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SEÇÃO III
ANO XXII - N.° 214

nr'"?Tar rr.: 1"0 NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPITAL FEDERAL

Reconsideração de despacho:
Dia 5 de novembro de . 1964
Tibor Kovacs (recorrendo do des..
pacho que Indeferiu o térmo 498.353,
marca Parisette) Mantenho o despacho de indeferimento. A marca registrada' Marizete é um obstáculo ao
registro da marca registrancla .Pari.
Desistência de processo:
Beecham Reserch Laborato:ies (declara a desistência do têrmo 452.270,
marca Octoycin) - Anote-se a desistência e arquive-se o processo.
Comtnérc:o e Indústria Café Brod.
.11a Ltda. (declara a desistência do
Ulmo 457.849, marca' Brasília de OuAnhos) - Anote-se a desistência e
arquive-se o processo.
EXPEDIENTE DA DIVISO
DE PATENTES
Rio, 5 de novembro de 1964.
Exigências:
N.° 60.213 - Alberto Duarte Barros - Cumpra a exigência.
N.° 66.281 - Edouard Hegedus Cumpra a exigência,
N.°94.353 - Contnental Can Company Inc.- - Cumpra a extgsncia.
N.° 107.270 - Vittor'o Terracini
- Cumpra a exigência.
N.0 113.403 - Constanta Metro.
técnica S.A. - Cumpra a ex?Oncia.
N.° 113.904 - General Electric
Company - Cumpra a escrgènea.
N.° 120.707 - Nabuchodonosor Ferreira Neves e João Batista Ba rbosa Cumpra a ex'gSnela.
N.° 124.691 - Seisa Expo-tação
Importação S.A - . Cumpra a exigên.
eia.
N.° 129.167 - Anstalt Pohr
catIons Electron'ques Etabliremcnt pont
Applications E4ect ron to ues Establi sh[tient for Elec tronic Appli csnces Cumpra a exigência.
N.° 129.346 - Richar Buckm nister
Fuller - Cumpra a exigencia.
N.° 129.616 - Aparcio de Adia.
de - Cumpra a ex.gencia.
N." 129.788 - Dedo Calion
berador - Cumpra a ex:gência.

DE

NOVEMBRO DE 1984

N.° 455.330 - APN - Classe 17
Nune •& Morales Ltda.,
N.° 456.272 - LicAnia - Classe
41 - Francisco Chagas Frota.
N.° 456.274 - Apurinan -- Classe
41 - Raimundo Airturr Rocha.
N.0 457.391 - Cofabra - Classe 6
Cofabra Companhia Fabricadora
Brasileira.
N.9 460.361 - Mafersa - Classe
17 - Material Ferroviário S.A.
MAFERSA. -- Com exclusão de metros para escritório.

REVISTA DA • PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL SUBSTITUTO
(Republicado)

QUARTA-FEIRA, ti

N.° 130.334 - WIlheirn Walderr
Cumpra a exigência.
N.° 130.345 - Alvaro Alderighi e
Walther Carlos Almeida - Cumpra
a exigência.
N.° 130.415 - Pertrix Union
G.M.B.H. - Cumpra a exigência.
N.° 130.402 - Arthur Posweiler
- Cumpra a exigência.
N.* 130.537 - Westinghouse Electric Corporation .- Cumpra a exigência.
N.° 130.764 - *FlamInaire Marcel
Guercia - Cumpra a 'exigência.
N.° 130.910 - Rodolfo Korall Cumpra a exigência.
N.° 131.624 - Douglas Canse°
-

Cumpra a exigência.

N.° 131.737 - Douglas Calixto
Cumpra a exigência.
N.° 131.907 - Ernesto Paulozzi
- Cumpra a exigência.
N.o 131.683 - Haroldo Rocha Vi.
anna - Cumpra a exigência.
N.° 131.941 - Douglas Calixto Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
E DAS SEÇÕES
(Rei', por ter saído cora incorreções)
, Dia 5 'de novembro de 1964
Notificação:
Urna vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo' número 14
da Lei número 4.048, de 29 de derem.
bro e mais DEZ DIAS - para eventuais 'untadas de recursos. e do mesmo
não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparecerem a
o pagamento da taxa frial concernente
't expedição dos respectivos certificados dentro do p-azo de SESSENTA
DIAS - na forma do parágrafo único
do artigo número 134 do Código da
Propriedade Industrial.
Privilégio de invenção deferido:
N.° 116.339 - Aperfeiçoamento
em ou relativos a d:spositivos para destrancas - Wi!mot B-eeden Limited.
N." 121.486.- Amortecimento para
um tubo do fuso de fiação ou retorção
- Werwaltungsgesellschaft der Werkzeugmasch tnenfabrik Oerlikon .
N° 123.489 - Processo para aque.
cer e queimar matéria prima para cl-

mento ou semelhantes contendo alcali&
- Klockner Iiumboldt Deutz

A.

Exigências:
Waldemar Joaquim Natio - No
pedido de transferéncia do térmo número 149.641 - Cumpra a exigência
N.° 131.665 - Harald Oskar Luradq.
vist - Cumpra a exigência.

N.° 460.377 - Mafersa - Classe
22 - Material Ferroviário S.A.
Diversos:
MAFERSA - Com exclusão de fios
N.° 123.329 - Isidoro Wattderley e linhais para pesca e linhadas de aço
para pesca.
Martini - Arquive-se o processo.
N.° 460.379 - Mafersa - Classe
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
32 - Material Ferroviário S.A.
MAFERSA - Com exclusão de de..
DE PESQUISAS
gãos de publicidade.
Rio, 5 de novembro de 1964
N.° 461.358 - I.M.C.E. - O.
número 21 - Indústria Mecanica C.
Notificação:
Estavas "IMCE" Ltda. .
N.° 462.411 - Dinam - Classe 28
Uma vez decorrido o prazo, de recurso previsto pelo artigo número 14 - Geyser Pinto.
da Lei número 4.048, de 29 de dezemN.0 466.855 - Rubrol - Classe 41
bro e mais DEZ DIAS - para -even- Laboratório Químico Diga Ltda.
tuais Juntadas de recursos, e do mesmo - Na cimas 41.
não se tendo valido nenhum interesN.° 472.060 - Romantica - CL
sado, ficam notificados os requerentes 36 - Ciriaco Portanova.
abaixo mencionados a comparecerem a
N.° 472.455 - Plastisol - Classe
êste Departamento a fim de efetuarem 31 - Pirelli S.A. Cia. Industrial
o pagamento da taxa final concernente Brasileira - Na classe 31.
à expedição dos respectivos certificaN.° 472.980 - Combramo - CI.
dos • dentro do prazo de SESSENTA
DIAS - na forma do parágrafo único 6 - Companhia Brasileira de Molas.
N.° 473.038 - Argisa - Classe
do artigo número 134 do Código da
21 - Argisa Indústria e Comércio LiPropriedade Industrial.
mitada - Com exclusão de alavancas
dr Cambio e carrinhos para máquinas
Marcas deferidas:
de escrever.
N.° 439.656 -- Baladi Classe
N.° 473.278 - Malan -- Classe
41 - Produtos Alimentícios Bala&
23 - Viúva José Eluf Filho & Cia.
Limitada.
N.° 473.385 - Samara - Classe
N.° 450.978 Ravena - Classe
41 - Ravenna Com. e Importação 41 - Laticinios Samára Ltda.
Limitada.
N.° 473.388 - Albatrós - Classe
N° 451.992 - Sereia - Classe 41 39 - Pirelli S.A. C. Industrial
Brasileira - Com esclusa° de Iam'.
- Bar e Lanches Sereia Ltda.
N.° 452.155
Wall Street - Cl. nas de borracha para degraus.
N.° 473.722 - Eastrnan - Classe
41 - Wall Street Lanches Ltda.
6 - Eastman Machine Company.
N.° 453.764 - Santa Cristina N.° 473.894 - Alto Alegre - Cl.
Classe 46 - Menezes Ferreira Li41 - Comercial .Export. e Iam. Alto
mitada. Alegre Ltda.
N.0 454.250 - SobraPa - Classe
N.° 474.086 - La Condessa - Cl.
19 - Sobrapa Soc. Brasileira de Par. 41 - Bernardo Siaram.
ticipações Ltda.
N.° 475.247 - Sudama - Classe
N.° 454.435 - Soriedem - CM!~ 36 -- Confecções Sudania Ltda.
41 - Laficinios Soriedem Ltda.
N.° 475.559 - Café Jane - Cl.
N.° 454.637-- Ssuhor da Ser.* - 41 - Angelo Emidio Cunha.
Classe 41 -- Panifitadora Senhor SerN.° 476.206 - Old Argyll
CL
ra Ltda.
42 - Ballantyne Stewart Co Ltd..
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

- As Repartições Públicas
deverão remeter o . expediente
destinado. à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
¡ornais, diariamente; até .48
DIRETOR • OEIRAL
15 horas,. exceto .aos. sábados,.
ALBERTO
DE BRITO PEREIRA
egando deverão fazê-lo ay
11,30 horas.
CHEFE ow seçIe ou usoweIei
.904:4 ame oca ~viço, DE PUBLICAÇÕES
- As reclamaçães pettinen- MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES
tes à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
Casos. de erros ou omissões, desaçie tu
verão ser formuladas por esRaça* de publicidado elo expediente da Departament•
crito, á Seção de Redação, das
Nacional da Proprlirelade InSuatrial de Ministério
9 às 17,30 horas, no máximo
da Inetfeatria e Comércio
até 72 horas após a saída dos
Impresso
nas
oficinas
do Departamento de 1M prensa Nacional
órgãos oficiais.
.:•-•••nn•
- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por gizem de di- REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
reito, rasuras e emendas.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- Excetuadas as pára o
exterior, que serão sempre Semestre . . Cr$ 600,00 Semestre . . . Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 ¡ Ano • •• . . Cr$
900.00
anuais, as assinaturas poder- Ano
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer époExterior:
1
ca, por seis meses ou um . ano. Ano
Cr$ 1.300,00 !Ano
Cr$ 1.000,00
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem parte taperá', do enderéço vão continuidade no recebimento
aviso prévio.
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinanPara facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
a verificação do prazo de vali- que findará.
renovação com antecedência
dade de suas assinaturas, na A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.

EiCPEDIENTE

•Sinal de propaganda deferido:
N.° 433.059 - Escolas-Profissionais
Urubatan - E. P. V. Estudar Vencer, Prosperar - Classe 33 - Leõn:das Sampaio dos Reis - Franc:sco
Sampaio dos Reis - Art. 121.

•
N.° 461.322 - Adcorel. Adm.
Com . e Reprcsentacões Ltda.
• N.o 401.331 - Agència Marítima.
Transcontinental Ltda.
NP 461.802 - Ind. de Colchões
de Molas Elisete Ltda.
N.o 461.919 - Costa & Ci a . NP 462.061 - Imobiliária Lerner Ltda.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
NP 402.092 • S. A. Emprêsa
RECEPÇXO, INFORMAÇÃO
de Viação 9érea
Grandense
E EXPEDIÇÃO

N.° 471.456 -- Armando A. Rebel!o - Proisiga-se na classe 1, considerando-se o artigo -reivndleado como
colas químicas para indústria.
N.° 475.557 - Armando A. Rebello - .Pressipa-se na classe 1. considerando-se o artigo reivindicado como
colas quimicas para Indústria.

Nome comercial defer:do:
N.° 432.384 - Administração e Mediações Paiçandu S.A. - Administração e Mediações Paiçandu S.A. Art. 109, n.° 2.
Arquivamento de processo de
N ° 475.385 Organização Meri•
amno de Marcas e Patentes Ltda. - marcas:
Organização Meridiano de Marcas e
De 5 de novembro de 1964
Patentes Ltda. - Art. 109. n.° 3.
Ficam os processos abalso meuExigências:
cionados arquivad o.
NP 460.271 - Metalúrgica MeN.° 432.816 - Oin.gue Dsam
- ante
Azul S.A.Relógios e 16Ias Comércio talcine Ltda.
NP 460.663 - Ind. e Comércio
e Indústria - Cumpra a• exigência.
N° 452.262 - Modas La Dauphl- de Artefatos de Fibras Vibral Limitada.
De Ltda. - Cumpra a erSêncla.
N.° 460.777 - Auto Estradas
aversos:
S. A.
N. 424.941 - Douglas Holt (EsNP. 460.801 - jemmy Pinto
tablished 1919) Liralted •- Pross'ga-se Reis.
.
.
eenep.indicado pela Seção. na &asse 31
'NP 460.856
A. Taveira InN° 450.727 - Viação Sao josé
Limeada - Prossiga-se com os novos dústria e Comércio de Colas Ltda.
N. o 460.896 - Mauricio Jacob
•
exemplares.
W' 453.530 - Instituto Universal João Gaze.
N.o 461.973 - Maria Nasare RiBras'leiro Ltda. - Prossiga-se com
beiro de Albuquerque.
OS exemplares de fls. • 9-11.
O 461.078 - Miguel Leite Ta' N° 453.545 - Ind. Com . e Repretentações Cedro Ltda. - Prosiga-se Vares.
tom os exemplares de fls. 9-11.
NP 461.248 - Cauita Ltda. ArN.° 473.778 Odali Inato S. Cia. quitetura
ConstruçGes e DecoraProssiga-se incluindo a classe 33
Me.
também.
NP 461.291 - Nelson Ignacio
' N.° 474.337 - Telespring S.A. Inrien
& José Nogueira. •
kldústria Eletrônica - Prossiga-se
N.
0
461.313
- Atito Petsto Jakom inclusão também . da classe 25.
' N.° 475.007 - S. Gandelman Mo- baquara Ltda.
NP 481.310 - Finmeeanlça
Rias - Proasiaa-se tombém usa classes
S.
A. Ind.- e Com.
10 1L
•

N.o 462.104 - Maria Elisa de
Oliveira.
NP 402.210 - Perfumaria Kanitz Ltda.
N.° 462.211 - Perfumaria Kanitz Ltda.
N.o 462.221 - Perfumaria Kanitz (da.
N.o 46.2.223 - Perfumaria Kanitz ida.
N.o 462.R27 - Perfumaria
nitz tda.
NP 462.280 - Perfumaria Nanitz tda.
N.o 462.232
Perfumaria Kanitz Ida.
.46 :358.*LS..'Ágv
- ..
- .Meã:
pica e Metalúrgica.
N.° 462.412 - Bar e RePtatr
rante Afeu Ltda.
N.° 462.427 - Distr:buldora de

Produtos Alimenticios Ghelsa Limitada. .
NP 462.428 - Retifica Intupjnimba Ltda.
N. o 482.480 - João Batista do
Carvalho.
N.0 462.497 - Indústria de Artefatos de Madeira Maiin Ltda.
NP 462.654 - João A. Pinto &
en. Ltda.
N o 402.716
Venus Instituto
de Beleza.
-

- As Repartições Pública4
cingir-se-ão ás assinaturas
anuais renovadds alé 29 de
fevereiro de cada ano e á4
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
á sua aplicação, solicitamo4
uSem os interessados preta..
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a • favor dal
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos ás edi.
çães dos órgãos oficiais só té
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no alo da asai.
fadara.
-"O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no alo da assinatura.
- O custo de cada exempla.
atrasado dos órgãos oficicti4
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr 1,00, "por ano
decorrido.

NP 462.762 - Perfumaria Kanitz Ltda.
•NP 402.832 - João Pereira San.
tiago.
N.° 462.960 - Francisco Alves
Pessoa.
NP 462.984 - Rádio Tamoie
S. A.
N.o 463.023 - /nd: de Bebida
Cella Ltda.
ji..o 463.066 - Arterad Emprêse
de Artefatos de Tecidos e Madeira
Lida.
NP 463.071
Valemtim Amaral
N.o 463.117 - Walkirla .Lobo
Cavalcanti.
NP 463.129 - Duas Americas
Televisão Filmes S. A.
NP 463.212 - Enceiados o Principal Ltda.
NP 463.216
Dioniso Distribuidora de Bebidas Ltda.
N.o 463.248 - Martinj Wein Limitada.
N o 403.287 - Confeeçôes Van
Lida.
•NP 463.293 - Indústria de Mdveja Dione'l.tda.
N.° 463.643 - Gavião Editúrri
o Livraria S. A:
N.o 463.274 - A Sociedade Química Lig Cid Ltda.
NP 403.841 - Cobrastar COIIOrrin 11rasilejro de Técnicos em
ludjtoria e Raciona/Mação S., C.
N.o 463.299 - Representacilez
Importactio Enger haria Cotnércio e
Indústria Nível Lida..
N.° 464.301 - Floreneio Alves
Pinheiro.
NP 464.304 - Luiz da Frota
Dessa.
- Arquivem-se OS processos.

▪
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DIÁRIO OFICIAL (Sego 111)
NP 478.114 - Ciama Companhia .de Automóveis e Máquinas
Agrícolas - Cumpra a exigência.
NP -476.415 - Clama Companhia de Automóveis e Máquinas
Agrícolas - Cumpra a exigência.
N.° 476.141 - Casa Tupinambá
de Couros Ltda. Cumpra a exigência.
N.o 476.142 Cnsiruções e Pavimentaç'ão Canal Ltda. - Cumpra a exigência.
NP 476.145 - B. S. D. Distribuidor Heathldt Ltda. - Cumpra
a exigência.
N.° 476.146 - Brasweld Indústria e Comércio Ltda. - Cumpra
a exigência.
N.° 476.147 - Brasweld Indústria e Comércio Ltda. .Cumpra
a exigência.
N.° 476.156 - Irmãos Azevedo
& CIa. - Cumpra a exigência:
NP 476.159 - Cooperativa Xavantes dos Cafeicultores - Cumpra a exigência.
NP" 471.740 - Transpcirtadora
Vale do Rojai Ltda. Cumpra a
exigência.
N.o 475.741 - Transportadora
Vale do Itajai Ltda. - Cumpra a
exigência.
NP 475.760 - Zick-Zack Werk
Rudolf Wild - Cumpra a exigência.
NP 475.761 - Zick-Zack Werk
Rudolf Wild - Cumpra a exigência.
N.o 475.765 - Companhia de
Fogos Santo António Ltda. Cumpra a exigência.

Exigências:
Berninl S. A. InN.o 378.507
dústria e Comércio - Cumpra a
exigência.
N.o 393.141 Indústria de Móveis Vitória S. A. - Cumpra a
exigência.
N.° 417.657 -- Equipamentos
Hidráulicos Ob S. A. - Cumpra
a exigência.
N.o 420.318 - Sociedade Comerciai União S. A. - Cumpra a exigência.
NP 429.146 - Brasital 9. A.
para a Indústria e o Comércio Cumpra a exigência.
• NP 431.342 - Casa Esporte Limitada - Cumpra a exigência.
N.o 432.112 - Rockwell Standard Corporation - Cumpra a
exigência.
N.° 433.507 - Intereom Intercâmbio Comercial S. A. - Cumpra a exigência.
N.o 439.460 - Cotonificio Rio
Branco S. A. - Cuinpra a exigência.
N.o 441.163 Lubrifer Comércio do Peças e Lubrificantes para
Veículos Ltda. - Cumpra a exigência.
N.o 441.563 - Pirelli S. A. Companhia Industrial Brasileira Cumpra a exigência.
NP 443.478 - Rádio Educadora
Paulista Ltda. - Cumpra a exigência.
Diversos:
N.o 444.629 - Hans Alexander
NP 428.118 - Mica e Micanite
Von Uslir e Reluz Werner Herbert Von Uslar - Cumpra a exie A. Sassi S. A. - Prossiga-se com
os exemplares de fls. 8-10.
gência.
NP 436.237 - Companhia de
NP 444.646' - Mirabel Produtos Alimentícios S. A. - Cumpra Administração de Imóveis Eras!lar --- Prossiga-se com as indicaa exigência.
NP 447.199 - Montealta Mon- ções feitas pela seção.
N.o 440.778 - Fortauto Comertagem de Equipamentos e Tubulações em Geral Ltda. - Cumpra a cial o Importadora Ltda. - Prossiga-se com os novos exemplares
exigência.
N.o '4.18.421 - Gestari S. A. do fls. 19-21.
N.o 444.942- E. D. Jones CorIndústria Sulina de Produtos Alimentícios - Cumpra a exigencia. poration - Prossiga-se com os noN.o 475.756 - Farbenfabriken vos exemplares de fia. 8-10.
N.o • 448.199 - Auxiliadora
Bayer Aktiengesellschaft - CumTransportes Rodoviários Ltda. pra a exigência.
Prossiga-se com os exemplares de
NP 476.00 - Panificadora Vi- fls. 9-11.
toriosa Ltda. - Cumpra a exigênN.o 476.148 - António Bexerra
cia.
Paeot
Prossiga-se na classe 33.
N.° 470.088 - Padaria e Confeitaria Braz de Pina Ltda. - CumEXPEDIENTE DA SEM
pra a exigência.
DE PRORROGAÇOES
N.° 476.090 Restaurante Fado
Ltda. - Cumpra a exigência. .
De 5 de novembro de 1964
No 476.093 - Nein() Gimenes
Exigências:
-. Cumpra a exigência.
NP 338.131 - L Carvalho &
NP 476.094 - Pan Paineis LiCia. Ltda. - Satisfaça exigência.
mitsida - Cumpra a exigéncia.
NP 476.097 - Pan Paineis Li- •NP 414.374 - Voigtiander A.. G.
Satisfaça exigência.
mitada - . Cumpra a exigancia.
NP 479.841 - Soc. Café Negrito
• N.o 476.098 - Cecilio Gimenes
- Satisfaça exigência:
- Cum pra a exigência.
N.o 476.100 - Fábrica de GaiNP 480.888 - Leonardo Alves
tas Hering S. A. Comércio'Indús- Mesquita - Satisfaça exigência.
tria - Cumpra a exigência.
N.° 481.415 - Irmandade EspiNP 476.109 - Rogare Corpora= ritual Estrela D'Alva - Satisfaça
exi g
ência.
Mon - Cumpra aexigencia.
N.o 5a3.256 - 9. A. ReMauranN.° 470.112 - ENP - Emtirésa
Nacjonal de Propaganda Ltda. - te: de Turismo Internacional Sartj
- Satisfaça exigência.
Cumpra a ex¡One;-

N.o 505.2043 Ache Laborai&
rios Farmacêuticos Ltda. - Satisfaça exigência.
N.o 588.568 - S. A. Bras de
Tabacos Industrializados Sabrati
Satisfaca exigência.
' N.o 612.057 - Lab. Dyonisio
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.o 624.349 - Agostinho Fezreira Morgado - Satisfaça ez. igéncia.
N.° 037.368 - Yorkshire do
Brasil S. A. Artefatos de Ligas de
Cobre - Satisfaça exigência.
N.° 642.291 - Helena nublastein Produtos do Beleza S. A. Satisfaça exigência.
N.o 615.921 - Lanifício Cuim*
netiro S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 640.042 - Guthmann &
Klein S. A. Inmobiliaria Comercial Industrial y Financiara - Satisfaça exigência.
N.o 053.796 - Produtos Vicenne
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.o e57.644 - Merege Licciardi
& Cia. -- ~aça exigência.
N.9 604.336 - Lanifício Itu S. A.
- Satisfaça exigência,
N.* 64.605 - Kaiser Jeep Corp
- Satisfaça exigência.
N.° 664.644 - Cássio Munia S.
A. Importação e Comércio - Satisfaca exigência.
N.9 664.645 - Cássio Munia S.
A. Importação e Comércio - Satisfaça exigência.
N.. 664.648 - Cássio Munia S.
A. Importação e Comércio - Satisfaça exigência.

N.° 664.871 - Fábrica Dowal S.

A. Cakados e Artigos para Esporte

Satisfaça exigência.
2n1,* 64372
Fábrica Dovral S.
A. Calçados e Artigos para Esporte
- Satisfaça exigência.
Ni 665.262 -- Cia. de Cera:anca
Industrial de Osascos - Satisfaça
exigência.
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No 608.052 - Manoel Ambrosia
Filho s. A. Indústria e Comércios
- Nada há que deferir uma vez que
o reg. 247.018 já foi prorrogado
pelo rtg. 290.990.
N• 627.238 - American Lloyd do
Brasil Organização Mundial de Via.*
gens Ltda. - Nada há que deferir
.una vez uue já foi prorrogado pelo
reg. 301.7/2.
N9 633:53u - Ind. Quiznica MantL
queira S. A. - Nada há que dote..
rir.
.N• 638.615 - Edoardo Bianchi
S. P. A. - Aguarde-se.
645.79d - 645.799 - E J. Da..
vid metalTúrgica S. A. - Aguar
-des.
'No 647.913 - Edson . Menezes dos
Anjos. - Aguarde-se..
9 650.74) - Fornasa S. A. Indústria e Comercio.
Aguarde-se.
N. 050.750 - Eornasa 13. A. In.
ônstr..a e Comercio. - Aguarde-se.
X• 650.751
Fornasa B. A. In..
afesizia e comércio. - Aguardo -se.
N u 650.752 - Forna.sa S. A. In.
dústria e Comércio. - Aguarde-se.
N9 650.770 Fornasa S. A. Ia.
düstria e Coni¢rcio. - Aguarde-se.
No 650.771 - Fornasa 8. A. In.
LizIstria e Comércio. - Aguarde-ae.
No 050.772 - Fornasa S. A. In.
dústria e Comércio. - Aguarde-ae.
No 650.773 - Fornasa ff.' A. In.
dústria e Comércio. - Aguardo-a0.
No 650.774 - Fornasa B. A. Indústria e Comércio. Aguarde-ae.
Na. 650.775 - 650.776 - Fornasa
S. A. Indústria e Comércio ...Aguardem-se.
Na. 652.446 - 652..447 Tecela.
gera Moderna S. A. - Aguarde-se..
No 652.692 - Vitor Guedes andu.
tria e comércio San. - Aguarde-se.
N• 643.20) - Combate S. A. Co.
mércio. e Indústria. - Aguarde.ze.
No- 053.4o4 - Indústria. de Bebidas
Amazônia s. A. - Aguarde-se ao.
inça° de modificação de nome.

N.° 665.265 - Cia. Industrial Rio N9 654.988 - India Tyrea Limite&
Satisfaça exigência_
- Aguarde-se ao/ução de modifica.
ção de nome.
•
DIVERSOS
N• 656.118 - Spessoto EL A. Cala
gados e Curtume. - Aguarde-ae ao..
Benjamin & joluies Incorporated
(no pedido de apostila no registro n.9 lução de alteração de nome.
Na. 656.484 - 656.485 - A. E.
283.796) - Faça-se a apostila.
Union Carbicfe Corp (no pedido de Scarpini Jóias e Relógios s. A. apostila na marca n.9 297.657) - Fa- Aguardem:se aolução de modifica..
ção de nome.
ça-se a apostila.
Na. 659.474 - 659.176 - Alfa
General Foods Corp (no pedido de Lava/ Aktiebo/ag,
Aguarde-st
apostila na marca n.° . 301.067) - solução de alteração de nome.
Faça-se apostila.
N9 659.715 - The Gillette Compa.
Cano Erba do Brasil S. A. Pro- ny - Aguarde-se solução de alteradutos Quitados e Farmacêuticos (no ção de nome.
*pedido de apostila na marca n.•
N° 0 60.42 - Guigoz 8. A.
303.729) - Faça-se a apostila.
Aguarde-se solução de alteração de
N.9 246.578 - Lato Textil Kelter nome.
1
- Aguarde-se.
N* 660.712 - Herman .Tosias S.A.
N.° 271.599 - Osram GMBH Indústria e Comércio. Aguarde.
Kommanditgesellschaft - Aguarde-se. se prazo.
N, 307.432 - Berliner Saltou- N* 660.857 - nequeline cochran
brauerei Aktiengesellschaft - Aguar- Inc. - Aguarde-se solução de alta.
ração .de nome.
de-se.
.
N." 410.494 - Modulei. Humbold NI 664.200 - Textil Andréa Ltda.
Deutz Aktiengesellschaft
AguardeAguarde.. prazo.
se.
Na. 664.201 - 664.202 Ltda. - Aguarde-se prazo.
N.° 413.792 - Casa Gaúcha de Andréa
No 684.263 - UncomInt Comércio
Móveis Ltda. - Aguarde-se.
N.' 465.061 - Lucfwig Scherk - e Indústria Ltda. - Aguarde-se
Aguarde-se.
prazo.
N* * 588.567 - 13. A. Bras de Ta- N' 664.300 - indústria de Tabaooa
bacos Industrializados Sabrati. - Goldbeek 8, A. Aguarde.se
Nada há qui deferir uma vez que o prazo.
renutra hl prorrogado pelo reg.
-051.:135 - Liniffelo Itt L A.,
276,375
- Aguartle-sa Draw
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N o 664.413 - Divinal DisLribuido. N. 656.769 - Café Romance /Mb
ra de Vidros Nacional Ltda.
classe 41 - Café Romance Ltda. Prorrogue-se o registro.
Aguarde-se prazo.
N. 657.556 - Aguardente PixinguiN o 664.646 - Sarnira Indústria e
Comércio S. A. - Aguarde-se nha - classe 42 - Indústria de Bebidas Gramacho Ltda. - Prorrogue-se
prazo.
o registro.
Nu 664.647 - Casar Yazigi.
Aguarue-se prazo.
N. 658.207 - Brevatonal - classe
Nu 664.904 - União Farmacêutic9 3 - UC,B (Llnion C.himique Chemische
e industrial Ltda. -7 Aguardase Bedrijven) - Prorrogue-se o registro.
prazo.
N. 658.208 - Solucryl - classe 1
Na. 665.301 - 665.302 - Inda'
- UCB (Union Chimique Chemische
elo de Souza Dias. - Aguarde-se Bedrijven) - Prorrogue-se o' registro.
prazo.
N. 658.209 .-- Ucecryl - classe 1
- UCB (Union Chimique Chemische
Exigências:
Bedrijven) - Prorrogue-se o registro.
N. 658.212 - Mediatonal - clasN. 253.026 - Osram G.M.B.H. se 3 - UCB (Union Chimique CheKommanditgesellschaft. - Cumpra mische Bedrijven) - Prorrogue-se o
a exigência.
registro.
N. 659.353 - Metalurgico - clasProrrogação de Marcas:
se 48 - Masi & Cia. Ltda. ProrNo 392.272 - O Colarinho Faz a rogue-se o registro.
N. 659.939 - Luxlam - classe 23
Camisa - classe: 36 - Indústrias - Testi' Industrial Pieri 6 Belli S.A.
Dante Ramenzoni S. A. - Prorro- - Prorrogue-se o registro.
gue-se o registro até 17-11-190.
N. 660.108 - Emblemática - clasNa. 409.770 - 4.711 - classe: 48 se 37 - Indústria Textil Rendi Ltda.
--- Colônia Export-GeselLscahft M. - Prorrogue-se o registro.
B. H. - Prorrogue-se o registro
N. 660.918 - Coccidiol - classe 2
até 17-9-69.
- Laboratório Viracampo S.A. N9 472.820 - Casa Para Todos - Prorrogue-se o registro.
classe: 43- Casa Para Todos Ltda.
N. 662.908 - Sal Hepatica - clas- Prorrogue-se o registro mn exse
3 Bristol Myers Company clusão de escovas para unhas e reProrrogue-se o registro com averbação
tificando-se a data para 6-11-49.
N• 510.928 - Lnhalosan - classe de contrato de exploração a favor de
3 - Borsa S. A. Produtos Qufmcos Bristol Meyers do Brasil S.A. Produtos Quimicos e de Toucador Desp.
Farmacêuticos e Cosméticos.' - 11-5-59 - Foi averbado em 114-950
Prorroguem o registro.
- o contrato de exploração a favor
No 521.285 - Guarana Mailes - de Paul J. Christoph Company desp.
classe: 3 - Charutaria Pará Ltda. de 13-9-49.
clasN. 664.163 -- Parliament
- Prorrogue-se o registro retificanse 44 - Philip Morris Incorporated
do-se a data para 2-6-52.
Prorrogue-se o registro.
No 570.055 - Rhône Poulenc -- N.
664.253 - Vallestril - classe
classe: 1 - Société Deo Usines Chl..
migues Rhône Poulene. Prorro- 3 - G.D. Eearle 6 Co. - Prorrogue-se o registro com averbação de
gue-se o regsitro.
contrato de exploração a favor de G.
N. 570.056 - Rhõne Poulenc
D. Searle do Brasil Laboratórios Meclasse 3 - Société Das Usines Chimi- dicinais Ltda. - desp. de 6-12-60.
ques Rhõne Poulenc - Prorrogue-se o
N. 664.292 - Atalaia - classe 44
registro.
Companhia de Cigarros Souza Cruz
N. 577.113 Cardobrasil - clas- - Prorrogue-se o registro.
se s6 - Cardobrasil S.A. Fábrica de
classe
Vasotensol
N. 664.326
Guarnições de Cardas - Prorrogue-se
3 - Avelino Pomar S.A. Produtos
o registro.
N. 635.708 - Instituto de Ciên- Farmacêuticos - Prorrogue-se o recias e Letras - classe 33 - Humber- gistro.
to Alfredo Pucca Prorrogue-se o
N. 664.327 - Angoral - classe 3
registro.
- Avelino Pomar S.A. Produtos FarN. 643.432 - Novalbin - clas- macêuticos - Prorrogue-se o registro.
Haemairon - classe
N. 664.378
se 3 - Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vorm. Fleister.Lucius 6 Bru- 3 Química Farmacêutica Gaspar
ninti - Prorrogue-se o registro até Viana S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 664.379 - Zoogenitol - classe
31-5-1974.
N. 646.043 - P - A -C .- clas- 2 - Química rarmacéutica Gaspar
se 41 - Corporation Argentina de Pro- Viana S.A. - Prorrogue-se o regisductores de Carnes - Prorrogue-se o tro.
registro.
N. 664.380 - Zoopulmin classe
N. 646.730 - Café Boreal - clas- 2 - Química Farmacêutica Gaspar
se 41 - Huber Cotinho - Prorror Viana S.A. - Prorrogue-se o registro.
gue-se o registro.
classe 2
Zooplex
N. 650.734 Bakelite Corporation • N. 664.381
- classe 1 - Kakelite Limited - - Química Farmacêutica Gaspar Via- Prorrogue-se o registro.
Prorrogue-se o registro na classe 1 de na
N. 664.382 -- Zootalil - classe 2
ac8rdo com o Código do D.N.P.I.
N. 650.992 - Eni)lemática - clas- - Química FarmaceutiCa Gaspar Viaregistro.
se 8 . - D.F. Vasconcellos S.A. Opti- na S.A: - Prorrogue-se o
N. 664.412 - Caninha Palmeiras
ca e Mecanica de Alta Precisão -Prorrogue-se o registro na classe 8 de - classe 42 Mercantil de Bebidas
Palmeiras Ltda. - Prorrogue-se o reacórdo com o Código.
N. 652.357 - Sabão Nacional Pin- gistro.
classe 17
N. 664.452 - Lafer
to - classe 46 - G-sa Marinho Pinto Indústria e Comércio S.A. Pror- - Móveis Lafer Ltda. - Prorroguese o registro.
rogue-se o registro.
N. 664.462 - Fenogen - classe 1
Pirani - classe 40
N. 655.360
General Aniline G Filin Corporation
- Casas Pirapo S.A. Comércio e ImProrrogue-se o registro.
registro.
o
mbo('
-.
Merogne-te
ji

d3

N. 664.853 - Plasdone
classe
N. 660.427 - Cocico
t ,es
3-. General Mine 6 Filar Corpora- Ciyis e Comércio Ltda. -;
tion
Prorrogue-se o registro.
Construções Civis e Com:r , )
N. 664.854 - Reprolith - classe Prorrogue-se o registro.
1 - General Aniline 6 Film Corpo664.918
Laboratófo Dueto
ration - Prorrogue-se o registro.
N. 664.874 - Hitachi - classe 11
Hitachi Limited - Prorrogue-se o
registro.
N. 664.875 - Emblemática - classe 8
ProrrogueHitachi Limited
se o registro.
N. 664.876 - Emblemática - classe 11 - Hitachi Limited - Prorroguese o registro.
N. 664.877 - Emblemática - classe 6 - Hitachi Limited - Prorroguese o registro.
N. 664.888
Hemopilol - classe 3 - Laboratório Esikcitarma S.A.
- Prorrogue-se o registro.
N. 664.896 - Cop Ren - classe
41 - Cooperativa de Consumo dos
Empregados das Industrias Renner
Ltda. - Prorrogue-se o registro com
exclusão de farinha de trigo.
• N. 664.921 Vida do Crack classe 32 - Editeira Brasilidade Ltda.
- Prorrogue-se o registro.
N. 665.257 - Brasice - classe 8

- Cia. Importadora de Produtos Americanos Cipra - Prorrogue-se o registro.
N. 665.263 - Belatricine classe
3 -- Materquimica S.A. Produtos
Quimicos Farmacêuticos - Prorroguese o registro.
N. 665.264 - Adue - classe 3
•-• Materquimica S.A. Produtos Químicos Farmacêuticos - Prorrogue-se o

S.A. Indústria Farmaceutra
Laboratório Ducto S.A. Indústria Farina..
ceutica - Prorrogue-se o . registro.
PRORROGAÇÃO DE TITULO DE
ESTABELECIMENTO
N. 665.260 - Cine Jóa - cise
33 - Ferrucio Sandoli - Prorroguese o registro.
N. 647.304 - Empresa de Tr.insportes Asa Branca classe 33 -7- Empresa de Transportes Asa Branca -S.A.
Prorrogue-se o registro.
N. 648.361 - Casa Sinfon:a classe 8 - Alberto Fainblat - - PA); rogue-se o registro.
N. 659.622 - Oestreich clAses
6 - 41 - 42 - 43 - Oestreich G
Cia. Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 665.324 Marqueza classe
44 - C.A. Simões Ltda. - P.o.rogue-se o registro.
PRORROGAÇÃO DE INSIGNIA
COMERCIAL
N. 647.305 - Asa Branca ae 33 - Empresa de Transportes Asa

Branca S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 660.137 - Emblemática .- classes 4 - 19 - 41 -42-43- S.A.
Frigorifico Anglo Prorrogue-se o
registro.
registro.
N. 664.293 - Albino Souza Cruz
N. 665.267 - Emblemática - cias- - classe 44 - Companhia de Cgarros
se 41 - Henrique Bergel S.A. In- Souza Cruz - Prorrogue-se o regisdústria de Balas Soberana - Prorro- tro.
gue-se o registro. .
N. 665.268 - Geladinha - classe PRORROGAÇÃO 132. EXPRESSÃO
DE PROPAGANDA
41 Henrique Bergel S.A. Indústria
de Balas Soberana - Prorrogue-se o
N. 660.138 - Credimuniz - ciasregistro retificando-se a data para 4
ses j 6 - 7 - 8 - 9 - 10 de março de 1955.
11 - 14 .- 15 - 16 - 17 - 18
N. 665.299- Rosinea
classe: 48 - 20 -2- 21 - 31
34 - 35 - J. M. Cunha Pilho - Prorrogue- 40 - 46 - 47 - 49 - Cássio Muse o registro.
ais S.A. Importação e Comércio -N. 665.300 - Cremenol - classe Prorrogue-se o registro.
48 - Indalécio de Souza Dias - ProrConfortofone N. 655.886
rogue-se o registro.
18 - .20 -- 21
ses 8 - 9 - 15
- Omihino Seiyalcu 8 Cia. Ltda. - -31 -34-35 -36 - 40
N. 665.311 - Relief ,-- classe 3 49 - 50 - Distribuidora Couwrcial
Prorrogue-se o registro considerando- gPaulista S*.A. - Prorrogue-se o rese os artigos como preventicos de doenças nervosas.
PRORROGAÇÃO /iE FRASK
N. 665.323 - Dolviran - classe 3
DE PROPAGANDA
- Parbenfabriken Bayer AktiengeselIschaft
Prorrogue-se o registro.
N. 625.906 - Quinzena da EconoN. 657.652 - A Maravilha do Am- mia da a Sensação - classes 1 - 2
biente - classes 8 - 16 - 34. - 40 - 4 - 6 - . 7 - 8 - 9 - 10 .14 -- 15 - 17Persianas Colfumbia S. A. - Pror- 11 - 12 - 13
rogue-se o registro.
18
20 - 21 - 22 - 23 -24
- 25 - 26 - 27 .- 28 - 29 -PRORROGAÇÃO DE NOME
30 - 31 - 32 - 33 -34- 35
COMERCIAL
- ' 36 - 37
38 - 39 -- 40 41
42
43
--44-45- 46
N. 661.772
Cortume Júlio Hadler
S.A. - Cortume Júlio Hadler S.A. - 47 48 - 49 ,-- A Sensação
Modas S.A. - Prorrogue-se o regls- Prorrogue-se o registro.
N. 559.787 - Durapel S.A. In- tro.
dústria de Papel e Papelão - Durapel
N. -664.370 - Cico - classe 33 S.A. Indústria de Papel e Papelão - Companhia Industrial 'de Constru;ões
Prorrogue-se o registro.
Cico - Prorrogue-se o registro.
. N. 659.995 - Lojas Palermo S.A. 'N. 665.140 - Divinolândia - clasDiscos Aparelhos Eletricos - Lojas ses 11 - 37 - 40 Armações de
Palermo S.A. Discos Aparelhos Elé- Aço Probel S.A. - Prorrogue-se o
tricos - Prorrogue-se o registro.
registro.

Quarta-feira 1 1
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

N.° 443.612 - Masafumi Yanaka
Prosilga-se como indicado ela Se-

E SEÇÕES (Republicados)
Rio, 5 de novembro de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de rei:urso previsto pelo artigo número 14
da Lei número 4.048, de 29 de dezembro de 1961 e mala DEZ DIAS - para
eventuais juntadas de recursos, e do
mesmo se tendo valido nenhum Interes
sado, ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparecerem a
éste Departamento a fim de efetuarem
o pagamento da taxa Ural concernente
expedição dos respéctivos certificados dentro do prazo de SESSENTA
DIAS - na forma do parágri ço único
do artigo número 134 do Código da
Propriedade Industrial.
•
•
•
Marcas deferidas:
-- N.° 419.326 - Sortron - Sortron
Soc. de Equipamentos E t etrônicos Limitada - Classe' 8 - Com exclusão
'de radiolas e vitrolas o que constituem marcas de terceiros.

frilo.
N.° 642.139 - Rosenthal Porzellan
Alctiengesellschaft - Aguarde-se.
Prorrogação de marcas:
N.° 414.363 - Hertolan - Farbwerke Hoechst Alctiengassellschaft
vorm Meister Lucius 8 Bruning - Cl.
1 - Prorrogue-se o registro.
N.° 654.980
Siiva Bueno - Drogasil Ltda.
CL 48 - Prorrogue-se
o registro.

Retificação de contrato de exploração
Laboratórios Moura Brasil Orlando
Rangel S.A. - Pede para ser anotada
nas marcas Istibron n.° 289.754 Katagrip n.° 289.755 - De Laboratório Di Terapia Sperimentale Dott Prof
A. Bruschettini, o contrato de sua exploração. - Averbem-se os contratos
de exploração.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
E SEÇÕES (Republicados)
Dia 5 de novembro de 1964

Titulo de estabelecimento deferido:
Nu ificação:
N.° 419.351 - Construtora e PaviUma vez decorrido o prazo de rementação - Arthur Baptista - CIA.
curso prev sto pelo artigo número 14
16 e 33 - Art. 117.
da Lei, número 4.048, de 29 de dezembro de 1961 e mais DEZ DIAS para
Marca Indeferida:
eventuais juntadas de recursos, e do
N.° 476.983 - New Tersey - mesmo não se tendo valido nenhum inteGranja New Jersey Ltda. - Cl. 19. ressado, ficam notificados os requerentes
abaixo mellcionados • a comparecerem a
Exigéncias:
&te Departamento a fim de efetuarem
N.° 443.616 - Denji . Nonaka - o pagamento da taxa f:nal concernente
à exnedição dos respectivos certircaSatisfaça exigAnda.
Cia. dos dentro do p-azo de SESSENTA
N.o 475.012 - Dehnharilt
DIAS - na forma do parágrafo Único
Limitada - Satisfaça ex
do artigo número 134 do Código da
Propriedade Industrial.
Arquivamento de marcas:
N.° 461.464 - Oyama de Atroei&
Marcas deferidas:
Rios - Arquive-ate.
°
N.°
453.035 - Copas - Copinhos
N.° 461.353 - Ralacrence Artefatos
de Utilidades Domésticas Ltda. - para Sorvetes Copas Ltda. - Cl. 41.
N.° 457.593 - Alexpa - rAlexpa
Arquive-se.
N.° 460.979 - Arnal 'o Macchione S.A. 0-gan'zação e Administração 50 Com exclusão de cartões
e Darcy de Oliveira Nunes Ar- .Classe
de visitas.
quive-se.
•
N.° 450.949 - Gercam - Geraldo
N.° 469.215 - Mecânica Pot guar Cambauva - Classe 1.
Limitada - Arqu ive-se.
N.° 456.688 - Nachi - Fujikoshi
N.° 469.216 - Mecânica Potiguar
Steel
Industry Co. Ltd - Cl. 8.
Limitada - Arqu ive-se.
N.° 456.966 - Raleigh - Raleig
N.0 469.218 - Ines de Castro Glascow Ltda. - Cl. 42.
Arqu:ve-se.
N.° 456.985 - Shantinyl - ComérN.° 469.384 - Haim Elias Nigri cio e Indústria Antonio Elias S.A.
- Arquive-se.
- Classe 23.
N.° 469.404 - Elegar Aibino Uebel
N.o 456.992 - Arclopec' - Ardo- Arquive-se.
pec Auto Peças e Acessórios Ltda.
N° 469.409 - De Conto •Leoni •Et - Clases 21.
•
Companhia Limitada - Arquive-se.
N.° 472.615 - Viscount - IndúsN.° 469.-429 - Perfecto Hermida 8 tria de Móveis Parisiense S.A. Companhia Limitada - Arquive-se.
Classe 40.
N.° 423.122 - Frimisa Frigoríficos
N.° 472.783 Tlespetaculos -Minas Gerais S.A. -Arquive-se.
Leo Publicidade e Estudos Económicos
N.° 456.295 - Mirada Adhesives Limitada - Classe 32.
Corp - Arquive-se.
N.° 472.959 - Albion - Ma!haria
N.^ 456.892 - &Abra Ed.tormex Albion S.A. - Cl. 36. - Com exInternaci onal Ltda. - Arquive-se.
clusão de 'macacões.
Tipografia e PapeN.° 468.435
N.° 474.367 - Fermasa r- Fer' latia Altla Ltda. - Arquive-se.
masa Ferro Maleável S.A. - Cl. 50.
N." 46'1.539 - Máquinas e ActaNP 379.288 - Cezeta - Ceske
sór'os rtla. - Arquive-se.
Zavody Motocyklove Narodni Podnik
N.° 469.711 - Palmira Moreira - Classe 21.
Dias - Arquive-se.
N.o 431.806 - Caraceco. - Ridoval
Letizio e Antonio Letizio - Cl.
Diversos:
número 42.
N 474.420 - Administradora PiN.° k48.08 - Wollco - Wolko
ra: ai Ude. - Prossiga-se como ilidi- Comercial Representadora Ltda. c,. 3., peia Seção .
Classe I.
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N.° 454.283 - Prochnow
ProN.° 382.719 - Raytheon Co •••
Satisfaça exigência.
chnow 8 Cia. Ltda. - Classe 45.
N.• 414.77t - Pibigas do Nordeste
N.° 454.293 - Brithton - Barros
Cia. - Classe 36.
Sociedade Anónima - Satisfaça exiN.° 456.884 - Sagarano - Cerea- gència.
lista Ema Ltda. - Classe 41.
N.° 448.440 - &selo,/ Liptak do
N.° 457.138 - Pagliosa - Pagli- Brasil Ltda. Fornalhas Industriais osa 6 Cia, - Classe 42.
Satisfaça exigência.
N.° 460.344 - Mafersa - Material
N.° 449.733 - Usinas Siderúrgicas
Ferroviário S.A. - MAFERSA de Minas Gerais S.A. - USIMINAS
Classe 40.
N.° 474.335 - Fiesta - Textil - Satisfaça exigência.
N.° 452.320 - Metalúrgica Spiraço
Seavone S.A. - Classe 37,
N.° 474.691 - Scra V - Maria Limitada - Satisfaça exigência.
Ferreira - Classe 48.
N.° 472.829 - Quhnental Com. e
N.° 476.839 - Lohenbraz - Lohen- Indastr:a, Importação e Exportação Libraz Com. e Ind. Ltda. - Q.50. mitada - Satisfaça exigência..
N.° 413.844 - Loja Cia Flora
N° 474.860 - Bazan Mitian Ltda.
S.A. Indústria e Comércio -•
- Satisfaça exigéncia.
núm••ro 15 - Flora;
•
N.° 475.396 - Unes Representa,
N.° 414.106 - Tamandua - Ind.
de Bebidas Gramacho Ltda. - CL 42. ções Imp. e Com. Ltda. - Satisfaça
Ni! 414.119 - Autonal - Auto- exigência.
nal S.A. Comércio e Importação N.° 475.402 - Mourad 6 Irmãos
Classe 8.
Limitada - Satisfaça exigência.
Expressão de propaganda deferido:

Diversos:

.N.° 420.426 - Jardim Cordeiro N.° 409.334 - Cerealista Ruirnal
Conde Francisco Matarazzo Jr. - Limitada - Arquive-se.
Classes 19 - 33 e 45 - Art. 121
N.o 410.094 - Editóra Coroado
Sociedade Anónima - Arquive-se.
Sinal de propaganda .deferido:
N.° 410.151 - Braz 8 Miranda Arquive-se.
N.° 413.473 - R. Randi - Ind
N.° 410.576 - Comércio de ComTextil Randi Ltda. - Classes 23 bustiveis São Caetano Ltda. - Ar.
24 - 36
37 - Art. 121.
N.° 449.980 - Fazenda Astri An- quive-se.
dradas - Chiabrando 8 Amandola
N.° 413.458 - Panificadora T TransLimitada - Classes 19 - 33 e 42 montana Ltda. - Aguarde-se.
- Art. 121.
N.° 413.492 - Metaltest Comp.
Brasileira de Ensaios Industriais Expressão de propaganda deferido: Aguarde-se.
N.° 421.259 - Raggi 8 Morelli
N.° 433.094- Depois do sol quem
ilumina o seu lar é a Galeria Silvestre rapada - Aguarde-se.
N.° 423.065 - Livraria Editora
- Galeria Silvestre Comércio e Indústria de Material Elétrico Ltda. - Vila Rica Ltda. - Arquive-se.
Classes 8 - 11- 14 e 1 - At'èN.° 424.423 - DPP - Distribui.
go 121.
doma de Produtos de Petróleo Ltda.
- Arquive-se.
Nome comercial deferido:
N.° 435.204 - Metalúrgica Inpre3.N.° 414.604 - Tecidos Casa da me Ltda. - Arquive-se.
N.° 436.969 - Bady Jorge Salo.
Época S.A. Importação e Exportação
- Tecidos Casa da Época S.A. Im- mão - Arquive-se.
portação e Exportação - Art. 109.
N.° 446.138 - Incore Ind. e Com.
de Peças de Automóveis Resolit Ltda.Titulo de estabelecimento deferido: - Arquive-se.
N.° 453.025 - Graça Couto S.A. •
N.° 413:509 - Anhembl - Co:
marcial Anhembi Ltda. - Classe 33 Ind. e Com. - Arquive-se.
N.° 454.781 - Soc. de Produtos
- Art. 117.
N.° 414.715 - Casa Barros - Irmão Farmacéuticos Silab Ltda. - Argui.
Fernandes de Barros Ltda. - Classes ve-se.
ns. 41 - 42 - 43 e 44 - ArtiN.° 455.262 - Odorico M. Mongo 117.
teiro S.A. - Arquive-se.
'N.° 470.883 - Edificio Toulon N.° 478.861 - Luiz Serrano Matud
Condomínio do Edificio Toulon - Cl. - Prossiga-se excluindo-se perftratri.
n.° 33 - Art. 117, n.° 4.
•
zes.
N.° 478.862 - Luiz Serrano IVIatud
Marcas indeferidas:
- Prossiga-se excluindo-se perfumei-.
zes.
N.°. 414.729 - Legislatio do Tm,.
N.9 478.969 - Alumínio Estruturas
balho - Armando Casemiro Costa e
José Altino Silveira 'Brasiliano José Moduladas Georg Ltda. - Prossiga.
Casimiro Costa e Misael de Oliveira se, substituindo a classe 5 pela 16.
NP 474.788 - Vinícola MonFerraJunqueira.
to Ltda. - Prossiga-se considerando
Alteração de nome de titular de aplicação como artigo excluam-se cat..
tbes comerciais e de visitas. •
processo:
N.o 473.396 - Marcos dos Santos
The Associated OcterCo Limited Pede para ser anotada na marca Em- Vianna - Aguarde-se.
N.° 474.627 - Soc. de Usinagem
blemática n'.0 214.638 a alteração de
Limitada - Prossiga-se com o pedido
nome - Anote-se a alteração.
Incluindo-se também as Classes 6 e 30).
Exigências:
N.° 475.386 Organização MeriTrip!ex do Brasil Ltda. (junto a diano de Marcas e Patentes Ltda. marca •.° 230.532) - Satisfaça art- Prossiga-se também nas classes 25
e 32.
Orneja.
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reependente pedido. depositado na'
Mim N 125,129
elemntos retificadores em forma do
Repartição de Patentes da Austria,
lannaae, caracterizado pelo fato quen
Em 20 de dezembro de 1960
em 13d e dezembro de 1959, som o
Em 25 de novembro de 1060
numa caixa comum está contida uma
de sistemas elementares
Requerente: Mine Safety Applian- pluralidade
Reque:mte: Ente: Sander, Amrie- número A 8.945-59.
retificadores mecanicamente gatona.
ces Company, uma sociedade do Esta- mos,
Total de 4_ pontos. I
vel, Suíça.
consistindo de lâminas retificado de Pensilvenia, estabelecida em
Pontos caracterist tos: Fecho corPitteburgla Paul/Vania, — Estados dores e chapas de ligação, os quais,
na sua constituição, correepurelem,
rediço'. — Privilégio de Invenção.
Unidos da América do Norte.
em dado caso, a um circuito dupliTERMO Na 124.734
Pontos
c.aracteristicos
de
"Maçari19 — Fecho corredio com perfil de
cador e que são Idênticos entre si
co
de
vela
para
produção
de
oxigétenaz subdividido era seções, com emquanto à sua forma construtiva e ao
Era 6 de dezembro de 1960
nio
—
Privilégio
de
Invenção.
prego de uma fita portadora de um
1° — Maçarico ou queimador de número de seus elementos de cons.
só lóbulo e outra de doisl óbulos, ca..
Requerente: - Wilheen Sehick, em vela para produzir oxigénio, caracte- tração, podendo, no entanto, as láml.
racterizado 'pelo fato de que, no la- Kron,ach ceerfranken, República rizado por compreender: uma arma- nas e as chapas de ligação ser subs.
do interno dos lóbulos de uma das Pederal Alemã.
tituidas, em parte, por chapas metáção é uma lata de topo aberto normal., licas
fitas portadoras, se acham dispostos
postiças.
menee vertical, dentro da armação e
Pontos
característicos
de:
"Isolaelementos de cabeça de tenaz, interdistanciada do funda da mesma;
Finalmente,
a depositante reivindidor
de
ruporte
com
ima
acanaladura
namente saliente para trás, e. tos
meios, suportando de forma pivotável ca, de ae5rdo com a Convenção Inlados externos da outra fita portado- -na cabeça e duas acanaladuras late- o fundo da lata sôbre um -eixo hori- ternacional
conformidade com o
ra, elementos de rabeca de tenaz ex- rais", — Privilégio de Invenção. pa- zontal; meios para cambar o tõpo da artigo, 21 doe de
Código da Propriedade
ternamente salientes para trás, ele- 10 — Isolador de suporte, que,
lata, inclinando-o para fora da ar.
a prioridade dos corres.
mentos esses feitos de meteriel duro ra a fixação de uni cabo co'ndutor mação, até uma posição para rece- Industrial:pedidos,
depositados na Ree dispostos ao longo de cantos das por meio de aromes de amarração ou ber uma vela de exigente; uma co- pendentes
partição de Patentes da Alemanha,
fitas e tubdivid'des por reentrâncias por meio de um ou de dois cabos de berta ou tampa na anhação, para o em
20 de março de 1960, 25 de agaste
suste:leen, é provido de uma acanala- topo da /ata; um meio para suportar
em diversas seeões.
dura da cabeça em sentido , do cabo, tampa, disposto acima da mesma e de. IMO e 16 de setembro de 1960, sob
Total de 5 pentos.
através do eixo do isolador, tendo móvel verticalmente com a tampa e as números 5 67.795 VIIIO21 g. e
70.070 VII7c/2.1g, e S 70.385 VIII0/211.
ainda, de cada lado e no mesmo sen- também
em relação à, ela, entre posi- respectivamente.
tido, em poekeo bem mais baixa do ções levatada
e abaixada; um meio Total de 7 pontos.
TERMO N° 124.507
que o fundo da acanaladura da ca- fixador recuável,
normalbeça, acanaladuras laterais, caracte- mente em posiçãomantendo
abaixada, o meio
Em 28 de novembro .de 1960
rizado por serem as bordas limitado- para suportar a tampa,
e sendo móTERMO Na 125.185
ras das duas ecanaladuras laterais,
Teequernete: lealtenbach & Volgt, a partir do plano central, Vertical ao vel em relação ao meio que suporta
Em 10 de janeiro de 1981
firma indu.strial e comercial alemã, eixo do cebo condutor, para os dois a tampa; um melo resiliente entre o
estabelecida em Biberach Ria, Ale- lados,' formadas de maneira a se es- meio que suporta tampa e esta
última,
deprimindo
a
tampa
firmemanha.
tenderem constantemente para cima, mente e de maneira estanque ebbre Requerente: Mak° ManufaetUring
e, sociedade norte-americana,
Pontes caracterfeticos de "Ligação em direção ao fundo da acanaladura lata, sendo a tampa provala de uma ComPall
Industrial e comercial, estabelecido
articulada e desta-ente, própria, em da cabeei. de meneira que es acena- abertura trespo..scante; um conduto em
Chicago, illinois, Estados Unidos
particular, para peças manuais e an- !adure laterais, nos pontos de en- para sai da do oxigénio, ligado à dita da América
do Norte..
gulares oeontoleetces". — privilégio trada, ou renal de saída, do cabo abertura; meios para provocar a igni- Pontos' caracteristicos:
"Correctores
condutor. desembocam na acanaledu- ção de uma vela dentro da lata fede Invenção.
ra da cabeça, sem formar cantos chada, e meios para levantar o meio- terminais elétricos". — Privilégio de
Invenção.
/e — Ligação deslizai* e articula- gudes. •
suporte da tampa, ao ser recuado o 19 — Um pino terminal metálico
da, prepria, em particular, para pemeio
fixador,
?malmente,
o
depositante
reivindia
fim
de
levantar
as- para inserção numa &Satura de ta.
ças manuias e angulares odontológicas. caracterizada pelo fato de Mie o ca, de acdrdo com a Convenção In- sim a tampa e permitir cambar o manho predeterminado, dentre de uni,
ternacional e de conformidade com o
da lata para fera da armação. membro receptor parao pino, formado
elemento de artieuleceee existente
Mate° da Propriedade tttal de 8 pontoe.
de um material mais ductil que o do
bre a leração deslizante, possui, do artigo 21 doprioridade
do corresponpino, caracterizado por compreeender
lado afastado da peça . articulada, Idustrial, a
na
Reparti.
pedido. depesita.do
um fuste firaaor, cuja dimensão
tinia reliência angular, mita extremi- dente
8
transversal da dita abertura, mediandade livre leva um pino de monta- cãode Pe :entes da Alemanha.9 em
TERMO
149
125;686
te o que fuste fixador causa a exgem, disposto à era do rolo do cor. de dezembro de 1959, sob o n Sch
pansão do membro receptor do Pine,
dão existente ne extremidede trasei- 27.102 VIII t1/21c.
Em 4 de janeiro de 1961
versai máxima, ao ser o finte inserto
ra da leractio deslieente e perpendi- Total de 5 pontos.
Requerente: General Electric Com- na dirção da referida dimenethe trenscular ao eixo da dita ligaelo deslipene — Estados Unidas da América. na abertura, e uma porção integral •
eante. pino ase que se introduz em
Titulo: Aperfeiçoamento em proje- de conector numa extremidade do
um correepondente olhei de enoio de
TERMO Ne 124.875
to de dutos de ventilação .do estator. pino, para conexão com um conatitoC
um estribo que abran ge a extremida— Privilégio de Invenção.
elétrico.
de traseira da lereeen eeseeente e
Em 12 de dezembro 'de 1960
1° — Motor silencioso, caracterizacuja outra extremidade. provida com
The Goodyear Tire & Rubber Com. do por: uma carcaça envolvendo um
um furo de mentax,:ra, está ligada
•
TÉRMO 2.19 125.727
por meio de uni eixo. com n neça ar- pane — Estadas . Unidos da America. estator e um roto; cada um deles incluindo
um
núcleo
magnético
tendo
ticulede, eixo de que leva na me. Título: Almofada de assento e proEm 6 de jan
. eiro de 1981
mo temno os do!s role condutores cesso de fabricá-la. — Privilegio de enrolamentos dentro dé/es e blocos de
•
espaçamento
formando
dutos
de
ar
do cordão.
Invenção.
alinhados estendidos radialmente; pas- Requerente: Mário Pensa. gentia"
Total de 4 pontos.
19 — Uma construção ele assento sagens no rotos' dirigidas para os des- Chile.
caracterizada por tet uma annentio, toa de ar totóricos a fim de prover Pontos caracteristeces de "Disposiiam primeiro trilho e um segundo tri- um caminho para o ar de ventilação tivo de ignição, aplfcável a cozinhai e
TERMO N9 124.581
lho em poelç5es espaçadas um do usado no resiriamente do meter; o para fins similares", — Privilégio de
outra; uma primeira série de peças projeto de dito reter sendo • tal que Invenção.
1cm 19 is dezembro de 1960
alongadas. substancialmente inexten- cria pressões pulsantes de ar nos chi- i p — Dispositivo para irei& ausiveis espaçadas, geralmente parale- tas de ar estatóricos à trela/nelas tomático de gases_ combustíveis, esPeAlired Weerbauer, austriace.
las, fixadas. Mima ponta, no primei- Iguais -ao produto do número de bar.. ciaimenta a~tedo para ser nado
ro
trilho citado, ficando a Ponta Ma 113 condutoras no rotor pela Veloci. me bicos de fornos, fogões de coziPontos característicos de: eDisposi.
-tasliendrçãoguti- dade do rotor e seus múltiplos; o me- nha ou' fogareiros e dispositivos siMi•
tipo para laminar perfis pir melo de
lhoramento empreende.., locação de lares, caracterizado pelo fato de- comlhe
mas
tendo
um
movimento
perfitas", — privilégio de Invenção.
miasivel relativamente a ele; unia se- ditos blocos de espaçamento nu núcleo preender um meio elétrico para a
— Dispositivo- para laminar per- eunda série de peças alongadas Iguais, do ~ter tal que as freqiienclas de produção de centelhas, e 'disposto na
fis por meio de fitas, provido com ligadas num segundo trilho- citada ressonância dos dutos de ar esb5ricos proximidade dos bicos, possuindo asum jógo de rõlos positivos matriz e, igualmente, salientes, na direção difiram das fregtitncias das Puha- sociação com meios de chaves dateipositiva), fixados sebre um eixo su- do primeiro trilho citado e tende mo- ogies de pressão imprimidas pelo reter coa- que, por sua veie são atuados )30r
perior, e com um jõgo de trólos nega- vimento relativo permissível em rela- de modo a se prover um baixo uivei meies mecânicos. associados is tertivos (matriz negativa). fixados 83- ção a alei ficando algumas das pe- de som durante a operação do motor. neiras de gás doa fogões de Cozinha
aparelhos similares, Meies Meg:micos
breu m eixo inferior, que formam ças alongadas da primeira série in- Total de 13 Pontos.
assei, que automaticamente ativam o
entre ai uma fenda de deformação, terpostas entre pares • ndiecentes de
meio centelhaeor, assim que urna
de largura uniforme e correepondnte Pecas .alongadas da segunda série em
qualquer das torneiras de pia for conTERMO 119 125.703
ã espessura da parede dos perfis a superposição: e unta carn-de 4i borduzida suapaskdo "aberta", a fim
serem fabricados, caracterizado por rachalleada a e ligando as citadas
de que seja inflamado o gás que emaEm 3 de janeiro de 1961
órgãos &seita:enes, ajustáveis sobre o pecas, de Modo que, quando as peças
eixo do jógo de neles positivos. para "Tv'adn a pelam defletidas, 'oh car- Requerente: Siemens — Schuarente na do correspondente bico.
apoiar os cantos do perfil órgãos ÉR• ea, e se movam, geralmente. parede- sverke AktiengeselLschaft, firma ale- Finalmente, o depositante reivindica. de acórdo com a Convenção In.
lIeS que penetram na fenda de deter-. emente umas as outras, por serem
ternacional e de conformidade com o
•
mação.
exee
trilhes. em uma de sues mã.
Pontos caracteristicos: "Arramo artig o 21 do Código da Propriedade
se Ta a morrneha posta em retificaeador
Pina/mente, o depositante reivinde eindições
de semi-condutores com Int5u-tr'n1 a prioridade do corretponde
resistir
e
sustenler
•ca, de aceedo com a Convenção In- carga, — Prioridade
elementos retificadores em forma de dente ped ido deposPado na Repar
.R.TI't7.
.
171
temacional e de conformidade com
!ameias" — Privilégio de Invenção. tição de Patentes da Itália, em 23 de
• artigo 21 do Código da Proprieda- América, em 16-2-1900, n"
le — Arranjo retificador de sovul- setembro de 1960.
de Industrial, a prioridade do cor- Seguem-se os pontos de na. 2 a 20 cendutores de uma série de tipos com Total de 6 pontos •
TEMO N9 124.477
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo e= o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará

a

GOrrer o Prazo de CO cilas para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar sua oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados cern a concessão do registro requerida

nem° n.° 649.012, de 3-7-64
A,V5,4 Auto-Equ'pranentos S. a
São Paulo

"A V IA'.
ND. BRASLEIRA
Classe
rerragens e terranientas ie gaia aspecie. cutelaria em geral e antro. ai agos
de metal não incluidos em °atras dastem Alicates aldravas, arruelas . arrases: Alicates aldravas, arruelas arredores de latas. arrames lisos ou farpados aparelhos de chá e cate. assadeiras, açucareiros, brocas, bigornas, bat
telas, bandeias, bacias, baldes, bombo
rifares bules. *colheres para pedreiros.
tamisas para cilindros e trilhos. cadea
dos, correntes. cabides, caixas .de metal
para odeies, colunas, chaves, cremones,
:liavas de ara‘usos. eonextSes para encanamentos. -canos de metal, chaves de
fenda: chaves inglezas, cabeções. cana-.
cas. copos...caaliepots.• centro de mesa.
coqueteleiras, caixas para. acondiciona
mento de alimentos. caldeirões, caçarolas, crakiras, cafeteiras. dobradiças,
enxadas, esferas, engates, enfeite, para
arreios. de metal para autocióvela
tribos, formões, espumadeiras, foices,
ferros para cortar capim. ferrolhos; Iacas, tacões, frigideiras, cilindros para
laminaçáo, ganchos, guarnições de me
tal. gados, ganchos 'para quadros
gramos para enleada' de correias, limas,
laminas, licorelros, latas de lixo, jarras,
machadinhas, molas para portas de cor
rer, martelos, marretas, matrizes, marmitas, navalhas, pua* pás. piemetas.
pregos. picões, ponteiras, parai:mos
porcas, pratos, porta-gálo, porta-pão
pária-161as. paliteiros, panela*, castelos
roldanas, raios para pias, ,egadores.
serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, tesouras, talhadeiras, torquezas, trilhos
trilhas para elevadores, tenazes, trava
dores, telas de arame, tubos para ancanamentos, trincos, trilhos para portas
de correr, taças. molas para portas.
Termo a* 649 014, de- 3-7-64
Rodobras Indústria Brasileira de Rodas
e Auto-Peças Ltda,
São Paulo

"RODAE3RKS"
IND. BRASILEIRA
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e Mias partes
Integrantes: Aros para bibicletatt, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços.
breques, braços para veiculo: bicicle,
tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes. carros ambulantes, caminhaste
carros, tratores, cama-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, caras, caroceries, chassis, -chapas circulares para veículos, ccbos de velailos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veiculas, direção, datilgad.eiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para cana.

engates para carros, eixos de direção, • Termo n° 549.020, de 3-7-64
freios; trontetras para veiaisos, guidão Omnitrade Expo:anão e Importação

locomotivas, lanchas, motociclos, mola*
Ltda,
motocicletas. moracargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
'para - lamas, para-brisas, pedms, oantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos.
Classe 33
•
rodas para veiculos. selins, tacteies, tirantes para veiculos vagões. velocipe- Para distinguir: Importação e exportação de produtos em geral
das, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis troleibus, varaes de
é'rinci TO 649.021, de 3-7-64
•
carros, toletes para carros
"Pisovitreo-A—om:rcio,
Raspaaens e
pitcoe Ltda.
Têrmo no 642 ( 1 17, de 1"..44
Toei d. Almeida
.
São Paulo•
São Paulo

1

OMNITRADE

SEMPRE E CARNAVAi
INDIMRIA

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agenaaa,
anuários. albuns Impressos, boletins, catalogo& ed.a5es impressas, folhetos.
- jornais, livros impressos, publicações
impressas, revistas, orgaos de publicidade, programas radiofônicos. radiotelevisionados
• Ténmo n' 649.018, de 3-7-64
"Mercer-Motor" — Automóveis,' Peças
e Servwc . , Ltda.

MERGER-MOTOR
AUTOMÓVEIS. PEÇAS
F SERVIÇOS LTDA
Nome comercial
Termo n° 649.C19, de 3-7;44
'Mercer-Motor" — Automóveis, Peças
e Serviços Ltda.
São Paulo

MERCER-MOTOR
•

" a oSTRJA BRASIL:11RA

Tèrmo n• 619.02o, cie a-4-04
Perfumaria Guedes Sobrinho Lida
• Guanabara

Lisorun
Indústria

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos água de colônia, água de toucaagua de rosas, agua de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para Os
cabelos e paia a pele, brilhantina. ban'iISOVITRE0*- COMÉRCICI
dolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para ai
R ASPAGENS E APLICAÇÕES
cabelos, creme evanescente, cremes gorLTDA.
•
durosos e pomadas para limpeza da pele
e "maquilage". depilarias, desodo•
•
rances, vinagre aromático. pó de arroa
Nome comeram
dor, água de beleza, água de quina,
e talco peitando ou não, lapa para
Termo if 649.022, de 3-7-64
Ccanércio, aRspagens e pestana e sobrancelhas, preparados para
"Pisoutfreo"
embelezar calos e olhos, carmim para
Aplicações Ltda,
o
rosto e para os lábios, sabão e creme
São Paulo
para barbear, sabao liquido perfumado
co não, sabonetes, dentifricios cai pó,
pasta ou liquido; sais perfumados par*
banhos, pentes, vaporizadores de pertame; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cilios, rum de louro, saquinho 'riuClasse 33
Para custinguir: Raspagens e .a.....apes atado, preparados em pó. pasta, liquido e tijolos ara o tratamento dast unhas,
Termo 125 619.023, da 3-7-64
dissolventes e vernizes, removedores da
Sampang — Sociedade Comercial e cuticular; glicerina perfumada para os
. Promoções de Vendas Ltda.
cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, cílios e pintas ou sinais arda
Guanabara
ficais. óleos para a pele
Térino
to 649.027, de 3-7-64
SAMPANG
Eutectic Welding Moas Corporation'
Estados Unidos da América
Classe 50
Impressos '
Termo n• 619.024, de 3-7-64
Sampang — Sociedade Comercial kc
Promoções de Vendas Lm-.
Guanabara •
Classe 8 '•
Apareihos para solda, especial:na..
WIPMIÓ-BOCIEDIDE COaateCiaL maçaricos para solda, reguladores e
1 PaatoçOEs DZ TillaiDla Lama.
partes dèstes

IPISOVITRECr

Etataloy

Classe 21
Para distinguir: Veiculos e sua.. partes
integrantes: Aros para bibicletas, auto-a
móveis, auto-caminhões, aviões, amorTermo ti° 649.028, de 3-7-64
tecedores, alavancas de câmbio, braço&
Nome comercial
Eutectic Welding Aloys Corporatiod
breques, braços para veiculai, bicicleEstados Unidos da América'
tas, carrinhos de mão e carretas, camiTêrmo a° 619.025, de 3-7-64
nhonetes,, carros ambulantes, caminhões Prislite
—
Comércio
de
Aparelhos
Lucarros, tratores, carros-berços, carrosminosos 'Metro-Mecânicos 'Ltda. •
tanques, carrosarrigadora, carros, car• Guanabara
roças, carecerias, chassis, chapas circulares para veiculos, cabos dç veículos,
Classe 8
carrinhos para máquinas de escrever
Aparelhos .para solda, espaaaaanam.
corrediços, para velculos, direção, destamaçaricos para solda. reguladores e
gadeiras, estriboe, escadas rolantes, ele*.
partes dêstes
vadores para passageiros e para carg
engates para carros. eixos de direção,
Társno sio h4q .029, de 3-744
freios, fronteiras para veiculo& guidão
The Nylok Corporation
Estados Lindo' da América
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais. partidas.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculo.
rodas para veiculos, selins, triciclo, tirantes para velenlos vagões. vdocapeClasse 11
das, varetas de controle do afogador e
&reagens e ferramentas de dás Np&
acelerador, trineis, troleibus, varaes de
cie, cutelaria em geral e outros artigos
carros, toletes Pa ra carros
eictrotnecânicos
Arz.:Jilos 'unha
ie metal aio incluídos em outras doo

ei is- iectic» .

NYLOK
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lates. argolas. armações de metal, abridores de latas. arrames lisos ou :arpaseis Alicates aldravas, arruelas, arredos. aparelhos de chá e caf& assadeiras, açucareiros, brocas, bigornas, bai
zelas, bandejas, bacias, baldes. bbmbo
alares bules, colheres para pedreiros
camisas para cilindros e trilhos, cadea
dos. correntes, cabicies, caixas de metal
para ortees. colunas, chaves, cremones,
chaves de ara usos, conexões para en.
canamentoss canos de metal, chaves de
fenda, .chaves inglezas. cabeções cana.
cas, copos, cachepots, centro de mesa.
coqueteleiras, caixas para acondiciona
mento de alimentos, caldeirões, caçarolas. craleiras, cafeteiras, dobradiças,
enxadas. esferas, engates, enfeites para
arreios, de metal para automóveis, estribos, formões, espumadeiras, foices,
ferros para cortar capine ferrolhos, tacas, facões, frigideiras. .cilindros para
lanenação, ganchos. guarnições de metal. garfos, ganchos para quadro:,
gramos para emendas de correias, limas,
laminas, licoreiroa latas de lixo, jarras,
machadinhas, molas para portas de cor•rer, martelos, marretas, matrizes, marmitas, navalhas, puas. pás, picaretas.
pregos, picões, ponteiras, parafusos.
porcas, pratos, porta-gêlo, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas, rasteias
roldanas, ralos para pias, regadores.
serras, serrotes, sachos, sacarrolhaa tesouras. talhadeiras, torquezas, trilhos
trilhos para elevadores, tenazes, trava.
dores, telas de arame, tubos para encanamentos, trincos, trilhos para portas
de correr, taças, molas para podia

-

1

•

Urino n 649.035, de 3-7-64
.
Cafeeira Xsierbrê Ltda.
Paraná

'Cafeeirá Xambre
Classes: 4. 33 e 41
•
Titulo
Termo n° 649 036, de 3-7-64
Cia. Riograudense de Negócios S. A..
Rio Grande do Sul

Super ^, árnet
Bancário Diplomata
Indústria Brasileira

•
Classe 11
Para distinguir: Ferragens e ferramentas de tõda a espécie, cutelaria em geral e outros artigos de metal neo Incluídos em outras classes: "alicates, alfanges. alavancas, arruelas. argolas, aldravas, armações de • Metal, abridores
de lata, arames lisos ou farpadas, aparêlhos de chá e café, assadeiras açuca.
reiros, brocas, bigonsas4 baixelas, bandejas, bacias, baldes. bombonieres, bules, colheres para pedreiros cadeados
correntes, cabides, craves, cremones
chaves de ara aisos, conexões para eu'
canamentos. caixas de metal para porde Umes farras, machadinhas, molas para
portas, martelos, marretas, matrizes.
marmitas, navalhas, navalhas para bar.
bear, picões, pregos, picaretas,
Termo a C49.030, de 3-7-64
porcas, parafusos, pratos, Porta gêlo,
Lanchonete IV Centenário Ltda
poseiras, porta p%o, porta jóias, porta
frios, paliteiro& panelas, rasteies, rolGuanabara
danas, ralos para/pias, ebites e regadores, raladores, serras, serrotes, sacar.
redima tesouras, talhadeiras, torquesas
tenazes. Cavadeiras, 'telas de arame, terneiras, trincos, tubos para encanamentos, trilhos para portas de correr, taCidUe 41
ças, travessas, vasos, vasilhames e
Lanches e refeições ligeiras a saber:
- verrumas
vitaminas, sanduiches e bifes
Térmos na 649.037 e 649.038, de
3-7-64
Têrmo n° 649.031, de 3-7-64
Cia. Riograndense de Negócios S. A.
A. Vouga Natio
Guanaliara
Rio Grande do Sul

f

s

Urrem n 549 0-10, de 3-7-61
Cia. Riogrande..nse de Nsgóci a S. A.
R:o Granai: do Sul

1:ançamen to .para tamilia
Brasileira - Super Carnet
Bannário Diplomata ,
Classzs. 11. 3e, 37 e 50
Frase de propaganda

O REI DOS OLUSCIES

Classe 36
Título de estabelecimento

s

Têrmo a 649.033, de 3-7-64
Xistocap Limitada
Paraná

NIsTOCAP,
•

Cassa 41
Titulo

Termo n 649.034, de 3-7-64
Empraza Gráfica Daunus Ltda,
Paraná

Imurêza' Gráii_Diunits
Classes: 32, 33.
Titulo

38

e

50

Super'4Carnes.
•
Diplomata
Bancário

.4

Classe_ 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nade
anis e estrangeiros, publicações impres.
sas. revistas. Propaganda em radio.
televisão, jornais, programas radiofónicos, peças teatrais e cinematográficas
e revistas inipressas
Classe 50
Bilhetes de loteria, cabogramas, cartazes impressos, literata dep ropaganda
cheques, etiquetas impressas, escapulares, folhinhas impressas, notas promiss
sórlas
nen° n° 649.039, de 3-7-64
Cia. Ripgrandense de Negócios B. A.
Jo G-sadt do Sul

Super Carnet Bancário'.
Diplomata. Lançamento
rara Familia Brasileira

s

Cla ses: 11. 36. 37 e 50
Frase de propaganda

dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para decolorir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos para a pele

s
Super Carne! Bancaria
Diplomata • O Carnet;
da Familia Brasileira]

Termo n° 649.045, de 3-7-64
C s. Riograndense de Negócios S. A.
Grande do Sal

•

Têrmo n. 649.041, de 3-7-64
Egon F. Becker 8 Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

METALBEC
- 1 Indústria Brasileira

Classes: 1 a X,
Frase de propaganda

g

Têrmo n 619.046, de 3 -7- 64
Classe 15
Louça vidrada e ot.tras para usa ca- Cia. Riograndensa Ce Negócios S. A.
seiro, fins industriais e artísticos, incluRio Grande do Sul
sive instalações sanaarsis, bac•as de latrina, banheira, bidês, urinóis e vasos
Termo reS 649 042, de 3-7-64
Drogaria e Farmacia Popular Ltda.
Rio Grande do Sul

Carnet da Famillà)
urasileira • Su er CaMet
Bancário Diplomata.

p

Classes: 1 a 50.'
Frase de propaganda

DROGARIAS

s

IV CENTENÁRIO.I
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FARMÁCIAS
Classes: 3 e 48
•Titelo
Termos as 649.043 e 649.044, da

c

Têrmo n° 649.047, de 3-7-64
Cia. Riograndense de Negócios S. A.
Rio Grande do Sul •

Sup er Carne! Saecárii
Diplomata - O Carel
do Povo '3
Classes: 1 a 50
Frase de propaganda

s

Drogaria e Farmá ia Popular Ltda.
Tèsmo a 649.048, de 3-7-64
Rio Grame do Sul
Caa. Riograndense de Negócios S. A.
Rio Graede do Sul

.i<45

.

neta Brasileira
UM

Carne! do Povo - Super
Carnet Bancária
Diplomata

Cissse 3
Para assinalar e distinguir genericamenClasses: I a 50
te os artigos da classe a saber: SubsFrase de pi opaganda
tancias químicas, produtos e prepareha
para serem usados na medicina ou na
Tênmo ns 649.049, de 34 -64
Riograndense de Negócios S. A.
farmácia
Classe 48
Rio G-ande do Sul
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza. água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
O
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, batons. cosméticos, fixadores
Classes: 11 e 33
de penteados, petróleos, óleos para os
Tituio
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da peTèrmo n° 619.050, de 3-7-64
le e "ndquilage". depilarias, desodoCia. Riograndense de Negócios S. A,
rantes, vinagre aromático, pó de arroz
R"- Grade do Sul
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar Mlios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó.
Pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos, pent s, vaporizadores de perfcme: escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado. preparados em pó. pasta, liquiCiasses: : a 50
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
Frase de propaganda

CIA. RIOGRANDENSE
NEGUIOS

-

s

Super Carnet Bancário
Diplomata O Simbolo
r da Familia Brasileira,,

rh-Rto OFICIAL (Seção II)
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bandejas, domiciliares, berços. biombos
Termo n° 549.051, de 3-7-64
Cia. Riograndensz de Negócios S. A. cadeiras, carrrinhos para chá e cate
l
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Rio Grande do Sul
sara sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
!conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
Simbolo da Familia
giratór.as, cadeiras de balanço, caixa
Brasileira Super Carnet de rádios, colchões; colchões de moias
dispensas, divisões. divans discotecas,
madeira, espreguiçadeiras, escrivaniBancário Diplomata • de
nhas, estantes, guarda-roupas, mesa&
mesinhas, mesinhas para rádio e televiClasses: 1 a 50
sa°, mesinhas para televisão, molduras
Frase de propaganda. .
para quadros, porta-retratos, poltronas.
Tênno 11 649.052, de 3-7-64
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaUnia° Noret Brasileira da Igreja
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
Adventista do Sétimo Dia
vitrines
PP"
Termo n° 649.056, de 3-7-64
Sociedade JornaPstica Top News
Gam.abara

9

agua raz, alcool para fins Industrias
Termo n.° 649.061, de 3-7-64
alvaiade, and-corrosivos, ácido arséni- Diatrisa Comércio e Indústria de FAMI
S. A.
co, brilhantntes a óleo, bromoreto de
Guanabara
amônio, bicromatoa, cloreto de sód o,
cloreto de amónio, cloreto de potassio,
carbonato de sódio, corantes para 4so
na indústria mineral, creosoto para indústria, carbonato de magnésia, cloreto
de zinco, cloreto de cálcio, esmaltes,
Classes: 5, .8 e 16
goma-laca preparada, glicerina para uso
Titulo de éstabeledment.
na indastria, hiposolfito de sódio, iodu
Termo n. 649.063, de 3-Z-64
reto de amOnio, idrosoltito, laca, massa
Banco Borges S. A.
a base de óleo para correçáo de p-nturas, nitrato, óleos, otassio de sódio,
Guanabara
.
potassio para uso na inciKatria. secantes
para, tintas, sais de arsênico usados na
Indústria, sulfatos, t.ntas, tintas a akool.
vernizes e akool
' '.

• DISTRISÀ,
•

Termo n° 619.059, de 3-7-64
Pedro Moacyr Rodrigues Barbosa
.
Guanabara

ar

lane

.,
,

E tytii
NA
iNTERNATiO
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L AGENCY

Classe 32
"
Classe 33
Almanaques, anuários, álbuns impresIasignia cometdal
sos, cartazes, catálogos, jornais na onal s e estrangeiros, publicações ImpresTermo n° 649.053. de 3-7-64
Termo n.° 649.064. de 3-7-64
sas. revista. Propaganda em rádio
José Ismael de Figueiredo
Cooperativa Central Banco Agricoli
Minas Gerais
televisáo, jornais. programas radiofóni.
Classe 1
de Silva Jardim Ltda.
coa, peças teatrais e cnematográficas Azul da prérsia.. azul ultramar. alumi
Rio de janeiro .
e revistas impressas
nio em pó para pintura, ácido nitriCo.
aiumen, água oxigenada, água raz álTermo n 649.057, de 3-7-64
cool para fins industriais, alvaiade.
Pedro Moacyr Rodrigues Barbosa
anti-corrosivos, ácido arsênico. brilhantes a óleo, bramoreto de amônio. bicro
Guanar ara
matos, cloreto de sódio. cloreto de
amónio, cloreto de potássio, carbonato
de sódio. corantes para uso na indústria
mineral. creosoto para indústria, carbonato de magnésia. doreto de zinco,
cloreto de cálcio, esmaltes, gotas-laca
preparada, glicerina para uso na inNome comercial
dústria, hiposolfito de sódio, todureto
16
Classe
de amônia idrosollito, laca, massa à
Termo n. 649.065, de 3-744
base de óleo para correção de pintiras.
Peças de cimento a. mudo, •para confecoortadnra Naumann Gap,
nitrato, óleos, potássio de sódio. po
ções de muros e cs.sas pré-fabricaeas
S.A.
duislo para uso na indústea secantes
Classe 1
Guanabara
Termo n° 649.054. de 3-7-64
'Azul da préraia, azul ultramar. 'lurai- para tintas, sais de arseruco usados
•
i
Irmãos Saltor Ltda.
aio em pó para pintura, ácido nItrico, na indústria, sulfato?, tintas tintas a
11
1
Álcool, vernizes a *ecoai
alumen, água oxigenada. água raz. ílRio Grand,' do Sul
RA
eo& para fins Industriais, alvaiade,
Termo n.° 649.060, de 3-7-64
anti-corrosivos, ácido arsênico brilhanAil
tes a óleo, brornoretc de amianto, bicro Distriaa Comércio e Indústria de Ferro
S. A.
matos, cloreto de sódio. cloreto de
0.14hE
bara
Of1101110, cloreto de potássio, carbonato
de sódio, corantes para ukci na Indústria
Nome coo:tardai
mineral. creosoto para indústria, carbo
Termo n.° 649.066, de 3-7-64
nato de ',maneais', cloreto de zinco
Alvaro de Carvalho
cloreto de cálcio, esmaltes, goma-laca
Cla,ssa 42
Guanabara
'reparada, glicerina para uso na InConhaque
dústria, hiposolfito de sódio. lodureto
Termo a* 649055. de 3-7-64
de amônio. idroscdfito, laca, musa
Indústrias Reum '7 n Sofá-Cama Drago base de óleo para correçao de pinturas
S A.
nitrato, óleos, potássio de sódio. po
tássio para uso na indústria, secantes
Guanabara
para tintas, sais de arsênico usados
Nome comercial
na Indústria, sulfatos, tinta a tintas a
álcool. vernizes a álcool
Tenno n.° 649.062, de 3-7-64
Classes: 33 e 38
Ternio n 649.058, de 3-7-64
Banco Borges S. A.
Titulo de • estabelecimento
Clnarrhara
Pedro Moacyr Rodrigues Barbosa
Guanabara
Termo a.° 649.067, de 3-7-64
"ouglas Confecções Ltd*
• BANCO BORGES
Classe 50
Impressos em geral •

•

COOPERATIVA CENTRA-1.1i
. BANCO AGRÍCOLA DE

SILVA JARDIM LHA)

Csun Rx 10

CASA EXPORTADO N
NAUMANN GEPP S.

CONHAQUL

•

DO S TURFISTAS

,•

•

r

DUNA COMÉRCIO
E INDÚSTRIA
DE FERRO S. A.

CARTONAGEM
CARVALHO
e
Guanabara

pouGLASJ

(0,

1

Classe 10
VhSvels em geral de metal, vidro. de
aço. madeira. esto:atos ou não, biela
•
Classe 1
/ave móveis ra escr tArfos: Armários
a mários para banheiro e para roupas Para distingu ir: Azul da pérs'a. azai
usadas. alnIo‘adas. acolchoados para ultramar, alumInio em pó para pintura
móveis, bancos, balcões, banquetas, ácido nítrico, alumen, agua oxigenada

r

z

'

CONFECPES7)
bano da tange Xrarti;aercitrie
Classe 33
°rase de propaganda

INDOSTRIA BfiltSILITRA.
Classe 36
Artigos da classe

E

db,

-mio Quarta-tetra 11
retino n.9 549. 068, de 3-7-64
Iodos Mouras) Vieira Ltda,
Guanabara

DIÁRIO OFICIAL

1 Tériao ii.* 649 .074. de . 3-7-1904

Tênao 13.0 649.078,

José Felisberto de Moraes e Francisco
,
Cavalcanti de Oliveira
Rio de Janeiro
•

INDUSTRIA BRASILEIRA

.Terma n.9 649.069. de 3-7-64
• Antonio Rufino dos Santos
Rio de janeiro

Classe 23
Tecidos em geral

Rel _ dce:~t

C verfia

t.

Casse 8 .
Discos gravados
Termo n. 9 649.075, de 3-7-1964
Roma — Patentes & Marcas Ltda.
Guana*Bara

PARA CADA PROBLEMA
UMA SOLUÇÃO ADEQUADA
•

Indústria Brasileiros

Clas. es: 33 e 50
Frase d.e propaganda
Classe 21.
—
Para distinguir: Amortecedores, antepaTermo ri.° 649.074, de 3-7-1964
seção, braçadeiras, e suportes do cano
Condomínio do Edifício Rochedo
de escapamento, cubos de velculos chaGuanabara
pas : circulares, carroserias.- chassis, cai.cassas. caixas para armaçes. cotovelos,
carburadores, correntes de distribuição
coroas, capotas caixas d ecambio, cabos, caminhes caminhonetes, carros,
coniunots de escapamento, direção. de&
adeiras. dorsais, engates para veicu..7.1asse 33
lo& estribos eixos ,engrenagens, emTitulo

Edificio
Rochedo

breagem, freios* para veiculos. fronte'
raskara r velculns, feixes de mola. guar,
niç s para maçaneta& gonzos. grades
ponielras, hélices, hastes Indicadores

de direçÃo. junta universais.. lanchas.
:moas. manivelas, motocicletas. mcitocidos. mancais de veiculos. motoneta&
painel!, parachoques pistões. pedestais.,
pedais, paralamas. partidas, portas laterais,. pinhões, porta rodas. parabrisas

•

r

reles para businas, reles para faróis, rodas, retentores, reboaties. soquetes para
veiculos. serpentinas, tambores de freios, tirantes, terminais para cabos de
bateria, sachos, varetas de veiculos, va?ais; de veiculo& varetas de controla de
afogador e velocipcdes a volantes

de 3-7-1964

PRORROGACÃO

Casse ,33
Titulo de estai decimento

jl'e"rnio t•° 649.070. de 3-7-1964
Sovema Autontecánica Ltda.
luanabara •

Novembro de 1964

Ouilierme Alves Marfins
Paraná •
•

COLÉGIO
CARDEAL LEME

Casse ft
Alaspim

'(Seção HO'

Têrmo n.° 649.079, de 3-7-1964
Sociedade Comercial de Armarinho
Socomar Ltda.
Rio Grande do Sul

postais, cartazes, displays, estatueta;
estampas, gravuras, frutas de vidro, fl. •
aura sde ornatos. festões, fotograiaa,
frutas de louça, figuras para enfeitar
bolas de aniversarios. batizados, casamentos e outras quaisquer comemorações. gravuras. imagens, letreiros, mareguins. maquetas, obras artisticas, obras
de pintura. paineis e cartazes para de-

corações e par nexpoSição, projetos,
mostruários de mercadorias diversas e
para propagandas, suportes artísticos
para vitrines, estatuetas para adornos
e para fins artisticos, taboletas

Classe 26
Artefatos de madeira em geral: Argo,

las. algudares, armações para .balcões
e para vitrines, .artefatos de madeira
para caixas. tppume. bandejas, barris,
baldes, batedores de carne, caixas. cai-.
xões. caixotes. cavaletes, cunhas, cru:atas. cubas. caçamba. colheres, cestos
Indústria Brasileira
para pães cepos para cozinha, cabos
para ferramentas, cantoneiras. engraClasse 12 Botões, alfinetes comuns, fecros corre- dados. estrados. esterinhas. estojos, ex.
diços e demais miudezas de armarinho escada formas, gaiolas, guarnições
não incluídas nas classes 13, 22, 24 e 48 para porta-blocos, guarnições para cortinas, guarnições de madeiras para
Têrmo te.° 649.080, de 3-7-1964utensilios domésticos, grfos, malas de
Comercial Foto. Revela Ltd a.
madeira, palitos. pratos pipas, pinos,
Guanabara
puxadores. prendedores de roupas, pedestais monogramas, palitos, pasinhas.
garanhos e colheres para sorvetes, palitos para dentes, táboas de passar soupas, táboas de carne, tonéis, torneiras,
tambores, tampas, suportes de madeira.
Classe 32

0241C041944A
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mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para Óculos, bules, bandejas,
Indústria Brasiiein

Indústria Brasileira
•••

bases para telekines,.baldes, bacias, boi..
sas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e uten,sillaa, cruzetas.

caixas para acondicionamento de aliClasse 2. • . '
Para oistem,mtr: Fios de algodão. cá- mentos, caixas de material plástico para
nhamo. juta, lã, nylon fios plásticos. baterias, coadores, caos, canecas, co.
fios de seda natural e rayon, para ,te- there& conchas, cestas para pão, cesti-

celagem. ara costura, tr.cotagem e para
croché. Fios e linhas de toda espede.
n:rmos as.
Nos e linha r para pesca, linhadas de
3-7-1964
•
aço para pesca
caixas para coberturas, caixas dáqua,
Telio Pe:reira da Silva
caixas de descarga para afins. edificaRio de janeiro
Classe 23
ções premoidadas. estugue, emuisoo ele
Classe 33
Tecidos
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, /ameTitulo
Classe 24
las de metal, ladrilhos: lambris luves Alamares, atacadores para espartilhos
de junção, lages, iageotas, matetial iso e calçados, ataduras de algodão para
ante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, ma- diversas fins, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras
i deiras para construções, mosa l cos, pro- borlas, cadeados. capas Para móveis c
dutos de base as'áltico, produtos ,,ara
tornar impermeabilizantes as argamas- pianos, carapuças para cavalos, cor.
Classe
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- dões, debruns, lã. fitas, forros, franjas
Garage para veiados
gulho. produtos betuminosos, impermea- festão, feltro para Órgão. fedas, galar.
Termo n.° 649 .073, de 3-7-1964
-bilizantes liquidos ou sob mitra formas deles, lamparinas, mochilas, mosguetet
losé Pellsberto de Moraes e Fm:teixo para revestimentos e outros como • nas ros, nesgas, ombreiras e enchimentos
Cavalcanti dP flhl vefra
construções, persianas, placas para pa- para roupas de homens e senhoras
vimentaçào, eças ornamentais de ci- panos para est reites de móveis, alio
mento ou gesso ara tetos e paredes, sendo parte de móveis, artigos éstes
papel para forrar casas, massas and. Feitos de algodão. ranham°, linho, luta
reidob para uso nas construções, par- fasendo parte dos mesmos. palmnhas
(Metas. Portas. Portões, Pisos, soleiras passa mares, pavios. rédeas, rendas, re
para portas, tijolos tubos de Mi/ereto dos lascas. g inhanitabas para vestidas
telhas, tacos, tubos de ventilaçáo, ma telas. tanipos para almofadas, não 11
Classe 8
tines de cimento: virias, vigamentos P
seda. raIon. lã pêlo e fibras não
Disc& grave,*
vitedi•
incl .-idos 'em outras Classes

SNDUTRII.ÓRÁSii:EIRA

be lots, bolas para enfeites de arvores
de natal, cartas geografica& Carteei

.
nadinha, rolos, rosários e vasos
Fotoorafias artisticas e álbuns
de fotografias
Classe 27
Têrmos as. 649.081 a 649.107, de Para assinalar e distinguir genéricamente os artigos da classe, a saber:
3-7-1964
Artefatos de palha, ou fibra, não inclui1
Elgin Fábrica de Máquinas de
•
doa em outras classes
.
Costufa S.A.
Termo n.• 649.077, de 3-7-1964
Classe 28
.5?) Paulo
1
Engenharia e Instalações Reine Ltda.
Para distin.guir: Artefatos de material
Guanabara
plástico e de nylon: Recipiente., fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substancias ani-

Classe 16
Para distinguir Materiais pare constru
;Coes e -decorações: Argamassas argiia
areia azulejos, gatentes balaustres, blocos de cimento, bloros . para pav•rnenta.
ção calhas. cimento. cal,. cré. chapas
solaotes caibros, caixilhos: coloriam
649.071 e 649 .072, de .-hanas para coberturas, caixas
4água,

° _Garagie de Luxe

Classe

Para distinguirlir
" de tiara bi•
Arvores

nhas capas para á 1,buns e para li vros

cálices, cestos, •castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos .t.rtuchos, coadores para chá, descanso siara
pratos, copos e copinhoa de plástozo
para sorvetes, caixinhas de plástico

para sorvetes. colberinhas, pasinhas

garfinhos de plástico para sorvete., for-

minhas de plástico para sorvetes, discos

embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas de

nylon, esteiras, enfeita para automóveis, massas anti-ruidos, escoa dores de

pratos. funis, formas para doces. fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarniçaes, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para 'oatedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para ctensilIos e objetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, Os- •
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas. *
°ratais. pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiams, pás de cosInha, pedras nomes, artigos. protetoes . para documetttos. puxadores de água para uso doméstico
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•
gas, travessas, tipos de material plás- letós, palas, penhoar. pulavas. pelerinas borracha para' automóveis. lancheiras ra cotar charutos e lia padores paa
tico, sacolas, sacos, saquinhos vasilha. peugas, ponches, polainas, pijamas, pu, para escoladas lâminas de borracha pa cachimbo, rharcaos. cigarrilhos, cigarra
mes para acondicionamento, vasos, %l- nhos, perneiras, quimano% regalos, ra degraus listas de borracha para pa• 'Pape, turno em Fardos. em Falhas, deo
fiado e em corda
uras, colas a frio e colas não incicidas robe- de chambre, roupa°, sobretudos, nela% monoplas. maçanetas, protetmes
, Classe .45
em outras classes, para borracha, para svapensórios, saldas de banho, sandálias. para para-lamas. projetores de para-cho
. costumes, para marcineiros. para sapa- sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks, que& pedal ara acelerador e partida. pe sementes e mudas para a agricultura,
horticultura e floricultura e flores
teiros, para vidros, pasta adesiva para tuler, toucas, turbantes, ternos, uni- ras para businas, pratinhos. pneutnáa
formes e vestidos
naturais
cos, pontas de borracha para bengalas
correias, pasta e pedras 'para afiar
Classe 37
Classe 16
e muletas, borracha ara aros, rodas
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejo.% Roupas brancas, para cama e mesa: maciças, rodizios. revestimentos de bor Amido, alvejantes, anil, água de lava
anéis, carretéis par tecelagem e guar- Acolchoados para camas. caldas. co- racha, rodas de borracha para móveis deira água sanitásia, usa para laSSJa
bertores esfregões fronhas, gua:dana- sanfonas de vácuo, suportes, semi-pneu- lhos, detergentes. esponjas de aço, f6s,
rações de material plástico para ludas-,
pos, jogos bordados, jogos de toalhas.
tria geral de pásticos
máticos, suportes de câmbio, saltos, so- toros. lixivoa, lixai. lá de aço, poma
lençóis, mantas para camas, panos para
das para calçados, palha de aço. pre
Classe 29 .
cosinha e panos de pratos, toalhas de las e solados de borracha, surdinas.de
, Escovas comuns, espanadores e
tela- parados para polir e l i mpar madeira'
borracha
para
aplicação
soa
Fios
rosto, e banho, toalhas de . mesa, toavidros, metais e obactos panos:pata
vassouras
lhas para jantar,' toalhas para chá .e fênicos e telegralicos, tampas de bor- polir e . para limpeza panos 'de esnzerl
Classe 30
tina*
de
pore material abrasivo empregado na hm
Armações de guarda-chuvas, armações café, toalhas para banquetas, guarni- racha para conta-matas-, e
de guarda-sóis, barbaTarias para guar- ções para cama e mesa, toalhinhas racha para elaboração' de substâncias peza de metais e objetos, sabõe s en,
quimicaa
•
(cobre pào)
geral, sabões em pó, era flocos, taponk
chuvas, bengalas, capas de algodão
Classe 40
Classe 38
para chapéus de sol, cabos de chapéu
ceos, velas e velas a base dê
de sol, capás de seda para chapéu de Aros para guardanapos de pape, Acolchoados, ara móveis, colchões, caestearina
mas
e
berços
para
crianças,
móveisde
sol," castões de madrepérola para bana aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
Classe 47
madeira,
móveis
de
metal,'
mveis
'de
galas, castões de marfim 'para guarda- para retratos e auté.grafos. balões (exPara distinguir: Álcool para motores ch
bambú, vime e junco, ferro e aço
chuvas, .acstões de • metal comum, cas- ceto para brinquedos) blocos para
explosão, carvão mineral, vegetal e dt
Classe 11
tões de tartaruga, garfos para guarda- correspondência, blocos para cálculos,
turfa, combustíveis, gás, gasolinaigra.
guarda-sol, blocos para anotaçõeá, bobinas brochu- Al ciahafras, aletria, alho. aspargoa xa, graxas ara lubrificação, lubri cap.
guarda-chuvas,
chuvas,
açúcar.
alimentos
paar
animais
amido
tes, óleos combustíveis, óleos ara freios
guarnições para bengalas, guarnições ras não impressas, cadernos de escrepara guarda-chuvas, partes de guarda- ver, capas par adocumentá, carteiras, tanéndoas, ameixas, amendoim araruta óleos lubrificantes, óleos ara Ilumina.
atum. aveia. -avelãs, azeite: azei.
metal comum, ponteiros para guarda- caixas de papelão, caderhetas, cader- arroz.tonas, banha, bacalhau. batatas. bales ção e
cruvas de metal comum, ponteiros para nos. cabias de cartão, caixas 'para pa- biscoitos, bombons, bolachas baunilha
para gegrauçearoosednee fórça, etrólem
bengalas e guarda-chuvas de chifres • pelaria, cartões de visitas, cartões co- café em pó e em grão. camarão, canela
Classe 18
varetas ara guarda-chuvas
merciais, carteies indicas confeti, car- ar pau e - em pó. cacau. carnes fila Para distinguir: Perturnes, essências, ex.
Classe 31
tolina, cadernos de papel inelimetrado caramelos, chocolates. confeitos. crave tratos água de colónia, água de toucaPara distinguir os seguintes artigas- e em branco *sara desenho, cadernos cereais, cominho, creme de leite, cremes dor, água de beleza, água de quina,
Anéis de vedaçào para junções, anéis escolares. cartões *em 6ra:ia°. cartuchos alimenticios croquetes, compotas can- água de rosas, água de alfazema, água
obturadores, arruelas, bujões, barban- de cartolina, crapas planográficas, ca. gica. coalhada, castanha. cebola. condi. para barba, loções e tónicos para os
tes, barracas de campanha, buchas, bementos para alimentos. colorantes cabelos e para a pele, brilhantina, bati-.
batons, cosméticos, fixadores
tume para vidraceiro, bolas para vál- dernos de lembrança, carretéis de pa. chouriças. dendê, doces. dadas de fru
rulas, bocal' co tanque dê gasolina, dia- palão. envelopes envOlucros para cha- tas. arpinafre, esséncias alimentares. em • penteados. petróleos, óleos para os
fragmas para calafetar, circuloa cie bor- rutos de papel, encadernaçáo de papei nadas. ervilhas, enxovas. extrato de to. cabelos, creme evanescente, cremes gorracha para potes, cordoalha, cordas. ou papelão, etiquetas. Falhas indicas. mate, farinhas alimentícias, tavas, fé durosos e pomadas para limpeza da petorreias de transmissão, canaletas, ca Rolhas de celulose, guardanaposa_livros cuias,. flocos, fardo. fermentos,. feijão le e "maqui/age". depilarias, desodo'aduras de lonas, lonas, lonas para não impressos, livros fiscais: livros de Figos, frios, frutas sêcas naturais e cris rantes, vinagre aromático, pó de arroz
freios, fitilhos, gaxetas, mangueiras, contabilidade; mata-borrão; ornamentos tall zadas: grieose: gana de mascar, go-• e talco pefumado ou não, lapis para
papeli- cb.ras. grãnulos. grão de bico gelatina pestana e sobrancelhas, preparados para
mangotes, cic i es para vedação, peva. de papel transpareate; pratos.alumiai°.
nas, rdlhas, tan.pas, tubos de Jacto para nhos. papéis de estanho e de
goiabada. geléias. herva doce lesma embelezar ditos e olhos, carmim para
— 'vedação, tiras. tamp&.S. tubulações para papéis sem impressão papéis eia branco mate, hortaliças, lagostas. línguas. leite o rosto e para os lábios, sabão e creme
vadações.- tendas, válvulas 'de vedação, para impressa°. papéis fantasia. menos condensado, leite em pó, legumes err. para barbear, sabão liquido perfuMado
tubos do radiador
par 'sanar, - paredes, papel almaço com conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas ou não, sabonetes, ~bacios em pó,
ou sem pauta papel crepon, papel -de, sas alimenticias, mariscos, manteiga pasta ou liquido; sois perfumados para
Classe 32
.'ara distinguir: Revistas, jornais, anuá- seda, papel impermeável, papel em bo- margarina, marmelada, macarrão. mas banhos, pentes, vaporizadores de parkrios, almanaques, livros, álbuns, bole- bina para impressão, papel encerado. sa de tomate, mel e melado. mate. mas me; escovas para dentes, cabelos, unhas
tins. catálogos, peças radiofônico. tea- pala) higiénico, papel , irnpernieáxel. sas para mingaus, molhos. tnuluscos e cílios, rum de louro, saquinho perfutrais ,e cinematográficas, programas de para copiar. papel para desenhos, pa- mostarda, mortadela, nós moscada, ao- mado, preparados em pó, pasta, Uqul.
rádio e de televisar,
• - pel para' embrulho Impermeabilizado zes; óleos comestiveis. ostras, ovas do e tijolos ara o tratamento das unhas,
Classe 34
•
papel para encadernar, pape l para es- pãcs plana. prlins. pirnentn, pós para lissolventes e vernizes, removedores da
a:ortinas. capachos. encerados. Inclu. crever, papel para imprimir, papel paa pudins, pickles, peixes. presuntos, pa uticular; glicerina perfumada para os
ilve para instalações hospitalares, linó• rafina para embrulhos. papel celofane, tês. petit-pois assira:1s. pizzas pudins: cabelos e preparados para dsecolo.
leoa, tapetes et geral para assoalhos papel celulose, papel de linho papel wieilos, rações balanceadas para uni rir unhas, dias e pintas ou sinais araie aradas e artigos de . pele para os absorvente, papel para embrulhar ta- mas, requeijões: 'sal, sagu. sardinhas
fi-clais, óleos para a pele
mesmos fitas. pssadetras
baco. papelao, recipientes de papel, ro- sencluiches, salsichas, salames, sopas enTêrcno n.° 469.107, de 34-64
setas de papel, rótulos de papel, rolos latadas. sorvetcs, sucos de tomates e de
Classe 35
-„olsas de couro, carteiras de couro, de papel transparente. aacos de papel. frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha, Eluin Fábrica de Máquinas de Costura
•
S. A ,
tremoços, tortas, tortas para alicintos de couro, correias de couro, es- serpentinas: tubos postais, de carta°. rim,
São Paulo
mento de animais e aves, torrões,
tubetes de Pare)
tojos de couro, malas de couro, mantas
Cl asse 50
toucinho e vinagre
de peles, pontas de couro, vasilhas de
Classe 39
Classe 12
Impressas em geral
borrazha
couro, suspensórios de couro
de
Para distinguir: Artefatos
Para distinguir: Aguardentes. aperiti- .Térrnos na, 649.108 a 649.111, de
Classe 36
e latex: arruelas. argolas amortecedo- vos. anis. bater, brandy. conhaque. cer3.7-64
Para distinguira Artigos de vestuários res, assentos para-, cadeiras, borrachas vejas fuma genebra, gin. kumel, licoLojas Everest S. -A.
e roupas feitas em geral: Agasalhos. para aros. batentes de cofres, buchas de res, nectara puncb. pimpermint, rhurn
- São Paulo
aventais, alparcatas, anáguas, blusas, estabilizados, batentes de portas, baten- sucos de frutas em álcool, vinhos, ver
- botas, botinas. blusões. boinas batas tes de chassis, bicos para mamadeiras muth, vinhos espumantes, vinhos qui- Ap roveite nas Lojas Everest
douras, bonés. capacetes. cartolas, cara- braladeiras, bocais. bases para telefo
naens. whisky
puças. casação. coletes, capas. chatas. nes borracha para carrinhos, indusA Oferta Semanal
Classe 43
cachecols, calçados, chapéus, cinto% triais. borracha para amortecadcass, bai- Para -distinguir: Aguas minerais, águas
cintas, combinações. carpinhos, calças.
De Grandes Marcas
rédeas. cochim gazosas artificiais, bebidas espumantes
de senhoras e de crianças, calções ami- nhas de borracra para
sem álcool, guaraná, gazosa,, essências
de
motores.
câmaras
de
ar.
chupetas.
Classes: 32. 35, 36 e 50
ças. camisas, camisolas, camisetas.
Frases de propaganda
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros. cordaes maciços de borracha. cabos para refrigerantes,. refrescos. refrigeransalas, casacos, chateio% dominas, achar- para ferrarnestas, chuveiros, calços de tes, sodas, sucos de frutas, si cs3es e
Têrmos
os. .649.112 a 649.115.
xaropes
pes, fantasias. fardar. para militares. co- borracha, chapas e centros de mesa,
3-7.61
• Classe 44
corras
de
borracha.
capsulas
de
borralegiais, _fraldas. galochas, gravatas. gorLojas Eve-est S. A.
Para
distinguir:
,
Bolsas,
caixas,
carteiborracha
para
máquinas,
cha.
calços
,de
ros jogos de !ingeria, jaquetas, laqués.
São Palito
luvas, ligas, lenços. mantbs, meias copos de borracha para ',raios dedeiras. ras a estajos para acondicionamento de
oh
maibs. mantas mandriaci. manilhas. pa- desentupideiras. discos de mesa, des- cachimbos, charutos, cigarros e clgarri
porta-copos, porta-niqueis, parta-notaa, canso para talheres, encostos, embalos, lhas, fósforoi ou fumo, charuteints, ci- A Roupa do Momento é IGE
porta documentos, placas. febites, rodi- esguichos, estrados, esponjas de bor- garreiras, foskweira se tabaqueiras, canhas, recipientes, suportes • oortas para racha, quebra-jacto de torneiras, fios chimbos, piteiras, "boquilhas e ponteiras. • A Roupa Feita Para Você!).
guardanapos, saleiros tubos, tieelas, de borracha lisos, formas de borracha. filtros. , isqueiros e suas partes Integra&
Classes: 32. 35, 36 e 50
ama" da aranitaandba
tes (Inclusive ominai). lastrumassaa• ama
tubos para ampolas, tubos para seria . guarnicaes sun. nuflupic. on.ntietas

4072 Quarta-feira 11
Termos os, 649.116 a 649.119, de
3-7-64
Lojas Everest S. A.
,
São Paulo
Agora nas Lojas Everesl
Semana das Grandes Marca

Classes: 32 35. 36 e 50
; Frases de oropaganda
Termos os. 649.120 a 649.123, de
3-7.64
Lojas Everest S. A.
São Paulo
Agora nas Lojas Everest
Mês das Grandes Marcar

Classes: 32. 35. 36 e 50
Frases 4e aropaganda
Termos as. 649. 124 a 649.127, de
•
3-7-f.14
Lojas Evsrest S. A.
São Paulo
Agora nas Lojas Everest
Quinzena das Grandes Marcas

Classes: 32 35. 36 e 50
Frases d.: propaganda
Tenno n.• 649.128, de 3-7-64
Corna° Pertica. Camps S. A. Ind. e
Coesércio
São Paulo

Classe 31
Adesivos de vedação, anéis para veda.
ção, argolas para vedação arruela.
Para vedação; barracas d ecampanha
betumes para vedação, buchas para vedação. bujão (rõlha para tarraxa); ca
boa, canaletas, cimento refratário para
revestimento de caldeiras, cordas, cor
deis, cordões. correias de transmissac
de terda êspécie: enxárcias, esferas para
veação; fitilhos para amarradios. for
roa para vedação; lonas, lonas pare
freios de veiculos; manguieras, massas
para vedaçâo molas para vedação; ro.
lhas, tamções para vedação /fias oSic
tesdas, tira para vedação
tubos para vedação, tubulações pare
vedação: válvulas para vedado
Termos as. 649.i29 a 649.133, de
- 3-7.64
" Lojas asses: S. A.
São Paulo

Graç
Indústria Brasileirat
•

Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
-máquinas para todos os fins Industriais:
Máquinas de rosquear, serras mediaicas, motores elétricos. afternadores, fer-
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Arquivo" para correspondênda, alasa
Termo a* 649.134, de 3-7-64
fadar para carimbos e para tintas, abriCompralon Armarinhos Ltda.
dores de cartas. arquivos, apontadores,
Guanabara
berços para mata-borrão, borrachas.
brochas, canetas para, desenhos, cortadores de papel, colchetes, carintbadorti.
cestos para papéis e correspondincia,
classificadores. clips, coladorea canetas.
compassos. cofres, canetas tinteiros, canetas esferográficas desenhadores,
dasse 36
dores com minas. descansos para lápis Para distinguir: Artigos de vestuários
e canetas, esquadros, espátulas. furado, e roupas feitas em geral: Agasalhos
res. 'usina, fichários, fitas para máqui- aventais, alparcatas, anáguas, blusas
nas de escrever, fichas para arquivos. botas, botinas, blusões, boinas, baba
máquinas para escrever, calcular. e so- doureis, bonés, capacetes, cartolas, cara
mar, fitas jornadas, máquinas para ouças, casado, coletes, capas, chales
grampeadores, grampos e.ganchos para cachecol& calçados, chapéu'. cintos,
grampear. goma a sábica, goinadores, cintas, combinações, .carpinhos. calças,
escritórios. gis. godets, instrumentos de de senhoras e de crianças, calções, calescrever e de desenhos, lápis lapiseira& ças, camisas, camisolas, camisetas,
molhaduras, mata-borrão, máquinas e cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiro.,
apetrechos para apontar lápis. =pe- saias, casacos, chinelos, dominós, achartecas. metros para escritórios e para pes, fantasias, fardas para militares, co..
desenhos, papel carbono, perfuradores, legiais, fraldas, galochas, gravatas, gov.
pastas para escritórios, com fechos de sus, logos de angarie. jaquetas, laqué&
metal, pastas para escritórios, com fe- luvas, ligas, lenços, mantõs. meias,
chos de metal, porta-tinteiros, porta-- maies, mantas, mandrão, manilhas, palápis. porta-canetas, porta-carimbox letós. palas, penhoar, -puloves, palatinas,
porta-castas, porta-blocos, penas. pren- peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
sas. pincéis. prendedores de papéis. per- nhos, perneiras, qulmonos, regalos.
cevejos. -réguas. stencis, separadores robe de chambre, roupão, sobretudos,
para arquivos, sinetes. tintas para es- suspensórios, saldas de banho, sandálias,
crever, tiralinha. tinias para carimbos. meteres, aborta, sungas, stolas ou slack&
tintas para duplicadores. tincas para im- tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
pressão. tintas para desenhos. aparelhos
para tirar cópias. pastéis de tintas para
escrever e desenhos, máquinas de en- Termos'xis, 649.135 a 649.138, de
dereçar. máquinas registradoras
Hospitec Sociedade Técnica de Instalações Hospitalares Ltda.
Classe 32'
Guanabara
Para distinguir: Revistas, jornais, anuários, almanaques, livros, álbuns, boletins, catálogos, peças radiofônicas, teatrais e cinematográficas, programas de
rádio e de televisão
Classe 38
Azos para , guardanapos de papei
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
1¥1
para retratos e autógrafos: balões (ex- Para distinguir:Classe
Agulhas hipodérmica&
ceto para brinquedos) blocos para agrafes. algodão hidrófilo, aparelhos de
correspondência, blocos para cálculos, Ralo X. aparelhos para surdez, atadublocos para anotações, bobinas brocha ras' de gaze, bandagens, bisturis, broras não impressas, cadernos de sacra cas para dentistas, cimento dentário, cover, capas par adocumentos, carteiras, lheres para dentistas, dentes artificiais,
caixas de riapelão, cadernetas, arderlatadores cirúrgicos equipo& cirúrginos, caixas de cartão, caixas para 'pa- dco.s,
esmaltes para dentes, especulas,pelaria. cartões de visitas, cartões co• terilizadores,
estiletes, estetoscópios, ta
marciais. carteies Indkes coada& car- tirp
anervos..estolas para instrumentos
tolina. cadernos de papel melimetrado
e em branco oara desenho, cadernos cirrgicos. esparadrapo, ferro de opera?saldares, cartões em branco, cartuchos ção, formões- ara dentistas, gaze hidróde cartolina, crapas planográficas, ca. fila, goivas para cirurgia, Inhalsadores.
demos de lembrança, carretéis de pá- luvas para a medicina, obturadores cicalorímetros, aparelhos de iluminaç4o areis°. envelopes envólucros para cila- rúrgicos, pós para dentaduras, pessários.
elétro-Imbs. pára-raios. avisadores da oitos de papel. -encadernação de papel porcelanas para obturação dentárias,
policia e de incêndio, instalações le ou papeie/. etiquetas, %lhas Indices. pinças para a medicina, raspadores pacontrôle de rondas. tele-indicadores. falhas de celulose. guardanapos. livros ra dentistas, resina acrilica ara uso dencampainhas. material de isolamento: de não Impressos, livros fiscais: livros de tário, sacos ara água quente, sacos palinhas e de montagem para circuitos contabilidade:- mata-borrão; ornamentos ra gelo, seringas ripodérmicas. sondas.
elétricos, cabos, bobinas Pupin, tubos de papel transparente: pratos, papeli- substâncias para prótese dentária./ sede canalização, fios para tubos, conta- nhos, papéis de estanho e de alumiai°. ringa para lavagens, camas, armários.
tos, resistências, fusíveis, ralés, interrup- papéis sem impressão, papéis em branco banquetas e mesas para operações e
tores, sinetas, quadros de distribuição e para impressão, papéis fantasia, menos para curativos, padiola& placas , para
de contagem, pilhas, acumuladores, mi- par forrar, paredes, papel almaço coar ossos, curetas, culheres cortantes, calcacrofones, bobinas, aparelhos elétricos ou 'sem pauta. papel crepon, papel de dores, drenos, espátulas para a meteipara o uso em teatros, aparelhos de seda, papel impermeável, papel em bo- na, irrigadores para a medicina, gramprojeção, válvulas de descarga, válvu. bina para impressão, papel encerado, pos para soturas, lima para ossos. ia
las amplificadoras e retificadoras, vál- palel higienico, papel Impermeüel,
p oetas. dedeiras para a medicina
vulas geradoras. tribos de válvula, re- para copiar, papel para desenhos, paClasse 34
gistrador de horas, aparelhos de contres. pel para embrulho impermeabilizado Tapetes, cortinas,
panos para ~ralhos
le do tempo de trabalho, sirenes, osc116- papel para encadernar, papel para es- e paredes — Linóleos
e encerados, pringrafos, aparelhos de projeção para es- craves. papel para Imprimir, papel pa- cipalmente para instalações
hospitalatradas de ferro, instalações de engate.
res (marca gcsérica)
para embrulhos, papel celofane,
aparelhos para imprimir bilhetes, resis- raftna
Classe 40
papel celulose, papel de linho, papel
tendas elétricas, notadamente em fio ou absorvente,
para embrulhar ta- Para distinguia; móveis em geral de mecarvão: bobinas de reatância, retificado- baço, papelão,papel
de papel. ro- tais, vidro ou madeira, estofados ou não,
res, escavas de adição de" corrente setas de papel,recipientes
rótulos de papel, rolos armários, almofadas, acolchoados, para
Classe- li
de papel transparente, sacos de .papel. móveis, bancos balcões, banquetas. berPara distinguir máquinas e instalações serpentinas; tubos postais, de cartão. ços, biombos, cadeiras, conjuntos para
para escritórios e desenhos em geral:
sala de jantar e de visitas. coniustus
tubetes de papel

sarnentas e placas para tornos, geradores. plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas mecânicas. máquinas amassadeiras. misturados
de barro, máquina compressora, máquinas adatadas na construção e conservação de estradas, mineração corte de
madeira. movimento de terra. carretos
e outros fins industriais. elevadora, máquinas desempalhadoras, descascadoras
ensacadora& brunidoras. classificadoras.
ventiladoras. moinhos para cereais.
máquinas qecadoras, trituradoras, pulverizadoras, fresas, politrizes. ranchas.
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas. marteletes. ventdadnres,
exaustoses para forjas, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
Pistão para todos os fins arietes, caldeiras e turbinas, injetores para caldeiras. válvulas e transportadores automáticos de alta e baixa pressão.
Prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e má q uinas amadoras. máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze. máquinas para
industrias de tecidos. teares. urdideiras.
.encs.natórias. espuladeiras. torcedeiras.
rneadeiras rolos e roletas. brunidores
eara cereais. máquinas para. fabricar
Papel e máquinas de impressão - dinamos
e receptáculos
Classe 8
Aparelhos e utensílios de iluminação
de aquecimento, de cocção, de refrigeração, de secagem e de ventilação, fornos létricos para fins Industriais; eletrodos para fornos elétricos, lâmpadas
de tôda espécie. notadamente lâmpadas
incandescentes, lâmpadas de arco. Iampadas luminescentes, faróis; aparelhos e
Instrumentos de salvamento, extintores
de Incêndio; aparelhos, instrumentos e
utensílios de física, de química, óticos.
geodésicos, eletrotécnicos, de pesagem,
de sinalização, de contrôle e fotográficos. instrumentos de medição, aparelhos
para telegrafia e telefonia com e sem
Instalações telefónicas automáticas,
manuais e semi -automáticas, instalações
para telegrafia de freqüência musical,
liara telefonia a alta freciKencia e teletransmissão de imagens, telégrafos rápidos, tele-iorpressores, telefones para
as pessoas atacadas de surdez, acessó.
rios para radiocomunicação e peças separadas. instrumentos de medição elétrica. transformadores. notadamente
transformadores de medição, pontes de
medição, contadores. contadores de água
e de outros liquidos. contadores de gás
e de vapor, analisadores do gás da fumaça, instalações de segurança e de
requlagem para caldeiras, pirômetros.
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i..,r•vaninuas, estántes, guarmesas, niebinhas para máquinas de csihe ver, mesinhas, móveis
pára ionogratos, molduras para qua
cio..., porta retrutos, poltronas, prateleir..s, porta chapéus. vitrines e travesseiros
ebisiies: 8, 10, 34 e 4Q
Insignia
_
Têhno rh° o49.139, de 3-7 64
Draidiesel — Motores e Peças Ltda.
Guanabara
-•
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Indústria Brasileira
Classe 6
Máquinas e suis partes intnrantes
Termo a.• 649.140, de 3-744
Maria de Lourdes Mi deiros dos Santos
Guanaaara
ed.ffier4ded 9/(42,14fAd

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhas,
et‘entais, alparcatas, anáguas, blusas,
, bai as, botinas, blusões, boinas, babadouras, bonés, capacetes. cartolas. carapu,as, casação. coletes, capas, chalea
carhecols, ca/çados, chapéus, cintos,
cintas, ccanbinações, carpinhos, calçaa
de senhoras e de crianças. cakbes. calças. camisas, camisolas. camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpe.. fantasias, fardas para militares, colewais. fraldas. galochas, 'gravatas, gorros fogos de lingerie. jaquetas, latias,
luvas, ligas, lenços. mantas, meias.
m:1 Os. mantas. mandrião, mantlhas, pa!mós, palas, penhoar, pulavas. palatinas,
pcugas. ponches, polainas, pijamas. pu.
nhos, perneiras, quirnonos, regalos,
rebe de chambre, roupão, sobretudos,
sespens6rios. saldas de banho, sandálias,
meteres. shorts, sungas, atolas ou alacks,
tuler. toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.• '649.141, 'de 3-7-64
S.- S. A. Engenharia e Comércio
•
Santa Catarina

iÍA
Cla :sr 50
Af sistência era mágii;nas e motores em
geral
TêTer0 n.9 649.142, de 6-7-64
Castelo Brinco — Artes e Decorações
Ltda.
Sáo Paul^

•
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Têhnos as. 649.143 e 619 .144, de
argolas. aldra-,..fes, armações de metal.
. 6-7-64
abridores de latas, arame, aparelhos de
C. ido 113—inco — Artes e Decorações chá e cata, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios. arandelas, aresLtda.
São Paulo
tas, aros, alrnofadarises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas.
bandejas, bacias, bombonieres, baldes,
oorboletas baterias, bases de metal, bras..
çadeiras. bules, bisagra, buchas, bainha
para facas, baterias de coainha, colhedt pedreiros. cadeados, correntes, cabida, chaves de parafusos, conexões para
encanamentos, caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de fenda. chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos cachepots, centro de mesa, coCASTE1.0 lamino
.
queteleIras, caixas para condimento de
INDUSTRIA DRASILEIRát
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores. cuscuseiros, cabides de metal.
Classe 34
caixas de ferro, cruzetas, curvas.
Artigos de peles para assoalhas, alca- eabos,
cantoneiras,
chaveiros, canivetes, chavetifas de tapeçaria, capachos, cortinai, venas, "cremones,
cadinhos, crivos, chancapachos de là, encerados, esteiras, for- tradores, cassinetes.
cabos, chaves, charos para tapetes de escadas, linóleos ves para
porca:: circulares, chaves tola
para escadas, oleados para paredes, quimétrica.
correntes para chaves, col.
oleados para assoalhas, peles de leo- chetes,
chaves
para porcas, distintivos,
pardo, tapetes, tapetes de talcatifas
dobradiças, descanso para talheres, praClasse .40
a copos, enxadas,- esferas, engates;
Náveis em geral de metal, vidro, de tos
enfeites
metal, estribos, espátulas.
aço, madeira, estofados .ou não, inclu- estojos dedemetal
para carimbos, eixos.
sive móveis ara escritórios: Armários, expandidor para tubos, estruturas metáarmários para' banheiro e para roupas licas, escarradeiras, espremedores, essausadas, almoaadas, acolchoados para madeiras, formões, Mica& ferro para
móveis, bancos, balcões, banquetas, cortar capim, ferrolhos, facas,
bandejas, domiciliares. berços, biombos, fechaduas, fruteiras, funis, fôrmasfacões,
para
cadeiras, carrrinhos para chã e café doces, bolos, embadas e pudins, flaages.
conjuntos para dormitórios, conjuntos fivela, furadores, ferramentas cortantes
para sala de jantar e sala de visitas, e perfurantes para marceneiros, fechos
conjuntos para terraços, jardim e praia. de metal, ferraduras, forminhas, atas
conjuntos de armários e gabinetes para de aço, ganchos, guanições de metal,
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras garfos, ganchos para quadros, grampos
giratórias, cadeiras de balanço, caixa para emendas de correias, grades para
de rádios, colchões, colchões de molas fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros,
dispensas, divisões, divans, -discotecas, gonzos, grossas, garrafas, ilhoses, loade madeira, espreguiçadeiras, escrivani- /hos, jarros, limas, laminas acordam,
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas, lutas Iva& linuguetaa, leiteira*. machamesinha*, mesinha* para rádio, televi- dinhas. molas paar portas, martelas,
são, mesinha, para televisão, molduras marretas, matrizes, marmitas, maçanetas'
para quadros, porta-retratos, poltronas, mossas, machetes, mantegueiras, malhos,
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha- navalhas, niples. puas, pás, picaretas
péus, safa', sofás-camas, travesseiros e pregos, ponteiros, parafusos, porcas,
pratos, porta-gelo. poseiras, porta-pão.
vitrines
porta-joias, paliteiros, panelas. puxado.
Têrcao a.• 649.145, de 6-7-64
sus, placas, pregadores, porta-esponjas.
Abram Miednicki
•
peneiras, pinos, plainas. perfuradeiras,
pires, pinças, panelões, porta-copos e
São Pau/10
g arrafas, passadores de roupa. Presilhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodizios. rosca, de aço inoxidável. re .
gistros de aço inoxidável, registros.
serras, serrotes. sifões. saleiros, sacasse,Classe 33
lhas. torquezes, trilhos, tubos. tubulaTitulo de estabelecimento
ções, tampões, travadeiras, telas de
• Traio a.° 649.146, de 6-7-64
arame, trincos, taças, travassas, tesoulas,
Peerezin — Indústria de Móveis Esto- trancas.' tramelas, talheres, talhadeiras
fidas Ltda.
tampas para panelas e caldeirões, terSão Paulo
rinas, tachos, trena de casinha, torradeiras. orinóia, vasos, vasilhames, vermas, mandril de expansão, !reza de
FIM ?IN
chanfrar, guia de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para 2.astas, bahnazes, cantos
Classe, 36
para estojos colchetes para malas, araPara distinguir genericamente móveis vos,
enfeites, fecho para pastas e para
estofados ou não
malas. passadores de correias, ponteiras. prendedores de papel, suportes
Termo n.• 649,149, de 6-7.64
torniquetes e tubos de extensão •
Metalúrgica Putema Indústria e
Comércio Ltda.
Termo n.• 349. ira, cie 6-744
São Pavio
Bervell Marques Peitem)?
São Paulo
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•

Classe 11
Part. distinouir ferraaens •fertatn'entá.•
Alicates. alavancas, arruelas arrebites,

ELITE MAC.AnNI, •

Termo n.° 649.150, de 6-7-64
Distribuidora de Bebidas Carinás
São Paulo

CARINAS. .

IND. BRASILEIRA

Classe 43 •
Para distinguir bebidas refrigerantes etzt
geral
Termo e.' 649.151, de 6-7-64
Mecânica Técnico Atleta Ltda,
São Paulo

''ATLETA.
IND. BRASILEIRA)
Classe 21.
Para distinguir: Veicuios e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, auto.
móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braço%
breques, braços para vetculbs, bicicletas, carrinhos de mão e carretas,' card»
nhonetes., carros Labulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carros.
tanques, carros-irrigadores, carros, cat.
roças, carocerias, chassis, chapas circulares para velados, cabos de veículos
carrinhos para mdquaaas de escrever
corrediços, Para veículos, direção, desii.
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engatas para carros. eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantõea
rodas para bicicletas, raios para bicicle.
tas, reboques, radiadores para veiculas,
rodas para veiculas, selins, aldeies. ti.
Tanta para veículos vagões, velocipedeo, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes ' de
carros, toletes para carros
Teimo na 649.152, de 6-7-64
Comercial de Ferro Drachapa Ltda,
Sio P. ittin

RAU.

nM rasi.I. eira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado. aço
doce, aço para tipos. aço Encl(do aço
parcialmente trabalhado, aso pálio aço
parcialmente preparado, cimento me.
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho. bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhndc ferro'
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ca
em barra, ferro manganês, ferro velha,
gusa em bruto ou parcialinewe traba.
lhas/o:gusa temperado, gusa ma/eavel,
laminas de metal, lata em ifilha. latão
cai fólha, latão em chapas, latão ene
vergalhões. liga metálica, eirtalhas.
magnésio. manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhado, metais fie massa, metais estampados.
measis para solda, níquel. ouro. zinco
corrugado e zinco liso em %lhas

I

Termo n.° 649.153, de 6-7-64
Sancar S. A. Comércio de Automóveis
e ALess6r1os
':.."-,- Pii.',.)

. Ind!nffillei.ra
C.:..s. sc 36
Titulo

Classe 2}.
Para distinguir: Veiculas e suas partes
1 Integrantes: AroA peei lAlicletaa, auto.

4074 uuarta-Teira
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Novembro de 1964.

Tármo n.° 649.156, de 6-7-64
breques, braços para veiculas, bicicle- esquadros, estojos para lápis, espetos
móveis. auto-caminhões, aviões, amortas, carrinhos de mão e carretas, card- estiletes para papéis, furadores, -fitai
tecedores, alavancas de câmbio, braços. Qúero — Quero Automóveis Ltda.
São Paulo
. nhonetes,, carros ambulantas, caminhões para máquinas de escrever, grafites
breques, braços para veiculas, biciclecarros, tratores, carros-berços, carros- para lapiseiras, goma arábica, grampea.
tas, carrinhos de mão e carretas, camitanques, carros-irrigadores, carros, car- dores, lápis em geral, lapiseiras, ma.
nhonetes. carros ambulantes, caminhões
roças, carocerias, chassis, chapas cir- guinas para apontar lápis, minas para
carros, tratores, carros-berços, carrosEfiftliffleirb
culares para veículos, cebos de veiculas grafites, minas para penas, máquinas de
tanques, carros-irrigadores, carros, carcarrinhos para máquinas de escrever escrever, máquinas de calcular, mamai.
culares para veiculas. Ccbos de veiculo&
C'asse 21
corrediços, para veículos, direção, demi- nas de somar. máquinas de multiplicar,
roças, carecerias, chassis, chapas,
Automóvel,
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- réguas, raspadeiras de borrões. atendia
carrinhos para máquinas de escrever
vadores para passageiros e para carga, percevejos para papéis, perfuradores,
corrediços, para veiculas, direção, datilTermo n.• 649.157, de 6-7-64
gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleComércio de Cereais Campos Ltda, engates para carros, eixos cie direção, mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carinzfreios, fronteiras para veículos, guidão bos, porta-lápis, porta-canetas. porta.
vadores para passageiros e para carga.
São Pala
locomotiva!, lanchas, motociclos, molas, cartas, prensas, prendedores de papéis,
engates para carros, eixos de direção,
motocicletas; motocargas, moto furgões, para mimeógrafos, tintas e tinteiros
freios, fronteiras para veicula s. guidão
Classe 17
manivé:as, navios. ónibus, para-choques.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
uld9B2211eirs
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões. Artigos para escritório, almofadas para
motocicletas, motocargas, moto furgões,
, rodas para bicicletas, raios para bicicle- carimbos, almofadas para tintas, abria
manivelas, navios, ônibus. para-choques..
Classe 51:1
tas, reboques, radiadores para veiculas, dores de cartas, arquivos, borrachas,
para-lamas, para-brisas, pedais, pautas',
Impressos
rodas para veículos, selins, tricioles, ti» berços para mataborrão, borrachas para
rodas para bicicletas, ralos para bicicle••••n•
rantes para veículos vagões, velocípe- colas, brochas para desenhos, cofres.
tas, reboques , radiadores para veiculas.
Termo n.' 649.158. de 6-744
rodas para veiculas, selins, tricicles, ti- %azoar Indústria e Comércio Ltda. des, varetas de controle do afogador e canetas, canetas tinteiro, canetas para
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de desenho. cortadores de papei, carbonos,
rantes para veiculos vagões, velocipeS5o Paulo
carimbos, caritnbadores, cola para papel.
carros; toletes para carros
z.des, varetas de controle do afogador e,
coladcires, =passos, cestos para cor- acelerador, tróleis. troleibus. varaes de'
Termo n.o 649.1-60, de 6-7-64
respondência, desenhadores, duplicadocarros', toletes para carros
Irme Indústrias Reunidas de Materiais res datadores, estojos, para desenhos,
eii
• Para Escritório Ltda.
estojos para canetas, eitojos com minas,
Termo a.• 649.154, de 6-7-64
esquadros. estojos para lápis, espetos,
de Móveis Sorelli Ltda.
Classe 36
Sn') Paulo
estiletes para papéis, furadores, fitas
.Meias
•
S!!e. Paulo
para máquinas de escrever, grafites
•
IB
Termas na. 649.159 e 649.161, de
para lapiseiras, goma arábica, grampeaInd. Brasileira
6-7-64
•
dores, lápis em geral, lapiseiras, ela'
'‘ndnglatIleirs
'Mavisa Máquinas, Veículos e Implequinas para anontar lápis, minas para
• mentos S. A.
grafites, minas para penas, máquinas de
Classe 50
Sua PnuL•
escrever, máquinas de calcular, maquiImpressos
Classe 26
nas de sornar, máquinas de multiplicar,
Artefatos de madeira em geral: ArgoUAVIO1
'• Tenno n. 649:162, de 6-744
réguas, raspadeiras de borrões, atendia
las. algudares, armações para balcões
ind. Brasileik,
Indústria e Comércio de Calçados
percevelos para papéis, perfuradores,
• para vitrines, artefatos de madeira
Beatriz Ltda.
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carim.
para caixas. tppume, bandejas. barris,
bos, porta-lápis, porta-canetas, porta.'
São Paulo
baldes, batedores de carne, caixas, caiClasse 7
cartas, prensas, prendedores de .papéLa,
•
xões, caixotes, cavaletes, cunhas, cru- Máquinas e utensilios para *creta usapara mimeógrafos, tintas e tinteiros
zetas, cubas, caçamba, colheres, cestos dos exclusivamente na agricultura e
EMIL
braalleira
para pães, cepos para cozinha, cabos horticultura a saber: arados, abridores
Terfno n. 649..168, de 6-7-64
para ferramentas, .cantoneiras. angra- de sulcos, adubadeiras, ancinhos metape Móveis e Decorações Ude.
dados, estrados. esterinhas, estojos, ex. cánicos e empilhadores cooslcanados,
Classe 50
São Paulo
premedriras, embalagens de madeira. arrancadores mecânicos para agricul.
Impressos
tora, batedeiras para cereais, bombas
<escada, formas, gaiolas, guarnições raiar adubar, regadeiras, carpideiras,
Termo a. 649.163, de' 6-744
bidielAgitenezre
para porta-blocos, guarnições para cor- ceifados para arroz, charruas para agri:tinas, guarnia5es de madeiras para cultura, cultivadores, debulhadares Indústria de Móveis Sorelli Ltda.
São
Paiiii)
utensilloe donrishcos, vim, mala* de destocadores.. desentegradores. esmaga
Classe 40
•madeira. palitos, pratos pipas, pinos. :lares para a agricultura, escarrifiai loMóveis em geral de metal, varo, de
INDUSTRIA DB
puxadores, prendedores de roupas, pe- tes, enchovadeiras. facas para máquia.a, madeira, estofados ou não, meusMOVEIS
destais monogramas, palitos, pasinhas. nas agricolas, ferradeiras, gadanhas,
tive taóveis ara escritórios: Armários,
IEDA
garçinhos e colheres para sorvetes, pa- çarras para arado, grades de discos
armários para banheiro e para roupas
litos para dentes, táboas de passar rou- ou dentes, máquinas batedeiras para
usadas, alma cada', acolchoados para
pas, táboas de carne, tonéis, torneiras, agricultura, máquinas inseticidas, máNome comerciai
moveis, bancos, balcões, banquetas.
tambores, tampas, suportes de madeira. quinas vaporizadoras, máquinas de
bandejas, domiciliares. berços, biombos,
mungir, máquinas niveladoras de terra.
Todinha, rolos, rosários e vasos
Termo n. 649.164, de 6-7-64
máquinas perfuradoras para a agricul- Indústria de Calçados B/u-Moon Ltda. cadeiras, caminhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Termo n.' 649.155, de 6-7-64
•
tura. máquinas de plantar. motor-bar.
São Paulo
para sala de jantar e sala de visitas,
Donaldo Comércio e Indústria de
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
conjuntos para terraços, jardim e praia,
'
Vidros e Máquinas Ltda,
roçar, de semear, para sulfatar, de
BLU.,MOON
•
conjuntos de armários e gabinetes para
torquir,
de
triturar,
de
esfarelar.
terra,
São P-ithe
Brasilein
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
para irrigação, para matar formigas e
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
outros insetos, para ,burrifar e pulveride rádios, colchões, colchões de molas
zar desinfetantes, para adubar para
Classe 36
MCNALDO
•
agitar e espalhar Dalhu. para comer
dispensas, divisões, divans. discotecas.
Calçados
Ind.. Brasil ei ra
_
de madeira, espreguiçadeiras. escrivanialgodão. para colher cereais. máquinas
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
amassadoras para fins agricolas de Termos as, 649.165 e 649.166, de
6-7-64
cortar árvores, para espalhar para camesinhas, mesinhas para rádio e
Classe 14
•
pinar, máquinas combinadas para se- Peninha Distribuidora de Artigos de são, mezinhas para televisão, molduras
Para distinguir: Vidros comuns, lamina- mear e cultivar, de desbanar, cara euEscritório e Papei Ltda.
para quadros, porta-retratos. poltronas.
São Paulo
dos ou trabalharas. vidro cata sidra aliar, máquinas e moinhos para forrapoltronas-camas, prateleiras, porta-chaindustrial, objetos de adornos, de vidro, gens, máquinas toscadoras, ordenadopéus, soías, sofás-camas, travesseiros e
vidro instilhável e inquebrável, para to- res mecânicos, raladores mecânicos, rovitrine*
dos os fins, planos, curvos ou de qual- los compressores para a agricultura,
opaTermo n. 649.169, de 64-64
sachadeiras. semeadeiras, madeiras,
uer formato, branco, transparentes,
Sul Pacif' .:o Representações Ltda.
cos ou, coloridos, vidros para vita= e secadores de terra. tosadores de graClasse
17
Sso Paulo
para vidraças, placas, blocos de vidro ma. tratores agricolas, válvulas para Artigos para escritório, almofadas para
máquinas agricolaa
~pies e coloridos. tubos e globos de
carimbos, almofadas para tintas, abriSUL PACIFICO
vidro, espelhos, hastes, aaretas c rube- Teimo n.° 649.161, de 6-7-64
dores de cartas, arquivos, borrachas.
Brazileir.
ampolas,
tubos.
alrqofarividro,
de
l%
Mau. Máquinas, Veículos e Imole- berços Para mataborrão. borrachas para
ima copos. cadinhos, garrafa', frasco'.
colas, brochas para desenhos, cofres.
mentos Ltda.
graus, mamadeiras, fôrmas para forno',
canetas, canetas tinteiro, canetas para
Classe 16
São Paulo
desenho cortadores de papel. carbonos. Para distinguir: Materiais para constfl
lassadeiras, cornpoteiras, salade ira. lardiClasse
21
%eira. porta-jóias, cantaras, cálices, pracarimbos, caranbadores, cola para papel, ções e decorações: Argamassas, argila
Para distinguir: Veiculos e suas partes
ias, Oraras, tijelas, bandellas, pires, 11- integrantes: Aros para hibicletas. auto- coladores. amansa-o, cestos para cor- areia, azulejos. gatentes, balaustres. blo
reeraaviencia desenhadores, duplicado- cos de cimento, Motos para pavimentatoreiros, vasos, serviços para refece,móveis, auto-caminhões, aviões, amor -'r rbin-iores estojos para desenhos, são. calhas, eim?nto, cal. cré, chape
'" taças, vasilhames, mantegutiras, tecedores,
alavancas
de
cambio.
sameos
gamela térmicas
nata canetas, estojos com minas, isolar.tes, caibras, caixilhos; cJiunal
CaRatgur Reggeetes e

1n2
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chapas para coberturas. caixas dágua.
caixas para coberturas, camas dágua,
caixas de descarga para dizes, edificações premoldadas, estuque, emulam de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estrutura metálicas para construções, IamIas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, 'ages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as 4á1tico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, padregulho. produtos betuminosos, impermeabilizantes liquido* ou sob outras termas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, açu ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções. perquetas, portas. portões, pisos, soleiras.
para porta... tijolos tubos de concreto.
telhas, tazos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrós
Termo n. 649.170, de 6-744
"Lackerry" Indústria e Comércio de
Cosméticos Ltda.
São Paulo

!ALOURE!
Ind. Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos, água de colônia, água de toucados, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons", cosméticos. fixadora:à,
de penteados, petróleo*. óleos para os
crbelos, creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage", depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
- e talco perfumado ou alo, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dile* e olhos. carmins para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou nao, sabia:setes, dentifricios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes vaporizadores de perfumei escavas para dentes, cabelos, unhas,
cillos: dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e Vernizes, removedores da
cuticula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas. cílios e pintas ou sinais artitidai', óleos para a pele
Tenmo n. 649.171, de 6-7-64
Metalúrgica "Flelmer" Ltda.
Sâo Paulo

• InCERTE
•ale'llairo
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipo', aço fundido. aço
Parcialmente trabalhado, aço pálio. aço
?afinado, bronze, bronze em bruto ou
Pardalmente trabalhado., bronze de
manganês'. bronze em o& bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
pardalmente preparado. einiento metálico, cobaito, bruto ou pardaknente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado ferro em bruto.
-em barra, ferro manganês. ferro velho
MIM em bruto ou parcialmente trabalhado. gusa temperado, gusa maleavel.
lâminas de metal, lata co, fótha. latão
em b3/ha, latão em chapas, latão em

uovembr o ee 19C4 4375
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vergalhõea. ligas metálicas, limalhas,
magnésio, manganês. metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados,. meada em massa, metais estampados,
metais para solda, niquel. zinco
Têrmo n. 649.172, de 6-7-64
Mac Bar Ltda.
São Paulo

Indinraell eira'
5s.
Impressos

AS DATAS
. t Incl. bragais:ara •12

REVOMOSA
índ. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, a/parcataa, anáguas, blusas,
botu, botinas, b/usões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chatas
cachecols, calçados, chapéus, cintas,
datas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calç8es, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominó*, acharFs. fantasias. fardas para militares, aolegiais, fraldas, galochas, gravatas. gorros. jogos de angarie. jaquetas. Impai&
luvas, ligas. lenços. manted, meias.
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, atetós. palas, penhoar, pulover, palatinas,
pcugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos. regalos,
robt de chambre. roupão, sobretudos.
surrares, :horta. sungas. Atolas ou *link,,
•
tuins toucas,
turbantes, ternos, unitornes e vestidos
Tirano n. 649.174, de 6-7-64
Esquadrias "Bat-Esq" Ltda.
, São Paulo

DAT—ESQ
/na.. Brasi1eira
Classe 16
Para d atinguir: Materiais para consoas.
çaes e decorações:- Argamassas, argila.
areia. azulejos batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos ara pavimenta.
cão,, calhas, cimento, cal, cré, chapas
Isolantes, caibres, caixilhos, colunai,
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para cobertuas, caixas dágua,
cavaras de descarga para etixos, edificações 'amoldadas, estuelett, emulsão'
base guaiaco estacas. esquadrias estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilha, lambris, luvas
da Pinção. lagea. lageota. material Isolante contra frio e calor. manilhas, massas par teve:Imanto* de paredes. madeiras para construções. moafas,. produtos de base ufalt'co produtos Para
tornar insperastabilizantes az argamassas de cimento e cal. hidráulica. pedraaulho produtos betuminosos, apenneaalizantes, liqualos ou sob outras formas
Iara revestimentos e outros como na
..,onstruções pers anas, placas para paAmentação. peças ornamentais eter cimento ou gesso para tetos, e paredes,
oapel para forrar casas, massas anti-uidos para uso nas constrições. parmetas portas, podam. pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação. tan.
alta de cimento vaias, vigamentos e
vita3a

BA% LANCHES E
RESTAURANTE
MARRA DOURADA.

Classe 32
Programas radiofónica e de televisão
Termo n. 649.176, de 6-7-64
Panada São Felipe Ltda.

São

Titulo

Termo ns' 649.183, de 6-7-1964
Cerealista Sanjoanense Ltda,
São Paulo

São Paulo

Classe

Termo n. 649.173, de 6-7-64
Confecções La Revoltosa Ltda.
São Paulo

Termo n. o 649.181, dz 6-7-1964
Antonio Marques da . Silva
Clasues: 41, 42 e 43

Termo n. 649.17T, de 6-744
.Theotonio Pavão
São Paulo

,

SIO MIAM
talo% Brasileira
Lasse so

SANJOANENSE
Ind. Brasil eira

Impressos

Têm°
649.177, de 6-7-64
Coarei Cor:lerdo
u
e Representações
Industriais Ltda.
San Paulo

COLMEI
t Ind. Brasil eira4

•

Classe 41
Cereais

•11.111•••••nn

Têrmo n.° 649.184, de 6-7-1964
Carvias — Viaturas e Equipamentos
Industriais Ltda.
São Paulo
•

Classe, 50

Impressos
Tèrmo n. 649.178, de 6-7-64 •
Indústria de Tecidos Flopol Ltda.

CARVIAS
:NO. BRASILEIRA

PlOPOL
Ind. Brasileira
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em gerai, tecidos para confecções era geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caros, case:eiras, fazendas e teedos de
lã em peças, juta. Jersev, linho, nanon•
paco-paco. penalize, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impenneabilizantes e tecidos de pano couro
a vestidos
São Paulo

Classe . 21
Para distinguir: Veículos e suas parta
Integrantes; Aros para bibicletas. auto.
móveis, auto-Caminhões, aviões, . amortecedores, alavancas de cAmblo, braçoa,
breques, braços para veículos. bicicle-

0_0 E 8
• Ind. Brasil el ra

Termo a.* 649.185, de 6-7.1964
Padrro Cada Tecidos Flop Ltda.
São Paulo

tas, carrinhos de mio • canetas. candnhouetes„ carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carros-

tanques, carros-irrigadores, carros, carroças. carocerlas, chassis, chapas cl?colares para veiculos, cabos de veicula
carrinhos para máquinas de .escrever
corrediços, para veicu/os. direção, dulia
Termo n.9 649.179. de 6-7-1964
Solapor S.A. — ludICstria de Arte- gadeiras, estribos, escadas rolantes, elefatos de Borracha
vadores para passageiros e pari carga,
'São Paulo
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veicula. guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molaa,
Ki
motocicletas, raotocargas. Moto furgões,
Ind. Srasilatz,a
manivelas, navios, ónibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais. parem
Classe 36
rodas para bicicletas, ralos para bicicleCalçados em geral
tas. reboques, radiaaores para vekulos,
rodas /atra veicules, selins, triddes, ti,'
Têrenn a.° 649.180, de 6-7-1964
antes para veiculo' vagões, ve/odpea
Comsrdo e Representações Goger
eles, vareta* de controle do afogador •
Limitada•
acelerador, tróleis, Coleta, varais é
São Paulo
carros. toletes para carros

Classe 3
Um tonificante para a juventutte
Termo n.9 649.182, de 6-7-1964
Alcan Alumínio Ltda,
São Paulo

Int 14Rgatifel ra
Clame 50

Para distinguir: Impressos em geral
anúncio., impressos, ações, apólices, bilhete, bilretes de sorteio, cheques. cartões comerciais e de visitas, duplicatas.
debentures, envelopes. faturas, Salhiabas, letras de cambio, notas fiscais.
notas promissórias, papéis de correspondência, passaras, publicidade e
propaganda em geral, redbal

1

1:11DRÃO CHIGI
INO, BRASILEIRA
Clame 23

Para distinguir: Tecidos em geral, te-

ddos • para confecções em geral, pare
tapeçarias e para artigos da tatu
mesa: Algodão, alpaca, anhapa, cetim
caro!. casendras. bandas e teca/os da
IS em peças, juta. jersey. linho nylon,
paco-paco, percaline, raniL rapa. seda
natural, tecidos plásticos. tecidos .1mpermeabilizantes e tecidos de pano couro
e- ~tido.

-
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Termo n.° 649.186, de 6-7-1964
Termo n.° 649.189, de 6-7-1964.
cubos os °oz.:acha para potes, canale. ticos, . patins. patinetes piões. 'petecas,
buli-latria e Comércio de Carncs Lawl SABE — S.ocire rs d.! Civil de Empre- ias, gachetas. fôihas de cortiça, junta: piarquetas para ginástica, peças de
Limitada
endimentos de Baus e Promoção de
de cortiça, lonas. tonas para freios. logos de damas, dominó e xadrez, peloSão Paulo
Empreendánentos Ltda.
Mangueiras, mangotes. molas para .ve. las, pianos e outros instrumentos musidação pestanas. rolhas tampas. tcbos cais de brinquedo, -pistolas de atirar
São
de jato para vedação. tiras, tampões Rezas papagaios de papel, panelinhas.
SABP~SOCIEDADE tubulações para vedação. , válvulas dt quebra-cabeças em forma de armar,
CIVIL DE
vedação e juntas
raqueta, redes de pesca, redes para
ADmiNisruçio
Classe 20
ogos, rodas de roletas, revólver de
Do BEN# E
Petrechos navais e aeronáuticos; Anco- 'aringtiedo, sordaainhos de chumbo, toP IUM_Ple O ,DE
ras, bóias, cinta de natação, fateixas, bleiros para Jogos, tacos de bilhar,
Extum
m:. DlieNTOt
flutuadores para hidrometria, o paratambores para crianças, tamburéus,
I IND. BRASILEIRA
7 11PDA.
quedas e salva-vidas
tamboretes, ténis de mesa, trena e viasClasse 23
férreas para brinquedos, varas Para
Para distinguir: tecidos em geral, tecipes a, vagonetes e :pelam.
Nome Comercial
dos para confecções em geral. 'para taClaa.se
Têrmo n.° 649.190, de 6-7-1964
peçaria e para artigos de cama e mase, Termos na. 649.200 a 649.202, de
Carnes em geral, linguiças, lombos, Uni-Pack- — Indústria de Embalagens algodão, alpaca, canhamo. cet m. caroá,
8-7-1964
mortadelas, paios, resuntos, salames,
Plástica Ltda.
Cotontex Limitada
casimiras fazendas e tecidos de lã em
salsichas, xarques, atum, camarão, baSão P.:;i:1,)
São 1' uilo
peças, juta, lersey,. linho, nylon, paco.
cOilhau, =is ,oc.a.conôLtda.ss.Lg
paca.
percalina,
raiai,
rayon.
seda
nacalhau, mariscos, condimentos e
IINI.PACK
tural, tecidos plásticos; tecidos imper
conservas alimentícias
Tnd Brpiaileira
R.
meáveis.e tec dos de pano couro.
n----- A'
veludos
Termo n.0 649.187, de 6-7-1964
Classe 28
Auto Péisto Arapocá Ltda.
onnistmffi GRAMLURA
Classe 24
Embalagens plásticas
Alamares, atacadores para eapartilhos
São Paulo
e calçados, ataduras de algodão para
Classe 34
Termo n.° 649.192, de 6-7-1964
"I.E.S.A." Importadora e Editara diversos fins, exceto para, fins mediei. Tapetes, cortinas e panos para asso-riais, bandeiras, bordados, braçadeiras lhos e paredes. Linóleos, oleados° e
Soci:adade Anônima
borlas, cadeados, capas para móveis e encerados, inclusive para Instalações
São Paiflo
hospitalares
pianos, carapuças para, cavalos. cor.
dates, debruns, lã, fitas, forros, franjas.
Classe 23
festão, feltro para órgão, bafos; galar. Tecidos ene gerai, tecidos para confecIND. BRASILEIRA
iates, lamparinas, mochilas, mosquetei ções em,
em geral, para tapeçarias e para
:os, nesgas, ombreiras e enchimentos artigos
cem e mesa: algodão, alpaCasse 32
para roupas de homens e senhoras ca, caahamo, cetim, caroá. casimira&
Almanaques, anuários, álbans impres- panos para enfeites de móveis, não leraey1 linho, nyloa. paco-paco, percaClasse 47
Carvão mineral, dç turfa o uvegetal. sos, cartazes, catálogos, jornais nado fazendo parte dos mesmos, palmilhas. Una, rami, ruim seda natural, tecidos
Ceras para iluminação, combustíveis. riais e estrangeiros, publicações impres- passamares, pavios, rédeas, rendas, re. plásticos tecidos impermeáveis e teci.
fluidos de iluminação, gasolina, gordw sas, revistas. Propaganda em rádio. da, sacas, sinhaninhas para vestidos,
dos de pano couro e veludos
de petróleo, graxas, lenha, lubrifi- televisão, jornais, programas radiofóni- teias, tampos para almofadas, não ia.
Classe 37
cantes, nafta, óleos iluminantes, altas cos, peças teatrais e cinematowadcas zendo parte de móveis, artigos estear Roupas brancas, para cama e mesa:
e revistas impressas
feitos de .algodão, cânhamo, linho, juta Acolchoados para camas, colchas, colubrificantes, parafinas, petróleo refiseda, raion, lá, pêlo e fibras alo
nado, querozene e turfa
bertores, esfregões, fronhas, guardanaTermo n.° 649.193, de 6-7-1964
incluídos em outras classes
pos, jogos bordados, jogos de toalhas,
São
Conrado
Empreendimentos
Ltda.
Termo n.° 649.188, de 6-7-1964
!caçais, mantas para camas, panos para
Classe
49
Revestimentos para Construções
São PaTil.)
jogos, brinquedos, artigos desportivos e casinha e panos de pratos, toalhas da
"Architec" Ltda.
passatempos, a saber: álbuns para re- rosto e banho, toalhas de mesa, toa.
SIO CONRRADO
São Paulo
cortar e armar aviões, autonsUels lhas para jantar, toalhas para chá e
EivtYREENDIMENTOS LTDA: aros, argolas, bercinhos, 'bonecas, bone- café, toalhas para banquetas, guarnia
cos, baralhos de cartas, bolas pata ções para cama e mesa, toRihinhas
(cobre pio)
Nome" Comercial
todos os esportes, brinquedos em forma
de
animais,
balões
de
brinquedo,
bilhaIND. BRASILEIRA
Termo n.0 649.195, de 6-7-1964
Termo n•° 649.203, de 6-7-1964
res. brinquedos mecânicos, brinquedds
Empresa Canapura Ltda.
Serviços Técnicos de Caldeiras
em forma de instrumentos musicais,
Pará
"Asteca" Ltda.
Classe 16
brinquedos em forma de armar, brinSão Pauto
Para distinguir: Materiais para construquedos de borracha com ou sem assoo3ea e decoraçõet: Argamassas, argila.
.2 R P O
vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
areia, azulejos. gatentes, balaustres, blocartas de jogar, chocalhos, caneleiras
ASTÉC,A
cos de cimento, bloros para pavimentapara esporte, cartões para lato, casi1,,2io calhas, cimento, cal, cré, chapas
Classe 42
nhas de bripquedo, casinhas de armar.
Classe 33
isolaraes, caibros, caixilhos; colunas;
Aguardente de cana
cadeiras de brinquedo, carteiras e en- Serviços de assistência técnica em calchapas para coberturas, caixas dágua.
velopes com fõlhas para recortar e deiras, limpeza, reparos, conservas;
caixas para coberturas, caixas cláguã.
Têrmos na. 649.169 a 649.199 e
armar, calçados para bonecas, cordas construção de caldeiras, reformas das
caixas de descarga Rara eixos, edifica649.218 e 649.219, de 6-7-1964
mesmas
ções premoldadas, estuque, emulsoo de Equipesca — Equipamentos de Pesca, para pular, clavinai para tiro ao alvo.
copos de dados, caixinhas de música,
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruComércio e IndKstria Ltda.
Termo n.° 649.204, de 6-7-1964
dados, dardos, discos, dominas, espinturas metálicas para construções, lameSão Paulo
A. Caruso & Cia. Ltda.
gardas de brpinquedo, espingardas de
las de. metal, ladrilhos, lambris, luvas
São Pauto
de junção, lages, lageotas, material isovento, estaquinhas para jogar, enigmas,
lante contra frio e calor, manilhas, masengenhos de guerra de brinquedo, fersas para revestimentos de paredes, ma- Lindántria Brasileiri-"À rinheis de engomar, ferramentas para
DU E . PIED
deiras para construções, mosaicos, procrianças, figuras de aves .e Animais,
dutos de base asSáltico, produtos para
figuras para jógo de xadrez, fogões e
Classe 36
tornar impermeabilizantes as argamasfogãoziaros de brinquedos, jogos de
Classe 22
Calçados em geral
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- Fios de algodão, cânhamo, celulose, futebol de mesa, joelheiras para esporte,
gulho, produtos betuminosos, imeermea luta, linho, lã, fios plásticos, fios de ganchos para pesca, guisos paia crianTermo ms 649.206, de 6-7-1964
-bilzantesquido sbutrams seda natural ou raion para tecelagem, ças, halteres, anzóis, iscas artificiais
Indústria de Bebidas Milani S.A:
para revestimentos e outros como nas para bordar, paar costura, tricotagem para pesca, Jogos de damas, jogos de
São Paulo
construções, persianas, placas para pa- e para crochê, fios e linhas de tõda dominó, jogos de raquete, linhas para
vimentação, eças ornamentais de ciespécie
pesca, luvas para boi, para esgrima.
DE
mento ou gesso ara tetos e paredes,
Classe 31
para
jogador de soco, mascaras cama.
papel para forrar casas, massas anti- Artigos de vedação: Anéis de vedação
E
CLASSE
INTERN4CIvEAL
rddos para uso nas construções, par- ara junções, arruelas, buchas, bolas valeacm, mesas de bilhar, de campista.
queias, portas, portões, pisos, soleiras, ara •-álvulas, massas ara calafete, dr- de roleta, de xadrez, mobilias de bela.
quedo, miniaturas de utensilios domEspara portas, tijolos tubos de concreto,
Classes: 42' e 43
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanBebidas alcoólicas e fermentadas; teques de Cimento, vigas, vigamentos e
frescos, bebidas sem álcool e aguas
PREÇO DO NÚMERO DE ' ROJE: CR$ 10,00
vitrós
minerais
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