não incluídos em outros classes
Nome comercial
blocos para anotações, bobinas brochu
Classe 4
"as não impressas, cadernos de escreTermo n. 9 643.687, de 1-7-64
Substâncias e produtos de origem aniver, capas par adocumentos, carteiras,
Sikal — Adornos Ltda.
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
valsas de papelão. cadernetas,. caderparcialmente preparados: Abrasivos em
Gunnabara
nos, caixas de cartão. caixas para pa, indústria Brasileira
bruto, argila refratária, asfáltico em
pelaria. cartões de visitas, cartões cobruto, algodão em bruto, borracha em
Classe 3
merciais. cartões indicas conteti. carbruto, bauxita, benjoim, breu. cânfora,
Um
preparado farmacêutico indicado caolim, chifres, ceras de plantas; ceras
tolina, cadernos de papel melimetrado gikát-~ teede
como mediceçâo alérgica
• em branco para desenho, cadernos
vegetais de carnaúba e arlcuri, crina
escolares, cartões em branco, cartuchos
de 'cavalo, crina em geral, cortiça em
Termo n.• 648.695, de 1-7-64
de cartolina, crapas planogriificas.
bruto. cascas vegetais, espato, erva,
Classes; 12 e 36
Paulo Robeto dos Santos
_'ernos de lembrança, carretéis de pamedicinais, extratos, oleosos. estopai
Nome comercial
Rio de Janeiro
N :ão. envelopes, envólucros para elaenxofre, fõlhas, fibras vegetais, flores
Termo n.° 648.691," de 14-64
3 to:. de papel, encadernaçáo de papei
.,
secas, grafites, gomes em bruto, granito
em bruto, kieselgbur, líquidos de planou papelão, etiquetas. Rilhas índices. Sociedade Teatro Miguel Lemos Ltda.
tas, latex em bruto ou parcialmente
Rilhas de celulose, guardanapos, livros
Guanabara
.4
preparados, minérios, metálicos, madeino impressos, livro. fiscais; livros de
ras em bruto ou parcialmente traba.
Classe 14
contabilidades mata-borram ornamentos
Vidros em geral, inclusive vidros
lkadas em toras, serradas e aplainada*
de papel transparente: pratos, papeligirstite chi 24aan4.
verdes
manganês, óleos de cascas vegetais,
nhos, papéis de estanho e de alumínio,
mica, mármores eia bruto, óxido elt
papéis sem impressao papéis em branco
Termo n.9 648.696, de 1-7-64
gazes solic/ificadores, gelatina, giz. &para impressão. papéis fantasia. menos
Paulo Roberto dos Santos
rodos, plumbagina em bruto, pó de
Classe 32
orrar,
paredes.
papel
almaço
com
ç
par
Rio de Janeiro
moldagem para fundições, pedras brl
ou sem pauta papel crepon. papel de Peças cinematográficas. teatrais e para
tadas, piche em bruto, pedra calcária
"televisão ou radiofonia
seda. papel Impermeável. panei cai
piantas medicinais, pedras em bruta
bina para impressão papel encerado,
Termo n. 0 6414.692, de 1-7-64
coa-brach°, raizes vegetais, resinas, seMel higiénico, papel impe:Imane'. lk/fPfaeo — Comérão e Representações
saias naturais, resíduos testeis, silício
para copiar. papo para desenhos, paria.
seivas, talco em bruto,- xisto, xisto
Classe
14
pel para embrulho impermeabilizado
betuminoso e ,silicato
Guanabara
Vidros em geral, inclusive vidros
papel para encadernar. oapei para esverdes
Termo n.9 648.701. de 1-7-64
crever, papel para imprimir, papel paCompanhia de Papéis Bancopei
rafina para embrulhos, papei celofane,
Termo n.° 648.697. de 1-7-64
papel celulose, papel de linho, papel
Indústria de Café Moita Ltda.
Rio de janeiro
absorvente, papel para embrulhar taUr) Panin
ropapel,
baco, Papelão. rerápientes de
setas de papel, rótulos de papel. rolos
PRORROGAÇÃO
de papel transparente. sacos de papel.
Classe 5
serpentinas; tubos postais, de cardo,
tubetes de pape;
Aço ta bruto, aço preparado, aço doce.
aço para tipos, aço fundido. aeo par.
Classe 46
Ternao a.9 643.683, de 1.7-64
Malmente trabalhado, aço polido, aço
Esponjas pura limpeza
Promotor — Promoções e Turismo aço de vergalhões, oitavados aço extra
Ltda.,
Térmo n.° 648.702, cl el-7-64
doce fundido, aço laminado, aço niquel.
União Norte Bras;eira da Igreja do.
aço polido. aço. em chapas e em célhiu.
COPACABANA
Adventista do Sétimo Dia
ligas de aço. ligas' de alumiai°, amalgamas de metais, metal antlfricçgo. aaPá: á
íBRIAAB CUM
timdalo. metal beNt bronze em w?.
ferro. chapas de zinca chapas esta.
:lasse 41
abadas, chapas pretas. metais mini chuGuanabara
Café
em
barrais.
maceiras,
chumbos
em
bruto,
—
Classes: 33 e 49
em
bastões
•
em
lençol,
ligas
de
.chnas.
Termo rt.° 648.698, de 1-7-64
Modo
ho coke em barra. em chapas e em
Sociedade Exportadora Santista de
Rolhas. ferro, espelho, ferro estanho.
Termo n.9 643.684. de 14-64
Classe 33 .
- Produtos Amue-las S. A. —
Chnsk-Flama S. A. Instituto de %Ia- em h5lha ou não. estanho em fólha em
Título de estabelecimento
Sespa
•
!agia Arheada
vergnilhase em papel laminado. ligas
São Paulo
Termo n. 643.703 de 1-7-64
Guanabara
de estanho. ferro a carbono. ferro em
Uai() Norte Brasi`elra da Igreja
PRORROGAÇÃO
barras, chapas em vergalhties e te lêNdventista do Sétimo Dia
Dias, ferro fundido em bruto e em alm.
PRORROGACCiL
pas galvanizadas ou ediN ferro gaza,
Para
ferro laminado. dom de ferro, ferro
4
mangues ferro nealeavel, falhas de
liaa3stria Brasileira
Termo n.9 648 686, de 1-7-64
Incorporadora e Administradora Super
Shopping do Brasil S. A.
Guanabara

• ir., _ ........
.'----

Fatos e Notscias

SC1'03.

SãO

••••

ITEX

HOSPITAL BELÉM
•

LU/
Vi IGRIPIt1

SESPA

Redres, lisas ou não, metal pare tuadição de tipos, latão, lata° em falhas.
Classe 4
em dispas. em vergalhaes. ligas de Serragem, resina ou seiva de plantes,
metais metais em barras, em dom capim cortado, caoint em bruto, capita
Classe 3
Cs preparado fermaceutico Indicado es Mláue em musa, metais Iodado'. chinês, raizes não preparadas, fervas
.en bruto
odeia entampadar. *lama solda as.
no tratamento de gripe

bidustria Brasileirà,

••n•

TÍTULO DE SAÚDE
Classe 50
Impressos em geral

.•
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bases para teleNmes, baldes, bacia& bolTaram n. 648.704, da 1-7.64
caixas, carteiras chapas, cabos
Un18o Isftirte Brasileira da Igreja tio sas,
para
ferramentas e utensílios. Minta&
SOU,—
cio
•t
a
"
3-4-Par3

I

TÍTULO DE SANE
DO
HOSPITAL BELÉU

caixas para acondicionamento de ali-

mentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestsa, casz.aras para ve'as.
caixas para guasda objetos, :c:arilos, coadorss pura cha. aesaans,a para

aventais, alparcatas, outono, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes; capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintoa
cintas. combinações. carplahos. Calças,
de senhoras e de crianças, calções, cal-

ças, *camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, cerou
colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos. dominós, acharpes. fantas'as. fardas para militares, colegiais. fraWas. galochas, gravatas, gorrez,'.. ;ares de :ingeria, jaquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, ciLateis, meias,
tralós, mantas, mandrião, mantlhas,
palas, penhoar, pulover, peierinas,
paugas. ponches. polainas, pijamas, punhos. perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts sungas, stolas ou glacies,
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Classe 23
P. ra daalnauir: Tecidos em geral, -tecidos pa - a caafrcções em geral, para
tapeaarias e para artigos de uni.a e
tnesz-,: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá, casc a - s. fazendas e tec.dos de
::1* em rasa , . luta, jcrsey, linho, nylon.
paro-paro, pe , caline, rani}, rayon, seda

pratos, cops s e CC.V.:11.",,
para sorvces, caixiahas ir p:Istico
para sorvetes. c&a.ealibas, pasiohaa,
garfinhos de plástico pare sorveres rorminhas de plastico para so s vates. dias
embreagens da rezaariaI „iiSstlep embaCaSS2 ./t1
lagens de ais:si-ia] plasta.a para solvetes estojos para objetes.
pv.Ir as .de
TêrM0 n.9 648.705, de 2-7-1964
Conin- hi a baú de Fer,'ssntes
nylon, esteiras, ealeacs pis) aatomóSio
veis, massas anti-ruidos, se...az:dores de
pratos. funis. farinas pua doces, fitas
isolantes, }ulmos, Lo çe ceasose, teabas
vUMPANHIA ITAu
para bolsas, facas, gaastisaaes, guarnirs FERTILIZANTES
ções para chupetas e marasdeinas, guarnições para parta•blo.os. guarnições
para liquiditicadores e p.aa batadairas
Nome Comercial
de, frutas e legumes, auarnaaies de material p!astiao para cleasos e o >jatas
Termo w o 648.706, de .2-7-1964
g u arulaõe s Para laelsaa gar'ass galerraa
RIQ — Reunidas Indústrias Químicas para cortinas, jarros,' Ii11?1, Ia plásLitnitada
ticoa, lancheiras, mantegue,ras, melas, natural, tecidos plásticos. tecidos imorinóis. Nadadores de roupas. puxado- Dertneabilizmres e tecidos de pano couro
São Paulo
e vestidos
res para mos es, pires. psatas aaliteiros, pás de coainha, pedras pomes artiTênno
648.715, de 2-7-1964
gos, protetoes para doaurarntos, puxadores de água pura uso domast.co Tipaque Co Brasil Produtos Quimicos
Limitada
I'll'AQUE LU 13/IAZ1/,
porta-copos, porta-fiqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, TodiSão Pauio

Novembro de neri
Turno a.° 648.719. de 2-14ii64 '
-4
Modas Citlantes Ltda.
São Paulo .

ZITLANTEE
.11dústrla Braellein
, Classe 36

Agasalros feitos de peles naturala
artificiais, boinas; anáguas, aventa
batas, babadores, blusas, blusõ:s, b
nas, bonés, boleros, combinações; eak
çados, cachecois, camisolas, capiaeteib
capas, casacos, casacões, capotes, ceik:
ças, calça-saias, chinelos, cintos, cinta"
Clamises, camisetas, calções, carto

coletes, corpinhos, ceroulas, cueLas,
larinhos, cueiros, chapéus, .dolmanã.
echarpes, estolas, fardamentos, gorros,
galochas, gravatas, guarda-ptli,
meáveis, jaquetas, lenços, leques, lede
çaria, ligas, libras, Pina-cries, imantas, pá,
las, paletós, pontuas, pijamas,
acara, punhos, peitos e peitilhos per
camisas, pelerines, polainas, poise
putiovers, quimonas, quepis, rege)
robe de chambre, roupas de brira perg

o trabalho, roupas fritas para crasciça.;

roupões de banco, saias, sapatco,
dálias, sulideos, shorts, slOcks, suo
suéteres, suspensricia soutiens, sohretié
dos trajes, ternos, toucas, tilleurs
Untes, uniformes, uniformes para ereli,;
gregadas, vestidos, xales
Têrtuo n. 9 648.720, de 2-7-1964
Union Carbale Garporatiou
lastoc1; •.; 11- ass

nhas, recipientes, suportes g :porces para
guardanapos. sa l eir o u'--3s, tigelas,
RI ‘i
ZENDEE.
S p tr
tubos para ampolas, tubos para seriaIndústria
gas, travessas, tipos de material plásTênno n.° 648.707, de 2-7-1964
Brasileira
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha„Companhia Itau de Fertilizantes
Penadas e foalas
&Mon
mes para acondicionamento, vasos, xíClasse 33
X
caras, colas a frio e colas não incicidas
Classe 1
em outras classes, para borracha, para Proníitos quimieos para fabricação de
Gen Keith-Glenlivet Distillery
costumes, para marcineiros, para sapa- tintas e fertilizantes, produtos químicos
Company Limited
teiros, para vidros, pasta adesiva para em geral para uso nas indústrias de
correias, pasta 'e pedras para aliar
tintas
rebolos, adesivos para tacOs, adesivos
Termos
as.
648.716
e 648.717. de
para ladrilros e adesivos para azulejos,
2-7-1964
anéis, carretéis par tecelagem e guarCotontex Limitada
ntções de material plástico para indúsClasse 42
São P.
tria geral de plásticos
2
Chase
Disque
Tio-mo n. 9 648.710, de 2-7-1964.
Carbonato de cálcio, destinado excluTermo
n.o
648.722,
de 2-7492r
sivamente a fins agrícolas, fertilizantes
Osvaldo Castrignano
'fie Paterson Engineering Compete
do solo, desinfetantes para fins
"São
Limited
agrícolas
Classe 46
Detergentes, sabão em pó a comum

100 PIPERS

,CARICitA
Industria E1'aslieir3

Inglaterra

Térmos as. 648.708 e 648.709, de
'RRFUMAX
2-7-1964
Difaco S.A. — Distribuição, FabriClasse 37
Classe 46
cação e Comércio de Embalagens
Roupas brancas, para cama e sem
Sabão em po e comum, desinfetantes Acolchoados para camas, colcheia coSão Paul)

GIL,sori

bertores, esfregões fronhas, guardana.
iogas bordados, logos de toalhas,
DIIPASPRAT
I Tipatuie do Brasil Produtos Químicos Pu,
lençóis, mantas para camas, panos paro
Limitada
Indústria Brasileiro
casinha e panos de prato*, soaitias de
São Paulo
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para cbá e
[ TIFAQUB ro BRASIL
Classe 28
café, toalhas para banqueta& guandTubos de embalagens de plásticos
PRonTeros QUIMICOS •
coes para cama e mesa, toaltituhas
Urino n.• 648.71.1, de 244964

Classe •11
Tubos. de embalagens de metais

Vamo n.° 648.712, de 2-7-1964

Nome Comercial

São Pa9la

Térnaos as. 648.713, e 648.714. de

Yoda Rrtpresentações Ltda.

TODA
Classe 25

2-74964
Malharia Carfil Ltda,
São Paula

saarz

L
,lnadatris Brawileira

Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substandas
Ciam 36
mais e vegetais: krocias, açucareiros, Para distinort Artigos de ~tilda
armações para aculeo bobe,. bandejas e poupes feitas ma eu* Mallartao

• -

•

Classe 8
Instalações e aparelhos para ~Jati
(cobre pão)
•
clarificar. esterilizar e abrandas
Classe 34
líquidos; filtros
Cortinas, capachos, encera" inclusive
para instalações hospitalares. meados
a 648.731. tis
linóleos tapetes em gera/ pesa aeasedbos Térmos na. 645.723
2-7-1964
e paredes e artigos de pele para os
Serafim 45; Souza
meamos fias. paseadeleas
Guanabara
1111100 ali

648.718. da 2-7-1964
Vaitef Machado Wereher
Rio Grande do %I

eada gaM
Cases 49

?mak, de Estabelecostoro
Clame 411
- Usa tecle* espane .

• .`

Clame 23 •
Artigos :da classe

•
Segunda-foira 9

DIÁRIO OFICIAL '(Seçao III)

'dr:membro de 1964 4b39,

roam

Classe 13
Artigo. da•clasau
Classe 12
Nome Comercial
Casse 39
Witalo de Estabelecimento
Classe 36
Artigo& da classa
Clame 29
Artigos da classe
Classe 37
Artigos da classe
Termo ri, 648.732, de 2-7-1964
José Pegorim Netto
Rio de janeiro

TRAVERTEX
Industria Brasileira
Classe 16
Nome de fantasia; genérico pa ra produto de construção e adórno de prédios, especificamente no que se
refere a classe 16

•

Terrno n.9 648.733, de 2-7-1964
José Pegorim Netto
Rio de Janeiro

C1KZATEX
Indústria Brasileira.
,

Classe 16
Nome de fantasia; genérico pare produto de construção e adorno de prédios, especificamente no que se
reSere a classe 16
Termo n. o 648.734, de 2-7-1964
José Pegorim Netto
Rio de Janeiro

B.RANCOTIN
Ndústria Bràaileire
Classe 16
•
Nome de fantasia; genérico para produto de construção e adórno de pré, dios, especificamente no que se
re fere a classe 16
Termo n.° 648.735, de 2-7-1964
José Pegorim Netto
Rio de Janeiro

TRAÇO-TEX
' Indústria

Brasileira

Classe 16
Nome de fantasia; genérico para produto de construção e adiiirno de prédios, especificamente no que se
reere a classe 16
Termo a.' 648.736, de 2-7-1964
Jate Pegorim Netto
Rio de Janeiro

PARISTIN
Indústria Brasileira

Clame 16
Nome de fantasia; genérico para pro-

nitários • desinfetantes, papel fumega.' tomáticos de alta e baixa pr eil
tório, pós inseticidas, parastticidas, fon- prensas hidráulicas, martelos mscâni
giddas e desinfetantes, preparações e e máquinas limadoras, máquinas
produtos inseticidas, fermiddas. desta. trizes, rotativas ou cortadoras para nr,,pi
fetantes e veterinários, raticida& remé- na: ferro, aço e bronze, máquinas par
dios para fins veterinários, sabões vete- indástrias de tecidos; teares. ardideirer
rinários e desinfetantes, sais para fina .eaaanatórias, espuladelras, torcedeinst
agrícolas. horticulas, sanitários e vete- tecedeiras, rolos e roletas, brunidorf
rinftrios. sulfatos, superfosfatos, vacinas para cereais, máquinas para fabriett
Ilústria Brasileira para aves e nnimaia, venenos contra papel e máquinas para 'ebricar papar'
Insetos, animais . e hem daninhas
máquinas de impressão, dinamos
Classe 3
Classe 3
receptáculos
Comércio e a indústria de 'abadadas Substâncias químicas para serem usaClasse 7
quimicas, produtos preparados para das na medicina ou na farmácia
Máquinas e Utensílios para atrela us4
serem usados na medicina ou na
Classe 4
dos exclusivamente na agricultura
farmácia
Substâncias e produtos de origem ani- horticultura a saber: arados, abridor(
mal, vegetal MI mineral, em bruto ou
Termo n.° 648.738, de 2-7.1984 . parcialmente preparados: Abrasivos em de sulcos, adubadeiras, ancinhos int
Ecodil S.A. — Empresa Comercial de bruto, argila refratária, asfáltico em clínicos e empilhadores combinad4
arrancadores mecânicos para agrictii
Importação
bruto, algodão em bruto, borracha em tura, batedeiras para cereais, boaab0
Guanabara
bruto, bauxita, benjoim, breu, cantora, paar adubar, ceiladeiras, carpidalrolk
caolha. chifres, ceras de plantas, ceras caiados para arroz, charruas para agir
, rECODIL S. A.,
vegetais de carnauba e ariand, crias cultura, cultivadores, debulhad
de cavalo, crina em geral, cortiça em destocadores, desentegradores, esmag
Entprésa Comercial de importa*
bruto, • cascas vegetais, espeto, ervas dores para a agricultura, escarrificad
enchovadeiras, facas para má
Nome Comercial
medicinais, extratos oleosos, estopas
enxofre, feilhas, %ma vegetais. flores nas agrlcolas, terradeiras, gada
Termos na. 643.739 a 648.787, de
secas. grafites, goma em bruto, granito garras para arado, grades de disc
2-7-64
em bruto, kieseighur, liquido& de piam- ou dentes, máquinas batedeiras pal.
Ecodil S. A. — Empresa Comercial tas, !ater em bruto ou pardslmente agricultura, máquinas inseticidas, m"
de Importaçâo
preparados, minérios metálicos madei- quinas vaporizadoras, máquinas
Guanabara
•
máquinas niveladoras de terr
ras em bruto ou parcialmente traba- mungir,
máquinas perfuradaras para a nadai:
lhadas, em toras, serradas e aplainadas, tura, máquinas de plantar, motochkl.
mica, mármores em bruto, óxido de ruas, máquinas regadeiras, máquinas
manganes, óleos de cascas vegetais, roçar, de secncar, para sulfatar,
óleos em bruto ou parcialmente prepa- torquir, de triturw, de esfarelar, terra
rados, plumbagina em bruto, pó de para irrigação, para matar formiçAS
moldagem para fundições, pedras bri outros insetos, para burrlfar e puive
Industria Brasileira - tadas. piche em bruto, pedra calcária. ter desinfetantes, para adubar paz
Classe 1
plantas medicinais, pedras eia bruto agitar e espalhar nalha• vara co/nr
Para datinguir: Tintas a óleo, brilhan- quebracho, raizes vegetais, resinas, re- algodão, para colhei cereais, máquing
tes a óleo, piladas a óleo, a álcool, em sinas naturais, resíduos. textels, adido. amassadoras para fins Ogricialas, d
pó, de zinco, de afizarina, de amianto, servas, talco em bruto, xisto, xisto cortar árvores, para espalhar, pata ce7{
de alcatrão minerais, vegetais, com bapinar, máquinas combinadas para se/
betuminoso e diluto
se de borracha, eterizadas, esmaltes, /amem e cultivar, de deshanar, cara etiff
Classe 5
cat, opacas, transparentes, vitritcáveis, Aço em bruto, aço preparado, aço tilar, máquinas e moinhos para forrasecas, atoxicas, Inorgânicas, luminosas. doce, aço para tipos, aço fundido, aço gens, máquinas toscadoras,
para capotar de automóveis, para pa- pardabmente trabalhado, aço pálio, aço rei mecânicos, raladores enecánicaç,
redes, para cimento, para madeira, para refinado, bronze, bronze em bruto ou los compressores para a agricultura
ferro, para calçados, para fazendas, pa- •pardalmente trabalhado, bronze de sechadeiras, semeadeiraa, ;landeiras
ra Ikares, ara preservar da ferrugem manganês, bronze em pó, bronze em secadores de terra tosadores de gra.
amarados para dilwr tintas. eamaltes barra, em fio, chumbo em bruto ou ma, tratores agrícolas. válvulas paia
máquinas agricolas
para pinturas, para revestir metais, eó- pardahnente preparado, cimento meClasse 8
res esmaltes, lacas esmaltes, ouro bri- tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
Acendedores elétricos, alarmes elétricos,
lhante para pintura sobre esmaltes, ma- trabalhado, couraças, estanho buuto ou altofalantes, amperanciros. amplificadoteriais para tornar opacos os esmaltes, parcialmente trabalhado, ferro em bruto, res, para rádios. aparelhos de r.idio,
produtos de esmaltagem, cores a álco- em barra, ferro manganês, ferro velho, aparelhos de televisao, aparelhos da
ol, de &lamina, com amianto, com ba- gusa em bruto ou parcialmente traba- ventilação para edifletos aparelhos elése de borracha, de ceras, de alcatrão lhado. gusa temperado. gusa maleável, tricos para banho aparelhos elet .o-dide zinco, brilhantes a álcool, piladas a laminas de metal, lata em falha, latão ~leoa, aparelhos para barbear, •pa-Milha, latão em chapas, latão em
óleo, minerais, vegetais, luminosas, vi- em
vergalhaes, li gas metálicas. »malhas. relros para Instalações telefônicas. .-patrificeweis, transparentes, opacas, secas. magnésio, manganês,
metais não traba- relhos para ondular e secar cai:elos,
para a cerveja, para 1.córcs, para ia- lhados ou parcialmente trabalhados, me- aparelhos para pasteurização de Lite,
senda. ara o ferro, para cimento, para tais em massa, metais estampados, aparelhos para torrar p:i0. aquecedores
madeira, para construção e Inorgânicas.
elétricos, spiradores de pó, benjamins,
metais para solda. niquel, zinco
vernizes, mordentes, secantes, dissolvei>
bobinas elétricas, caucas de derivação
Liasse
renda. ara o ferro, para cimento, para Para distinguir: Máquinas e partes de campainhas elétricas, chave elétricas,
madeira, para construção e inorgánicas. máquinas p ara toaos os hos Adumais: cigarras elétr.cas, comutadores, condenvernizes. mordentes, secantes, dissolven- fugas, rotativas, de deslocamento e a sadores elétricos, conectores, enceradci.
tes quimicos para vernizes
Máquina, de rosquear: serras mecâni- ras estufas de aquecimento, estufas para
Ciasse 2
cas, motores elétricos, alternadores, fer- conservar alimentos estufas para
Substancias e preparações oc!rnimas usa- ramentas e placas para consoa, gera- roupas, ferros elétricos de engo:.:,.r
das na agricultura. na horda:Nua, as dora, plainas, máquinas de furar e cen- de aoldar, filtros 'e metros, hidrdinctros
veterinária e para fins sanitários. • trar, tornos mecânicos, prensas mecâni- indicadores automáticos de nivel Jágua
saber: adubos, ácidos sanitários, águas cas, máquinas amassadeiras, misturado- Instrumentos medidores de euerg:a efé,
desinfetantes e para fins unitário*, tas adaptados na construção e, conser- trica, instrumentos telelfsrsicos, inteirup.
apanhe-mosca e insetos (de goma e vação de estradas, mineração, corte de toren, Irradiadores, limpadas,
papel Ou papelão). álcalis, bactericidas, madeira, movimento de terra, corretos andores, mandletros, microfones, rIck.
ups, plhas elétricas, receptores de rá.
baraticidas. carrapaticidas. mero'. ano- e outros fins industriais,
elevadora, rut- elo,
talim. creosoto, desodorantes, deainfe- quinas deskanpalhadoras, descascadorati,
refigeradares, tomadas, transt.orma.
dores, válvulas de rádio, válvulas para
tante* defumadores, ratem:nine:dores ele
pragas e hervas daninhas esterilizas- ventiladoras, moinhos para cereal& aparelhos de televisão, ventiladores e
tes. essibtocaçem para animais catar- máquinas secadoras, trituradoraa, pulvoltimetras
verizadoras, fruas, polarizes, tranchas,
em, farinhas de amos, krtilizantm
Classe 9
tesouras
mediata''',
toplas,
máquinas
de
fatos, formicida.. furnigantes, fungici•
Para distinguir: Instrumantos musicais
daa Ocose para fina veterinários, gira- abrir chavetas, niarteletes, ventiladores INPM partes integrantes . Acordeão, arcos,
m berbieidas, inseticidas., inretibrgou exaustores para forjas, bombas acatei. bandolim, bandolins bombo borigó.
larvicidas, esicrobicidria, medicamento pistão para todos os fins, arida,
barnlow, baterias, contrabaixos, cordas

%Uno /O 618.737. de 2-7-16i
Farmácia Rivello Lida.
. Guanabara

•

C DIL

duto de construção e adorno de pradios, Especificamente no que se
para animais, aves e palres. Óleos de. deixas e turbinas injetares para cal- para instrumentos musicais, calcas, caíreSere a classe 16
siefetaium e veteriabbre. petróleos 911- deirai, válvulas e transportadora a.. ra de rafatiarinetes. cavaquinhos :as-
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juntos de artigos de escrever e desecila& cravilhas para instrumentos. vens& cremosa, cadinhos, crivos, dum- as copos, cadinhos, garrafas, frascos,
{ordals. cornetas, clarins, cordata e en- tradores, cassineta', cabos..cha vez, alui. graus, mamadeiras. fôrmas para fornos. nhar ara mesas ou secretárias, jogos ou
ordoamentos para instrumentos- mugi- vem para porcas drculares, chaves toe- assadeiras, aompoteiras, saladeira, jardi- conjuntos do tipo de imersão para meestojos para instrumentos musical& quimétrica. correntes para chaves. cae- neira, porta-16:as, cântaros', cálices, pra- sas ou secretárias, lápis esferográficos.
tardarte. fagote, flautas. gaitas, gui- chetes chaves para porcas, distintivos. tos, xicaras, tijelas, bandeljas, pires. L- lápis, lapiseiras, malhadores, minas, mátarras, gonzos. harpas. harta/laicas. ma- dobradiças, descanso para talheres, pra- ameiros, vasos, serviços para refres- quinas e apetrechos para apontar lápis,
teta, mamam, ocarina, órgaos. plano. tos e copos, enxadas. esferas. engates, cos, taças, vasilhames, taantegueiraa, máquinas para escrever, calcular e so'pandeiros. palheta. pianos. pianolas. enfeites de metal, estribos. espátulas cápsulas, pendentes e garrafas térmicas mar máquinas para grampear, mopotecas, minas ou grafites para lápis, laipratos. pistão. raecao. reale/os. surdinas. estojos de metal para carimbos, eixos.
Classe 15
. azafama, fiaihares. tamborins. tromba. expandidos' para tubos. estruturas metá- Para distingte.. Artefatos de porcelana. seiras, e aontadores, .metros ara escri'es, tarrafas„ tambores, triângulos, trona licas, escarradeiras, espremedores espu- faiança. barro e terracota louças vidra.. tórios e para desenhos, papel carbono,
madeiras, formões, foices, ferro para das para uso caseiro, adornos, fias ar- penas para canetas, penas esferográfibom+ de varas, violas, triolino t
cortar capim. ferrolhos. facas, laceres. nativas e instalações sanitárias; artefato* cas, erfuradores, antas para escritórios
violoncelo
fechaduas. fruteiras, funis. Ramas para de ceramica para uso caseiro, adornos e com fechos de metal, porta-tinteiro, porClasse 10
doces, bolos, embadas e pudins. flanges. fins artistica& alguidares, almofarizes. ta-lápis, porta-canetas, porta-canetas
Para distinguir: Abaixa-linguaa, abre.
bocas, admitamos atastadores, agrafo& fivela, furadores, ferramentas cortantes assadeiras, barri.s, bules, bidês, bacias. es4erográf1cas, porta-carimbos, porta'
tnédico-cireargkos. aparelhos para mas- e Perfurantes para marceneiros. fechos bebedouros, biscoiteiras, bombonieres cartas, porta-blocos, penas, prensas,
sagens, aparelhos de pressâo arterial, de metal, terraduras. forminhas. fitas andelas, anheiras, copos. consolos, cal- prendedores de papéis, percevejos, ré*parelhos de diatermia, aparelhos de de aço. ganchos, guanições de metal. deirões, cântaros, cadinhos. - catres, guas, atendo separadores para arguitaloa ultra-violeta. aparelhos de raio X.. garfos, ganchos para quadros. grampos .cubas, • compoteiras comedores para aves, vos, sainetes, tintas para escrever, tide correias, grades para
tas para escrever, tiralinhas, tintas para
aparelhos de infra-vermelho, aparelhos para emendas
e geladeiras, grelhas, galheteiros. caçarolas, canecas, centro de mesa. des. carimbos, tinta., para duplicadores, tinduras; bisturis. cadeiras para clinica fogões
-cansa-talheres,
escarradeiras.
fôrmas.
filjoegonzos, grossas. garrafas. dhoses.
Médica. cambraia huirrOila. canulas, ca. lhos, jarros, limas. lâminas licoreiros. tros, graus globos, jarras: lardineiras, tas para impressão e tintas -para desenulas, cataplasmas de teltaa catgut a cê- latas bras, linuguetas. leiteiras uiacha licoreiros leiteiras, lavatórios. mance- nhos, conjuntos de artigos de escrever
re laminado céra para incrustações e diabas, molas paar porias martelos guelras. moringas, malharas, nichos pi.. e desenhar para mesas ou secretárias
Classe 18
articulações. cera _Galante. cintas para marretas, matrizes marmitas, maçanetas res, pratos, pilões, pratas para- ornatos.
fina clinicas. cintas umbeficais, 'colhe- morsas, machetes. manteauciras. malhos. pias, pinos. porta.folas, potes, gorta- Acido picrico( azotato de chumbo, arres cortantes. compressas de tecidos. navalhas, cupim, puas. pás, picaretas toalhas. porta-papéis higiênicos sopei- mas. balas de aço, bombas, busca-pés,
costátonso& caretas: dentes artificiais pregos, ponteiros. paeafusoa porcas. ras, saladeiras, saleiros, serviços para canhões, cápsulas para armas de togo,
dentaduras. depressores. dilatadores, da pratos. porta-géla poseiras. porta-pão. refrescos, serviços para trios, chá e cartuchos de munições, chumbo para
chas dreno& duchas vaginais: elevado- porta-jolas, paliteiros, panelas. puxado- Jantar, travessas, talhas, taças, tateias, caça, clavinas, dinamites, espoletas covasilhames, vasos sanitários, duras muns, espoletas elétricas. espoletas de
res. espada/1os. espéculos vaginais, es. res. placas. pregadores porta-esponjas
percussão. explosivos, fogos de artia
ponha! clinicas. estafas. espátulas, rã peneiras. pinos, plainas. perturadelras.
Classe 16
capelos, escopros extratores. escavada Ores. pinças, panelões. porta-copos e Para distinguir: Materiais para constru- ficios, fogos de bengala. foguetes, fósres; fios de linho para feridas. facas. aarrafas, passadores cie roupa. presi- ções e decorações: Argamassas, argila foros de côa gelatina fulminante. graganchos para . músculos cela Earaetros. lhas, rasteias. roldanas. ralos, regadores areia azulejos, gatentes, balaustres, blo- nadas, materiais explosivos, morteiros,
munições de caçador, nitroglicerina, nir
'ase*. ,godivas. goivas gesso, grampos rebites, reduções. reci pientes de metal cos de cimento, bloros para pavimenta trocelulose, petardos. projetis. pipocas,
para sofisma, guta-percha; histeróme. rodizios. roscas' de aço inoxidável. re. Cio. calhas, cimento, cal, cré, chapas pistolões, pólvora, rodinhas, substâncias
Inas, aparadores. aparadores para firo gatros de aço inoxidável, registros isolantes. caibras, caixilhos, colunas;
explosivas, tanque de guerra, torpedos
agratos pana assot agulhas para ia:a- serras, serrotes. sifões saleiros sacarra- abaras para coberturas, caixas &gaia.
tracs
lhas,
torquezcs.
trilhos,
tubos.
tubulação algodão hidrófilo. alicates, amálga
caixas para coberturas, caixas dágua,
Classe
ções,
Malotes.
aravadeiras,
telas
de
caixas de descarga para eixos, edifica- Como marca genérica19
troa: 11. z-faladores instrumentos cirúrgi.
para distinguir e
cos para operações; ligaduras de ca arame, trincos. taças, travessas, tesouras. ções premoidadas, estuque, emulam de assinalar animais vivos inclusive aves.
ahamo, limados e pós para Limpeza e trancas, tramelas, talheres. talhadeiras base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- ovos em geral, inclusive do bicho da
tampas para panelas e caldeirões, tarpolimento ara fins odontológicos, lixa. avas, tachas, trens de casinha. torra. turas metálicas para construções, lameseda
luvas e dedeiras de borracha. limas pa- deras. orinéas, vasos. vasilhames, ver- las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Classe 20
ra ns,ost lancetas. massas plásticas para mas, mandril de expanano, (reza de de junção, lages, lageotas, material isofims odonfolbgicos. mascaras para anel - chanfrar. guia de freza de chanfrar. lante contra frio e calor, manilhas, mas- Para distinguir petrechos navais e aerosus para revestimentos de paredes, ma- náuticos, Ancoras, bolas, cintas de natesta. mesas de operações, mesas para ventosas, maletas, baus para sacos de
curaavos. niattelos artificiais, perfura viagem, para pastas, balinazis. cantos deiras para conatruções, mosaicos, pro- tação, fateixa, paraquedas e salvavidaa
Classe 21
dores. pôs e braços artificiais, placas rara estojos, colchetes para malas, cra- dutos de base as r-áltico, .produtos para Para distinguir veículos e suas partes
para obturações de canais. porcelanas vos, enfeite', fecho para pastas e para tornar impermeabilizantes as argamasamarares para selos. pincelo para gar malas. passadores de correias ponte!- sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- integrantes, a saber: Aeronaves, aerosgalho, produtos betuminosos, impermea- tatos, aeroplanos, alavancas de freios.
gania, pinças anatômica, protetores 'as. prendedores de p apei, suportes bilizarites líquidos ou sob outras formas amortecedores, ambulâncias, assentos de
rolos cirúrgicos de lã de pau,. ruge e,
torniquetes e tubos de extenaão
para revestimentos e outros como nas veiculas, aviões, automóveis, balões,
rodas para oesgaste dentário, retorció
Classe 12
barcos, bicicletas, barras de freios, barplc bugia. emanas: sarladeiras anda Para distinguir: Alfinetes comuns, agu- construções, persianas. placas para pa- ras de tração, braçadeiras de caixas,
vimentação,
aças
ornamentais
de
ciraça. sêda e crina para aouturas, sacos lhas agulhas para máquinas de cosmento ou gesso ara tetos e paredes. molas, braços de veiculas, crarretes,
para gê o e bolsas para água quente tura. agulhas para tricot, agulhas para papel para forrar casas, massas anti- carros de bagagens, carretas, carretas
sondis, seringas para lavagens e bile canchet, agulhas para borda botões, rcidos para uso nas construções, par- de artilharia, carrinhos de mão, carrições, serras serras para raquiotomis. dsdals, barbatanas para colrinhos, fe- quetaa, portas portões, pisos, soleiras, nhos para pedreiros, carros para cartampões higiênicos preservativos. &a- chos corrediços, fivelas grifas para do para portas, tijolos tubos de concreto, ga, carros para estradas de ferro, carfeires de vestidos. presilhas
leite. termômetros. tesouras. trePanos
telhas, tacos, tubos de ventilação, tara- ros, caminhões, carrocerlas, carroças,
Classe 13
t03:l1dS higiênicas; ventosas, verniz isodas para carimbos e para tinta, abrido- carruagens, carros ianques, camionetas,
Abotoaduras
para
punhos,
águas
aisIa= para fins odontolágicoa
Pinhas lapidadas, alfinetes para adornai netas para desenhos, cortadores de pa- caminhões chassis, carburadores, charClasse :1
talaçaes para escritórios e desenhos em neiras, coches, conexões de tope de veiPara distissgtat terragens e ferramentas: vestuários, de metal precioso, semi. res de cartas, arquivos, apontadores, culas, cubos . para pra/anisares, cubos,
arruelas.
arrebites,
precioso
ou
suas
imitações.
anéis
de
ancas.
okay
Alicates.
cates de cimento, vigas, vigamentos e desligadores, engates de borracha, enaraolas. sadraves. armações de metal. adorno. balangandans. berloques, bre. geral: Adesivos para uso em escritório, gates de ferro, estribos para carruagens,
cos.
broches.
colares,
contas
de
metais
latas.
aram:,
aparelhos
de
abridores de
pél, colchetes, carimbadores, classifica- estribos, eixos de locomotivas, freios auchá e cale. assadeiras, açucareiros. apa. ou pedras reciosas ou semi-reclosas e berços para mata-borrao, borrachas, ca- tomáticos, freios pneumáticos, ;retos parelhos para lavatórios, miadelas. ares- suas Imitações usadas como adornos arquivos para correspondência, almofa- ra estrada de ferro, paralama, galeras,
ta* • aros. airm'adarises. amoladores. ou na confecção de bijouterias. correr]
hastes de veiados. hélices, iates, injeateei&
arnolacimass de ferramentas,. alças para tes de uso individual ara adorno, dia
tores de locomotivas, jogos de engre17 •
saci ahos. brocas. bigornas. baixelas. mantes lapidados, esmeraldas lapidadas. Para distinguir Classe
artigos, máquinas e- ins- nagens, logos de rodas jogos de rodas
as,
bacias.
bombonieres.
baldes,
medalhas com santo. puladros. ar aras
bandej
para transporte de toras, lanchas, lanborboletas baterias, bases de metal, boa- !apiadas. topázios lapidados, turmalinas dores, clips, caiadores, cestos para pachões, liteiras, locomotivas, molas de
correspondência
canetas,
compéis
e
çadeiras. bules. bisagra. buchas, bainha
lapidadas, e larguezas lapiaadas
passos, cofres, canetas tinteiro, canetas borracha para carros molas de veiculas
para facas. baterias ia, casinha. colheClasse 14
esferográficas, canetas para esenhos. motocicletas, motociclos, monociclos,
dr Pedreiros cadeados, correntes. cabi- Para distinguir: Vidros comuns, laminade* chaves de parafusos. conexões para dos ou trabalharos, vidro datai. vidro carga para canetas esferográficas, de- navios, ónibus, painéis de . armação de
encanamentos caixas de metal para industrial, objetos de adornos, de vidro. senhadores, datadores com minas, des- veiados, para-choques, para-lamas,
cansos para lápis e canetas, esquadros. pontões, reboques, reboque para transportões. -cabinas. canoa, chaves de lenvidro Instilhável e inquebrável, para to- estantes para secretária, estojos, borra- porte, rebocadores, rodas ara veículos,
da chaves mglêsas. cabeções. canecas.
copos. eachepots c&ntro de tiltaa, CO* dos os fins. planos curvos ou de qual- dias de apagara espátulas, furadores. saveiros, tambores de freios, tendem, tiqueteleires, camas Para condenara° de quer formará, branco, transparentes, opa fluidos para escrever. fugias, fichários, buam, tirantes de carros, tratores, troedinfentos. cadeados. caldeirões. caçaro- coa ou coloridos, vidros para vitaux e fitas para máquinas de escrever, fichas les, trenós, triciclos, bua" de locamolas. chaleinao cafeteiras, conchas, coa- para v.draças, placas blocos de vidro para arquivos gomadores, grampeadores. tiaras, vagões, vaores e velocipedes
Clame 22
dores, eascaseiros. cabides de metal. simples e coloridos, tubos e globos de grampos e ganchos para escritórios,
cabos cabrim de ferro.ertnaitink carnwa vidro, espelhos, hastes, aaretas e cube- godets, goma-arábica, Instrumentos de Para distinguir: Pios d ealgodio. unhajuta, 114 nyion, fiam plásticos, ftoa
cantemaiamt. chavetem, canivete', chave- tas de vid" ampolas, tubos, &bofar!. escrever e de desenhos, Moa OU coa'
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rédeas, suportes para filtros, sacolas, tu, mediata& fama de cortiça, juntai Indos de papel, encadernação de p
sacos e telas para assentos de cadeira de cortiça, lonas, lonas pira freios, ou papelão, etiquetas, Cilhas in
mangueiras, mangote& molas para ve- Rilhas de celulose, guardanapos,
Clame 28
Para distinguir: Artefatos de material dação, pestanas, rolhas, tampas, taba não Imprima, livros flamas; livros
plástico e cie nadou: Recipientes fabri- de jato para vedação, tiras, tampões, contabilidade; mata-borrao; ornameat
cados de material plástico, revestimen- tubulações para vedaçao, válvulas- de de papel transparente; pratos, papel
Mos, papéis de estanho e de alumiai(
vedação e juntas
tos confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
papeis sem impressão papéis em branZ
Classe 32
armações para óculos, bules, bandejas,
sugues anuários, álbuns 'Asa:as- para impressão, papéis fantasia. inana
base, para teleames, baldes, bacias, boa sai, cartazes. catálogos, jornais sacio Par iorrar. paredes, papel almaço cor
sias, caixas, carteiras chapas, cabos sala s estrangeiros, publicações impres- ou sem pauta papel ampola papel d
para ferramentas e utensílios, cruzetas. sas, revistas. Propaganda em rádio seda, papel impermeável, papel em In
caixas para acondicionamento de ali- te/avisao, jornais, programas radiofôni- batia para impressão, papel encerada
mentos, caixas de material plástico para co., peças teatrais e einematograhcas pelei higiénico, papel trapermeázei
baterias, coadores. caos, canecas, copara copiar. papel para desenhos, pa.
e revistas impressas
lheres, conchas, cestas para pão, cestipd para embrulho . impermeabiliza&
Classe 34
nhas capas para álbuns e para livros Tapetes, cortinas e panos para assua- papel para encadernar, papai para es
cálices, cestos, castiçais para velas, lhos e paredes. Lindieos, oleados e cravar, papel para imprimia pape pia
caixas para guarda de objetos. crua- encerados, inclusive
para instalaçtSea papel celulose, papel de linho, papd
chos, coadores para chã, descanso para
refina para embrulhos, papel celotane,
hospitalares
pratos, copos e capinha" de plásroce
Classe 35
absorvente, papel para embrulhar tapara sorvetes, caixinhas de plástico Couros e peles preparadas ou aio, ca- beca papelão. recipientes Se papel. ropara sorvetes, colherinhas, paninho& murças, couros, vaquetas, pelicas e ar- setas de papel, rótulos de papei. rola
garfinhos de plástico para sorvetes for- tefatos dos mesmos: Almofadas de cou- de papel transparente, sacos de PaPel
minhas de plástico para sorvetes discas ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas serpentinas; tubos postais, de cartão
embreagens de material' plástico emba- chicotes de couro, carneiras, capas para
tubetes de papel
lagens de material plástico para serve- álbuns e para livros, embalagens de
Classe 39
tes estojos para objetos, espumas de couro, estojos guarniçõea de couro para
nylon, esteiras, enfeites para automó- automóveis, guarnições para porta-blo- Para distinguir: Artefatos de borracha,
veis, massas *adi-ruídos, escoadores de cos, malas, maletas, porta-notas, porta- borracha, artefatos de borracha para
pratos, funis, formas para doces, fitas chaves, porta-fiqueis, pastas, pulseiras aluídos em inata classes: Arruelas. ara
Isolantes, filmes, fios de cdadose, fechos de couro, rédeas, selins, sacos para via- veículos, artefatos de borracha não ia.para bolsas; facas, guarniçõi:s, guarni- gem, sacolas, saltos, solas a solados. golas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de
ções para chupetas e mamadeiras, guartirantes para arreios e valises
cofre, buchas de estabilizador, buclias,
nições para porta-blocos, guarniçõea
Classe 36
buchas para jurado, batente de porta.
para liquIdificadores e para batedeiras 'Para distinguir:
Artigos de vestuários
de frutas e legumes, guarnições ie ma- e roupas feitas em geral: . Agasalhos batente de chassis, bicos para mamadet.
rea. braçadeiras, bocais, baias para teterial plástico para ctensílios e objetos
aventais. alparcatas, anáguas, blusas, lefones, borrachas para carrinhos indusClasse 25
guarnições para bolsas. garfos, galerias botas,
botinas, blusões, boinas, baba- triais, borracha' para amortecedores,
Para distinauirs Arvores de natal, bi- para cortinas, jarros, laminados, plásdouros, bonés, capacetes, cartolas, cara. bainhas le borracha para rédeas, cochina
belots, bolas para entales de arvores ticos, lancheiras, mantegueiras,
poças, caiação, coletes, capas, chatas
de pedal, cartas geográficas, cartões poio
pendedores de roupas, puxado. eachecols, calçados, chapéus, cintos. de motor, danaras de ar. chupetas cordões massiços de borracha, cabos para
ais, cartazes, displeys, desenhos, artis- rei para móveis, pires, pratos. palaticiaras, combinações. carpinhos, calças.
tica& desenhos, decalcomania para te- nas. pás de casinha, pedras pomes, arti- de senhoras e de' crianças, calções, cal ferramentas, chuveiros, calços de borcido& estatuas, estatuetas, estampas, gos, protetoes para documentos, pu- ças, camisas, camisolas, carair.etas. racha, chapas e centros de mesa, corgravuras, frutas de vidro, figuras de xadores de água para uso doméstico cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros, das de borracha, cápsulas de borracha
centro de mesa, calços de borraOrnatos, festões, fotograf:as, frutas de porta-copos, porta-niqueis, porta-notas, saias, casacos, chinelos, dorninós, achat- para
para máquinas, copos de borracha
louça, figuras para enfeitar bolos de porta-documentos, placas, ' chitas, roda ara. fantasias, fardas para militares, co- cha
aniversario', batizados, casamentos e alias, recipientes, suportes suportes para legiais, fraldas, g alochas,dgravatas, gor- para freios, dedeiras, deaentupidelras,
diacos de mesa, descanso para pratos,
outras quaisquer comemorações. gravu- guardanapos, saleiros tubos, tigelas, ros. jogos de 'angarie, jaquetas, lacia4a. encostos, êmbolos, esguichos. estrados,
tubos
para
ampolas,
tubos
para
serinras, imagens, letreiros, manequins, malutas, ligas, lenços, monteis. meias, esponjas de borracha em quebrajactc
irmetes, obras arttsticas, obras de pin- gar, travessas, tipos de material plás- maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, pa- para torneiras, fias de borracha lisos,
tura, ainéls e cartazes para decorações tico, sacolas, sacos, saquinhos, vásillsa- :etós, palas, penhoar, pulover, palatinas, fôrmas de borracha, guarnições para
• para exposição, projetos, mostniarlos mes para acondicionamento, vasos, xí- p eugas, ponches, polainas, miamo& pu. móveis, guarnições de borracha p,:ra
da mercadorias diversas e para propa- caras, colas a frio e Lola& não inchadas nhos. perneiras, quinionos, regalos, automóveis, guarnições para veicule"
gandas, suportes artisticos para vitri- Cm outras classes, para borracha, para robe de chambre, roupão, scbretudas, lancheiras para escolares. saminas de
nes, estatuetas para adõrnoa e para costumes, para raarcineiros, para sapa- sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacks, borracha para degraus, listas de borrateiros, para vidros, pasta adesiva para tuteia toucas, turbantes, ternos,
f:ns arusticos. taboletas
cha para janelas e para portas, len, é)s
correias, pasta e pedras para afiar
• acames e vestidos
de borracha. manoplas. ma:atletas. p roClame 26
Classe
37
rebolos,
adesivos
para
tacos,
adesivos
tetores para para-lamas, protetores de
Artefatos de madeira em geral: Argopara
ladrilros
e
adesivos
para
azulejos,
Roupas
brancas,
para
cama
e
mesa:
para-choques, pedal de ace;erador. pelas, algudares, armações para baldias
Acolchoados
'
para .camas, colchas, co- dal de p artida, paras oara bustaas.
e para vitrines, artefatos de madeira anéis, carretéis par tecelagem e guarpara caixas, tppume, bandejas, barris, nições de, material plástico para indós- bertores, esfregões. fronhas, guardana- pa anhos, p neumáticos pontas de bortria geral de plásticos
pos, jogos bordados, jogos de toalhas, racha para bengalas e maletas. rodas
baldes, batedores de carne, caixas, cailençóis, mantas para camas, panos para masa:ças. roCzios, revestimentos de
xões, caixotes, cavaletes, cunhas, cruClasse 29
e panos de pratos, toalhas de borracha, rodas de borrac irt para mózetas, cubes, caçamba, colheres, cestos Escovas, espanadores. vassouras de es- coeinha
rosto e banho, toalhas de mesa, Ma- veis, sanfonas do vácuv. suportes de
para pães, cepos para coainha, cabos fregar assoalhas, de rua, de casa, de
lhas para jantar; toalhas para chá e motor, sapatas do pesai de breque, seestribaria e vassourinhas
para ferramentas, cantoneiras, engracafé, toalhas para banquetas, guarni, sembaio e Isoladores. suportes, semiClasse 30
dados, estrados, amarinhas, estofos, ela
ctset para cama e mesa, toalhinhas pneumáticos, suportes de câmbio. Nanpremedeiras, embalagens de madeira, Para distinguir: Armações de guarda
ica?! de partida, saltos, solas e solarias
(cobre pão)
chuvas,
armações
de
guard-sóes,
barescada, formas, gaiolas, guarnições
de borracha. surdinas de borracha rara
Classe
38
para porta-blocos, guarnições para cor- btanas para guarda-chuvas, cabos de
aplicação aos fios telegráficos e
tinas, guami;ões de madeiras para chapéus de sol, capas de algodão para Aros para g uardanapcs de papel nicos, travadores de porta, telefótija:s.
utenailloi domina:os, grfos, malas de chapéus de sol, capa de seda para cha- aglutinados. álbuns (em branco),
tubos, tampas de borracha para contapéus
de
sol,
castões
de
madrepesola
pamadeira, palitos, pratos pipas, pinos,
para retratos e autógrafos, balões (ex- gotas, tinas de borracha para elaboração
puxadores, prendedores de roupas, pe- ra bengalas, castões de marfim para ceto para brinquedos) blocos Para
de substancias quimicaa
destais monogramas, palitos, patinhas, guarda-chuvas, castões de osso, castões correspondência, blocos para cálculos,
,
Classe 40
garfinho' e colheres para sorvetes, pa- de metal, comum, castões de tartaruga. blocos para anotações, bobinas brochu- Móveis em geral de metal, vidro. de
litos para dentes, táboas de P assar rou- garfos para guarda chuvas, guarda- ras não impressas, cadernos
de escre- aço, madeira estofados ou não,
pas, táboas de carne, tonéis, torneiras, chuvas, guarda-sóes. P onteira. Para ver, capas par a documentos, carteiras. siva , móveis ara escritórios: Armar,os,
tambores, tampas, suportes de madeira, bengalas e guarda-ihuvas de metal co- aaixast de papelão, cadernetas, cader- a rmários pnra banheiro: e para rounas
todinha, rolos, rosários e vasos
mum, ponteiras para bengalas e guarda- nos, caixas de cartão, caixas para pa- usadaa, almo cadas, acolchoados para
•
Classe 27
chuvas de chifre, sombrinhas, varetas pelaria, eartõea de visitas, cartões co- móveis,. bancos, balcões, banquetas,
Artefatos de palha ou fibra. não In- para guarda chuvas e atraias de (mania- merciais, cartões indites. contata cr. bnidejas. domiciliares, berços, alombas.
cluídos -em outras classes: Cestas, ces. chuvas
tolhia, cadernos de Petld inelimetrado cadeiras. . cara inhos para chã ' e café
tos, cabos para utensilios, cestos pare
.Classe 31
e 'em branca pata desenho, cadernos con j untos ..para donnititrfot, conjuntos
costuras certas para pões, caixas de Arrama de vedação: Anéis de: vedação escolares, cartões em branco, cartucho. para salai:de Jantar e . 'Sala .dt • Visitas.
acondicionai/lenta, caixas par 'enfeites ara Nações, ,arruelas, buchas bolas de cartolina, crapas plario gráficas. Ca- C olg ar:deur para derraçoik artirdim e praia,
esteiná. -tabornals.. aÊola.s. *—aatnicties ata •lias/idas, massas ara calafeta M- dernos da lembrança, 'carretéis de pa- amiantos,* Witikritt alt bábinietea para
para utensílios, malas, peneiras, redes., antos de oorracha para . potes, canele- pelão, envelopes, envólucros para cha• copa e eosinha, camas, cabides, cadeiras
oa.-*.Srias cadeiras de balanço.
caixa
de sada natural e rayon, para tecelagem e para croché; lios e linhas de toda
espade, fios e linhas para pesca, linha.
das de aço para pesca
Clame 23
Para distinguir: Tecidos em geral. tecidos para confecções em geral, para tapeçaria e para artigos de cama e mase,
algodka alpaca, canhamo, cet ia, carda.
casimiras. fazendas e tecidos de 18 em
peças, juta, jersey, linho, nadou, patopaca percalina, rama rayon, seda natural, tecidos plásticos, tecidos 1m:suma:latis e tecaloa de pano couro.
veludos
Classe 24
Alamares, atacadores para c.a...refluís
• calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, capas para móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cordões, debrua', lã, fitas, forros, franjas,
fastio, feltro para órgão, bafos, galarktes, lamparinas, mochilas, mosquetetms. nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras
panos para enfeites de móveis, nau
fazendo parte doa mesmos, palmilhas,
passamares, pavios, rédeas, rendas, rede., sacas, sinhaninhas para vestidos.'
telas, tampos para almofadas, não fazendo parte de móveis, artigos éataa
fenos de algodão, ~anua linho, juta
leda, raion, lã. pêlo e fibras abo
/embaidos em outras classes

4042 Segunda-feira
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colchões, colchões de molas flanelas preparada* para limpar metais plarquetas para ginástica, peças de maiôs, mantas, mandrião, muita& pa»
t/.4pensa h, divisões, (Imana, discotecas, e móveis., fécula para tecidos, fósforos: logos de damas, dominó e xadrez, pelo- letós, palas. penhoar, palmar, palatina&
•ie matieira, espreguiçadeiras, escrivani- goma para lavanderia e lavadeira, gra- tas, pianos e outros instrumentos musi- peugas, ponches, polainas, pijamas, pu„,
nhas. estantes, guarda-roupas, mesas, Sas para calçados; líquidos para tirai cais de brinquedo, pistolas de atirar nhos, perneiras, guisamos, regalos,
niesin las, mesinhas para rádio e selava manchas e branquear. roupas; óleos pa• Rezas, papagaios de papel, panelinhas robe de chambre, roupão. sobretudo,
) mesinhas para televisão, molduras ra limpeza de carros; pomadas pari quebra-cabeças em forma de armar. ' suspensórios, saldas de banho, sandálias,
pa r v quadros, pora-retratos, poltrona. calçados, pasta para polir, preparados raquetes, redes de pesca, redes para meteres aborta, sungas, atolas ou slacks/
poironas-camas, prateleiras, porta-cha- químicos para .tinturaria e lastanderia logos, rodas de roletas, revólver de tule& toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
;aias, sofás. sotás-camas, -travesseiros e próprios ,ara tirar .manchas de toupas, brinquedo. soldadinhos de chumbo, tavimínea
preparados para lavar, pós de bruni: bleiros para jogos, tacos de bilhar,
Termo n.° 643.790, de 2-7-64
metais; soda para lavanderia, sabão em tambores para crianças, tamburps,
Classe 41
P.a a distinguir; Alimentação para aves pó, sabão comum, saponáceos com de- tamboretes, tênis de mesa, trens e vias Trampolim Tintas e Ferramentas Ltda.
Guanabara
auanais, arroz, amendoas, araruta, tergentes, sulfato de soda, silicato de férreas para brinquedos, varas para
ala ate avelã, amido, ameixas, azeites, sódio, soda cáustica; tijolos de olir, •
pesca, vagonetes e zepellas
velas .
azeitonas, aveia, aves abatidas,
Classe 50
Classe 47
.autn, amendoim, alhos, balas, baunilha,
Para distinguir impressos: em papéis de
bonesoae, biscoitos, bolachas, batatas, Carvão mineral, de atida o uvegetal carta, papéis de ofício, cartões comer:a:manada, bolos,. bacalhau, banha, ca- Cêras para iluminação, combustíveis. ci#Is e de visitas, envelopes de qualquer
nela chouriço, chocolate, caramelos, fluidos de iluminação gasolina, gordu- tipo, faturas, duplicatas, letras de câmçualhacia camasão, canas, 'carne da ba- ra de petróleO, graxas, lenha, lubrifi- bio, cheques, notas promissórias, debénao, açucar, café cravo canela cebola cantes, nafta, óleos iluminantes, édeos tures, apólices, ações, folh•nhas passa*
nane comercial
alho, azeite, botara, massas alimentícias lubrificantes, parafinas, petróleo reli gens aéreas, ferroviárias, rodoviárias,
leia, confeitos, cacau, cereais, ,cebolas,
nado, querozene e turfa
marítimas, bem como bilhetes de sorteio
Termo n.° 648.791, de 2-7-64
,•rsine de leite, creme de mitra condie impressos em geral
Trampolim Tintas e Ferramentas Ltla.
Classe 48
mentos. cruafáceos, chá, cravo, ca5é, Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
Guanabara
Têrmo n.° 648.788, de 2-7-64
eangica, cha.que,. cõcos, castanhas, co- tratos, água de colónia, água de toucacasa Para Todos Ltda.
minho, cangiquinha, conservas alimen- do/, água de beleza. água de quina,
. sitias, doces, doce de banana, doce de água de rosas, água de alfazema. água
Minas Gerais
Itee, drops, exacto para doces, de pala barba, loções e tónicos para os
tomam e de carne, ervilhas, encova, cabelos e para a pele, brilhantina. banPRORROGAÇÃO
arva-doce, esséancias para balas, para dolina, "batons". cosméticos, fixadores,
• Indústria Brasileira,'
doces e para alimcntos‘ Nada, frutas, de penteados, petróleos, óleos para os
frutas secas; em cadas, cristalizadas e cabelos, creme evanescente, cremes gor•
Classe 1
Lempotas; faculas, figos, flocos, fermen- durosos e pomadas para limpeza da
Tintas,
esmaltes
e vernizes,
pele
e
"maquillage"
depilatórios,
des.>
to farinhas, fava, farelo, fubá, gomas
Industria Brasileira
de' mascar, ge:é:2.s, geléias de mocotó, dorantes. vinagre aromático, pó de arroz
Vermo n.° 648.792, de 2-7-64
goiabada,. gordu as, g:do de bico, gla- e talco perfumado ou não, lápis para
Daviga S. A. — Incorporação e Ad.
,as, glicose, gelatinas, grânulo», línguas, pestana e sobrancelhas preparados para
mlnistraçáo de Imóvel,
Classe
36
linguiças, leite, lombo, lombo, leite coa- eabelezar cibos e olhos, carmim para Para distinguir: Artigos de vestuários
Guanabara
o
rosto
e
para
os
lábios,
sabão
e
creme
dsnsado leite em pó, legumes, lentilhas,
•
e roupas feitas em geral: AgasalLos.
oara
barbear,
sabão
liquido
perfumado
iiçj,sstas, mel, ma:melada, mortadelas,
atentais,
alparcatas.
anáguas.
blusas.
manteiga, moatarda, mariscos, moluscos, ou não, sabonetes, dentifricios em pó, botas, botinas, blusões, boinas, babamolhos, margarina, massas alimentícias pasta ou liquido; sais perfumados para douros, bonés, capacetes, cartolas. caraa de tomate, melado, milho, noz-mosca- banhos, pentes, vaporizadores de perfu- puças, casação, coletes, capas, abales,
da. óleos com:silveis, ostras, paios, pes- eme: escóvas para dentes, cabelos, unhas. cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cílios; dum de lotu'o, saquinho perta- cintas, combinações, carpinhos, calças,
mal acia, peixes, pescados, panetones,
pasta de amando:na pildes, patês, pas- niado. preparados em pó, pasta, liqui- da senhoras e de crianças, calções. cale tijolos para o tratamento das unhas
Classe 33
tilhas, pó para pudins, ralinés, pães. do
dissolventes e vernizes, removedores da ças, camisas, camisolas, camisetas,'
Título
pães de fôrma, pimsnta, presuntos, pol- cuticula; glicerina perfumada para os cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
viilio, queijos, qui:era de milho, rações cabelos, e preparados para descobrir saias, casacos, chinelos, dominó*, achar.
Termo a.* 648.703, de 2-7-64
!,inceada s, requeijão, discas, sa g u. unhas, ditos e pintas ou sinais artifi- pe., fantasias. fardas Para militares, ca.
Calçados Rosildela Ltda.
leglais, fraldas, galochas, gravatas, gorsalarnesa, samolina de trigo, • sopas enlaSanta Catarina
ciais, óleos para a pele
ros. jogos de !ingeria, jaquetas, laquês
tadas, sucos de frutas, salsichas, sal,
Classe 19
toucinho, tremoços, trigo torrões, tor- folgos, brinquedos, artigos desportivos r luvas, ligas, lenços, mantõs. meias,
mantas, mandrião. =talhas. paradas, tâmaras/. tapiocas, vinagre
passatempos. a saber: álbuns para re- mai6s,
letós. palas, penhoar, pulover. palermas.
Ciasse 42
cortar
e
armar
aviões,
automóveis
distinguir: Aguardentes. assenti aros, argolas, bercinhos, bonecas, bona Nugas, ponches. polainas, pijamas, puClasse 36
ao: anis, bItter, brandy, conhaque, cer- cos. baralhos le cartas bolas para nhos, perneiras, quimonos, regalas.
Calçados
\CiaN fernet, genebra, gira kumel, lico- todos os esportes, brinquedos em tortas robe de chambre, roupão. sobretudos,
surpensórios, saldas de banho, sandálias.
res nectar, punch. pimpermiot, rh,stu..
Tênno
n.°
648.794, de 2-7-64
animais, balões de brinquedo, bilha susterei, aborta. sungas, atolas ou slacks,
de trutas em álcool, ninhos, ver- de
Ótica
Titia Ltda,
'
res.
brinquedos
mecânicos,
brinquedos
tider,
toucas,
turbantes,
ternos,
uni.
• Inetli. vinhos esnurnantes. vinhos quiGuanabara
em
forma
de
instrumentos
musicais
formes
e
vestidos
nados. whisky
brinquedos em .forma de armar, brio
Classe 43
Têrtno n o 648.789. de 2-7-64
Rira distinguir: Refrescos, refrigeram quedas de borracha com ou sem asso
Casa Para Todos Ltda.
tes. guaraná, gasosa, água tônica, aguas aio, carrinhos, carrocinhas. caminhões
kl ar r Gera.s
cadeiras
de
brinquedo,
carteiras
e
enaraficiais. aropes para refrescos, bexbicarbs
de
togar,
chocalhos.
caneleiras
das espumantes sucos e sumos de frutas
PRORROGAÇÃO
velopes com 'Olhas para recortar e
r,;: bebidas alio alcoólicas, sifões
Classe 8
1 armar, calçados para bonecas, cordas
.
soda limonada
Aparelhos fotográficos, cinematográfiI para pular, clavinas para tiro ao alvo
• Classe 44
cos e de ótica; binóculos, cortadeiras
P. • a distinguir: , artgos para funbsutes, copos de dados, caixinhas de música'
para
fotografias, espelhos óticos; filmes
dados,
dardos,
discos,,
dominós,
espia
.
.iras
cinzeiros,
cachimbos,
cartel(alaga.
Industria Brasileira
revelados,
instrumentos de precisão. Ins. para fumo, charutos, cigarros, ci- gredas de brpinquedo, espingardas de
trumentos
científicos e tripés para foto. .n.•11,..s. filtros para piteiras. fumos de vento, estaquinhas pari jogar, enigmas
Classe 36
grafias
ou ene corda. isquelios, pitaras. engenhos de guerra de brinquedo. ter- Para distinguir: Artigos de vestuários
tubos de cachimbo e rapé
rinhos de - engomar, ferramentas para e roupas feitas em geral: Agasalhos
Termo n.° 648.795, de 2-7.64
ailasse 45
crianças, figuras de aves e animais aventais, alparcatas, anáguas, blusas. Laboraterápica-Bristoi S. A. Indústria
Ssmentas e mudas para a Anne/lisura, figuras para lago de xadrez. .fogões e batas, botinas, blusões, boinas, babaQuímica e Farmacêutica
a horticultura e a floricultura
São Paulo
fageozinros de brinquedos, jogos de douras. bonés, capacetes, cartolas. cara
Classe 46
Futebol de mesa, joelheiras para esporte poças, casaçáo coletes, capas, chatas
laodão preparado para limpar móvel ganchos para pesca guiso& para criais earhecols, calçados, chapéus. cintos
e metais, anil, a gnalo, azul da Prussia para pesca, jogos de damas, jogos de cintas, combinações. carpinhos. calças
e Ultramar para a lavanderia, alvaia,de dominó, jogos de raquete. linhas para de senhoras e de crianças, calções cal• abrasivoe quando para conservar e po- pesca, luvas para boa, para esgrima ças, camisas, camisolas. camisetas,
Braaueira
l ir frarrifha. buchas para limpá e po- para jogador .de soco, máscaras carna- cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
lir; cera liquida e sólida para assoalhos valescas. mesas de bilhar de campista saias, casacos, chinelos. dominlis. ichat. •
oca fantasias. fardas Para militares- 4• móveis a , pisos. composições para
de roleta. de xadrez, mobilias de brim leolais.
Classe 3
fraldas, galochas, gravatas. gorPar magotnismOs, carbonato deorotas
quedo.
miniaturas
de
utensilias
domes
ante
roa, fogos de litigaria Jaquetas lacjaks. Um produto fanhaceutico Indicado Come
s3, rêra para lavanderia; desod
ticos patins, patinetes piões. petecas. luvas. liana lenoS, mantos, 'Meias.
anti-fibrInolitice;
'
• nitado; der:agentes; eittra g de anil.
de ráiácss,

traÈhõJiri Thitián

e Ferramenta s Ltd

SUPERCALE

Edificio
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SUCOS

TILE-TEX

TA

1••••••

Inditria

T•
DIÁRIO OFICIAL (Seção ,III)

Segunda-feira 9
Termo n.9 646. 796, de 2-7-64
All-Plastics Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.
São Paulo

ALL PLASTICS
INDÚSTRIA E comÉRan
.ce PLÁSTKC6 LIDA
Nome comercial

•
Termo n. 9 648.797, de 2-7-64
All-Plastics Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.
São Paulo
,

ALL PLAST ICS

Classe 28
Artefatos e produtos acabados de origem animal, vegetal ou mineral; artefatos de substâncias qumicas
Termo n.° 648.798, de 2-7-64
Comércio e Indústria "Indupar" Ltda.
São Paula

1

NDUPAR

INDUSTRIA BRASILEIRA

Termos as. 648 . 800 e 618 . 801, de
2-7-64
Imaribo S. A. Indústria e Comércio
Sanai Caarina

Têrmo n.° 648.806. de 2 - 7-64
Les Laleraiol.res Rousse]
França

<1.14-Apg>

IndiSstris Brasileira

h

IMARIBO S.A.
rsTRIA E COMUCIOI

WATSON WILLIAMS
Indústria Brasileira

ARCONTEC LTDA.

Indústria

latam da dessa imagem

Mensageiro do Morte

aliams imprea
lios, cartazes. catálogos tornai* ume
naia e estrangeiros, publicações impressas. revistas. Propaganda em rádio,
televisg o. sornais. programas radiotbot
ons, peças teatrais o cinemaioacaricas
e revistas inspressas

Classe 50
Impressos

PROGRESSO.
,

9-4suutza

Almanaques anuários.

1(
LONGFIXI

Tenno n.o 648.814, de 2-7-64 –1
Metalúrgica Progresso Ltda,
4
Rio Grani,. do Sul
Madeiras em bruto ou parcialmente
Casse 3
trabalhadas
Um produto lannaceutko usado coiro
Classe 26
antiespasmódica especifico das vias
Caixas de madeiras, caixas desarmadas
biliares
Indústria
Têmso n. 9 648.802, de 2-7-64
Oasse 5
Têrmo n.9 648.807, de 2-7-64
Imaribo S. A. 'adastrai e Comércio
Aço em bruto, aço preparado, eç
Indústrias
Alimentícias
Universal
Ltda.
São Paulo
doce, aço para tipos, aço fundido, a
Pernambuco
parciaknente trabalhado, aço pálio, as
refinado, bronze, bronze em bruto o
parcialmente trabalhado, bronze da
T im
manganês. • bronze em pó. bronze mn
barra, em fio, chumbo em bruto °a
parcialmente preparado, cimento mel
Nome coniercial
táhco, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto cai
Termo n.° 648.803, de 2-7-64
parcialmente trabalhado, ferro em bruto.
Cardas e Liços Watson Williams do
em barra, ferro manganês, ferro velho,
Brasil Ltda.
gusa em bruto ou parcialmente trabaSão Paulo
lhado, gusa temperado, gusa malcável.
laminas de metal, lata eco fótha, !atilo
em fõlha, latão em chapas, latão cm
Indústria Brasileira
vergalhas/s, ligas metálicas, Ilmalhas,
magnésio, manganês, metais não trabaClasse 41
m as ssas alimentleias lhados ou parcialmente trabalhados, mee
Bolachas, btscoit)s.oe
tais em massa, *metais estampado,,
35$4.:
metais para solda. niquel. zinco
Cardsa, fusos, !iças. máquinas de cos
Têrcao n.° 648.808. de 2-7-64
Têm° a.9 648.815, de 2-7-1961
tora, máquinas dc cortar, espuiadeiras,
Nordestal Ltda. — Comercial e
Gazela Calçados Ltda.
lançadeiras, máquinas para malharia,
Importadora
Rio Grande do Sul
emadeiras, teares, torradeiras, máquinas
Pernambuco
para tecidos de tapeçarias, máquinas
para indústria de tecidos, tupias e máquinas urdideiras
Classe

HONESTAI UNI
Comercial e Importadora

31

404P\

Terme 4.9 648.813, de 2-7-64
Longfix Industriai. e Comercial UI.
Pernambuco

Les Laaoratoires Rousse,
Franca
Paris

Classe 21
Para distinguir; Veículos e suas partes
'integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, braços.
remo n.9 648.804. de 2-7-64
breques, braços para veiculoa, bicicle- Quimio
— Prodvios luimicos Comércio
tas. carrinhos de alto e carretas, camiNome comercial
e Indústria S. A.
nhonetes. carros ambulantes, caminhões
Guanabara
carros, tratores, carros-berços, carros.
ramo n.° 648.809, de 2-764
tanques, carros-irrigadores, carros, car•
Arcontec Ltda.
roças, carocerias, auaís, chapas cirPerna/rd-oco
culares para veículos, cebos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veiculas, direção, desW
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
QUIMIO - Produtos Químicos
Nome comercial
engates para carros, eixos de direção.
Comércio e
S. A. • 4
freios, fronteiras para Veículos, guidão
Tann° .n.9 648 810, cíe 2-7-64
ABC — Rádia e Televisão do Nordeste
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
Rio de Janeiro
motocicletas, motocarga& moto furgões
S. A. •
Pcraai.
manivela& navios, ônibus, para-chogues,
Indústria
Brasileira
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletu, reboques, radiadores Para veículos.
rodas para veiculas, selins, triciclos, tiClasse 3
rantes para veículos vagões, velocipe Um produto farmacêutico indicado na
Classw 32 e 33
da. vareta* de controle do afogador e carência vitamina:a B-1, nevrites, comFrase de propaganda
acelerador, tróleis, tro1eibus, vantes de
plemento da antibióticoterapia
Têrozo a.' 648.811, de 2-7-64
carros, toletes para carros
Sevaria° Cordeiro Ramos
Termo n.9 648.805, de 2-7-6-4
Termo n.9 648.799, de 2-7-64
Pe:natubuco
Quietai — Prodatos juirticos Cortsfrzio
Nadyr Bertevello
e Indústna S. A.
São Pa•da
Guanabara

MUSIC°
RDE
INDUSTRIA IIRASILINIA
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FIZZI
QUIMIO Produtos Químicos
Comércio e Indústria S. A
Rio de Janeiro
Indústria Brasileira •
Casse .3
Uai produto tarrnackutico dietético'

Transportes Rederiáries
Classe 33
Frasc de propaganda
Térmo.648,812. de 2-7-64
Leão Siqueira Campos
Perravibuco

KI—sHOW
Clas.s... 41 •
Titio

GAZELA

à Indústria Brasileira .4
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuáctol
e* roupas feitas em geral: Agasalhas.
cventai& al p arcatas, anáguas, blea's.
douro& bonés, capacetes, cartolas,. caripuas, casaçáo, coletes, capas, c.haiai.
cs checais. calçados, chapéus,
cintas, combinaçaes, carptahos,
de senhoras e de crianças, calções. caiam", camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominem, acharpes fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, g ravatas, gor:os. logos de lingerie. Jaquetas, laquês,
luvas, ligas. lenços, mantéis, meias,
tuas, mantas. mandrião, manilhas, paletós, palas, penboar, pulava. palermas,
peliças, ponches. polainas, Mamas, pia.
nhos, perneiras, quimano& regala%
robe de chambre, roupão, sobretudos.
~agidos, aaidas de banho, sandálias,
suciares, shorts, sungas, atolas ou siada.
bater, toucas, turbantes, ternos. uniformes e vestidos
Termo n.o 1548.816, de 2-7-1964
Alfa — Artefatos Eletrodomé04--Limitada
Rio Grand: do Sul
h

A

F A'

Indústria Brasileira
instrumentos *de pmeisao, instrumentos
tia:inflem, . aparelhos .de aso comum;
Instrumentos ;e . apar : ofhas didático*,
mol de toda a espécie; Acessórios de
aparelhos . e/tricas (Inclusive
válvulas,
lpinpadaa,' reit:nadas, fliiss, foguete,,
etc.1„:' Aarelitos" %Nutra/cai clnentato.
. R04.0S. f.i. niiig ninas falantes, discas
I :. grév.acios e. filmes .rçvelados

4044 Segunda-feira 9
Animo is.° 648.817, de 2-7-1964
Artefatos Eletrodomésticos
Mfa
Limitada
•
Rio Grande do Sul

'SIGMA

!adastra Brasileira n
trumentos de precisão, instrumentos
'íleos, aparelhos de uso comum;
atos e aparelhos didáticos.
ntial de tésla a espécie; Acessórios de
aparelhos elétricos (inclusive válvulas.
lpmpadas, tomadas, fios, soquetes,
etc.); Aarelhos fotográficos citicatato.
gráficos, máquinas falantes, discos
gravados e filmes revelados
• Termo n.• 648.818, de 2-7-1961
André Leão Barcelloa
Rio Grande do Sul

•!aavanderia e Tinturaria
LEÃO
•Cjasse 33
Titulo,
648.819,
de 2-7-1961
Térnto n.•
Malharia Tricosul Ltda.
. Rio. Grande do Sul

TRICOSUL
LedúsIria Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Ia/atai*. alparcatas. anágua*, Musas,
botas, botinas. blusões, boinas, baba.
douros, bonés. capacetes, cartolas. cara.
puças, casaçao, coletes, capas. chaks
cachecols, calçados, chapéus. cintas
datas, combinações, caminhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. cai.
ças, camisas. camisolas. camisetas
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros.
saias, casacos. chinelos. dominós. ec.har.
pts, fantasias. fardas para militares, co.
legiais. fraldas. galochas. gravatas. gois
Para distinguir: Materiais para construam, fogos de !ingeria, laqueias, amues
luvas, ligas lenços, mantéis, melas.
malas, mantas. mandrião, inantlhas. paletós, palas, penhoar. nulover. palatinas.
peugas, ponches, polainas pilamas, pu.
ahos. perneiras. quimonos, regalos.
robe de chambre. rou pão. sobretudos.
suspensórios. xaidas de banho, sandálias.
suetares, shorts. sun ga*. atolas ou slacks.
tales, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
mate, 'mintas alimenticias. favas, lê.
calas, flocos, farelo, fermentos. feijão,
figos, frios, frutas sécas naturais e cristalizadas: gricose, goma de mascar. gor.
duras, granidos. grão de bico, gelatina
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite
condensas:o, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
sas alimentícias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, mas.
ses para mingaus, molhos, moluscos.
moatarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, ovas,
mama piava, prlinés pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patas, petit-pois, punhas, pizzas. pudins;
(sueltos, rações balanceadas para animais, requeliões, sal, sagu. sardinhas
saaduiches, salsichas, salames sopas en
latadas, sorvetes. sucos de tomates e de
from; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para ali
mento de animais e aVes, torrões,

toucinho • vinagre
Termo n.9 648.821, de 2-7-19f4
Sociedade Saiamo Limitada
Paraná

•ALTINHO
ig indústria Brasileira
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho; aspargos
açúcar, alimentos paar animais, ami4o
amêndoas, ameixas, amendoim araruta
arroz, atum, aveia, avelãs. szeite, azei
tonas, banha, bacalhau, ha' .tas. balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó. cacau, carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos, crava
es t gaia, cominho, creme de leite. cremes
alimentícios croquetes, compotas, cal-

gira. coalhada, castanha. cebola, cond.
mentos para alimentos. colorantes
chouriços, dendê, doces, doces de fru
tas. espinafre, essências alimentares, em
padas, ervilhas. enxovas extrato de tu
mate, farinhas alimentícias, favas, fa
cuias, flocos. farelo. fermentos, fatiai.:
Figos frios, frutas _secas naturais e cria
talizadas; gricose, goma de mascar. gor
duras, grãnulos, grão de bico, gelatina
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas. línguas. !elle

condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro. mar.
sea alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas
ia de tomate, mel e melado, mate, mas
sas para mingaus, molhos. moluscos

Novembro de 1964

Tarmo a.° 648.823, de 2-74964
Auto Painel Ltda.
Paraná
•

Tèrnso adi 648.831. de 2-7-1964
A Residencial Ltda. — Indestria
Comércio
Paraná

CAUTO PAINEL
Classes: 11, 21 e 33
Título
Têntio n.9 648.824, de 2-74964
• Mapel Ltda,
Paraná

A Remdenciat
Classes: 16 e 33
Titulo
Térmos na. 648.832 e 648.833, do
2-7-1964
Engana r-adora de Álcool e Bebida&
Limitada

MA PEL
Classe 17
Titulo
Termo n.° 648.825, de 2-7-1964
Emprèsa Arrumadora Floresta Ltda.
•
Paraná

Empraza
Arrumadora Floresta
•

Classe 33
Título
n.° 648.826, de 2-74961
Auto Peat° Xangô Ltda.
Paraná

Têrmo

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, *perfil.
voe, anis, bitter, brandy, conhaque, ar.
vejas temei, genebra. gin. kurnel, liso.
res, untar, punch, pimpermint, rhusa,
sucos de frutas em álcool, vinhos, ver.
muth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
Minas Gerais
Classe 3
Álcool
Termo n.° 648.834 de 2-7-1964
Fiagarra.adora de Álc
ool e Bebidas
•
Limitada
Minas Gerais

Auto Posto Xond§
Classes: 33, 41, 42, 43, 46 e 47
Titulo
648.827, de 2-7-1964 - *Termo
Gráfica Guadalupe Limitada
• Paraná

Classe 42
Agi:ardente

Termo n.9 648.835, de 2-7.1964
Engarrafadora de Álcool e Bebidas
Limitada
Minas Gerais

Gráfico Guacialucie
Classes: 33, 38 e 50
Titulo

Têrmo n.o 648.828, de 2-74964
Panificadora Bolonha Ltda,
Paraná

•

Classe 42
Aguardente
n••••••n--

Têrmo n.° 648.836, de '2-7-64

jostrene — Representações Ltda,

Guanabara

Panificadora Bolonha

Indústria Brasileira
mostarda, mortadela, nós moscada, noClasse 41
zes. óleos comestíveis, ostras, ovas
Titulo
Classe 36
pass. piaos, prlinés, pimenta, pós para
Têrmo a.° 648.820, de 2-7-1964
Têrmo n.° 648.829, de 2-7-1964
Para distinguir: Artigos de vestuários
Indústria de Produtos Alimenticioa São pudins, pickles, peixes, presuntos, pa.
tes petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins: Exportadora Sulina de Cereais Limitada e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Caetano Ltda.
Paraná
quellos rações balanceadas para aniaventais, alparcatas, anáguas blusas,
Rio G-node do Sul
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
ma s. requeijões, sal, sagu, sardinhas,
douras, bonés, capacetes, cartolas, carasanduiches, salsichas, salames, sopas ea,
puças, caução coletes, capas, chalei,
latadas, sorvetes, sucos de tomates e ds
cachecol*, calçados, chapéus, cintos,
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
ran, tremoços, tortas, tortas para ali.
cintas, combinaçaes, carpinhos, calças,
Indústria Bèasileira
de senhoras e de crianças, caiçaca. cal.
mento de animais e aves, torrões,
Classe 11
ças, camisas, camisolas, camisetas,
toucinho e vinagre
Classe 41
Alcas.hotras. aletria, alho asparvs.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Titulo
açúcar. alimentos paar animais, amido.
Termo a.0 648.822, de 2-7-1964
salas, casacos, chinelos, dominós, echar.
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
Usina Cianortease de Café Ltda.
Des. fantasias, fardas para militares. co.
Termo ri.• 648.830, de 2-7-1964
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei"Ucica"
Rádio Eletrolar Sociedade Admira
fraldas, galochas, gravatas, gortonas, banha. bacalhau, batatas. balas
Paraná
ros logos de !ingeria, laqueias, laqué.s,
Paraná
biscoitos. bamboai. bolachas. baunilha
luvas, ligas, lenços mantas, melas,
café em pó e em grão. camarão. canela
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, paRádio Eletrolor
em pau e em 06 cacau, carnes. cbá
teais. palas, penhoar. pulover. Merinas.
caramelos, chocolates. confeitos, cravo.
Indústria Brasileira
peugas, ponches, polainas. pilai:as. pu.,
cereais. caminho. creme de leite, cremes
abas, perneiras, quinsonos. regalos,
ellmenticios croquetes. coraisstas. can.
Classe 41
Classes: 8 e 40
robe de chambre, roupão. sobretudo*,
Oca, coalhada. castanha. cebola iondt.
C.e.:a em grffo. torrado : em pó
Titulo
suspensórios, salda de banho, sandálias,
mentos para alimentos. coIorantes
meteres, aborta, sungas. atolas ou alada,
chouriços. dendê. doces. doces de fru
tuler, toucas. turbantes. ternos, ueS
Ias, espinafre, essências alimentares, emPREÇO
DO
NÚMERO
DE
ROJE:
CR$
10,00
formes "e vestidos
padas ervilhas, enxoval, extrato dg bm

SÃO CAETANO

Exportadora Sulinã
• de Cereais

uciCA

