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DEPARTAMENTO. NACIONAL
DA PRC - RIEDADE INOWTRIAL

• . Decisões, do Se. Mhilstro:

10 dias para 'eventuais juntadas de
recursos, e do MAMO 1)110 as tendo
valido s nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a éste
EXPEDIENTE "DA •sECÃo
de- agurdir -a comunicação da l decisão
Departamento a fitn, de efetuarem
DE
RECURSOS
finai da ação em curso no juizo da
o pagamento da taxa finarconcer•
Segunda Vara dos flCoa da fluente
untes a expedição dos respectivos
R:o, 19 de noVenabro d
. e 1963
Pública de São Pado, air estritacertificados dentro do P razo de 80
mente cumprida, ficando prejudicado b
Recursos:
•
dias na forma do parágrafo único
recurso' a Vossa Excelência.
A Novagulm!ca. Laboratórios S.A. do art. 134 do C6d3go da ProprieRo de janeiro. em 19 d&. outubro - RecOrreado do despacho..que. lede. dade
Industral.
(a) Aloisio Lopes Pontes feriu ci. térreo n.° 330.850, marca Tride 1964.
Consultor Jurid.co.•
sedin.
Marcas' deferidas:

REVISTA DA' PROPRIEDADE
• INDUSTRIAL

Rio, 19 de novembro de 1964
Indústria. de Calçados Big Ltda.
No reZurio interposto ao deferimento
do termo a° 89.938, privilégio de invenção para: novo processo de fabricação de Boiados de :calçados em gerai,
do requerente: Hercules S.A. Indúst-ia
e Comércio de Calçados e Ar efatos
8e Borracha. — O Smhor Mastro
exarou o seguinte despacho: De acórdo.
Paulo Brand Rosa — Recorrendo do
— Em 7 de novembro • de 1964. —
Mémorando N.° 1,L64
despacho
que indeferiu o termo númeN.o 08.474 — Kafee Hao —
Min'stro
da
In(à) Daniel Paroco —
ro 346.605, marca Café. São Luiz et, Classe 41 — Hag Alctiengesellsddstria e Comércio.
Em 7 •de outubro de 1964
Piedade.
chaft.
• O Parecer a que se refere o desSenhor-D.retor-Geral do D.N.P
' N.o 389.808 —' Rita —
pacho do Sr. Consultor jurídico está
EXPEDIENTE DA DIVISX0
Determino . vossas 'providénelas DO
Classe 41 --Bar e Bilhares Santa
valado nos aeguintes tèrtnos:'
sentido 'de seem . baixadas Instruções
*.
para que,. no exame e' despacho dos
• ( RePiii&84?)"
• • Rita Ltda.
Senhor Ministro:
processosem curso” nesse DepartemeriNP' 382.515 — Rigbel —.Classe
•R:b..19 de novembro. de 1964
n.o. 17 — Rod Be; S. A. Ind. e
p
de - Os, 52 to. : Ma obedecida, rigoroaameiite. nor.
Como salienta o arécer
56, o despacho concessivo do pri- dem cronológica de entrada - em • cada
NOtificação: `.
,
Com. — Com exclusão de escala.
vilégio de invenção requer:do a fia. 1, seçãO.. vedada a concessão de pried- - Uma vez" decorrido o prazo . de re-• .• N. 0 413.523 -- SA0
Cristóvão' —
foi proferido antes- da- republ:caçáo dos dado: sob '.qualquer _pretexto, 'até posprev.sto pelo .artigo g.° 14 da Classe 31 — Alvaro Assumpcão &
pontoe caractegaticos do . referido pri- terior regulamentação. -= (a) Eduar- curso
n.° 4.048 de 29 de - dezembro de
vilégio. com vulneração flagrante e in- do Portella Neto, Secretár:o da Incida; Lei
1961 e mais DEZ DIAS — para eveo
sanável do disposto nos -art.gos 26 Iria. NP .413.558 — General (Gemi
tuixis juntadas de recursos e do nielmo
é : 27 — parágrafo 1.0. do Código da
Brasil)
Electric — Clatiee O
nào se tendo valido nenhum interessa• EXPEDIENTE DO DIRETOR
Propriedade 'Industrial.
,
do, ficam notificados as requerentes General Electric S: 4 A.
GERAL suBsTrruTo
Destarte, deverá o presente retornar
abEeito mencionados : a comparecerem a.
N.o 413.842 — Algo Lá — Cias.
ao DeparfaMento Nacional da Proprieéste Departamento a -fim de efetuarem se 36 — Algo Lã Tecelagem 'Ltda.
. R:o, .19 de novembro de 1964
dade Industrial para, . desconsiderado
o pagamento' da taxa ~terra'
Exgénc'its:
.
.
.
N.O 413.871' — Policia — Classe
todo o processado, apõe a da tada retes a expediçáo dos' respectivos certiferida republicação, verifica-se a exisTérreo n.° 167.501 --- João Dabut •finados dentro do' prazo de SESSENTA n o 32 — (»cuido Souza SalernO.
t&ncla ou 'não de oposições-e dai vol- —. Apresente cliché idêntico aos últi- DIAS — na forma do parágrafo único
NP 413.774 — Dal-va — filasse
tarem a ser praticados todos os atos e mos exemplares. .
do artigo n.? 134 do Código da Pro- n.o 29 — Eduardo Verdi,
•
formalidades cabíveis, então regularpriedade Industrial.
NP 413.790
Derby — Classe
Notificação:
mente.
nP 38 — Charles Pin occhiara —
Privilégio
de
invenção
deferido
.
.
•
Rio de janeiro, em 19 de outubro • É convidado Norvig Indústria- . e 03-•
Com exclintio de ligas cintos e eus•
.de.1964. — (a) Moo Lopes Pontes mércio de Máquinas e' Agrico:as LI114.085 — Aperfeiçoamentos pensérios.
— Consultor jundico. •
ratada, a comparecer a &st. Departa- emN.°
exaustores rotativos ou com -eles
N.o
mento. a fim de • efetuar o pagamento relerão:iodos
— De Clayton Devrandre mo 413.810 — Juntar — Classe
• The Wellcome Poundation Limited da
,
marca:
taxa
final
no
tdrmo
336.280
.
41 — Bar e Ululas Jupter
Co Limited.
— No recurso interposto ao deferiLtda.
mento do armo n.0 147.793, privilégio Norv:g. em -face do respeitável des.'
Exigências:
de invenção para: processó de prepa- pacho do Exmo. SeeretilriO da in" NP 413.872 —.Estádio — Classe
n.o 1
ração parti hidoxinafteato de betenium dústria. Tudo tenninou na. esfera ad•
Hoshino & Ilog hino Ltda,
minwrativa, devendo qualquer interes- • N° 117.259 — Tolo -Coberto Resch
do requerente: José Iglesias Capei!. sado,
N.o
recorrer
ao
Poder
judiciário
se
414.078
— Masul Ma —
Satisfaça exigência.
—
— Sr. Ministro exarou o seguinte desN.° 111.964*
•Victor Manufactu- Classe 4 —. Masul B. A. Madeiras
pacho: De acórdo. -- Em 7 de novem- se julgar prejudicado.'
ring So Gasket Co — Satisfaça esti- Sul Americanas..
bro de 1964. — (a) Daniel Pataco —
Recons*.deraçào-. de despitchO:
Ministro da Indústria e Comércio.
NP 414.803- — Café Horténcia
Erich' Otto — No ped'do de recon— Classe 41 — Momo , Vilar &Cia.
O ,parecer do Senhor Consultor TuEXPEPIENTE
DA
szoito
. de ,defer:mento
ração do
N.o 414.812-- Erma -- Classe
„rídieo a que se 'refere o despacho é side
DE TNTERFERÉNCJA •
do ermo a.° 52.358. privilégio de
do teor seguinte:
n.o 37 — Erma Manufatura de
venção para: aperfeiçoamentos em bomRoupas Brancas Ltda,
De 19 de 'novembro de 1984
bas cen‘rifugas de ,escova . automática.
Senhor Ministro:
—.Mantenho o despacro de deferimenN.o 414.850 — Nua
• Notifico:
Classe
De *cardo com os termos e conc1u- to oublicados aos 28; de fevereiro de
n.o 21
Uma vez decorrido o prazo de Importadora Diasa Distribuidora
i:8m do parecer retro, deverá o pra. 1962, em . face. do -parecer técnico refede Automdvels S. A.
tente retornar ao Departamento Nado- rendado 'pelo • Diretor da D.v:são de recurso jo evita° pelo art. 14 da
Com exclusão de alavancas de
Lel
n
o
4
049
de
2942
.
,
.
61
e
na
ia
:til da Propriedade Industrial, a fim Phtentes. '•
•a -cambio.

4302 Quartaáfelra 25
- As RepartiçõesN,nPúblicas,
deverão remeterdpedlente
destinado à pOikápere rsos
jornais, diariamente, até ai
15 horas. exceto -tt.01! $411001
quando deverão fazét-Ss até ág
11,30 horas.
'- • :"•-As. reclamaçães pertinentes à matéria retribuidet, nos
casas de erros ou omissa' es, deverão ser formuladas por et' crito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 'horas, no máximo
eté 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direita, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que lerdo sempre
anuaís, as assinaturas poder.
se-ão tomar, em qualquer épo.
co, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensa* sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas. na
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• DIÁRIO OFICIAL (Seção dl)

-- As Repartições Páblica4
cingir-se-do às assinatura,
renovadas até 29 de
........pEpAkTAmENTo DE. IMPRENSA NACIONAL. armais
fevereiro de cada ano e 44
iniciadas, em qualquer época.
1 ), 1 t IAI:kè' gji-To DE BRITO PEREIRA
-pelos órgãos competentes.
A fim de possibilitar a re•-6-eriiii"twte-et tatá inneur~e.
cisara o* sacZe eis eanageo
messa
de valores acompanha.
MURILO FERREIRA 'ALVES .FLORIAM) GUIMARÃES
dos de esclarecimentos guarda
• sua aplicação., selicrtamo4
DIÁRIO OFICIAL
usem os interessados prefe4
Bacilo eu
rencialmente cheque .ou vala
11•911* ds pubeeffilaide . ão NomillonGe 4S Dapartiluvelline•
postal, emitidos a favor dg
114fflálonedd Prapeabdada Induaartad da adallallada
da 10•88•TIM • Cannanda
Tesoureiro do Departamento
de imprensa Nacional.
t
Impresso nas Oficiou do Departamento de Imprecai Nacional
- Os suplemenfos às edis
- ASSINATURAS
çaes dos órgãos oficiais si 86
fornecerão aos assinantes qud
Funcionámos
REPswrtv.8E8 R PairricuLanu
os solicitarem no ato da assi•
notara.
Capital
e
Interioft
Capital e Interior:
-- O funcionário público f e
Cr
Semestre •. • Cr$ 500,00 Semestre .
450,00
,para fazer jus ao des.-deral,
Ano
Cr$ 900.00
-Çal 1.200,00 Ano . •
dicado. deverá provo
indicado.
• Exterior:
Exterior:
esta condição no ato da asa&
Cr$ 1.300,00 Ana
Ano.
• C4 1.000,00 tratara.
- O casto de cada exemplai
parte supericir do enderéço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos
impressos a número do 'talão dos jornais, devem os e:ah:an- serd, na venda 'avulsa, acresci
de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo,
que findará..
renovação comj antecedência ano, e de Cr$ 1,00. por an4
A fim de evitar, solução de minima, de trinta (ãO) dias. decorrido.
4

EXPEDIENTE

•

NP 425.555 - São Luiz -ClasNP 1.880 - Frihrld - Classe N.o 425.113 - Pannunzio - n o 82 - E. I. Du Pont de Ne- Classe 16 - João Francisco de se 25 - Galeria de Arte São Luiz
Oliveira Pannunzio.
,
moura Mui COMPallY•
Ltda.'
N. o 414.955
Firenze - Glas- NP 425.217 -= Sodime - Chieo 425.617 -'11tan - Classe
ee 25 - POjenl Sociedade Distri- n.oN.21
se 42 - Virtdilo Piseili.
- Titan Indústria de Peúga
bui& ia de Madeiras S. A.
Ltda.
NP 414.956 - Firenze • Classe
NP 425.338 - Terrot - ClasnP 43 -- Virgílio •Piselli.
NP 425.800 • ayiona Beach •
se
6 - Terrot Indústria e Comér- Classe 23 8. A. Moinho Sen. N.o 414.990. - Kent Classe 41
cio Ufa.
tida Machias Gerai*:
m- Pão Kent
, N. o 415.036 Lavatest Gesse 48 - Lever Brothers Port Sun/inala Ltmlted .
• N.o 415.042 - ET - ama 3
Taeschner ét Co.
NP 415.074 -.San& - allese
n.o 36 - Modas Sangia
GesNP 415.620 - Jeepeter
se 21 - Willys Motora Inc
* Lels, Decretos, Portadas, Re
Calbea- Classe
N. o 424.505
)30/1304:3 e Despachos de iate. n.* 1 - Tintas Caidett Lida.
Mane geral, concersteates
N.o 424.521- Corpo 13ão g
Aeronáutica Ova
nedro Sampaio Duarte
-elas32
• José Newtou Rosa.
N.o 424.805 - Adoeardina Classe 3 - Aktieholaget Astra
DIVULGAM) Km 730
Apotekarnes Kerniske Fainiker.
NP 424.899 - Café Cassino
Preço: Cr$ .300,00
„
Classe 41 - Antônio doe Santos.
NP 425.005 - Rhodimper Classe23 - Companhia Brasileira
A.VENDAI
Rhodiaceta Fábrica de RRiell•
NP 425.015 -- Saudosismo
Seção de Vendas: Av. RodrIgues
Classe 8 - Som Indústria e Co'
mércio S.A.
Astucia I t
de FazendaCiasZoratto
N.o 425.071
e 41 - Pero Zoratto.
e
Atiedeips pçdoá Pelo Sereis° de Reembitiso Poeta)
NP 425085-- Sagres - Clamei •
ziP 41 - Correia Irmão Ltda.
nn•n•r

LEGISLAÇÃO AERONÁUTICA

•

N.o 425.801 • Miami Beach
Classe 22-. . S. A. Moinho Sa*

lista Indústrias Geral.
NP 425.868 _Jattnor‘ Soma
n.0 28-, Indústria e Comõrta Di*
Jaime e ilaymundo da Fonte Mas
- Com exclusão de dedais, figuras

de cera, mascam e Pente*.
NP 426.988' :- Pombo - Ouso
n.o 50 - Bane ,Oustave RothscRIO
COM crxehrsile de agendas.
NP 427.047 -- Elle"
elassor„`

11,0 38 - Malharia CortfeMee

Uai "Lida .
NP 427.020 - Magicapi ame
Classe 48 -- Renato &prense? Goa,
ta e Silva.
N. o 427.027 • Mesa" Trianisula

Veritas e Virtus - Classe 32 -*

Atencandre ias Filho.
NP 427.148 - Coletei (Cent.
Super Pega) --- Classe 47 - Dar Mas 8. A. Indústria ,Agrit Química
Brasileira.
NP 427.709 &Urra - Clame
e,* 48
Guy Pierre BerJeaut.
N.0 427.745 - Metro Brasil
Classe 35"- .:Austro Brasit-Importawra e Exportadora Ltda.
Ser6' direito ao Imo exclusivo da
expressão Brasil isoladamente_ e
COAI: elchistio de ahnefadas de
coure.
N.o 428.023 n-• Ilyetra - Clame.
11,0 18 - Metalúrgica Mar 8 À.
N.o 428.024 - Hydra - Gene f:
n.o 12 - Ifei ghlrega Mar 8, A.
24.0 4284127
Hydra
Casso
n.• o - Metalúrgica Mar e.
A.
COm exclua° de porta retratos.

Quarta-feira 25
N.o 428.060 - Caneca - Classe
tx.° 42 - COMI Fonseca uarte Cereais LULA.
N.0 428.081 - Caneca - Classe
n.o 41 - Uni Fonseca uarte Cereais Ltda.
N.0 _428.192 - AI - Classe 23
- Argos Industrial 8 .A.
N.o 428.200 - Sob ‘Adub Clas v.e 2 - Seb Adub S. A. Coe Indústria de Sébo Adubos e derivados.
N.° 28.201 Sob Adub - Classe 4 - Sob Adub S. A. Comércio
o Indústria de Sa!ho Adubos e derivados'.
N.° 428.202 - Sob Adub Classe 41 - Seb Adub S. A. Comércio o Indústria do SOO Adubos derivadoa - com exclusão de
sebo.•
N.o 432.154 - Fenopit - Classe 3 - Coninanhia Química Rhodia Brasileira.
•
Nome comercial referido republicado por ter eaSdo com incorreções.
N.o 447.255 - Fitaram S. A.
Tratamento Termico - Fiterma
8. A. Tratamento Termico - Artigo 109 n.o 2. .
•
Nome comercial deferido:
N.° 286.038 - Invictus S. A.
Rádio o Televisão - Invictus S. A.
Rádio e Televisão - Art. 109 n. o 2
N.o 413.577 - Abasteeedora
Santo Stefano Ltda. - Abastecedora Santo Stefano Ltda. - Artigo 109 n.o 3.
•

DIARIO OFICIAL (Seção 111)

N.° 428.411 - Pernambucana Classe 42 - Lida:dr:a e Comércio de
Bebidas Pernambucana S.A.
N. 452.683 - Clorocarbono - Cl.
1 -. Clorocarborto Indústriaa Químicas Ltda.
N. 452.684 - Clorocarbono
42 - Clorocarbono Indústrias Quimicas Ltda.
Exigenciast
N.° 413..639 - Castelo do Rio S.A.
Wetro Magazin - Cumpra a exigancia.
N.° 414.822 - Gonçalves & Poncidoro Ltda. - Cumpra a exigencia.
N.° 426.970 - Hans. Gustavo Rothschild -- Cumpra a exigencia.
N.° 426.971 - Hans Gustavo Rothschild - Cumpra a exigéncia.
N.° 430.008 - Cia. Brasileira de
Máquinas e Engenharia "BNE" Cumpra a *exigencia.
Diversos:

•

•

Fama Ferragens S.A. - Oposição
ao tarmo n.° 643.335 - Mar•a Fama
- Classe 50..
Indústria de Moldes Mecânica e Estamparia Cometa Ltda. - Oposição
ao termo a.° 643.503 - Marca Meta
- Classe 11.
Indústria de Moldes Mecânica e Estamparia Cometa Ltda. - Oposição
ao termo n.° 643.504 - Marca Meta
- Classe 21.
MetaIrica S.A. Indústria de Artefatos de Metais - Oposição ao termo
n.° 643.875 - Título: Rica Representações, Importação e Comércio de Automóveis - Classes: 6 -a- 8 - 21 -33 e 39.
Anchieta Auto Peças Ltda.. - Oposição ao termo n.° 613.925, marca
Anchieta - Classe 6.
Nacional Companhia bistribuidora de
Produtos de Petróleo - Oposição ao
termo n.° 644.406 - Metalúrgica Nacional - Classes: 5 e 33.
Eme Equipamentos Metálicos Industriais Ltda. - Oposição ao taram
n.° 647.746 - Nome comercial.
Eme Equipamentos Metálicos Industriais Ltda. - Oposição ao , termo
n.°' 644.436 - Marca Eltne - Cl. 8.
J. Basile Otica - Oposição ao termo n.° 643.348 - Marca Artes Classe 8.
Pirelli S.A. Companhia Industrial
Brasileira - Oposição ao termo número 643.679 - Marca: Pivo -

N.° 413.754 - Sociedade Industrial
e Mercantil Rapava Ltda. :Aguarde-se o termo anterior.
N. 413.763 - Metalúrgica Magna
Limitada - Aguarde-se termo anterior.
N.° 413.780 -- Laboratório Libertas
Limitada - Aguarde-se termo anterior.
N.° 414.073 Aguas Sanitárias
Super de São Paulo Ltda. - Aguardese termo anterior.
N.° 414.829 - Pasto Santa Cruz
Limitada -- Aguarde-se termo anterior. Classe II.
C.M.B.
• N.° 414.861 - E. I. de Pont de

Novembro

-=

Cia. de' Minérios Bra;
N.° 414.819 Trainsportadora Nemours and Company - Aguarde% suemos Oposição , ao taram mimeSão José ds Campos Ltda. - termo anterior.
ro 643.898 - Título: Companhia-. MeTransportadora São José doe CamN.° 414.864 - Grotrian Helfferich talúrgica Brasileira a-- C. M .8 . po R tida. - Art. 109 n. o 3.
Schultz Th. Steinweg Nachf - Aguar- Classes: 5 - 11 e 21.

de

•1
•) •
1964 4$03,

A Imperial Modas S.A. - Oposição ao termo n.° 649.803 - Marca:
Imperial - Classe 29.
Alcantara Machado Comércio e Empreendimentos Limitada - Oposição•
ao têrmo o.° 644.000 7.- Titulo: Salão
Internacional da Moda - Classes 33
e 36.
•
Alcantara Machado Comércio e , Einpreendimentos Limitada - Oposição
ao termo a.° 643.999 - Titulo: Salão
Internacional , da Moda - Classes 33
e 36.
"ASA" Auto Peças e Máquinas
Agrícolas S.A. - Oposição ao termo 642.795 - Marca: Asas Brasil
- Classe 21.
Indústria e Comércio de Máquinas
Agrícolas Campinas Ltda. - Oposição ao tarmo n.° 643.51e - Nome
comercial..
Fornasa S.A. Indústria e Comércio
- Opos:ção ao- termo n.° 644.045 Marca> Jonasa - Classe 50.
Laboratório Chama S.A. - Oposição ao têrmo n.° 643.187 - Marca:
.Tanadil
Casse I.

de-se termo anterior.
Título da estabelecimento de- -N.° 414.100 - S.A. Fábrica de
Alcantara Machado Comércio e Emferido:
Produtos Alimentícios Vigor - Aguar- preendimentos Limitada - Oposição
de-se termo anterior.
'
ao termo n.° 643.998 - Titulo: Salão
N.o. 413.70a - Papelaria Pilares
Internacional* da Moda - Classes 33
424.979
Louças
e
Ferragens
N.o
Classes ta 1 1, 12, 14, 15, 17, 22; Parais° Ltda. - Aguarde-se termo e 36.
23; 24; 25; 20 ; 27; 28; 29; 35; 38; anterior.
Alcantara Machado Comércio e Em20; 46; 48 e AO Pape/aria, PIpreendimentos
Limitada - Oposição
N.°
425.073
Bar
e
Café
Zooló. lares Ltda.
Art. 117 mo 1.
gico Ltda. - Aguarde-se termo an- ao 'termo n.° 644.004 - Título: Salão
N.o 427.018 - Evary - Classes terior.
Internacional da Moda - Classes 33
as. 13, 38, 37 e 48- A. S. ArkaN.° 426.919 - Peigenson S.A. In- e 36.* •
der - Art. 1 17 mo 1.
dústria e Comércio - Aguarde-se tara Alcantara Machado Comércio *e EmN.° 428.031 - Silvana Classe mo anterior.
•
preendimentos Limitada - Oposição
n.° 36 - Criaces Itelbeth Ltda. N.° 427.048 - Odonplastico Ltda. ao termo n.° 644.003 - Título: Salão
Art. 117 n.° 1.
- Aguarde-se termo anterior..
Internacional da Moda -- Classes 33
Marcas indeferidas:_ •
N.° 427.167 - Isoterma Comercio e 36. _
Indústria e Representações Ltda. Alcantara Machado Comércio e EmN.° 414.312 - Café Sul Americano Aguarde-se termo anterior.,
preendimentos Limitada- - .Oposição
- Casse 41 - Silva Irmãos Ltda.
ao ternas; n.° 644.002 --- Titulo: Salão
N.° 414.794 -- Serran - Classe 42
Internacional da Moda . - Classes 33
.NOTICIÁRIC
- Emprésa de Bebidas Az de Ouro
e 36. .
Limitada.
•
. Oposição:
Alcantara Machado Comércio e EmN.° 425.029 - Havana - Classe
41 - Alciblades dos Santos.
preendimentos Limitada - Oposição
Planalto Indústria de Artefatos de
' NP 426.832 - jaca -- Classe 46 Papel Ltda. - Oposição ao tarmo ao termo n.° 644.001 -- Titulo: Salão
- Bohme Fettchemie GIVIBH.
n.o 641.090 - marca Planalto, - Internaaional da .Mosia - Clamas 33
! I
e 36.
'N.° 427.067 -- Santa Rita a-- Cl. Classe 17.
•
- Indústria de Clichés Santa Rita
Rotam Papel Ltda. - Oposição ao. CompanIsla Nacional.*da Alcalls
imitada.
tarmo 10- 642.385 termo n.° 641.211 -- Marca R.O.T.A.
Marca GuanáIcalis -- Classe 11...
N.° 427.077 . --a Chispa - Classe - Classe 50, _
36 ~Calçados ChiSpa 'Ltda.
Companhia Nacional de Alcalts Fama Ferragens S A. - Oposição
•
N.° 427.434 - Lar Magazine - ao termo n.° 643.333 - Marca Fama Oposição ao taras° n.° 642.386 !-•
Marca Guanálcalis - Classe 50.
Classe 32 - Geny Luiz.
- Classe 16.

Editara Abril Limitada - Oposição
ao tarmo n.° 641.688 - Nome comercial.

Editara Abril Limitada - Oposição
ao termo n.° 641.689 - Titulo: Quatro rodas.
Piavaz- Recorda ti Laboratórios S.A.
- Oposição ao termo n.° 644.993 Marca: aledical Production - Cl. 10.
Bozzano S.A. Comercial, Ipdustrial
e Importadora - Oposição ao tarmo
n.° 643.257 -- Marca: Gel Valva
Classe 48.

Armações de Aço Probel S.A
Oposição ao termo n.° 643.641 talo: Móveis Itapoa Ltda. - Classes
40 e 33.
Armações de Aço Probel S.A.

Oposição ao termo n.° 643.640
Marca: Itapoa - Classe 40.
Condoroa• Tintas S.A. - Oposição ao térmo n.° 649.059 - Marcai
Underfer - Classe - I.
Condoroa Tinias S.A. - Oposição ao termo a.° 649.058 - Marcas
Undernav - Classe I.
Condoroll Tintas S.A. - Oposição ao termo n.° 649.057 - Marcar
Undercar - Classe 1.

Condoroll Tintas S.A. - Oposta
çao ao farm° n.° 648.965 - Títulos
Copal Indústria e Comércio Ltda.
Classes 4 e 16.
Condoroil Tintas S.A. - Opost•
ção ao termo n.° 648.838 - Marcar
Illtrapolidor - Classe 1.
Condoroil Tintas S.A. - Oposts
ção ao termo n.° 648.734 - Marcas
Brancotin - Classe 36.
Condortsil Tintas S.A. - Opost•
ção ao tãrmo n.° 648.733 _- Marca
.Cinzatex,-. Classe 16.
Moplast S.A. Indústria e Comérck
- Oposição ao termo n.° 647.972
Marca Map/ast - Classe 40.
•
Mop/ast S.A. Indústria e Comérck
- Oposiçáo ao termo n.° 647.971
Nome Comercial. •
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Casa Pio X Artigos Funerários e
Religiosos S.A. — Oposição ao tár645.070 — Marca: Pio XI]
suo
Classe 50.
Henkel G Cie. GMBH — Oposição ao têrmo n.° 644.962 — Marca:
Dimal — Classe 16.
Rodolpho Grissi Opos1ção ao
termo n. o 643.095 — Marca: Sulça
— Classe 50.
N V. Philips Duphar — Oposição
my termo n.° 642.955 — Marca: Animar — Classe 2.
Aldo Caneca Incorporação e Venda
de Imóveis — Oposição ao térmo número 643.155 — Titulo: Figura de
hipocampo — Classe 33.
Societa Rhodiaceta — Oposição ao
Marca Derigal.
terno° n.° 644.390
• RÉT1FICAÇÕES DE PONTOS
Ficani os pontos _caracterist:cos abaixo mencionados retificados por ter
saldo com incorreções no dia 17 de
novembro de 1964:
O termo n.° 126.303 — Privilégio
de invenção para: Féchos tendo mi.
perfic:es de contato dentadas — De
Mac ,Lean Fogg Co& Nut Co —
Total de 14 pontos.
O tèrmo n.° 126.607 — PrivnégIo
de invenção para: Preparação de pobestares formadores de filamentos e fil-

Novembro de 1964

De Imperial Chemical IndusO termo n.• 126.832 — Privilégio
trie Ltda. — Fica retificado o final de invenção para: Metodo de proteger
do primeito ponto: ... po!lcondensa- plantas contra geadas, granizo, chuvas
são.
nocivas, insolação nociva, infecções traO termo n.° 126.647 Privilégio z:das com ventos como método de ftsde invenção para: Uma válvula auto migar plantas em parasitas e doenças
compensadora de redução de pressão ou para influir com isso na evolução
para aparelhos autónomos de mergulho das plantas ou de influir no desenvol— De Loruival da S:lva Arriorim e vimento da vegetação, florescimento a
Luiz Fausto de Souza.
frutificação baseado no uso de fólhas
O termo no 126.651 — Privilégio plásticas cana?etadas, capilarisadas, tude invenção para: Processo de desdobramento de chapas de vidro e novos buladas, reforçadas ou não Impregnaprodutos resultantes — De Glaces de das com agentes quim:cos ou não —
Wladyslaw Diamand.
Boussois — Fica retificado o 1. 0 ponto:
O térmo n.° 131.819 — Modèlo de
— Sernf chapas de v:dro, a titulo de
novos produtos industrias caracteriza- utilidade para: Novo colete salva vidas
das por serem obtidas pelo desdobra- que pode servir de 136ca em caso de
mento, em dois elementos, de uma necessidade e caiu relativa facilidade
chapa de vidro poida em ambas as — De Hermette Sore'.
faces de acórdo com o pedido de patenO taram n.° 133.366 — Modêlo de
te principal e provida na face de Secutil:dade para: Novo tipo de /açucareicionamento não polida, em ambas as
ro com graduação automática — De
faces de acórdo com o ped:do de H:rakazu Hirasawa — Fica publicado
patente principal e prov:da, na face
o 1. 0 ponto: Novo tipo de açucareiro
de seccionamento não poida, de uma
camada de Unta, verniz, esmalte, ou com graduação automática formado de
um deservatório de açúcar comum, posemeia:ate.
rem, caracterizado por ter em seu inO têrmo n.° 126.657 — Privilégio terior uma mola para evitar que o
de invenção, para: Processo para o
vasamento de fornos eletro'ermicos e açúcar se aglomere tornando pedra.
disposit:vo para for em funcionamento — Total de 2 pontos.
o mesmo processo — De Pech ney
O tèrmio n.° 136.119 — Privilégio
Compagnie de Produits Chim1ques et de invenção para: Revestimento e molElectro Metalurgiques — Para um dagem de materiais slicosos com poli
epoxidas sililadas e processo para pretotal de 8 pontos. -

parar as mesmas — Dose Corninf)
Corp.
O térmo n.° 110.872 — Privilegia
de invenção para: Filtro para liquido‘
e processo de 'fabricação dos mesmo"
— De Fram
O termo n.° 112.239
Privilégio
de invenção para: Composições baseada era 'agrègado minerais e betume as
fahico adequado para a fabricação d,
artigos moldados particularmente mol
dados ecos e processo para fabricas
ésses artigos — De Betaafse Petroleum
Maatsehappil N.V. — Fica recreada
no ponto 1. 0 — ... segundos 25°C)
satisfazendo a fórmula (Seguem-se a
fórmula).
O termo ci.° 113. 171 — Prvtégja
de invenção para: Processo de drsverdechnento de frutas --- De Anatol Zil.
berkrein.
O termo n.° 113.206 — Modé:o
utilidade para: UM novo e original
protetor da mão como luva p nça —
De José Bre:tmaii.
O termo n.° 114.043 — Privilégio
de invenção para: Aceleradores par*
composições de moldagem aminoplásticas — De British Industrial Plastic'
United — Para um total de 6 pontos.
Rio 19 de novembro de 1964. --.
Nilton Aluir?! Xavier — Diretor do
S. de Documen:ação.

ANIW
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REVISTA TRIMESTRAL
DE

UI'ISPRUDENCIA
- Coleção de numerosos
neórdâ3s do Supremo Tal.;
bunal Federal, selecionados
pela sua Seção de jurisprui
. _d -

ciência.
'ABRIL' MATO —

jUNFIO — 1960

Preço: Cr$ 800,00
A VENDA i
Eeç go e Venaas : Av. Rodrigues

AnreSi r

Agência 1: Ministério da Fazenda
gten-de-se a

pedidos peio SerWço de ReembOso Postal

'
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MARCAS DEPOSITÀDAS
Pu/A:adro feita de aeórdo com -o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçáo começará a
mana a prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ame prazo poderio' apresentar suas oposiOes ao Dergrtamento
/racional da Propdedade Industrial agudez que se • julgarem prejudicados cem à concessão do registro requerido
Termos as. 651.546 e 651347, de
174-64
P•tnéo - kttes Grfiâas Mil e Um Ltda.
Guanabara

Térmo n.! 651.551, de 17-741 •
Armando Amorim Publicidade
Guanabara- - '

e

17-7-64
Tértno n.° 651.548,
Alexis Pedosseeff
Guanabara
•

Classe 46
Artigos da classe
Classe 33
Sinal de propaganda
Têm» n.°. 651.553, de 17-7-64
Minéraçâo Industrial Rio Preto Ltda.
• Guanabara

Óptica Realenqo
Classe 8
Titulo - de estabelecimento
Têm» n.o 651.549, de 17-7-64
Mexia Pedosseelf
Guanabara

Termo a.' 651.564,. de 17-7-64
- Escola Editos
Guanabara

Indústria Brasileiri

laciilarria Brasileira
.Classe 38
Artigos da classe
Classe 50 .
Artigos da . classe

Termo a.,! 651.557, de 17-7-64 Herga - IndOstrias Qubnicas S. A.
Guanabara

, Térreos as. 651.558- e 551.559, de
17-7-61
lberê de Mattos
Guanabara
Classe 33
Titulo

mdústria Brasileira
Indústria Brasileira
•

Classe 4
Artigos da classe

39-.4'21 3P '1,99 • 199
ouR.L
Anilcolor Prtxlutos Químicos Ltda.
" Guanabara

Temo n.* 651.565, de 17-7-64
Perfumaria Snissa Comércio e Indostri
Ltda.
Rio de Janeiro

Glasse I
Artigos da classe
Classe 16
' Artigos da classe
Termo n.• 651.561, 'de 17-7,64
S. A. Melgaço
Guanabara

SYNVAL
INPCSTRIA BRASILEIRA

Indústria Brasileira
Classe 8
Artigos da claAse
Tértno n.° 651.550, de 17-7-64
Armando Amoritn Publicidade
Guanãara
Armando Amorirn Publicidade
Pensando Nos Seus
Problemàs de Vendas/

'Prase Classe
33
de propaganda
Termo n.• 651.552, de 17-7-64
• gineração Industrial Rio -Preto Ltda.
Guanabara

• Classe
In . ign t a convrcial

Classe 36
Artigos de vestuárioi
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, a;parcatas. anáguas, blusas.
botas, botinas. blusões, boinas. babodouro', -bonés, capacetes, cartolas. cara.
ouças, calaça°. coletes, capas. 'citadas
cachecol& calçados, chapéu', dato.
cintas, combinações. carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças, calções. cal.
ças, camisas. camisolas camisetas.
cuecas. 'ceroulas. colarinho& cueiros.
saias. casacos, chinelos, dominós. *chernes fantasias fardas para militares. Cotentais. fraldas. galocha*, gravata*. gore
tos. logos de !ingeris. jaquetas. laquós.
luvas, ligas, lenços, manta& meia&
maiôs. mantas, mandrião, mandhas, paletós. palas. ()entoar, pulover. pelerina*.
penosas, ponches, polaina& pijamas.' pn.
abar, perneiras, guisamos. regalai.
robe de chambre, roupa°, sobretudos:
suspensório*. salda* de banho, sandáljat.
surtires, aborta sunga*, atolas ou alada.
tuler. toucas. turbantes. ternos. uni.
formes e vestidos •
Telisto n.° 651.563, • de 174-64 •
Conapa — Conservadora Nacional 'de
Portas de Aço Ltda.
Guanabara
Para dzstragu0:

Indústria Brasilelt.L
Classe 4
Artigos da classe
Termo n.° 651.555, de 17.7-64
Anficolor Produtos Quimicos.Ltda..
Guanabara

Indústria Brasileira!,

Classe 4
Artigos da classe
num. a.° 651.556, de 17-7-64
Transportes Bandeira-Rio Ltda.
•
Guanabara .

Classe 33
tnsignia comercial.

Cias*
"
:Portas de aça

Classe 48
, Sabonetes Perfumado'
Termo n.° 651.566, de 17444
S. H. _Sistemas Hidráulico" do Brad
Ltda.
Sâo Paulo

S. H.. Sistemas Hidráulicos
do Brasil Ltda.
Nome comercial
Térmos na. 651.567 e 651.568, de
17-7-64
S. H. Sistemas Hidráulicos' do Bras
Lida,
Sã( Patdo

S H»
Indúltria Brasileira
Classe 6
Para distinguir: alavancas ates.. —.
brifIcadores, alavancas pau ~pender
veiculas, batedeiras, bielas bundão&
blocos de motor. bronzinas blocos, barras, bombas .runidores para cereais. bis.
toneirae, bota de carburador, breques.
bombas 2ddráulicas, cruzetas. cilindros,
câmbios, 'cabeçotes, carta de «abres- cariar de motoe, comutadores,
cubos de placas de embreagem, culatras de cilindro do motor, calaras

á
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jubrificação, coras', caldeires, thape $ corrediço& para veiculo& direção, de*
protetora de embreagem, caldeires a gadelraa, estribos, escadas rolantes, ele.
vapor para fins agrícolas.- coletora* de 'mimei para passageira e para cerga,
arranco, carburadores, correntes de dia- engates para carros, eixos de .diredio.
tibuição, caixas de cambio, caixa de belos, fronteiras para veiculo*. guidão
movimento central, colares de esferas loca «'vai.. lancho& motociclos, amiais
para direção e movimento central. cap- motocicletas, arotocargaa. moto furgões
adores de chamas. cubos motares.sele- Mattbytkla, navios, ónibus. pra-choques
tivos para . veículos de tração Tr.-7- quis, partoiamas. para-brisas, pedais, pante**
tro caldas, dínamos,. diferencial. disposieivo de ignição elétrica, dragas desnatadeiras, desintegradeiras, descascadeiras.
descascador, distribuidores de gasolina.
espuladeiras, eixos. trisbréagcrai, engraxadores, engenho* 'de cana, espremedores. engrenagens. exaustores pura forjas. ,kvadores, esmeris, espulas. folea-de
loja, /rezas, fusos, furadeiras, forjas.
freios tornos. freios =maléficos guilhotinas, guindastes. geradores, gazeie
ficadores. guinchos, gr:arenas. gatilho
de partida do funcionamento de erigre-'
nagens-de velocidade do veiculo, inje-

rezo '
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651,570, de 17-744

Last Hollandes
São Paulo

fiRonnorm?

.Indústria Brisilétra'

roda para bicicletas. ralos para bicicic
tas, reboques. radiadores para veículos.
Cama 1
rodas para veiculo& selins, tricicles, tirantes para veicsilos vagões, velocipe. Absorventes. acetona, ácidos, acetato&
de', varetas de .controke da'afogador e agentes quimicoa para o tratamento e
acelerador, tróleis. troleibus, varaes de loraçilo de fibras, tecidos. couros e ee,
lulose: água raz„ álcool, albumina, ani-,
carros. toletes para carros
linaa, alumen, alvaiade, alvejantes inTétano a.• 651.569, de 17-7-61
dustriais, alumiais, em pó amonlaco,
anti-incrustantes, catt-oxidantes. antiKari Hollander
oxidantes, anti-corãssivos, anti-detonaa.
São Pala
te& azotatos, agua acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
tine industriais, amônia; banhostores de carburadores. injetores, juntas
galvanização, benzina; benzol. betumes.
Universais, iiiminadores, lubrificadorea.
bicarbonatos de sódio. de potássio; cal
máquinas =assadeiras. máquinas de
virgem, carvões, carbonatos,. catalisai.
abrir chavetas. Máquinas aftadoras de
Indústria
Brasileira
•
dores, celulose, chapas fotográficas,
ferramentas, .rnáctirinas de .arqueação e
composições extintores de incêndio. cloembaragens de volumes, máquinas para.
r
ro, corrosivos, ,cromato.s, ceeantes, creo•
Classe
ajustar. máquinas de furar, máquinas de Para distinguir: substancias quitnicas, sotas; descordaras, deijnerustivitas,
atarrachar. máquinas batedeiras, moto- usadas; em 'geral nas indústrias, anilm,3,
solventes; emulsões fotográllea, miro.
res.. máquinas de costura, máquinas para absorventes, alcatrão, água raz,
ire, éter, esmaltes estereato.; !enol, filconstruções e conservação de estiadas.
eu p6., alvaiade, .amua antide- mes sensibilizados para fotografias,
máquinas de corte de madeira. cáqui- alumiado
tonante& autt-incru.staptes e deslacras-, xadores, tomo', fustatos índia/ criais, fósmas classificadoras, máquinas compres- tante&
para caldeiras, arsênico, aceto- foros industriais fluo «os; galvanizad9toras. máquinas desempalhadoras, má.; na acetato
de chumbo, acetato de
quinas emilhadeiras. máquinas ensaca- cobre, acetato de amônio, acetato de res. gelatina para fotografias e Pintara,
giz, glicerina; bldratos. hidrosulfiton
deiras. máquinas para extração de óleos,
máquinas de fabricar papel, maquinas potássio, acetato de zinco', ácido bórico unpermeabilizantes. Iodaram; lacas;
•para. Fabricai telas de arame. máquinas ácido oxalico, ácido nitrico. acido fé. massas para pintura, magnitaio, metácido, cieiro, ácido sa/icilicia, áci- curto; nitratos, neutralizadores, nitrocede imprassão. .máquinas insultadoras. do benzóko..acto),
água oxigenada. al- lulose; óxidos, oxidantes, óleos 'para
máquinas boxadoras. máquinas ik lixar.
macacos. mancais, madeiras. martelos bagina. albunrinato de ferro, argirol, pintura. óleo de linhaça; produtos quiarseniato. de ferro, arseniato de potás- micos para impressão, potassa indusItleeálliCVS, moinhos .para cereais, Máquinas de lavar vasilhames. máquinas sio. as- enlato de sódio: antimónio me- alai. papéis emulsionáveis para a fo$ara tabricaeao de bebidas. oreearocas; tállco; amoníaco liquido. *renal, aristat tografia, papéis de turneml, papéis bemandris. mecanismos *apulai( nado, do acetalillda,. "bálsamo 'de peru,' bi-cloreto tiográftcos e bakocopistas, .peliculas
sensiveis..papéis para ;ciografia e anádiferencial. máquinas para aralhatia. má- de mercúrio; birloreto de •mercúrio.
quina para moldagem. máquinas • para fosfato de. cálcio, bicarbonato ,de, sódio, lises de laboratório, pigmentos, potassa.
alba.
•
boricia&
borato
de
sódio,
bolus,
panificaçao. máquinas para olaria, mápós metálicos para a composição de
quinas operatrizes. máquinas . pulveriza- benzonattob benzoato de mercúrio, bis- •tintas,, preparações para fotografias,
doras. máquinas de polir, máquinas de turnme. bicarbonato de potássio. 'breu produtos para niquelar, p:stear e croOnsquear. máquinas rotativas paar usinar FF. cala sintética, composições
mar. produtos para diluir tintas phossia
ferro, aço e bronze, máquinas para ro- cas Militadas pelas indústrias, testeis e to: reativcia, removedores, reveladoreN
pelos
cortumes,
corantes,
minerais
para
tular. máquinas de serrar. =v ilas de
sabão neutro, sais, secantes
arrolhar e tampar Vasilhames, máquinas uso na indústria, creosoto para uso
silicatos, soda caustica, soluções Mdpara terraplenagem„ máquinas para Pi- Indústrias, calcina, cal virgem, carbo- micas de uso -industrial, solventes, sulcotagem. maquinas de coagir. máquinas nato de 'ferro, carbonato. de magnésio. fatos:. tintas em pó, liquidas, sólidas
- de ordenli ar. máquinas de tosquiar, mio carbonato de • sódio, carvão vegetal ou pastosas para madeira, ferro,. parequinas • para beneficiar cate .e arroz, em pê, carvão ativo, caseinaio de sódio des, contruçõe& decorações, couros, temoinhos para café. Máquinas pára pre• Carvão animal. cianureto "de mercitio, -ciclos.fibras. celulose, barcos e vilparar adabos. máquinas., de Isacr ma- citrato, de calcina. citrato , 'de ferro,
ce!o
s.
talco industrial, thiner.
carrão, ordenhadores, pinhões. pistões. citrato de. 'prata, Citrato. de potássio,
polarizes, prensas. -Punções. plainas, pla- doreto de amônia, 'cloreto de cal. clo- • Termo ri.' 65/ .571. de . 37-7-1964
cas para tornos,- prensas hidráulica', reto de alicio, cloreto de magnésio, Companria. Nitro química -Brasileira
platinados. pedais de alavancas, polias, 'cloreto de, sódio. cloreto de 'potássa.
São Paulo
placas de venficaçao para hélices da colargol. • ar:dello elástléo, cremor de
avião, rodas para veiculos, toletes. te.: tártaro, cuprol. citrato de, ferro. citrato
tentores. ' redutores, reguladórea.' rola. de quinina citrato de ferro verde, carPRORROSAÇÃO
- mentos, serras, serras mecânicas, supor. bonato de . amado.- cloreto de
te equilibrado para hélices. teares tur- carbonato de potássio, carbonato de
binas, torcedeiras. tesoura& tesouras manganês, dermatel, desengraxantes
mecanicas, tornos. tornos revólveres. para rdquelação. desoxidantes para MeIndustria !Brasileiratupias. tirantes. transportadoras, tacho' tais. deáincrustantes para máquinas. ensõfre
em
pá,
estearato
de
alumiai:).
de válvulas. terminal trinche de.otor
Classe 28
de Partida, terminal da Ancora do eixo essências de gomenol, essência de eu'do bendiz. viratbrequins, ventoinhas, calipto, emolientes,, para remoção . de •Artefatos de substànzias astimais e
vegetais imo incluídos noutras
válvulas, ventilacbarei para entornáveis tintas aplicadas. eatulslotimstes 'para
&saca.
a
produtos wilátticos, esmaltes, eter. tern(do -motor)
forma fosfato de 'ferro fosfate
Tèrmo
m
o
Classe 21
651.572, de 14-7-1964
de tricáltio.- fosfato, & potássio. brifato
Para distinguir: Veicula e ave s partes. de sódio, • fosfato de amainas, fluidos
Indústrias Brasileira de aldeias
"Goricke" S.A.
Integrantes: Aros para bibicletas, auto para freios, Ocarinas. Ocirofosfato de

potássio, - glicerofcalato de magnéain
glicerolosfato de , sódio e cálcio. Oco!.
Oleosa gomdloas, hidrato& bidrossul
fitos, bennitor. hemoglobina -em pó.
hipotáulfitos de,..,s6dio, iodo metálico.
kriureto de. chumbo, iodureto .de arsênico. lodnreto de prata, lodurato de enatara, .teitiot,:lodimeto • de Pedásaidc_int•

cidires para velados. echos de velados pesOleahillssusta‘ lactokotato de;
• earrtatios para. mitagoss
escreva an0/11.1,N /4090ci1ela,la40112Be

Geitioi Fulge Vila b Gisrai
Classe 43

Gudraildi refrigerante f bebida sem
álcool)

-Dermo n.o 651.574, de 17-7.1964
Modas No-Sag S.A.
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 21
Assentos e encostos paar velculos
Motorizados Mi não

Tênis° rt.° 651.575, de 17-7-1964
Relojoaria Ipanema Ltda.
São Pau.o

035.
Nf>
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,e35
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d•
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Ciam 13

Abotoado:eis de sapatos de metais preciosos, semi-preciosos è imitações, abraCadeiras de metais preciosos, semi-preciosos e sua imitação para calças. Adereços de metais preciosos, adereços de .
diamantes. adõrnoa.de metais preciosos,
alfinetes de adereços ale platina, ala.
vanca de alfinetes de- metais preciosos,
alfinetes de adereços, ele casquinha, de
plaquê de ou-0NA, aliança, aparelhos
para lavatórios da metais preciosos,
semi-preciosos e imitações, arame de
ouro, argolas de metais preciosos ; semipreciosos e imitações, assentos para
Prata • ed metal Precioso, send-precioso
e imitações, baixelas de Metais preciosos, semi-racionas e' imitações, balangarsdans, bandeas de metais p:eciosos e
tações, berloques,. bijouterias, borlas de
ouropel, borlas de' prata para espada',
botões - de metais preciosos, 'brincos de
orelhas brilhantes.' broches, bules' de
metais preciosos, Semi-preciosos e imitações. .cabos de Metais preciosos, semipredo.sos e imitações para guarda-sol.
cachepos de metais preciosos, caixinhas
de 161as, dke metais preciosos, carteiras •
de metais - preciosos, semi-preciosos e .•
IndtaçOes, castiçais pa.ss bengalas de
_aetaia npreciosos,, semi-preciosos e imiIndústria Brasileira . taeões,
castões' Para -guarda-chuva de
metais Preciosos, semi-preciosos e
Classe 21
tu8s4, cinzelem; colares, c&he z
São Paulo •
Plasietas • .suas parte& integrastes metida :preciosos, é4aL. de metick ivte-

IR o,

móveis, auto-caminhões, aviões, amor tecedores. alavancas de cambio, braços
breques, braços para veiculeis. Neide
tas. carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,. carros ambulantes. caminho.:
carros, tratores. carros-berço', carrostanque', carroadrrigadores. carros, coo
roça& carocerias„ ~sai& chapas de-

-o. a.° 851.573, de 17-74964
Têrm
Visa Indústria e Comércio
&dedada Anônima
Bahia -

bata

E

r Ouarta-felri 28'

"TDTARIO . OFICIAL '(Seção

ciosos, ' emblemas de alfinetes para ao.

dedada, engates de gilas, esmeraldas la-

pidadas, eapevitadeiras de metais preciosos, -esporas de metais preciosos,
Paras de metais Faciosos, egtatu2tas
de metais preciosos, estribos de casquinha, filigrama, fio de metais ramelosos, galão de ouro, guarnições de
metais preciosom, -imitações de metal
precioso, incensário de metais preciosos,
Jarro de metais preciosos, jóias falsas de
borracha dura de guta percha, Jóias de
insígnia de lapia laztde, de luto, de
marcacite, de marfim, de moedas, pérolas de plaquê e de parta, lantejolas de
metais preciosos, semi-p:eciosos, orlas

de prata, pás de metais preciosos, palitos de ouro, paratuson de prata, pe-

Tênis° n.9 651.378, de 17-7-1961
Maeodoro D. PCI11141
Minas Gerais

.

• Classe 41

"NIILVANIA*
IND. BRASILEIRA

cereais, cominho, creme de leite, cremes
ai:mentidos croquetes, compotas, cap.
gica.. coalhada, castanha, cebola, emamentos para alimentos. odorantes.
Ciasse .16
chouriços, dend& doces, doces de fru.
tas. esp inatre,'essênciaa aljnientares, em- Parectliatinguir: Preparados para lleiPos
panas, ervilhas, enzima, extrato de, to- os sabões (não perfumados) e deter.

mate, farinhas alimenticias, blau, féculas, flocos, _tareio, fermentos: feijão,
figos. frios, trutas secas naturais e Crtat
ta'izadas; gricose, goma de mascar, gor.
duras, grânulos. grão de bico. gelatina
goiabada, geléias. herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leke
condensado, leite em p6 legumes em

cotserva, lentilhas, linguiça, muro, mas
sa g alimenticias, marisco., manteiga
margarina, marmelada. macarrão, Mel
Ia de tomate, mel e melado. mate, mas-

Classe 8
Discos gravados
Clame 8
Discos gravados

D' ORO

1964 4307

jELVA4UÂ

PRORROGACÃO...

Indstria Brasileira

- São Paulo

Novembro de

reflito tic 651388. de 17-7-1961
pões, piam prlinti pimenta, pós para
Comercial Ta:vaqua Ltda..
pudim. .pickles, peixes presuntos, par
Guanabara
'1 téa, petit-pois. astilhas. Pizza& Pudialll
queijos, rações balanceadas para ants
mais requeijões, sal, saga, sardinha,'
isimuithes, saistchaa, salames, sopas ene
latadas, sorvetes, sucos de tomates e 44
.1
fumai torraoas, ta p ioca, tâmaras, tal%
Classe 41
cru, tremoços. tortas, tortas Para aias
Alcachofras, aletria, alho, aspargo&
mento de animais e aves, torreei,
açúcar, alimentos paar animais. amido.
toucinho e vinagre
.•
arréodoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs. azeite azeiTêm° n.• 651.590, de 17-7-1964
tonas, banha, bacalhau, batatas, balais J. Bergamasco e Trautwein Ltda.
biscoitos, bombons bolachas, baunilha.
Paraná
caie em pó e em grão, camarão, canela.
em pau e em pó. cacau, carnes. chá
caramelos, chocolates. confeitos: cravo.

Titulo de Estabeledmenot
nas de urro, pinças de metali preciosos.
ponteiros de relogios, porta-frios, porta- Tèrmoi as. 651.582 e 651.583, de
lapis, pratos, puseiras, puxadores qua17-7-1984
&os redgiosos de metais preciosos,
Arthur Montenegro
rapé, • serviça de chá, café de .metah
Guanabara
preciosos, siberitas laplaUdas, sopeiras
de metal preciosos, talheres de metais
• preciosos, tenazes de metais reciosos,
tornIqueres para bolsai, turíbulo', humanizas e vsaso da metais preciosos,
temi-predosos e. imitações

animo n.° 651.576, de 17-7-1964
H. Bastos & Filhos

•

gentest. solventes para limpeza a seca
e removedwes de manchas; solventes
para desengordurai e limpar maquinal+
na e equipamento elétrico e industriam
agentes para desengordurar metig suba.
tandaa, qu.nneas para remover poeira,
graxa, tinta, teriugem e escamas; Nen.
tes para remover nódoas; agentes para
lavagem e siveomento, e, outras suba.
saneias para uso em lavandaria;
radas para polir. estragar • abrasivo"
reuno 12.0 651.595, de 17-7-1964
(Prorrogação)
Fagain S.A. Inastrias Reunidas
Guanabara
•

sas para mingaus. tuolhOs, moluscos
twatarda, mortadela,. nós moscada, noTérino n.° 651.584, de 17-7-1964
ze.à. óleos comestiveix ostras, ova*.
Indústria de Baterias S.A. pára, piaos. priines, pimenta, pós paka
Nirnex
Guanabara.
•
pudins. pickles, peixes, presuntos. paClasse 36
tês, petit-pois., astilhas. pizzas. Ambas;
'1:Soutiens
qatilos, rações balanceadas para GniTérmo n. • 651.577, de 17-7-1964
Man. requeijões, sal, saga, sardinhas
sencuiches, salsichas salame& sopita enBrasitálla — Comércio t Indústria de
INDDSTRIA BRASILEMA
Calçados Ltda.
iradas, sorverei. sucos de tomates e
C.sse It/
•
frnms; torradas. tapioca. tâmaras, talha, Ataduras, gazeai e algodões medicinai
rim tremoços, tortas, tortas para .ah.
•
Chisne
'
Têrmo a.° 651.591, de 174-1984
atento de animais e aves.. torrões, •
Ainuauladores elétriemt e baterias
Boutique 13:cluino Ltda,
toucinho e vinagre

[Indústria Bras11r4

NIMEX

w Beduíno »

Têrmo n.• 651.585. de 17-7-1964
hamar Munis
Guanabara

:COM RODAS
~MA HAASIIMA
Chiam 32
. Um Jornal Impresso
• Termo n.° 651.5864 de 17-7-1964
Avelino arneiro de Melo e Ary

Classes: 13, 25, 35, 36, 44 e 48
Insignia
Térmo. na. 651.579 a 651.581, de
- 17.7-1954
George Neto Cine Produções Ltda.
Séo Paulo

Classe 8
Instrumentos de precisão, instrumentos
científicos. aparelhos de uso comum.
instrumentos e aparelhai didáticos:
moldes de Mola espécie; acessórios de
*pereiros elétricos (inclusive válvulas,
!limpadas, tomadas, fios, saqueies, etc.:
aparelhos fotográficos, -dnematográ ficas
máquinas falantes, etc.: discos gravados e filmes revelados
1.
Classe 32
Programai radiofônicos peças teatrais
~alatoará ficas e produções
diimantográlleas

Clame 50
.Artione de dane

LEE

ANGOL"
f
IND. BRASILEIRA
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar. alimentos cvar atittnats. amido
stnêndbas. ameixas, amendoim araruta.
arroz, atum, aveia avelãs, azeite. azet
tonas. banha. bacalhau batatas, balas

Guanabara

AÓROPOUS . Indústria e GOilléreg
de Bebidas Ltda.
Classe
Artigos para senhoras, para romena a
carianca:

Térreo a.* 651.592, de 17-7-1964
"Acrópolis" Indústria e Comércio de
Bebidas Ltda.
Rio de Janeira

biscoitos bombons bolachas baunilha
mie em pó e em adio. cantarão, canela
em nau e em ob. cacau. carnes chá

PERSULON

caramelOs, e:acoitares. confeitos, cravo

Nome

Comercial

:emala. cominho. creme de leite. cremes
Teimo, u.0 651.593, ti dt -7- 1961
siintenticioS croquetes, compotas. can.
FarbenfabrIan Bayer
orca 'coalhada, castanha. cebola, condà.
Cluse 36
•
Aktiengesellschaft
Sandálias de borracha, sapatos,- chine- mentos. para alimentos, colOMPOic0
dendê doces. doces de fru,
Alemanha
los. melas, .calças, galochas, mauari, Pchouriças.
echarpes, puloveres gravatas suspensó- ás. es pinafre. maneias alimentares. em
rios soutiens, vestidos, toucas, capas, nadas, ervi lhas. crismas extrato de to
mate, farinhas alimentiems, lavas. fé
lenços e chinelos de borracha
cuias. floco( farelo fumemos. feitas
figos, frimt, trutas acne =Main e Cri,
Térato n.c 651.587, de 17-7-1964
1.1asse 2
balizadas: g ricote---g oma de 4~Ci! m.
1osé Valentia 8 Cia. Ltda.
duras. amontoa grão de bico. 8401911 Preparadoe para exterminar animais
Guanabara

INDOSTRIA BRASILEIRA

Sanck.usw

•-•

Ferreira. Gonçalves:
Guanabara
.

-

Térino a.° 651.589, de 17-7-1964
Francisco Rebolio Box
•
São Pauto

••

TANTIZON

[pRot/RoGAM,,
•. à
irfl TU00, ~outra
TUDO TM SiA

•Qualkee á n 1 40 ,
: • ;• Eapreiallie lp•

goiabada. geléias. herva doca. berea
mate.' horta/içai. lagostas. lingrma leite
candensado. leite em p6. legumes em
conserva. lentilhas. linguiça. louro. mas.
sns alimenticias. mariscos 4iniinteip
margarina, marmelada, aueerren -meg
sa de tomate, mel e melado, mate. mas
sai.- para; Mingaus, 'molhos. " cobaios,
Mostardat mortadela. -nós coam& Po.
2411$ , ideee. keomeselPela, oetraitJ.,

plantas daninhas

Térreo n.0 651.596, de 17-7-64
Ciosas -rio Pano 5. A.
, Guanabara

.'CU %/41 .)4
etidad
's

4Nome i éteneecial a -

•n
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nkouto- Querte-felra 25
651.594, de-tr-7-141.64
Farbeafabriken Bayer
. •
Aktiengesellscha
Alemanha
ti.°

r

Termo n.° 651.607, de 17-7-64
Walter 'Nhã° Tostes
Rio de laneiro
Classe 41

Mercado
Vilar dos Teles Ltda.
Gêneros- alimentícios

•R \N

'Classe 33
Nome comercial

Tarmo n.° 651.610, de 174-64
Eletrônica Paulista Ltda.
• .„ Classe 13
São Paulo
Joalheria e artigos de metais. preciosos.
'semlpreciósoa e suas Imitações, usados
como adorno, (bijouterlas); pedras prePAULISTA
ciosas trabalhadas e suas imitações .
Classe 8
Termo st° 651;604, de 17-7-64
Aparelhos de rádio, aparelhos de 'teleVagara! — Cambio e Turismo Ltda. visão, aparelhos de ar -condicionado.
.
Sào
lampadas, válvulas, transformadores,resistências, bobinas, condensadores,
fios, tomadas, soquetes, plugs, _chaves
s.
- elétricas, interruptores
Termo n.o' 651.611, de 12444
• Run Samuel
-.Saci Paulo

BIIBIDAS 7.4660" indústria 'basileira

Indústria i3ragibArdi

•

SIDOSTRIA BRASILEIRA
1

4,

;

í

•
1."0

1t,'

Clame 42
Para distinguir: -Aguardentes, aperiti•
vos, anis, bitter, brandy._ conhaque, cervejas fernet, genebra, gin. kumel. Ocores. néctar. punch, pimpermint, rhum.
sacos de frutas em álcool, : vinho& Verrauth, 'Vinhos espumantes; vinhos quiwhislcy
'
' Termo- n.o 651..612, de-17;7-64
Distribuidora de Bebida:: Pereira $
Ltda. •
' São. Pnalo-

A

a 11/

•

•

1 •

•
• ,

Classe 5O
Impressos da requerepte, seus papéis de
notas, faturas, duplicatas, recibos" cheques, memoraedus, cartões comerciais e
de visitas
....•n•••n••••1n••n•n
Têmio n.o 651.614, de 17-7-1964 -

• Termo n.° 651.6t5, de '17-7-1964
Joalheria Seinert Ltd*
São Paulo
,

SEINERT
indístria
. Classe 13
Abotuaduras paia punhos, • aguas aus•
rinha' lapidada& alftnetes para adorou)' •
vestuários; de metal precknick, gel
'
precioso ou suas imitações, anéis
adorno, balangandans. berloques, tolero*
coa,' broches, colares, contas- de metida
ou pedras reciosas ou semi-reciosas
'suas :imitações, Usadas como •adortioa
ou rui confecção. de bijoutertas, corrastai de. uso Individual ara adorno, dias
amantes lapidados, esmeraldas la,idadas,
Medalhas com sar.to. pulseiras. 'baliras
lapiada& topázios" lapidados, turmalinag
lapidadas e turquesas laPidadas

*

TerrnO n.0..651.616, de 17-744
joias Seinen Ltda.
"
. São Paulo
JÓIAS

táztater tamiTmia

Nome comercial
Tarmo a.• 651.617, de 17-7,1964
(Prorrogação) - • The. Ring, Inc.
Estados Unidos da América

PRORROGAÇA-0

•PEREIRA
•
indetstria brasileira

VIA GERAL

,4,1iPat •

:•• n

Ç,0

A,.

Taram is.*-.651.599, de 17-7-64
Ary 'Garcia Martins
Guanabara
•

Classe36 'F ., .
Pare distinguir: Artigos de vestairios
e roupas feitas em geraht jkgastillios
aventais. alparcatas anáguas. blusas.
batia. botam& blusões; boinas, baba-

VERTI=

Classe 43
Refrescos e caldo de trutas
Termo n.o 651.609, de 17,744
Francisco Borges Espindola Junior,,
Classe 41
Ria de janeiro
- Macairão, massas alimenticias.e farinha de trigo •

Cate Castelã

- Classe 3
Um produto farmacêutico Indicado ao
tratamento da tuberculose
Teimo n.li 651.601; de .17-7-64
, CLusest 33 e 50
Original — Indústria e Comércio de
Sinal de propaganda —
Roupas S. A
Para distinguir: os itOressos em geral
nuanabstra
da requerente, aplicados no ramo de
turista.° e camblo •
Termo mo 651.605, 17-744
Viagens/ — Cambio e Turismo Ltda.
_
São ,Pauip•

; a-"

Bio Caldo Ltda..

e

Classe 48
41114s:ia
Termo n.o 651.600. de 17-7-64
Pedro Breves 6 Cia.
•
Guanabara

,

Tânto a! 651.608, de. 17-7-64
ato Pinto de Brito •
Anmlu
'Rio de Janeiro._

cto.942(ut

r•

i

• velas' temei. gea
gin, humel,
''" res, nectar. punc4 pimpermint, rhum,
sucos de fruiu ean álcool, vinhos. ver- 1
math, . vinhos espumantes, vinhos gutnados- whisky
•
Fornecedorz
:Termo n.o 651 1;613, de 17-74964
Liinitada
Vilar dos Teles Ltda. VeCtici - gapreendimento
ImobIliar'
São Paulo
Nome comerciai
ri kb 61.606,
GirCaldO 'Duarte'. Yoitea
:Rio de lei:eiró •

douras, boné& caPacetes...agolis,'cara•
Suitaz. ' eltiaçãO, &tete& capas. cheio.,
•
Cachecol& calçados. _ chapéus, _cinto&
cintas, combinações. carpinhos. calças
de senhoras e de crie.nças, calções, calçai. camisas, camisolas, camisetas,
aiecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
ORORROGAOG
saias. casacos, chinelos. dominés, echai:
pew fantasias, tardas para militares, colegial,
fraldas, galochas, gravatai, gor.
4.1L'4
roa, jogos de angarie,' laqueias, (aguei"
luvas, ligas, lenços, mantéis, meias,
lhaUt ria 3iveilai-tisati maiôs mantas. •arandrião, mantlhis, paletós, palas. penhOar, pulover. pelerinat,
paugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
Classe 2
abas, perneiras, quicam:os, regalos,
Preparados para exterminar animais e robe de chambre, roupas', Sobretudos
suspensórios. saidas cie. banho. sandálias,.
. Plantas daninhas
meteres, shârts. sungas, atolas ou slacks.
Tareio n.° 651.597, 1e 17-7-44
tuier, toucas, turbantes, ternos, uni
Casas -do Pano S. 'A
• : formes e vestidos
GuanàbarP
Têm° 11-.9 651.602, de .7-7-64
Original —...Indústria
Cesnércíci
Roupas S. A.
Guanabe
_,
• Classe -23
Tecidos em geral .
ORIGINAL Indústtla
Termo n.o 651.598, toe 17-744
. e Comércio Rdupas S. m.
Cia. Ltda.
Oevraldo Nozella
Minas (eits
Nome comerciai
Têmio n.o 651.603,. de 17-7-64
Distribuidora de Bijouterias Cristina
Ltda. ,
Guanabara
Classe 41
Café, torrado e moído
11110

Novembro de 1964

1- Classe 42
,
aparaiPara . distinguir: Aguardentes
vos. anis.. Miar, brandy, conhaque, CuVejas temei,
genebra. gira.
. , . Icinnet Uca'
. . . - •
•

,Classe 32
Revistas,- 'jornais
•publicações,
• •
per16dtrz.s'
, ,
I

• • I.

Wartiaelra 25
j

(

Térmo 8.13 651.611. 4. 17-744

, Cerfepe S. A. — Administradora e

Partidpadora
Miau Gerais

.

a f •

• -; •

t
...

MARIO OFICIAL (Seçko Ill)

noa n.* 651.622, de. 17-744
• (Prorrogação)
Shervoln-Williams do Brasa IL A.
Matas e Vernizes
sao Panlo

NovaSbro de 1964,4309.
• -ta tomadas. transformadores. válvula

Termos lki. 01.626 a 651.01, de
dio,
parti
rá válvdaa para aparelhos da
17-744
tebaida. ventiladores a voltirnetros
Indústrias
ilcialárgicas
—
Maveroy .
-S. A..
•
Téimo n..0 651.629, de 17-7-64
Litobrás Gráfica Editora Ltda.
P/m. de Janeiro.
São Pau'o

PRORROGAÇÃO

2Z0Bigá CcitiPICa SDITOIRA 1L1lAt
Nome -comerzial
Termo o* 651.630. de 17-7.M
Litobrás Gráfica Editora . "lia.

•••

Clame 33
grokelnisboçao, partidpaçá-, e Presilidõ
de serviços
11
651.619, le 17-744
Tênmo
Carkpe S. A. — Administradora e
Partidpadoos
Minas Gerais

Odeie S/A. Achriliiistradoía"
o Particlpadora
Nome cornernal
Termo ti" 651.620, de 17-7-64
(Prorrogação)
Opoterápica Nespa S. A.
•
São Paulo

PrIORROWIto •
CONPLEXO-Asui
Nein
trl a Ornei /dm,
Caiu 3
alma especialidade broa:acida hidrolisado de protelas para uso oral e
Injetável

Ténno n.° 651.621, de 17-741
(Prorrogaçáo)
•
Sherwin-Williams do Brasil S. A..
Tintas e Vernizei
São Pauto, •
•

PRORROGAÇÃO

ULTRALUX
Clamei
Tintas e vernizes
Termo o.* 651.623. dr 17-7-64
Cotonifir da Torpe e. A.
Pernambuco

.PFZIRROGAÇÃO

refieuatn. 9Pet9

Era;

Classe 23
'Para alstincrair; Tecidos cid geral. a saber: brocados. casimiras gaze de algo.
dão em pecas. pano couro. tecidos piasticos em peças, tee dos de algodão, de
lã, de linho de cánhamo. de )uta. :Ma
natural ou ralou, tecidos de elásticos.

de vidro. de .11100" tule

São Panio

• LITOBRU
Induz tr ia Brasileirà,

Classe 1 Tintas e vernizes .
Termo a.° 651.624, de 17-744
Heublein, Inc.
Estados Unidos' da América

VODKATINI

f"

cause 6

Alavancas de cambio. atternadores.
anda de segmento, amassadeiras, atle-

tas, bombas hidraulleas, bombas centrifugas, bombas rotativas., bombas a Platão, bombas de combustíveis para motores. bielas, bronzinas, burrinbos, com'Classe 42
pressorea, cilindros. cruzetas, ' cambio,
' Bebidas alcoólicas
cabeçotes, cubos, caldeiras, dinamos,
dragas, magrenagena, eixos, esmeris,
Termo n.• 651.625, de 17-7-64
exaustores, engenho de cana, espremeSherwin-Williacus do Brasil S. A.
deitas, -espuladeir" eixos de direção,
Tintas *Vernizes
,
'rezas, fornos,. guindastes, geradores,
•
São Paulo
guilhotinas, lançadeiras, máquina fura-'
cidra, máquinas de costura, máquinas
para pujar roupas, máquinas- para lavar roupas, 'colores, macacos, mancais,
máquinas amassadziras, má quinas n113.
turadora. Máquina distribuidora, máquina compressora, máquina. para cortar
madeira, máquina ensacados, máquina
brunidora, máquina classificadora, má
moinhos para cereais, máquina de abrir
Classe , 16
chavetas, martelei" máquina para serPara distinguir: Materiais para constru- rar. máquina &fiadora para terraMentaa
;ata decorações: Argamassas, argila. de corte, máquinas operatrizes de preareia. azulejos. gatentes. balaustres. blo- cisão, máquina para indústria de tecidos
cos de cimento. hiatos para pavimenta- e malharia,, maquina para tapeçarias,
çao. calhas. cimento. cal. cré. chapas madeira*, máquinas urdideira*, máquiumbu" .•eaffiros, caixilhos; cubra" nas de rosquear, pinhões, prencimos para coberturas, calvas agua. sas, polarizes. plainas de mesa, raleies.
Zazas para coberturas, camas diatul. retentores, retificas.. transinittes,-.turcaixas de descarga para editos, edificabina& tesouras macánicas, torno revolçfba prenioldadas. estugue, emulsoo
base asfáltico. estaca&-esquadrias, estru- ver, torno zuca:rico, tesoura rotativa,
tura, metálicas para construções, lame- torcedeiras, volantes para máquinas de
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas costura, valvulas, Velas para motores:
de laudo, lages, bgeotns, material iso- ventiladores, virabrequins, -ventoinhas,
valvulas para motores
lante contra frio e calor, manilhas, masClasse .8
sas para revestimentos de paredes, maPara
distinguir:
Acendedores elétricos.
deiras para construções. mosaicos, produros de base as taltico, produtos , para alarmas elétrico*, alto-Ia/antes, limpetornar impermeabilizantes as argamas- riMetrOS, amplificadores para rádios,
sas de cimento e -cal, hidráulica., pedra- aparelhos de iluminação, aparelhos de
galho, produto* betunanoso&vmpermea- televisão, aparelhos de ventilaçao para
bilizantea liquidog ou sob outras formas edificios, aparelho, elétricos . pata bapara revestimentos e outros como nas nho, aparelhos cieiro-dinâmico& aspaconstruções, persianas. placas para pa- relhos para barbear, aparelhos para insvimentaçao, aças ornamentais de ci- talações telefõnicas. aparelhos para nomento ou gesso ara tetos e paredes. dular ou tear cabelo& aparelhos Para
papel para forrar casas, massas anti- pasteurização de leite, aparelhos para
rcidoa para U90 nas construções, par- torrar pão, aquecedores elétricos, aspiqueias,. portas, portões, pisos, soleiras. radores de pé, benjamim. bobinas eté.
para portas, tolos tubos de concreto. tricas, caixas de derivação. campairmas
telhas, tacos, tubos de--ventilaçao, tas elétricas, comutadores. condensadnres
guta de drnento, vigas, vigamentos e elétricos. 'conectares, enceradeiras, estufas de aquecimento. estufas para con.
vitt&
sevar alimentos, estufas para secar roupas ferros elétricos de eagusaar e s..‘e
Tértio n.• 651,627, de . 17-7-64
Dr. Alberto Lima de MeettCS COUtiah0 soldar, filtros de_ligua, fogareiro* elétricos, ioga" . %nos, galvaseanetros.
Guanabara
hidrillenetros. indidadores 'automáticos dr
nivel 'de água, ,instrpmentall .
- ( Revista Brasileira;
de enenkialtiétrka. instriameritoa téIefô
nicoa. interruptores. irradiade•Na
de.00,b5-Mgni
Padas, liquidificatbres• manômetros,
crofone& pkk . upá.,1111:as elétricas, re•

32
Utite revista médko cientifica •
•

Ouse

Classe 38
Anu para guardanapos de papel
aglutinadas. álbuns tem branco) álbuna
para retratos e aittagrafoa.' balões (em.
ceio para brinquedos) blocos para
correspondência, blocai; para cálculo*,
blocos para anotado*. bobinas brochoras não impressas, cadernos de escrever. capas par adocurnental, carteiras,
caixas de papellio, cadernetas. nades.
nos, canas de cartão. caixas para pe.
Pelaria. cartões de visitas, cartões co.
marciais. cartões indicas conteti. cato
talim, cadernos de papel melimetrado
. em branco rara desenho, cadernos
eicolares, cartões em branco. cartuchos
de cartolina. capas planográficas, cadernos de lembrança., carretéis de papelão, envelopes envõlucros para cha•
ratos de papel. encadernado de papel
ou papelão, etiquetas, 10158 indicas
falhas de celulose. guardanapos. hvroil
Mio impreasms livros fiscal& livrai de
contabilidade: mata-borrão; ornamental
de papel transparente; pratos, papeisabas, papei* de. estanho e de alumiai°,
papéis sem impressão papéis em branco
para impendo, papeis fantasia, menos
par -Narrar, paredes. papel almaço com

ou sem pauta papel crepou, papel de
seda, papel impermeável, papel em boa
Nina para impressão papel encerada,
Mel higiénico, papel toMenneasel,
para copiar papei para desenhos, •mas
pel para embrulho impermeabilizada
papel mim encadernar, oapel para ma
:sevo. inalei Para icamirnir. Papel Pau
ratara para embrulhos. caoei celofane'
papel celulose. papel de linho, papei
absorvente. papei para embrulhar tad
bloco, papelão, recimentes de med. Mis
tetas de moei rótulos li papel. rolo*
de papel trantparente. sacas de papel,
serpentinas: tubos postais, de carta*,

tubetes, de capei

Termo n.'651.631. de 17-l'.44Bandeirantes g . A. Tubetes,.Espulai
Conicais
São Paulc
44'
•sffisSnionsla 0"..rusas4

AZOO. COgCAZI1

Nome comercial
Virmo r? 651.632, de . 17-7-64
Bandeirantes S .A. Tubetes, Espulas
Conicals
SIO

Paulo

•

•

.2:UNO/AMANTES .
g.ndustrio Bras1.3.94W,,,f.
•q.-

Classe 6
ceptora de rádio, refrigeradores. Mais Omisais, enlutas erocas 'potra adcatime
relógios, recatem, telefones, tennostade fiaçoá e ometagem

-

Nciv;.embro de '1 96* ."
' Termo it.• 651.633, de
Vergueiro, Dias ' ti C. Ltda.
São Paulo
•

TOUCAM.

apdUstria.BrAsileira_
Classe 49
louca para fin,s 4-4?onivos

,

Tèrmo n.' 651.638, e 17-741
Névio Macedo.' • Propaganda Ltda.
Guanabara.

CEGONHA
;NEGOU
Classe ir

Peças teatrais, program:4 •. :e rádio e
Termo n.o 651.634, de 17-74964
de televisão
•
Conternia — Construtora Industrial 'è
•
Termotécnica
Tèrmo n.° 651.639, de 17-7-64
São Paula
Bmpreza •Gerin de Bebidas S. A. _
Guanabara
utsiTERilik-CONATRUTORS. INPUTRIAL
X TERtiOwACCA SIA.

PRORROGAM

_Name' Comercial
Te,'nno n.° 651.635, de 17-7-1964
Tecidos e Confecções 'Hada Ltda.
•
Guanabara •
•
•

TECIDOS E
CONFECÇÕES
NAIFA
\Clases: 23 e 36
Titulo de E,stabelecimento
' Tèxmo ft." 651.636, de 17-74964
Tecidos e Confecções Hada Ltda.
Guanabara

- Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, aná. bitter. brandy, conhaque. cervelas fernet, genebra; gila, kumel. licores, .nectar, punch, pimpennint, rhum.
sucos de frutas em álcool, vinhos. ver-.
Mai, vinhos espumantes., vinhas quinados. whisky •
,
Têxmo n.o 651.640, de 17-744.
Eiripreza Geria de Bebidas S.. A.
Guanabara
-

•RoRROGAÇIG

Ténno .it.• 651.643, - de 17-744
Denise Indústria e Can:greta de Artefatos' de Couro e l'IáStico Ltda.
Guanabara
•
-

Termo a.' -651.648, de 17-7-1964
Pitágoras Sikiedade Técniea da
Engenharia Cavil ' Ltda.São Paulo.

DENISE

PITAG,ORAS:j
Sociedade Técnica
da Reganharia Civil Ltda.)

-

INDUSTRIA BRASILEIRA.

•Classe 35

Cairos e peles preparadas ou não, ca-

rminas, couros, vaquetas, pelicas e
tefatos dos mesmos, Almofadas de :coaaos, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros. , embalagem: de
couro, estojos guarnições de couro pára
automóveis, guarnições para porta-blacoa, malas, maletr.s, porta-notas, portachaves, porta-niqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas. selins, sacos para viagem, sacolas. saltos, solas e solados.
. tirantes para arreios e .Valisça
Ténrna 11.9 651.644, de 17-7-64
'Vicente Augusto de Paiva
Rio Grande do Norte

• CAFÉ SERRANO
,1
Gafe
Tênia) n.° 651.645, dtt 17-764
"Ata" Combustão Técnica 'Ltda.
Rio de •Janetro
-•1.

PRORROGAÇÁO

Nome Comercial
Tétano n.o 651.649, de. 1774964
E. A. Bergs Pabrika Aktiebolag s
Suécia

PRORROGAÇÃO

Classe 10
Pinças, etc.
Termo n.° 651.650, de 17-74964
Salvat Editores S.A.
. Esptanha

U NIC1/ERSITA'S,'

Enciclopedià
IniCiación cultural
Clascse 32

NAIFA

Publicações

INDUSTRIA ' BRAMEM%

• t 1110STMA MIS1LEIR1

Ténno n. 651.651, de 17-74964
, Salvat Editores S.A.
• Esptanha

Classe 36 - •
aventais. alparcatas. -anágua, .olusaa,
• roupas feita* em gerai: isgasalhos.
•
Classe 8
Para distinguir: Artigos de vestuários
Corabustores de óleo piza_ fogões
,
batas. botina& blusões, bomas, baba
•
fornalhas
capacetes, cartolas, cara-dours,bné.
.
ouças, caução, ' coletes, Capas, chales.
Têntas n.• 651.646, de 17741
cachecol*, calçados.' chapéus. dato.
Laboratórios' Organon do Brasil Ltda.
São Paulo
Cintas. canbinações, carpi:abo& calcas
Classe 42 .•
de unharas' e de crianças, calções. calAguardente
de
cana
-de
,sua
indústria
e
ças, camisas, catmisola& camisetas.
, Comércio
cuecas. cero•las colarinhos. cueiros.
Classe 32
PRORROGAÇÃO'
' ,mia& casacos., chlzelos,•dominós, adiarPublicações .
- Térma n, 651.641, de 17-744
pez., fantasias. fardim para militarei; coWalter Soares ItIta.
legiais. fraldas, galocha& gravatas. gor• Tann° a.° 651.652, de' 17.74964
- Guanabara
. fIOs. logo* de !ingeria. Jaqueta, (aguas.
Salvat Editores S .A.
Luvas. ligas. lenços. mantos. meias,
Eaptanha
=Os, mantas, mandriá°, manilhas. paletós, palas, penhoar, puloVer, pelerinas(
• Companhia Paresamiutlas'
peugaa. ponches, polainas. pilama& pu.
Oeganon -do Brasil S. As
ilhoa. perneiras, • uisnonas. regalos.
São -Paulo
robe de chambre. roupão. sobretudos.
suspensórios, saidas de banho. sandálias,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
*reteres, shorts. sungas, atolas ou alada:
CZasse 33'
•
.
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniClasse 3 . Titulo de estabelecimento
formes e vestidos
lia produto fanei:cêntimo indicado no
Usino n.° 651.642, de 17.744
•
Classe 32
tratamento da insuficancia testicular
Termo n.o 651.637, de 17-7-1964
Drogaria Suburbana Itda.
' Publicações
Névio Macedo Propaganda Ltda.
Tétano n.° 651447, de 17-7-1961
Guanabara
Guanabara - •
•
-..Termo n.° 651.653, de 17-74964
•PS:Soaras' — 'Sociedade Técnita
•
• :4:.
Salvat Editores
Engenharia
-Ltda.
Eaptanlia
•
São Paulo
-•

LA VIDA
Enciclopettia
dei mundo viviente-

kenIMI Igen48
1040. .~ 40 .1.11•114.•
é

RIP/
COPACABAN

A CEGONHA
SE DIVERTE
n,

Classe 32 .
Peço .r(4444 , programai',
-de televisão

DROGAR1 A\
'S UBURB A'
•
' • •'
;
-12,taagtes! -3;.• e . e
Título de. estabelecimento

TESTEM

El Mundo
Dela Ciando

vordio 010149
Classe. 53

Sugenharia, se:
.
.

- eSÇYTg9c1r4o0041a,Salvat:
aGta C1Y.DOLatOcI
•

C nseie 32
Publicações

DIÁRIO OFICIAL

Ou art-arfei r á 25
'Tirmo. n.9' 651k4: *de. 174-1964—
.
Salvat Editores S.A
F.aptanha

Colección Museos
MOnumentos
Clascse 32
Publicaçõea
Timo n.0 651.655, de 17.7.1964
C G R —Comerdal Guanabara de
Rolamentos Ltda.
Guanabara

CGR
proostram

BRASILEIRA

"Cla.;se "6

Anéis de esferas para rolamentos. anéis
de óleos, anéis obturadores autohabrifi.
adores, bielas, blocos do motor, cruzetas. cilindros cabeçotes cárter de em.
brfeagezn, cárter de motor, carburadores, colares de esferas para direção e
movimento cen:tai, motores seletivos
para veiculos de tração nas quatro rodas, dínamos, foles de forjas, juntas
universais, macacos, mancais, terminal
arneiro do motor. Soletra. retentores,
reguladores, rolamentos, polias, roloa
toletes, engrenagens e tu:binas
Têrmo a* 651.656, de 17.74964
•Ocian Organização Construtora e
Incorporadora -Andraus Limitada
São Paulo

TêtasO 651:4i; .174-1964
Cidaia Organização Construtora
Incorporadora Andraus Limitada
6na Paulo

Edificin
São Marcos
Têrmo a°. 651.661, de 17.74964
°ciais Organização Construtora e
Incorporadora Andraus Limitada
Suo Paulo

Timo n° 651.667. de 17.7-1964
Estado da Guanabara
Protur Propaganda e Turismo
Limitada

São Matneus
Classe 33
Titulo
Têxmo n• 651.662, de , 1744964
Ocian "Organizaçay 'Construtora 'e •
bscorporadora Andraua Limitada
São Paulo .

Edificio
São Miguel's

tio Fátima

nano 651.653, de 17-7-1964 Maurelin,o PaciSico
Estado da Guanabara'

'Edifício
Santa Thereza
Claás. 33
Titulo
O 651.658, de 174-1964
'l'ê
Ocian Organização Construtora e
Incorporadora Andraus Limitada
São Paulo

Ir •

Edificio
São Camilo
Casse 33
Titulo
— . -Térnio n• 65 i .659. de 17-7-1964
Ociao Orran'r ao C.oriátnnora e
Imo-punida:a ;N. ad rd ua
itada
SN) Pnio

Conjunto
ti Os Sambossas
Casse 33
Titulo
Tértno 651.664. dei '744964
Protur Propaganda e Turise-Limitada
Estado da Guanabara

— 13 — 36 — 40 — 48
Titulo

Tênno n• 651.668. de 17-74964
Estado da Guanabara
Protur Propaganda e Turismo
Limitada

Feira Mundial
da Mulher
Classes: 8 — 13 —

40 — 48

Têrmo n° 651.669, de 17.7.1964
Estado da Guanabara
Protur Propaganda e. Turismo
Limitada

Festival . Internacional

Clasies: — 13 — 36 — 4/0 -.- 48
Titulo •
Tênao n• 651.665, de 17-74964
Estado da Guanabara
th...aar Propaganda e Turismo
Limitada

1 Ciasses: 8 — .13 — 36 — 40 — 41
Titula
...'.
. ;

cont, gotas, celalónietras,
curei" colheres cortantea dntaii abdo•
minais, estiletes, espátulas, hiettumentos •
churgicos para operações, termómetros, .
macas, mama elástica* protetor a para
gelos, pinças anatómicas, pincéis para
garganta, armários . pa.a fina hospitalares, camas, carrinhos pára transportes
de 'doentes, mesas para clinica médica
hospitalar e serra para maquiotomitt

rean Canal"

Têrmo n• 651.671, de 174-1964
Nelson Usarão Prieto
Estado da Guaaabara

FOLISTRADit
-

Classe 50
Parad istinguir: Calendário

..nnnn•nn•111.,

b51.672, de 17.7;1964
'Irmo
Nelson Charão Prieto
Estado da Giranabdra

FOLIBAIRRO
ame 50

Parad tatingu:r: Calendário

Têrmo a° 651.673, de 17.7-1964
Verrerie CrsItallerie d'Arques, G,
Durand 6 Ce.
França

ARCOPAL
Classe 14
Para distinguir: Artigos de vidro e notadamente artigos de :nua e de uso doa 651.674. de 37-74964
William, Harvey 6 Company
Inglaterra
' Prorrogação

da Mulher
Classes: 8 — /3 — 36 — /0 — 48
Titulo
Têrmo n° 651.670, de 17-7-1964,
"Shini" Sociedade Instaladora de Materiais Cirrágicos Nacional e Importa.
•
• •
.
dos Limitada
Estado da 'Guanabara

NIELLANEAR

Feira Intornacional
da Mulher

Fettival Nacional
Edifício
da Mulher
. São Vemente
•
C : 13

Festival Mundial,
da Mulher.
Classes: 8

Edifício Nossa Senhora

Térrno no 651.657, de 17-74964.
Ocian Organização Construtora e
Incorporado:a Andrane Limitada
Sâo Paulo

Feira Nacional
da Mulher
Classes: 8 — 13 — 36 — 40 48
Titulo

Casar 33
• Titulo -

•Clame 33
Titulo

Urino ao 651.666, de 174-1964
Estado da Guanabara
Protu• Propagania e Turismo.
Limitada

Classe 33
Titulo

Edifício

11

NoVemliro lt-fe 1964

(Seção )II)

•

,,
Clask .5
Para :distinguir; Estanho
Taram a 651.675, de 17-74964
Mala Tod Corporation
Ratados Unidos ..da América

indústria Brasileira
Ciam 10 -

Para distinguir: Algodão, agulhas Para
Injeções, aparelhos dep ressão arterial.
aparelhos par massagens, áfaatadorea
abre-boca, abritmt-linguas, aparelhos
para mirdez, ahaixa-linguas. aparelhos
para surdez, afastar MI" gengivas,
agulhas ara. seringas. aacelhos elétro.
dentários, cirúrgicos e eletroallagn6sti.
ais, bolsas ara água quente, huglasi
latia bombas de borracha ara fins cirúrgicos e retétiPOS. iluu+.1aa raspa:da.

Classe 6
Para -distinguir, Ferramentas para poços de óleo e gás, válvulas, válvdas
eSCONTC"ItCh 'válvulas de pt, válvulas de
levantamento de gás, válvulas operadas
a diafrAgma obturadores de empaixate.
bombas de inserção, ancoras, limpadores, guias' para alistes de sucção e dia• pomfivos . • semelhantes, rduladorég a'

-

4-312 Quarta-fekt 25
oaatroiadores de pressão, êmboloa 11vres (embolos e pistões) cronometradores pneumáticos, medidores de °sacio e matoques ou esferas para tubulação.
Termo a° 651 .676, de 17-7-1964
R Jtner Safe Company Limited.
Inglaterra

RiNIVESWAgie

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Tiirmo a° 651.681, de 17 -7- 1964
Glaxo Laboratories, LimIted.
Inglaterra

Classe 3
Pasa distinguir: Antibiótico
Termo n° 651.682, de 17-7-1964
Columbia Broadcasting System, Inc.

MY FAIR LADY

F,

MILLIORG

6

RANALOY
Classe 11
Para distinguir: Fechaduras, pss-tss paar casas fortes. m •tigos de iersalreiros•
ferramentas de tôda espécie, (exceto
quando partes de máquinas), ferrainentaa e cutelaria em gearl. Pequenos artigos de qualquer metal quando 'so de
outras classes

Classe 8
Para distinguir: Cofres, casas fortes, e
portas pa:a casas fortes; instrumentos
4e precisão, instrumentos científicos,
aparelhos de uso comum; Instrumentos
* aparelhos didáticos; moldes de temda
espécie; acessórios de aparelhos elétrisos (inclusive válvulas, lâmpadas, tomadas, fios, soquetes, etc.); aparelhos
çotograticos, cinematográficos. ,máquinas
falantes, etc., discos gravado:: e filmes
revelados
Termo no 651.680, de. 17-7-1964 Feriai' Representações Limitsds
Estado da Guanalssr,.

Termo O 651.6b6, de 17-7.-1964
Wellington 1-ed.osa Monteiro
Ceará

CEPOR AN Armazein Parou

Estados Unidos da América
Classe 11
Para distinguir: Fechaduras, portas paar casas fortes, artigos de serralreiros,
ferramentas de toda 'espécie, (exceto
quando partes de máquinas), ferramenCasse 32
tas e cutelaria em gearl. Pequenos artigos de qualquer metal guando não de Para distinguir: josnais, revistas, e publicações em geral. Álbuns, programas
outras classes
radiofônicos e ds televisão. Peças teaTermo no 651.677, de 37-7-1961
trais e cinematográficas
R atner Safe Company Limited.
Termo no 651.683, de 17-7-1964
Inglaterra
Companhia Vinizola da Madeira,
Classe 8
Limitada
Para distinguir: Cofres, casas torres, e
Prorrogaçaf
portas para casas fortes; instrumentos
Portugal
tie precisão, instrumentos científicos,
assarellios de uso comum; Instrumentos
• aparelhos didáticos; moldes de tôcla
espécie; acessórios de aparelhos elétricoa (inclusive válvulas, lâmpadas, tomadas, fios, soquetes, etc.); aparelhos
Classe 42
katograficos, cinematográficos, maquinas
Para distinguir: Vinhos"
falantes, etc., discos giassidos e filmes
revelados
Termo n° 651.684, de 17-7-1964
Duckworth
Co., (Essences)
Termo n" 651.678, de 17-7-1964
Limited.
Ratner Safe Company Limited.
Prorrogação
Inglaterra
• Inglaterra

Termo n° 651.679, de 17-7-19b4
.tner Safe Company Lmitrd.
Inglaterra

Novembro. do 1964

Classes: 1 — 11 — 12 — 22 — 28 —
38 -L 41 — 46 — 50
Titulo
Termo n° 651.68i, de 17-7-1964
E. Almeida Souza
Piaui

A LOJINHA

fins sanitários, substaacias e produto*
quimicos para serem usados na medicina, e na farmácia, velas, sabão, todos
todos os tipos de sabão comum, e detergentes; amido, perfumaria anil, coa.
ruMicos. drntifricios, sabonetes, e preparados ara cabelo. Artigos de toucador e escovas, para dentes, unhas ta
roupas. Medicamentos em gelai. 1mpressos em geral .
Termo n° 651.693, de 17-7-1964
Alnsendra
Irmão Limitada, Comércio
e Indústria
Piauí

ecuda ,Ahnenclut

Armarinhos
50

Classes: 4 — 8 — 11 — 23 — 24
33 — 36 — 41 — 48 — 50
Titulo

Termo re 651.688, de 17-7-1961
Constrular Limitada
Piauí

Termo no 651.694, de 17-7-1964
Genésio Quaresma Dourado
Piauí

Classes: 12 — 36 — 48
Titulo

Consuruiar Ltda. Diacuy Modas
Classes: 16 -- 33 — 50
Titulo
Termo no 651.689, de 17-7-1961
Casa da Borracha Limitada
piau'

Casa da Borracha Ltda.
Classes: 21 —

— 31 — 39 — 50
Piauí
Titulo

Classes: 23 — 36 — 37
Para distinguir: Tecidos em geral. Artigos do vestuário de escla sorte, inclusive de esporte e paia crianças. Roupas de cama e mesa. -1 ,.lhas de ILIO
pessoal
Termo no 651.695, de 17-7-1964
Geraldo Rodrigues de Oliveira
piaui

Casei JUçard

Termo n° 651.690, de 17-7-1964
Casa dos Plásticos Limitada
Piauí

Classes: 12 — 23 — 50
Titulo
Termo n° 651.696, de 17-7-1964
Barbosa Leite Es Cia. Limitada
Piauí
.

eART 13RAND
Glasse 41
Para distinguir: Essências (não alcoolicas), óleos essenciais (não alcoolis
cos), substâncias para colorir e praa
dar sabor ou aroma, açucar de corvejal.
co, caramelos, clarificad.res, preservati
--os, preparados espumantes.
to de soda, e materiais settilehantes usados na fabricação de bebidas e em com
faltaria e no preparo de alimentos
Termo n° 651.685, de 17-7-1961
Moinho Fluminense S.

Classes: 29 — 39 — 50
Para distinguir: Plásticos em geral; Artefatos e espuma de borracha; Impressos em geral
Teono no 651.691, de 17-7-1964
'E, A. Ba'ida
Plaul

Lojas Rorna

Drogarta Nossa Senhora

ICATITA1

de Nazaré

Eiaggs
Classe 41

Para distinguir: Farinhas 4- trigo

Classes: 1 — 2 — 3 — 33 — 46 — •
e 50
Titulo
Termo o° 651.697, de 17-7-1964
Promoções de Vendas Categorizadas
Promovendas
Litnitndn
Goiás

Indústria Brasileira

Termo n° 651.692, de 17-7-1964
7. M. Leite
Piauí

FaRitaHAS OE 'RICO

MOINHO BARRA MANgsA

Rio Branco

Classes: .56
37 — 50
Para distinguir: Confecções para ho- p
romovendas
tuens, senroras e crianças. Roupas de
cama e mesa. Toalhas de uso pessoal.
Impressos era geral

Estado da Gusnals,ss

PRORROGACÁO

Farmacia

Classes: 1 --2 —

---

Classe 32 Para distinguir: Promoções e represe],
tações de vendas em geral
Termo ri.° 651.699, de 20-7-64
Antônio Domingos da Silva
São P‘alia

-- len -- 48

e 50
Para distinguir: Substsinsias e preparações químicas usadas nas Indústrias, em
fotografias e análises químicas. Substâncias e p reparações quimicas usadas
na agricultura na horticultura e para

E

PA tgA
MONTURO I.013fi1'0
Cl

•

•
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Ténno n. 651.700, de 20-7-64
Rodolfo Korall
Sào Paulo

tgd2
Classe 47
Artigos da classe
Tenso n.° 6451.701, de 20-7-64
Rodolfo Korall
Sào Pau

tt

DIARS,OFICIAL • ( S eM: Ui)

rei cortantes. compressas de tecidos
cosi:tomos, caretas: dentes artificiais
dentaduras. depressores, dilatadores. duchas drenos. duchas vaginais; elevado.
res. espartilho:. espéculos vaginais, ea
poaias clinicas, estufas, espátulas, es
capelos. escopros extratores. escavada
rem tios de linho' para tendas, lacas
ganchos para músculos calatómetrot
gazes. godivas, goivas gasso, grampos
para sortiras. guta-percha: hister6tae.
mas, aparadores. aparadores para fina
agrafos para ossos. agulhas para inje•

algodáo hidrófilo. alicates, amliga

,ITAGEBTartifefre¥
Classe 47
Artigos da classe
Tateio n.• 1%1.702, de 20-7-64
Editora "Pindorania" Ltda.
São Pao
"

Inetelleira
Classe 32
Artigos da classe

' Tann° n.• 651.703, de 20-7-64
Rodoviário Sove Ltda.
Sào Palito
DVE
O

atuu

Braelleirã`

Classe 50
Artigos da classe
Tênno n.° 651.704, de 20-7-64
Auto Colo-Car Ltda
Sao Paulo

,tnefkiffeino

treas: irrigadorea. instrumentos drergt.
coo para operações: ligaduras de ea.

ahamo, liquidas e pós para limpeza e
polimento ara tina odontobSgicos. lixa
luvas e dedeiras de borracha. limas pa.
ra ossos lancetas: massas plásticas para
fins odontológicoa mascaras para anes.
testa. mesas de operações, mesas para
:unitivo& martelos artificiais: perfura.
dores. pés e braços artificiais, placas
para obturações de canais. porcelanas
protetores para selos, pincéis para par
gania. pinças anatómica*, protetores
rolos drargicos de lã de pau, ruge e
rodas para desgaste dentário. retoma
pia. bugia. rtiginak sariadetras ;anda
rica. sada e crina para souturaa sacas
para galo e bolsas para água quente
sondas, seringas para lavagens e lige.
ções.• serras. serras para raquiotomis.
tampões higiénicos preservativos, tira.

•

• _vernbro 40 1964 4413

Têrnio 'n.° 651.700, de 20-7-64.
Divimol Distribuidora de Vidros e
Mo!duras Ltda.
Bahia

ção. ' calhas cimento. cal, crê, chaga.
isolantes, caibro*, caixilhos, coluna
cnaPas para caberturas caixas dágua
caixas para cobertuas, caixas dague
ca.xas de descarga para afixo*. edifica ções remoldadas, estuqeu, emulsão di
base asfáltico, estacas, esquadrias estru
turas metálicas para construções, lansr
DISTR.DE VIDROS 11 MOLDURAS LTDA.
is. de melai. ladrilhos, lambris, luva
de junção. lages, lageotas. material leu
Nome comercial
tante contra trio e calor. manilhas, mas
sas par revestimentos de Paredes, ma
Têrtno a.• 651.710, de 20-7-64
deiras para 'construções, mosaico& pro
7. B. Menezes 6 Filhos Ltda.
dutos de base astált co produtos par
Bahia
torrar impenneabilizante* as argamm
sai de cimento e cal. hidra:taci. pedra
betuminosos, imperam
O MANDARIM Julho, produtos
pilizantes, liquidos ou sob outras toren
para revestimentos e outros como na
construções. pers.anas, placas para pa
vimentaçào, peças ornamentais de d
Classes: 35 e 36
mento ou gesso para tetos. e parede:
Titulo
papel para torrar casas, massas anti
Termos ns. 651..711 e 651.712, de
nados para uso nas construções, par
20-7-64
atletas, portas, portões, pisos. soleiras
Dicaatec — Distribuidora de Materiais para portas, tijolos, tubos de concreta
de Construções Ltda.
telha, tacos, tubos de ventilação. tan
Bahia
ques de cimento. v gais. vigamentos
.
sato%

divimol

"DImATEen
Ind. ,Brasileira

Classe 1
leite. termômetros. tesouras. trepanos.
Absorventes, acetona, ácidos, ,acetatos.
toalhas higiênicas; ventosas, verniz aia agentes quirnicos para o tratamento
tante para fins odontológicos

loração de fibras, tecidos, couros e oslulosel água rem. álcool, albuinina. ani
Tèrmo na 651.707, de 20-7-64
Unas. alumen, alvaiade. alvejante*
.
Hospibrás Consórcio Brasileiro de Em- preendimentos Hospitalares Sociedade dustrials, aluminto em pó amoniaco
anti-incrustadtes, anti-oxidantes, antiCivil
exidantes, anti-corrosivos. atai-detona:sSão Paulo
ies, azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amônia:

Tann° n.• 651.713, de 20-7-64
Dimatec — Distribuidora de Materiais •
de Construções Ltda.
Bahia

"DIMATSC"- DISTRIBUIDORA Dl
MATERIAIS DE CONSTR17C6ES LTDA.,

Nome comercial
Têrmos ns. 651.711 a 651.716, de
20-7-64

Livio Lima Tecidos S. A.
•

Pernambuco

banhas para

galvani zação, benzina. benzol. betumes
INOVA ARORA ,11
bicarbonatos de 'sódio, de potássio; cal
Artigos da classe •
virgem, carvões, carbonatos, catalisa.
do-es, celulose, chapas fotográficas, - Indarasileira
Tèrmos na. 651.705 e 651.706. de
Classe 33
composições extintores de incêndio, clo20-7-64Titulo
ro, corrosivos, cromatos. corantes. deo.
Haspibráa Consórcio Brasileiro de Em*otos: descorantes, desincrustantes, dis7
64
651è.708.
de
20
•
Tribo
n.
nreendimentos Hospitalares Sociedade
solventes: emulsões fotográficas. enxoClasse 23
DivIcnol Distribuidora de Vidros e
Civil
fre, éter, esmaltes estereatos; fenol, fil- Para distinguir: Tecidos em lora teMolduras Ltda.
São Paulo
mes sensibilizados para fotografias, g cidos para confecções em geral, para
Bahia
-rades,fomltindusra,fó- tapeçarias e para artigo: de :ama a,
foros industriais fluoretos; galvanizado- mesa: Algodão, alpaca. cânhamo
rei, gelatina para fotografias e pintura. caro.4, casemiras. fazendas e tee dos de
giz, glicerina; hidratas, hidrosulfitom lã em peças, juta. Iersev. linho aviou. •
Ind. Brasileira
impenneabilizantes, ioduretos: lacas; paco-paco, percaline, rand, ravon. seda
massas para pintura, magnésio, mer- natural, tecidos plásticos. -tecidos iacurica nitratos. neutrallzadores, nitroce- peaseabilizantes e tecidos de pano couro
Classe 3
luloset óxidos, oxidantes, óleos para
e vestidos
Para distinguir: Produtos farmaceuticos
pintura, óleo de linhaça; produtossaidClasse 36
Ind.Brasileira
em geralsemédios, alcoolatos. alcolatu.
micos Para impressão. Potassa indus
bioculturas, cremes, pastilhas, cápemulsionáveis para a fo--trial,pés Para distinguir: Artigos de vesruana.
roupas feitas em geral: Agasalho:
sulas, comprimidos, drageas, elixires, extografia, papéis de turnesol, papéis he- e
aventais, alparcatas, anáguas, blusa:
tratos, emulsões. essências, granidos, liliograficos e bellocoplatas, •peliculas botas, botinas, blusões, boinas, baba.
nimentos. :grilos, éleosts, pomadas, pasaensivels, papéis , para Sotografia e anáClaise 14
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
. pastas,. pás, pilulas. soros, soluções in- Para distinguir: Vidros comuns. anima- lises de laboratório, pigmentos, potassa, meças. casaçlio,
coletes, capas, chalés,
¡dáveis. soluções em geral, solutos, va- dos ou trabalharos. vidro cr stal vidro pós metálico. p
ara a composição de cacbeccis, calçados, chapéus. cinto.,
cinas. xaropes e outros preparados
tintas, preparações para fotografias,
Industrial.
°Netos
de
adornos.
de
vidro
cintas, combinações. carpiahos. calças,
substâncias para serem bandos nas lar.
vidro instilhavel e inquebrável, para to. produtos para niquelar, pratear e cro- de senhoras e de crianças, calções, caltnácias e medicina
mar,
p
dos os fins, planos curvos ou de qualrodutos para diluir tintas proa:da- ças. camisas, camisolaa, camisetas,
Classe 10
lues formato, branco, transparentes, opa. to: reativos, removedores, réVeladores;
Para distinguir: Abaixa-línguas, abre cos ou coloridos, vidros para viten e sabão neutro, sais, salicilatos, secantes, cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas, casacos, chinelos, dominós, acharbocas, adenétomos, afastadores, agrafos para v dracas. placas blocos de vidro afilados. soda Caustica, soluções
fantasias, fardas para militares, comé dico-cirúrgicos, a p arelhos para mas simples e coloridos, tubos e glabos de miau de uso industrial, solaentes, sul- as%
legiais, fraldas, galochas, 'gravatas, gorsagens a parelhos de pressão arearias vid-o. espelhos, hastes, aaretas e cube. fatos: tintas em pó, liquidas, sólidas ros. jogos' de litigaria, jaquetas, laqués.
aparelho, de diatermia. aparelhos de tas de vidro ampolas, tubos. ahriolari ou pastosas para madeira,' ferro. pari- luvas, ligas. lençol, mantos, metas,
ralos . a i t--1 violeta. anarelhoi de raio X tas copos, cadinhos. garrafas, frascos. des, contrações, decorações, colinas,
te- maios, mantas, mandrião, manilhas. pa• aparei l.... de infra-verimelho aparelhos graus, mamadeiras fôrmas para fornos. cidos, fibreis, celulose, barcos
palas. penhoar, pulover. pelerinas,
e. vet. letós,
peugas, ponches. polainas. ;Mamas. pa.
eulos. talco
duras: :-9turis. cade!ras para clinica assadeiras, .compoteiras, saladeira, jardi
a
aisa
nde
usItrial,
6
Mien
nbos, perneiras, quienonos, regalo*
'sádica cambraia h1/41r6 4ila. mulas ca neira. po-ta ló as cântaros, cálices, pra:.
raulas, cztatifaant1.1 de feltro catgut cf. tos. xicaras, Meias. bandearia, pires. 0- ara datinguir: Materiais para eonatri*: robe de chambre, roupão. sobretudos,
rei Imuirrida céra rira
incrustactleit e coreiros vasos, serviços para refres- cfiel e decorações: Argamassas, argila suspensórios. Baldas de banho, sandálias.
adiada OCI cé
m ip nte. cintas pari, cos, taças, vasilhaines, tnantegueiras. reta, azulejos batentes: balaustres. Sio. suciares. &horta, sungas, atolas ou dada:,
lua etin scas cfatss umbelicais, colhe.
cápsulas, pendeneos e garrafas térmicas cos de cimento, blocos ara DaVinienta- hder, toucas, turbantes, ternos, ant.
formes e vestidos
Classe 21

"BOOPIBRAB
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para revestimentos' de paredes, ma- Ipeugas, ponches, polainas, pijamas. pu.
visita e tura. re-i&P.4. ••
Classe 37
Uts, nutas deiras para construções, mosaicos, pro- abas, perneiras, quitnonos, regalo;
.'ara distinguir: Toalhas para banho ali, avisos ut..ntr jto
dutos de base as.,ãltico. produtos para robe de chambre. roupão, sobretudo*
tilos e rosto em géaisquer tecidos ou promissórias. aup .
4:1L'i 3p01!

dehélitUres. netri.ut, dt Camba), pas
tires. lisas ou estampadas; roupas bran
•as para casa, como: lençóis, fronhas e sagens. bilbett-s, tolhi ,has e de
• oichas (cretone, linho, algodão ou sê- documentos ILIcIlDJS peio requerenet
-ia), em cores, lisas ou estampadas.
ramo n." 651.721, de 20-7-64
aordadas, pintados, rendados e em talPanifira.lora Bom Jesus Ltda.
r sala; roupas brancas para mesa como;
São Pauki
roantas e guardanapos (cretone. linho.
.1godão, séda, filó, cambraia e lb), em
•drui, Usas, estampadas bordadas, pintadas, rendados e em fantasia

IneRgelleira

tornar impermeabiliza:uno as argamas- suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- meteres, aborta, sungas, atolas ou "Jack&
gulho, produtos betuminosos, impermea- tuler. toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
bilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
fremo a.' 651.727, de 20-7-64
construções, persiana& placas pasci paMetalúrgica "Bailemo" Ltda.
vimers"to, aças ornamentais de' cimento. ou gesso ara tetos e paredes.
São Peado

papel para forrar casaa, massas antarcidos para uso nas construções, par-

13ELLEMT

atletas. Portas, portões. pisos, 'oleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto.
4...lasse
1D. BRAMEM
Para distinguir: . Artigos não incluidus telhas. tacos, tubos de ventilação, tanem outras classes, í saber: etiquetas ques de cimento, vigas, vigamentos e
varas
Classe 21
envelopes, rótulos, !ataras, notas e imPara distinguir:. Vexulos e tuas partes
pressos comerciais em geral, usados nas
Têrcno 13.9 651.724, de 20-744
integrantes: Aros para bibicletas, autoativ.dades da requerente
"PANORAMA"
Roberto Danza e Silva
móveis. auto-caminhões,' aviões, amor*
tecedores, alavancas de câmbio. braço&
Têrmo a 651.722, de 2'0-7-64
, São Ptlo
Ind .Brasileira
breques, braços para veiculas, bicicleIndústria de Confecções "Spartacos"
tas, carrinhos de mão e carretas. camiLtda.
Classe 21
•
nhonete",
canas ambulantes, caminhou
São Paulo
Para distinguir: Veiculo& e suas partes
canos, tratores, carros-berço& carrostegrantes: Aros para bibicletas, autotanques, carros-irrigadorts, carros, car• õvels, auto-caminhões, avibes, amorroças, carocerias, chassis, chapas cir-redores, alavancas de cambio. braças
culares para veicu/os, cebos de veiculos
..-eques. braços para veiculos. bicicie•
carrinhos para máquinas de escrever
..s. carrinhos de mão e carretas, camlcorrediços. para Veicteos, direção. datahonetes.. carros ambulantes, caminhões
gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleleres, tratores, carros-berços, carros
vadores para passageiros e para carga,
• tiques. carros-irrigadores, carros, cai-•
engates para carros, eixos de direção.
,ças .carocerias, chassis, chapas 'drfreios, fronteiras para VeiethoS. guidão
Liasse 36
- dares para veiculas, cebos de veicuios
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
Clames: 1 6e 33
minhas para máquinas de escreve. Para distinguir: Artigos de vestuários
motocicletas, motocargas, moto hugam.
roupas
feitas
em
geral:
Agasalhos
Comérdo de materiais de construção; açl- manivelas, navios, ónibus, para-choques
• irrediços, para veículos. direção. &sã
ideíras, estribo", escadas rolantes. eie. aventais, alparcatas, anáguas, blusas. ministração de -bens e de imóveis em para-lamaa, para-brisas, pedais, pantões,
Mores para passageiros e para carga. botas botinas, blusões boinas baba• geral: transações imobiliárias: serviços rodas para bicicletas, raios para bicicleacates para carros. eixos de direção. louros. bonés, capacetes, cartolas, cara- gerais. de despachantes junto :a repar- tas reboques, radiadores para veiculas.
tições públicas
elos. tronteiras para veículos. guidão puças. casacão. coletes, capas, chatas
rodas para veiculo& selins. Incides, ti-emotivas, lanchas, motedclos, molas cacrecols. calçados, chapear% cntos.
rantes para veieulos vagões, velocipeTermo
a°
651.726,
de
20-744
atockletas. motocargas, moto tumba cintas combinadies, corpinhos calças
dez, varetas de controle do afogador e
:nivelas, 'navios, ônibus. para-choques de senhores e de crianças. calções cal- Centro de Estudos e Administração Ra- acelerador. tróleis. troleibus, varam de
ira-lamas, para-brisas, pedais. ~Nies ças. camisas. camisolas, camisetas cionalização Industrial S/C Por Quotas
carros, toletes para carros
de Responsabfidades Ltda.
das para bicicletas, raias para bidde max.**. ceroulas, colarinhos cueiros
São Paulo
s, reboques, radiadores para veiculo' saias. casacos, chinelos. dominós. achar• Têmio n.• 651.728, de 20-7-69
.das para veiculo,, selins, tricides„ ti Pes. antas." fardas para militares coBomaco Industrial e Importadora Ltda.
ates para veiculeis vagões. velocipe' São Paulo
legiais, fraldas. galochas, gravatas gorvaretas de curtrole do afogador e
de
Ingeri&
jaquetas,
lagu&
legas
ros,
•zelerador, tróleis, troleibus. *assaca de
maiô& mantas, mandrião. manahns. PaBOMACO
carros. toletes para carros
Classe 50
Ind. Srasileira
tena ligas, lenços, mantas, metas
Impressos
e
cartazes
em
geral.
Bilhe,
pelarmos
'etto,
palas,
penhoar..pulover
Unam n.• 651.718, de 20-7-64
Panorama — Transportes e Turismo migas, ameba*, polaina& pijamas. pa- tes de loteria, cabogramas, cartazes imClasse 50
abo& perne.raa, quimano& regalos. pressos, literais de propaganda, cheques. r,
Ltda.
rara castinguir:
O Etnbre de todos
etiquetas
impressas
escapulares,
São Paulo
bi
de
chambre.
roupão,
sobretudos.
ra
Seus impressos comerciais
abas
Impressas,
notas
promissórias
enepeneórios, saldas de banho. sandálias
Termo n.° 651.729, de 20-7-64
metem& abona. SUNIIIS. tolas, ou atada
N
nono a.' 651.725, de 20-744
Procil — Progresso Odontológico
taier, toucas, turbantes, ternos, unitormes
Stefanos
Athanassios
Pavlidis
Indúsíitria e Comércio Ltda,
• vestidos
TRANSPORTES E TURISMO
São Paulo
.
São Paulo
Téroio n.° 651.723. de 20-7-64
Deoólito de Materiais Para Consta•-•isea
• UNIPLEn
• Classe 33
Amazonas Ltda.
tnd. zra g untl'Titulo
São Paulo
Têrmo ts e 651.719, de 20-7-64
°asse 10
Comissária de Despachos Bonagura
Para distinguir: Conexões elásticas para
Ltda.
prótese dentária
IND. BRASILEIRA
São Pauloi
Têm.> n.• 651.717. de 20-7-64
Transportes e Turismo
Panorama
•
Ltda.
São Pando

'CEDAR1'

QRA Lá.

Ittaleffetra
Clame 50
mirremos para uso em: cheques, &Acatas. envelopes. faturas. notas proles:tida& papel de correspondência e
etiboa, impressos em cartazes, placas,
abuletas e veiculo& bilhetes impressos
'ramo a.* 651.720. de 20-7-64
Colma — Construtora Predial e,
Civil Ltda.
Sio Paulo

• AMAZONAS
BRASILEIRA
I

Classe 16
Para distinguira Materiais para con groçtes e decorações: Argamassas, man&
areia. azulejos. gatentes. balaustre& blocos de cimento. Noras para Pa vimentadia. calha& cimento. cal. cré, chapas
Isolantes, caibro'. caixilhos; 0311115S;
chapas para coberturas.'eabtas digo&
caixas para coberturas, caixas dieers.
caixas de descarga para edito& adiamn-. • etl 11351g
çées premoldadas, estuque, andam de
base asfáltico. estacas. -esquadrias, atm%asam 3u
turas metálicas para construções, lama?Ima distinguir o Cafre da Mem* las de metal, ladrilhos, lambas. luvas
• me asado ene Pero& de Guta 101 de junção, boas, baleota& material iso.
•eb de elido, ~dg" cargo de bate outra fria. olor. atusilbse, abal"

dra

7AVLIDESJ
p

Têrmo n.* 651.730, de 20-744 •
Bom Trigo Indústria e Gzenérdo de
Panificação e Confeitaria Ltda.
Classe >r
Para distinguir: Artigos de veatuktm
São Paulo

e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alparcatas, anáguas. Mata&
bata& botinas, blusões, boinas, ba lsadouroc. bania, capacetes. cartolas, caraOnças. casacão. Metes, capas, chato,
cachecols. calçados, " halita& dato,
cintas, combinações, aspinho& calças.
de senhoras e de crianças, calções. calça& camisa& camisolas, camisetas.
cuecas, ceroula& colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominas, achar.
pes fantasiai, fardas para militares. co'
!ecoais. fra/das, galocha& gravatas, gorros. fogOS de Ungem, jaquetas. laquia.
luvas, ligas, lenços, mantés. meias.
inale& mantas, mandrião. manilhas. paleta& pelas, yankee, pulavas, peterinas,

,
, raBr lexr
A

Classe 4)
Para distinguir: Balas, Da:nó-mss. btyn
bocados, biscoitos bolachas, bolos, b.,
10s gelado', balas de mascar. caranr
chocolates. cacau, colteites crocan•€..,,
drops, doces de leite simp;en e cor:Ir.-otos, doces de frutas em connervas. pre
paradas em massas, em cal.h em cempatas e em geleias, doces doces
amenoins. de smendoas, a' nozes
,
castanha e de *frutas. secas .yherrus
chocolates. dores geladó,

•

1•
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Tèrmo n.° 651.737, de 20-7-64
passadas e cristalizadas, geleias, ogma
, de mascar, pralines,- pastilhas, puxa- Seretca Serviços Técnicos de Administração S/C
puxa, pirulitos. pudins, panetones; sorSão Paulo
vetes, torrões, torradas
Térmo ai 651.731, de 20-7-64
José Bacarlça Salgado
São Paulo

ims.sClistrai

itni•OVegYstlelr,
cla.e 8
Discos gravados

Têntio n.° 651.732, de 20-7,64
D- 4,.. 95 • Confeitaria Campos Sallea
Ltda.
'o
São
•
Igeggagffiffa

Classe 41
Para distinguir: Balas, bombons, bons
bocados, biscoitos, bolachas, bolos, bo.
10. gelados, balas de mascar, caramelo., crocolates, cacáu, confeitos, cro.
tintes. drops, doces de leite, simples •
Compostos, doces de frutas em conservas, preparadas em massas, em calda
em compotas e em geleias, doces gela.
dos, doces de amendoas, de amendoim.
de nozes, de castanha e de frutas se
ca. coberto& com chocolates, frutaá secas, passadas e cristalizadas, geleias.
goma de mascar, praline& pastilhas. Ft.
ai-puxa, pirulitos, pudins. panetonea
pipocas, sorvetes, torrões, torradas

Tenna
O51.745, de 20-7-61
Resira Cereais Ltda.
Rio Grande do Sul

RESIRA

•

do v
. embro

•

de 1964 4316^

Termo n.° 651.751, de 20-7-64
Pampulha Produtora Cinematográfica
Ltda.
Rio ue Janeiro

0")~1

Classe 50
O timbre da sociedade a ser aplicado
• Classe 32
em papéis de correspondência e
Classe 50
Filmes de longa e curta metragem em
contabilidade
Representações, comissões, consignações, 35 e 16 milimetros e shorts ou doca
conta própria, importação, exportação
tnentários e jornais
Termo n.° 651.738, de 20-7-64
e comércio de arroz e cereais em geral
P. G. Publicidade Geral Ltda.
Térinos na. 651.754 a 651.760, de
Termo n.• 651.746, de 20-7-64
20-7-64
• São Paulo
Sulpex Distribuidora Ltda.
Connobrás Indústria e Comércio.
• •
São Paulo
Rio Grande do Sul

P
thd. Brasileira

Classe 50
0 timbre da sociedade a ser aplicado
1 em papéis de correspondência e contabilidade
Têrmo n.° 651.741, de 20-7-64
Agência Correta de Seguros Ltda. .
Rio Grande do Sul

SULPSX DTS1I1IBUIDORA LTDA.

COSMOBRÁS
IND. BRASILEIRA

ricer.e 'comerciai
Termo n. 651.747, de 20-7-64
Sebastião Andrade Oliveira.
Minas Gerais

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de ni,iteria
piastico e de nylon: Recipientes 'abri
'CORRETA .
cados de material plástico, revestimea
tas confeccionados de substâncias sal
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
,
Classe 50
armações para óculos, bules, bandeja*
Corretagem de seguros em gerar
bases para telebnes, baldes, bacias. bol
•
caixas, carteiras chapas. caba.
ias.Termo ri..° 651.742, de 20-7-64
para
ferramentas
e utensilioa. cruzetas
Acessórios Teresópolis Ltda.
caixas para acondicionamento de ali
Rio Grande do Sul
Classe 41
mentos, caixas de material plástico pare
Torrefação e moagem de café
baterias, coadores, caos, canecas, CO
.heres, conchas, cestas para pão, cedi
Têm> a.* 651.733, de 20-7-64
Termo n.° 651.749, de 2017-64
nhas capas para álbuns e para livro,
aRspadora Piratininga Ltda.
Cote Bras-Construtora Técnica Brasi- cálices, cestos, castiçais para velas
São Paulo
leira S. A.
caixas para guarda de objetos ida:
6os. coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinboa de pisam»
para sorvetes, caixinhas de oltisticci
munas GA
&ate as 2._
para sorvetes, colherinhas, pasinhati*
Ind.' Brasileira'
garfinhos de plástico para sorvetes, for.
minhas de plástico para sorvetes, disco(
C1.1-. ,.e 23
Classe 50
embreagens de material plástico embaPara distiuguir: Fixadores de tacos,
lagens de material plástico para sorve
pisos e assoalhas, colas não incluídas
Coas- trina° em geral
tes estojos para objetos, espumas dl
em outras classes
•
Nome comercial
nylon, esteiras, enfeites para autom6,
Têrmo a.° 651.750, de 20-7-64
Tèrmo n.• 651.734, de 20-7-64
veia, massas anti-ruidos, escoadores dt
Têm° n.° 651.743. de 20-7-64
Armando Corrêa Garcia
Emprésa beiço de Cinemas Ltda.
pratos, funis, formas para doces. fitas
Metasa Mercantil e Exportadora Sul
Guanabara
Isolantes, filmes, fios de celulose. fechar
Americaan Ltda.
São Paulo
Para bolsas, facas, guarnições, guarniRio Grande do Sul
ções para chupetas e mamadeiras. guarISELP
Ibilástrla
nições para porta-blocos. guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
rasiler tz
de frutas e legumes, guarnições de ira-,
terial plástico para ctensillos e oblet001
Classe 8
guarnições para bolsas, garfos, galerias
Classe 32
Discos gravados
para cortinas, furos, laminados,
Classe 5
Jornais cinematográfico.
ti :os, lancheiras, mantegueirat, mala*
Metais não ferrosos e ferrosos
nrszto a.° 651.753, de 20-7-64
Têrmo n.° 651.735, de 20-7-64
orinóis, pendedores de roupas, puxado.
Papelaria W 3,4•Limitada
Trmo n.• 651.744, de 20-71,4
rei para móveis, pires, pratos palitei.
Regrai Produções Gráficas Ltda..
Guanabara
Mecânica Roce Ltda.
ros, pás de cosinha, pedras nomes, artiSão Panla
Rio Grande do Sul
gos, protetoes para documentos, pieandores de água para uso doméstico. •
REGRAF
gas, travessas, tipos de material. piás.
tico, sacolas, sacos. saquinhos. vasilha..
Inda Brasileir
mel para acondicionamento, vasos, xl.•
Chis,: 32
caras. colas a frio e colas não incicidaa
Livros impressos
em outras classes, para borracha, per,
costumes. para .marcineiros. para tkr~
Tênrao a.° 651.736, de 20-7-64
teixos, para vidros, pasta adesiva para
S .:omape — Comércio de Máquinas e
correias, pasta e pedras para afiar
Pertences Para Escritórios Ltda.
rebolos, adesivos para tacos. adesivos
II P.inlo
Para ladrilros e.adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guie.
&Ora de material plástico vara
inieBra Ora'
tria geral de plásticos
Classe 11
Ferragens e ferramentas cãe tOda
de, cutelaria em geral e .butros !ímpio
Wuniinas de calcular, de* escrever
. .asse 33
.. •
•
somar . ))
ia metal não ItICIOid01
wmen de estabelecimento
em outras cias.

•
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vação de estradas, mineração, corte de prensados para diluir tintas. **maltes brandem para motores, bronzista,
madeira, movimento de terra, carreto: peta pinturas para revestir metais, °I- bombas centrifugas, rotativas de dedos
e outros fins industriais, elevadora, má- rei esmaltes, lacas esmaltes, ouro bri- aumento e. a gistlio, bonitos elétrica,
quinas desempalhadoras. descascadoras lhante para pintura sobre esmaltes, ma- de água e gasolina para aratamaveim
ventiladoras. moinhos para cereais, teria', para tornar opacos os esmaltes. blocos de motores bombas hidráulicas,
máquinas; secadoras, vituradoras pul- produtos de esmaltagem, côrea a tico- bombas centrifugai, rotativas, de dedo.
verizadoras. (rasas. politrizes tranchas, ol, de alizarina, cora amianto. com ha- cimento e a pistilo, blocos centrifugado.
de borracha, de caras, de alcatra°, res, industriais para liquido& • pós des.
tesouras mecânicas. tuaiiis. má:aúnas ri:.
abrir chavetas. martela:s. ventiladora; de zinco, brilhantes a álcool, pitadas a natadeiras, hamogeinisadores, máquina*
brunidoras, caldeiras, compressores. d.
exaustores para arfas, bombas centri óleo. murais. vegetais, luminosas,
fugas. rotativas. de d aslocameato e a criticáveis, transparentes, opacas, dicas !ladros, cambio& cabeçotes máquinas
pistão para todos os fins acietes. cal para a cerveja. para teares, para fa- adaptadas na construção e conservaçaa
deiras e turbinas in;etores para cai, zenda ara o ferro, para cimento, para de estradas máquinas de costura, sag.
deiras. válvulas e transportadoree au madeira, para construção e Inorgânicas quinas centrífuga& maquinal para cla•
-nmatisos de alta e baixa Pressão. ata-Jazes. mordentes, secantes, dissolves' mu, clarificar, refinar, misturar a pis.
prensas ilidi ;aficas martelos mecAniaos renda a ra o ferro, para cimento, para rIficar liquido& e pós. mquinas comprese mama:nas limadoras, máquinas opera- madeira, para construçâo e inorgânicos; soras, máquinas classificadoras, cáqui.
trizes. rotativas ou cortadora.' para usi- vernizes. ,nwdentes, secantes. dissolveu- nas catadoras. maquinas de centrar, más
lanas para cortar, carburadores, carie/
tes quimicos para vernizes
nar ferro. aças e bronze. maquinas para
de embreagem, carter de motor, cubos
indústrias de tecido,: teares. urdideiras,
de placas de embreagem caixas de lua
Têm3o n. 9 651.761, de 20-7-64
encanatorias. espuladairas, torccdeiras
meadsiras. rolos e roletas. brunidurea Cosmobras Indústria. e Comércio Ltda. gasolina. ispositivos de arranque, ina•
P31.1;•)
quinas desempalhadora& maquinas de.
Instrução. ganchos guarnições de me para cereais máquinas para fabrica.
descascadoras, espuadeiru,
tal. gados, garachoa para quadros. oapel e maquinan para 'abriras papei
gramas para emendas de correias, limas máquinas de impressão din.:iras.
COSMOBRÁS-INDUSTRIA E embreagens, engraxadoras, centrifuga;
máquinas enssacadoras, elevadoras,, ess
lâminas. ficaremos, latas de lixo, jarras.
receptáculos
r
COMÉRCIO LTDA.
alerta, exaustores para tarjas, engenhos
machadinhas, mo/as para portas de corClasse 's
de cana, exprcissedemas para manteiga,
rer. martelos, marretas, matrizes, mar Aço em tonito aço °reparado. aço
ertarenagens, engrenagens para mancais,
altas, navalham puas pás. picaretas doce, aço para t pos, aço fundido. aço
Nume comercial
pregos picões. ponteiras, parafusos aarcialmente trabalhado. aço pálio aço
engrenagens para cremalheiras, enema
-porcas, pratos, portasgalo. porta-pão. refinado, bronze, bronze em bruto ou
nageas de comando das válvulas, eixos
a 651.767, de
porta-laias. paliteiros.. panelas, rasteio* parcialmente traba'hado. bronze de Têrmos ns. 651.763
de transmissào. direção, elevadores hl.
20-7-64
roldanas, ralos para pias, regadores manganês bronze em pó. ,ronze
draulicos, engrenagens multiplicadoras
ArteLdos de Metal Deca S. A.
serras, serrotes. sachas, :acanalhas, te barra em fio, chumbo em °rufia ou
guindastes, guindares para caminhão.
São Pat,:n
louras, talhadeiras. torquezas. trilhos parcial:acua- • °reparado. canerito mefresas. Máquinas para furar. geradoras.
trilhos para elevadores, tenazes, trava tálico cobalto. . bruto ou tiarzialtnente
guinchos de toaça sem fim, guinchos de
dores, telas de arame. tubos para enea. trabalhado, couraças. estanho buuto ou
segurança, -guinchos de transporte aéreo,
alimentos. trincos. trilhos para portai parcialmente trabalhado. tarro em bruto
gazeiticadores de liquidas, combustível;
de correr, taças. molas para portas. em barra ferro manganês. tarro velho
geradores de eletricidade. juntas univergusa
em
bruto
ou
parcialmente
tiaba
Classe 7
sais para condutos agua de motora 11
!hada
gusa
temperado.
gusa
rnaleavei
Máquinas e utensillos para sarara uíamaquinas, áminadores a frio e a quen•
dos exclusivamente na agricultura • e asininas de metal •a,.a em folha, lataite para aço e outros metais. lançadeiras,.
horticultura a saber: arados. abridores cm talha latão em chapas. latão em
máquinas de lavar roupa e pratos, máde sulcos. adpbadeiras. 'ancinhos me. vergalhões. ligas metálicas. amalhas.
quinas
batedeiras. mancais para brocas,
magnésio,
manganês,
metais
na°
talha.
dinicos e empilhadores combinados.
matares elétricos. máquinas operatrize;
arrancadores mecânicos para agricul lbados ou parcialmente trabalhados, inc
máquinas misturadoras de barro e de
•lura. batedeiras para cereais. bom-a' tais em massa. metais estampados
concreto, mag_uinas borracheiras e más
metais rara solda niquei zinco
paar adubar. ceitadeiras. estadearas
quinas Cateis. máquinas 4rIgorif1cal,
fatiados para arroz, charruas par4 "AgriClasse 4
Classe 4
cultura. cultivadores. debuihadora.s.
Substâncias e produtos de origem ani- moinhos para cereais, mquinas para madestocadores, desentegradores. esmaga- Substâncias e produtos de origem ard. Mal. vegetal ou mineral, em bruto ou lharia, meadeiras, máquinas para modoia para a agricultura. escarriticasa ma:. vegetal ou mineral. mi brido ou pai cialmente preparados: Abrasivos em vimento de terra, máquinas de rotular.
martelos a vapor, motores de combustRO,
rei. enchovadeiras, tacas para mame parcialmente preparados: Abra . :ivos cru bruto, argila refratária, asfáltico
nas agricolas, ferradeiras. gadanhas. bruto, argila refratári, asfáltico etzt bruto. algodão em bruto, borracha em interna, elétricos e a gás. motores para
garras p ara arado, grades de discos bruto, algodão ecn bruto. bo:rac.fia em bruto. bauxita, benjoim, breu. tânfora. bicicletas e motocicletas, multiplicadoou dentes, máquinas batedeiras para bruto. bauxita, benjoim, breu, cânfora. ceiam. chifres, ceras de plantas; ceras res, molas para máquinas, molas de
agricultura. maquinas inseticidas má- caolan, chifres, ceras de p!atuas. :eras vegetais de carnaúba e aricnri. crina válvulas, macacos hidráulicos, magno.
quinas vaporizadoras. máquinas de vtgetais de carnaúba e aricw. usina de cavalo, crina emageral. cortiça em tos de ignição, mandris, pedais de alamaçar. máquinas nive!adoras de terra. de cavalo. crina em
bruto, cascas vegetais, espato, ervas vancas de embreagens. planetárias de
máq uinas perfuradoras para a agricul- bruto. casem vegetais, espato. ervas inedicinais, extratos, oleosos, estopas irada e imressão pistões de motores. pitura, máquinas de plantar. mobachar- medicinais, extratos, o aoso., nat.. enxofre, failhas, fibras vegetais, flores nhões. prensas, máquinas pulverizado.
ruas. máquinas regadeiras, maquinas de enxofre, %lhas, fibras vegetais, Co: es secas, grafites, ganes em bruto, granito ras, plainas de mesa, placas para torroçar. de Setne8T. para sutiatat de secas, grafites, gomes em bruto, granito em bruto, kieselghur, liquidas de plan- nos. polias, redutores, rolamentos. Silentorauir. de triturar, de esfumai terra. em bruto, kieselghur, líquidos de p!an- tas. laica em bruto ou parcialmente
tas, latex em bruto ou parcialmente preparados, minérios, metálicos, madei- ciosos. segmentes de pistão, serras meIQ% irrigaçào, para matar taratigas e
outros insetos. para burrifar e °uivara preparados, minérios, metálicos, madei- ras cru bruto ou parcialmente traba- cânicas serras hidráulicas, serras de
zar desinietantes. Dant adunar para ras em bruto co parcialmente traba- lhadas em toras.' serradas e aplainadas, ta, máquinas secadoras. máquinas para
agitar e espalhar palha. para comer itadas ecn toras, serranas e aplainadas. manganês, óleos de cascas vegetais. serra, máquinas salgadeiras para manteimeodãos oara colher cereais, máquinas manganès, óleos de cascas vegetais. mica, mármores em bruto, óxido de ga, teares. turbinas. torcedeiras, máquiamassadoras vara fins agricolas de mica, mármores em bruto, óxido de gazes solidificadores, gelatina, giz. (ti- nas para tecidos de tapeçarias, alástul•
Cortai árvores. para espalhar para ca. gazes solidificadoresS gelatina, giz, sa- rados, plumbagina em bruto, pó de na: para indústria de tecidos, tesouras
pinar. máquinas combinadas para se- rados, plumbagina em bruto, pó de moldagens para fundições, pedras bri- rotativas, máquinas ara soldar, tornos
meu e cultivar: de desbanar. tiara en- moldagem para - fundições, pedras bri- tadas. piche em bruto, pedra calcária. parafusos sem fim e de rodas, pontes
atar máquinas e nuenhos para forra- tadas, piche em bruto, pedra 'calcária. plantas medicinais. Pedras em bruto.
ciando partes de, máquinas
gens. máquinas to'scadoras. ordenado- plantas medicinais, pedras em bruto. quebraclio, raizes vegetais, resinas, reClasse 10
qtebracho, raizes vegetais, resinas, reala mecânicos. satadores mecanicos
sinas naturais. resi%os testeis. &Ilido,
coMpressores • uara a agricultura. sinas naturais, resiguos testeis. ailicio,
Para
distinguir:
Abaixa linguas, abre
selvas talco' em bruto. xisto, xisto
sachadeiram sen.eadeiras. se cadeiras. seivas. talco em bruto, xisto, xisto
Mata, aden6tomos. agastadores. agrebetuminoso
e
silicato
betuminoso e silicato
tocadores de teria tosadares de grafos. *gratos para' ossos. agulhas para
Classe 6
Oasse 1
•
ma. tratores agriculas. válsulas para
[afaçam algodão hidrófilo, alicates,
Para
d.stinguir:
Tintas
a
óleo,
brilhanmáquinas agricolaa
Para distinguir e assinalar: Máquinas de
aparadores, aparadores pas
tes a ()leo, piladas á óleo, a álcool, em abadaras para ferramentas de martes. amalgamas,
• Classe 15
ra
t
iins médicos e eirurgicos.' aparelho
Para distinntur: MMIIIIild$ e partes de p6. de zinco, de afiz:Irina de amianto. arrietes, máquinas para arqueação de para massagens aparelhos de pressão
maquinas nara tocos. os fins tndustiaais de alcatrão minerais, vegetais, com ba- embalagens, alimentadar para carbura- arterial, aparelhos de. diatermia. apareMáquinas de rosquear: rowras :medim- se de borracha, eterizadas. esmaltes, la- dores, anéis de pistão, anéis de esferas lhos de raloá ultra. -violeta, aparelhos de
os, motores elétricos. • altensadores, fer- cas, opacas. transparentes. Wird caveis, para rolamentos, anela de óleos, auto- ralos X. aparelhbs de infra , vermelha
ramentas e placas Nua to-nos, ;pra- secas, atoxicas, ino*Winicas, luminosas tobrificadores aparelhos para mistura aparelhos de tardos. assenteis para endores plainas. niiiquinas de furar e ten. para catiotai de "motiveis, para pa- de combustivels de- motores e explosão. fermos, ataduras; 'batánças
irar. , forno& tbecanions. prensai IDtC4111. redes. para cimento,' para madeira. para anéis de segmentos bombas de ar com- •cã infantil. litstitiaa, s dadeteaSs pari 'clical. 'máquina. &mamadeiras alistara:to Ferro para calçado' para fazendas, pa- primido, bombas kshei sicantes. bielas. nica médica, calcadores, cambraia
ma adaptados as construção • conmr- ra heras are preservar da ferrugem blocos de motores, bomba. hiaráulicas,
canadas; catout cêrn lama, *da,

biles. argolas. armaçaes de metal. abridores de /atas. arrames lisos ou farpares: Alicates, aldravas, arruelas, arredo& aparelhos de chá e café. assadeira., açucareiros. trocas. bigornas, hal
zelas, bandejas, bacias, baldes, bombo
aferes. bules, colheres para pedreiros
camisas para cilindros e trilhos, cadea
dom correntes. c.abioes. caixas de metal
para ortões. colunas. chaves. cremones.
chaves de ara'usos, conexões para es
canamentos, canos de metal, chaves dt
lenda, chavés inglezas, cabeções. canaCu. copos, cachepots, centro de mesa
coqueteleiras,. caixas para acondiciona
mento de alimentos. caldeirões. caçara
lu. craleiras, cafeteiras. dobradiças.
raiadas esferas; engates, entalias pari
arreios, de metal para automóveis., estribos, formões, espumadetras, foices.
ferros para cortar sapim. ferrolhos. ta
Cila facões. frigideiras, cilindras para

•

(slovembz o d". 1964 4347
"rua
li ;
•
;
I .1
41.
42.
43. 14,
23.
33
II,
?IN
'651',774.
de'
20-7-64
°assei:
Trino'
h.9
pitos,
casacão
coletes.
capas,
chalea
e
articula(Jo.
turustaçãa
cira. para
46 e 48
tia para fins clinhus. cêra colante, cas- cacrecols, calçados, chapéua, cattos, Cia. de Representações e Negócios
Titulo
Promocionais
tras umbelicals, colheres cortantes, com- cintaa combinações, corpinhos calças
42..43: 14.
Classes: ti. 19. 23 . 33.
Rio Grande do Sul
pressas de tecidas, contagotas, costóto- de senhoras e de crianças, calções, cale
43
46
curativos
cirúrgicos,
curetas,
denças,
camisas,
camisolas,
camisetas
mo",
Titulo
tes artificiais, dentadbras. depressores. cuecas. ceroulas, - colarinhos cueiros
Ciasses: 11, 19. 23. 33. 41. 42. 43. 44,
dilatadores, dinametros, drenas, duchas saias, casacos, chinelos, dominas, achar46 e -43
vaginais, elevadores, estojos higiênicos pes, Santas.as, fardas para militares co• Titulo
espartillial,
especulos
vaginais,
esponlegiais, fraldas, galochas, gravatas, gore
Classes: 11, 19. 23. 33, 41, 42, 43. 44,
tas clinicas. estojos de bolso, para imo- ros. jogos de (Ingerir. jaquetas, laquês.
46 e 48
tnimentos cirúrgicos, estufas, espatulas, luvas, ligas, lenços, mantas, meias
Titulo
escalpelos escalpelos cirúrgicos, essa'. malas. mantas, mandrião, mantilhas, paClasses: 11, 19, 23, 33, 41, 42, 43. 4'4,
pelos, escopros, esteroscapi2s. extrato- cais, 'palas, penhoar, pulover pelerinas
46 e 43
ra', escavactores, feltros pal ra estaplas- peugas, pouches, polainas, pijamas, puTitulo
ma, fias de linho, 'para feridas, facas, nhos, perneiras. quituonos, regalos.
19. 23, 33. 41, 42. 43. 44,
gamboa para nalsculos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
46 e 43
gases. godovias, goivas gêsso, gram- suspensórios, saldas de banhe., sandálias
Título
pos para suturas. guta-parcha, histerer suciares, shorts, sungas, tolas, ou slacks.
Classes: 11, 19. 23. 33. 41. 42. 43. 44,
metro, ideal base, trrigadores, nutriz. talar, toucas, turbantes, ternos, uniformes
46 e 43
Classes: 33 e 50
mentos cirurgicos para optrações, ligaTitulo
e vestidos
Sinal de propaganda
duras de cantam°, liquidos e pés para
Classes: 11, 19, 23. 33, 41, 42, 43. 44.
Classe 20
limpeza e polimento, lixa, luvas e de.
46 e 48
Termo n.• 651.775, de 20-7-64
Petrechos navais e aeronáuticos
Título
deitas de borracha para hospitast. limas
Israel Baptista Soaers da Silveira e.
Têroso n. 651.768, de 20-7-64
para osso lancetas massas plásticas
Souza Filho
Têrcnos as. 651.799 a 651 806, de
Arthur Montenegro
para fins odontológicos, mascaras para
Rio Grande do Sul
20-7-64
anestesia, mesas de operações, meias
Guanabara
Comercial Catarinense S. PC . • •
contra varizes, mesas para curativos,
Paraná
osso., ponta de guta-percha para obturações de canais, porcelana,, protetores
para seios, pincéis para garganta, pinças
anatõmicas, ulmao de aço, protetores.
porta amalgamas, rolos cirúrgicos de
IA de pau; ruge para desgaste dentário
Classes: 32, 33 e 50
retroacópio bugia. ruginhs; sarjadeiras,
Frase de propaganda
crina
para
soturas,
indústrta
Brasuetra
sandaraca, sécia e ,
•
Termos na. 651.776 a 651.798, de
tacos para . 1êto e bolsas para água
para
Ivageas
quente, sondas. seringas
20-7-64
•
Classe
8
Comercial Catarinense S. A. .
• injeções, serras, senas para raquiotoDiscos
gravados
mia; tampões higiênicos preservativos.
Paraná
tara-leite, termômetros, tesouras, trepaTêrmo n.° 651.769, de 20-7-64
nos, toalhas higiênicas ventosas, certuz aniles, Comércio e Indústria Exportaisolante para fins odontológicos
. Ao Ltda.
Classe 15
Guanabara
Paria distinguir: Artefatos de louça.
barros terra cota, talhas, sairingas.
• C'asse• 11
bebedourn, jarras, alguidares, vasos.
Para assinalar e distinguir genéricaCOME%
gráus.
earas,
pires,
travessas,
prata,
g
Classes: 11, 19. 23, 33. 41, 42, 43. 44. mente os artigos da classe, a saber:
pilões, filtros, cofres, s-oraedores para
46 e 48
Perramentas de teida espécie (exceto
Indústria
Braelleir;a.
Titulo
aves, pote*, caçarolas, pratos para orquando partes de máquinas), ferragens
namentos, copos. taças. sopeiras, caldeiClasses: 11, 19, 23, 33, 41, 42 43, 44, e cutelaria em geral; Pequenos artigo::
rões canecas, bules, leiteiras, tijelas,
46 e 48
de oualouer metal quando não de outras
Classe 4'
nelas, formas. frigideiras, assadeiras,
Titulo
classes
mofariam cadinhis, pias, escarradeiras,
Mica
42,
43
44.
Classes: Il, 19. 23, 33, 41,
vasos sanitários, bidets, banheiros e la46 e 48
Classe 23
Têrmo n" 651.770, de 20-7-64
vatórios, cubas, globos, mantegueiraa
„ Titulo
Para assinalar e distinguir genérkaiIndústria
e
Comércio
Eagle
Ltda.
porta 161as, saladeiras, saleiros, jardiClasses: II. 19, 23. 33. 41. 42. 43. 44. mente os artigos da classe, a saber:
neiras, serviços de chá, café e para
paraã
46 e 48
Tecidos em geral
jantar, centro de mesas, molheiras, suTitulo
portes de ceramica para resistências elaClasse 41
42,
43,
44,
Classes: 11, 19, 23, 33, 41.
tricas destinadas a togões. fogareiros
Para assiaalar e distinguir genérica46 e 48
aquecedores
mente os' artigos da classe, a saber:
Titulo
41, 42, 43, 44, Substancias allmenticias e seus prepaClasses:
11,
19.
23,
33,
Térmo n.° 651.762, de 20-7-64
rados; Ingredientes de alimentos. Es46 e 48
tii-dústria trástletrib '
Goldenstein Zylberstein Ltda.
sências alinientIelas
Titulo
São P3,tio
Classes: 11, 19, 23, 33, 41, 42, 43, 44,
Classe 42
46 e 48
Classe 17
Para assinalar e distingiar genérica.
Titulo
Para assinalar e distinguir genericamente os artigos da classe, a saber:
mente os artigos da classe, a saber: Classes: 11, 19, 23, 33, 41, 42, 43, 44, Bebidas alcoólicas e fermentadas, não
46 e 48
Artigoe, máquinas e instalações para
incluldas na classe 3
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Carnet de Compras
"Roteiro
da Econorma-

• -COMERCIAL>,
CATARINENSE

EAGLE

escritórios e desenho

Temos

na. 651.771 a 651.773, de
20-7-64

Nevo

Hamburgo Veículos Ltda.
Rio Grande do Sul

Titulo
Classe 43
Classes: 11, 19, 23, 33, 41, 42, 43. 44,
Para assinalar e distinguir genérica46 e 48
mente os artigos da classe, a saber:
Titulo
Clamas 11, 19, 23, 33, 41, 42, 43, 44, Refrescos e águas naturais e artificiais,
usadas esmo bebidas, não incluidas na
46 e 48

classe 3
Classe 44

Titulo

vcrg
m
" icA}N
huco
`

aio. listaStems

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas (citai em geral: Agasalhos.

aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
botas. botinas, blusões, bolUtu baba.
douro., bonés, capacetes, cartola, cara.

Classes: 11, 21, 32, 33 e 50
Insignia
Ciassem 11, 21, 32, 33 e 50
Título
, Classes* 11, 21;32, 33 is 50
Titules .1
.1 .

Glaucos' 11, 19, 23, 33, 41, 42, 43,- 44,
46 e 48
Titulo
Classes: 11, 19, 23, 33. 41. 42. 43, 44,
46 e 48
Titulo
Clamo: 11', 19, 23, 33, 41, 42, 43, 44,
46 e 48
Título
aunou 11. 19, 23, 33, 41, 42, 43, 44,
46 e 48
Titulo
Minn 11, 19, 23, 33, 41 42, 41, 44,
46e48 ,
Titulo

Para distinguir e - assinalar genéricamente os artigos da classe, a saber:
Tabaco menufaturado ou não: artigos

para fumantes, exceto papel (classe 38)
Classe 46

amidos, and, água de lavadeira, água sanitária, cera para soalha,
detergentes, esponja de aço, fóttoroe,
hxivia. 1$ de aço, pomadas para cal-,
çadoa, palha de aço, preparados para
polir • limpar madeiras vidra. metais
Alvejantes,

e objetos, panos para polir e para lias-

pua, panos de esmeril, material abrasivo empregado na limpem de metais *
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Tê:mo a.* 651.810, de 20-7-64 boa. farinhas de mins, fertilizantes. foi. tadas. socos de frutas, salsichas, sala
objetos, sabões em geral e saphoaceos.
velas e velas a base de g teartas, Sidoietaimo Ltda. Soc. Téc. Industrial tato" formicida; tucaigatnea tungict. toucinho, tremoços, trigo torrões, tora
da; glicose • para tina veterinários. QUit.
radas, filmara; tapiocas, vinagre
de Metalúrgica e Móveis
sabões em pó. in floco; esponjas de
Paraná
ao, hes/acida; triset,cidas, insetitugos.
de limpem
Termo a.9 651,817, de 20-7-1964
para animais, aves e peixes. óleos de.
•
• Classe 48
Mercearia "Fricolandia" Ltda.
=Jatantes e aderirmo(); Petróleos aaPara distinguir: Perturnes. emendas, ex.ça
tinarioa e desintetantes, papei fumegatratos água de colónia, água de toucaSão Paulo
ulmo, pós inseticidas, paras:uh:tas, tundor, água de sbeleza, água de , quina.
gicidas
e
desinretantes.
preparações
e
água de rosas, água de alfazema. água
• 11 512C EA Init
26, 33 e 40
produtos inseticidas, ri idas, desta
para barba, loções e tônicos para os Classes: 5.
.
"
Título
tetantes e aeteraianos raticidas, remeFRIOLANDrA" •
cabelos e para a pele, brilhantina. bandios pars fins verennános. sabões vetedolina, batons. cosméticos, fixadores
Sio Pau10—Capital
Termo a° 651.812, de 207-61
de penteados, petróleos, óleos para cl,s Igasa S. A. Importação e Comercio rinar.os e• desmfetaares, sais para tini
agricoias. horticulas. &an gario., e vete.
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
Paraná
canários, aunaras, superrosiatoes vacinas
durosos e pomadas pa ...a limpezn da
0:1s.sesi 41, 42 e 43
para aves e animais, venenos contra'
le e - maquilage", depilarias. desodoTitulo
insetos. hniniais e berva daninhas
rantes.vinagre aromático, pó de arroz'
e talco pefumado ou não. laias para
Têrmo n.° 651.818, de 20-7-1964
Tèreao n.° 651.814, de 20-7.-64
pestana e sobrancelhas, preparados para
(Pro rogação)
Luiz
Alberto
de
Lacerda
embelezar cujos e olhos, carmim para
Anderson Clayton 6 Co. S.. —
Guanabara
o rosto e para os lábios, sabão e crerIndústria e Comércio
para barbear, sabão liquido perfumado
Sào Paulo
ou não, sabonetes. dentilricios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pent-s, vaporizadores de parteme; escovas para dentes, cabelos, unhas,
e cilios, rum de louro. saquinho pertamaio, preparados em pó. pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
Classe 33
dissolventes e vernizes, removedores da
Frase de propaganda •
cuticular; glicerina perfumada para os,
cabelos e preparados para dsecolo-,
Termo n.o 651.815. de 20-7-1964
rir unnas, eidos e pintas ou sinais artiEramanoel Waismann
Clame I
ficiais, óleos para a pele
Guaanbara
Para distinguir; Produtos químicos ui
Classe 41
gânicos
e
inorgânicos,
Inclusive
rodu
aletria,
alho, aspargo"
Alcachofras,
Termo n.• 651.807. de 20-7-64
animais, amid%
tos
quimicos
ailfáticos
e
derivados,
açazar,
alimentos
paar
Cr:marcial Catarinense S. A.
amindoas, ameixas, amendoim, araruta,
compostos, alicioclicos, produtos quími- TEATRINHO CARIOCA
Paraná
airoz, atum, aveia. avelãs, azeite, azek
cos aromático, e derivas, e cmpoostos
tonas. banha, bacalhau, batatas, bala"
heterociclicos, e incluindo mais especiClasse 33
biacoitos, bombons. bolachas, baunilha,
ficadamente ácidos tanto orgânicos coTitulo
-até em pó e em grão, camarào, canela,
mo Inorgânicos, álcalis, sais minerais e
em pau e em ob. cacau, carnes. chá,
orgânicos inclusive acetatos, cloretos,
Termo n.° 651.816, de 20-7-1964
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
sulfatos, fosfatos, pirofosfatos, benzoaMercearia "Friolandia n Ltda.
cereais. comitiho. creme de leite, cremes
tos, silicatos, sanei/atos, sulfonatos, fe*
São
Pau
'o
Nane com e dal
atimenticios croquetes, compotas, cam
natos, nit. atos, aluminatos fosfitos, risita coalhada, castanha, cebola, condi.
poclorltos, cianatos, isocianatos, salaPRIOLANVIA
Termo n.° 651.808, de 20-7-64
mentos
para alimentos. coloratites,
tos,
dltiocarbomatos,
atamos,
éteres,
Manequins Paranaense C.tda.
chouriços,
dendê. doces, doces de frui
amuo-ateres
hidrocarbonetos
aromátiParaná
tas, espinafre, essências alimentares. em.
cos, hidrocarbonetos clorados, cloramiDadas, ervilhas, enxovas. extrato de to.
Classe -11
nas, nitrocluro, h1drocarbonetos aromá- •
farinhas alimentícias. faval. 16.
ticos, alcoois, fenóis, clorofenóis, nita- Para distinguir: Alimantação para aves mate,
flocos, tareio, fermentos. MINA
éteres, gaifonas, di-cloretos de e animais, arroz. arnendoaa, araruta, cuias,
frios, trutas secas naturais e ais. •
sulfona, sulfatos orgânicos, aldeído; alpiste avelã, amido, ameixas, azeites, figos:
talizadas:
gncose, goma de mascar, gov.
azeitonas,
aveia,
aves
abatidas,
açúcar,
amidos, guanidinas, biguanidas, tiazóls,
amendoim, alhos, balas, baunilha, duras, granulo; grão de bico, gelatina,
derivados de tiazóis, fósforos, cloretos atum,
Classe 25
gctabada,' geléias, herva doce. bem
de fósforo; cloretos ácidos, vanilina, bombons, biscoitos, bolachas, batatas, mate,
Titulo
hortaliças. lagostas. finem" letrit
cumariaa, negro de fumo, 'entailfre, ca- bananada, bolos, bacalhau, banha, ca- condensaria,.
leite em pó. legumes
nela
chogriço,
chocolate,
caramelos,
Termo n.o 651,809. de 20-7-64
talisador de vanadio, cloro, amónia, an-1
conserva, lentilhas, linguiça, louro, ata&
coalhada
camarào,
canas,.
carne
de
baRádio Progresso de Surubim Ltda.
drido carbónico, aerogel de sulca, aniias alimenticias, mariscos, manteiga
Pernambuco
d.ido sulfuroso, aceleradores para vul- go. açucar» café, cravo canela cebola margarina, marmelada. macarrão,
aia&
alho,
azeite,
balira,
massas
alimenticias
caniçação de borracha, antioxidantes
ia de tomate. met e melado, mate, maspara borracha, antioxidantes para ia- leia, confeitos, cacau, cereais, cebolas, sas para mingaus, molhos. moluscoi
bâo, aditivos, para óleos, emulsificado- creme de leite, creme de muro, condi- ~tarda, mortadela, nós moscada. Isd
RADIO PROGRESSO:
rea e agentes capilarativos ou tensio- mentos, crustáceos, chã, cravo, caçé. ses, óleos cornestiveis. ostras. OPILE
Itivos
tais ocmo 'agentes htunectantes e cangica, charque, cacos, castanhas, co- olies, piaos. plainas. pimenta, Pós Para
'DE SURUBIM LTDA:
--etrantes, e resinas naturais e sinté- minho, cangiquinha, conservas alimen- pudins. cackles, peixes, presuntos, pa.
ticas e matérias Maleita . de toda - fidas, doces, doce de banana, doce de ta; petit-pois, astilhas. prtzas, pudinsj
leite, drops, citrato para doces, de
espécie
Nome comercial
tomatt e de carne, ervilhas. ~cova, queijos. rações balanceadas para sal
rer.eiiiiies, sal. sagra, sardinhas
erva-doce, essenncias para balas, para mais,
Termo
651.813, de 20-7-64
sanduichrs, salsichas, salame!, sopas em
Termo ri.° 651.811. de 20-7-64
doce,
e
para
alimentos,
ligada,
frutas,
Toon
Wanderlei.
Estanislau
da
Costa
l atadas, sorvetes, sucos de
%asa S. A. Inosortação e Comerdes
frutas sécas. em ca!das, cristalizadas e trutas; torradas, ta pioca, tomates e ex
Pernambuco
Paraná
tâ maras. tal::
compotas, fécula; figos. flocos, &men- _ela,. tremoços, tortas, tortas
para
to, farinhas, fava. farda, fubá, gomas
mento de animais e aves, torrões,
de mascar, geléias, geléias de mocotó.
\ • toucinho e vinagre
goiabada, gorduras, grão de bico. gla
cés.
(Acme,
gelatinas.
granam
Lingua&
Têrmo
n.° 651.819. de 20-7-1964
indústria Brasileira

STINIETALTVIO

Sinta Azul
O Seu Dià

MORROUCÁ.

COMERCIAL
CATARINENSE S. A.

MANQUE.
PARANAENSE

CUPINZOL

Classe 2.
Substâncias a preparações quhnicas
das na agricultura, na horticu aura na
veterinária e para tina unitárias. a
saber: adubos. ácidos sanitar.os água,desinfetantes e para fins sanitários
apaalwasosca e intatos (à goma e
papel ou papello).. ákalia bactericidas
baraticidas. carnapatkidas. anual creia
Oasse 1
Sokla metA/Calt liquida

linguiças, leite, lomba lomba. leite condensado, leite em pá. briptal" ketilhas,
lagostas, mel. marmelada, mortadelas,
manteiga, mostarda, mariscos, moluscos,
molhos, margarina, massas alimenticias

e de tomate, melado, milho, noz-mosca-

da. óleos comesttveb, ostras, paios, persegada, peixes. pescados, panetone;
pasta de amendoins. pildes. Patês. pastilhas, pó pala ptarins, ralhais. WS.
minas ,creoeoto. desadorama demos*, pães de fôrma, pimenta, presuntos, polcantes. 'defumadas. % estenminadores
vilho, queijos, marear de miam
rações
Pragas è hervaa daninhas. esterdIzam balanceadas,- .reanligao. rascai. "814

Marina Artefatos Elétricos Ltda,

S.10 Paulo
ÍICUIX n STÓ

-Inchietria Broolleira

aasse 8
.Aregoa e aparelbos elétricos
acua eco ~ aparelhos e artigos
Mata/ações eitittcas • hidráulicas,
»atos de Noiihdcaa, terahando
-aparelho. ae ótica; listalaglies
tu, embracações para animais. asas?. salamem semolina de iriam aspas -gala.
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tricas e artigos detranicos para automii:veia e veicu:os em geral, aparelhos e
acessórios de rádios, aparelhos e intrumentos didáticos, instrumentos de precisam inst.umentos ckntificos, instrumentos de física e medula e apareihos.
para uso domestico, elétrico ou não,
instrumentos e aparelhos para fins úteis
aparelhos de refrigeração

balata, lã de Aço* Pomada s Para cal'' cachecols, calçados, chapéus. cintos
çados palha de aço, preparados para cintas, combinações, carpinhos. caivv:
pont e limpar madeiras, vidros, metais de senhoras e de crianças, calções cal.
e objeto& panos para polir.* para fim. çaa, camisas, camisolas, camisetas,
pesa, panos de esmeril e material abra- cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiro',
sivo empregado na limpeza de metais e saias, casacos, chinelos. dominós, echar.
objetos, satiões em geral e saponáceos. pes. fantasias, fardas para militares, covela/ e velas a base de esteariaa legiais. fraldas, galochas, gravatas, gorsabões em pó, m flocos, esponjas de ros. jogos de lingerie, faqueias, 'agrai,
lavas, ligas, lenços, mantéis, meias,
limpeza
Têrmo n•9 651.820, de 20-7-1964
maiôs, mantas. mandrião, manilhas. paClasse 42
Lindoiano Hotel — Fontes Radiotivas
letós. palas. penhoar. pulover, pe/erinas
Cerejas
Limitada
peagas, ponches, polainas, pijamas, pu.
Classe 43
atos, penietras quinionos, regalos.
5Zo Paulo
Aguas minerais, águas naturais, água robe de chambre, rou pao, sobretudos
gazozas, artificiais, água tônica bebi- suspensórios, saidas de banho, sandálias,
das espumantes sem álcool, guaraná. suciares, shorts. sungas. stolas ou slacks,
gazosa, esséncias para refrigerant.-k re- ttder, toucas. turbantes, ternos, unifrescos, refrigerantes, suco refrigerante.,
formes e vestidos
de todas as frutas, rekigerantes de mate,
Termo a.* 651.828, de 20-7-1964
soda, suco de frutas, sifões soda limoComercial Brasiaves Ltda.
nada laranjada, sucos de ma;a, suco
de mamão e xaropes
São Paulo
Gane 41
Mate, açúcar e mel
Têrmo is, 651.826: de 20-7-1964
Tecnopoli — Comércio e lndstria
Brasileira de Polimento Ltda.
São Paulo

"
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências. ex.
tratos água de colónia, água de toucador, água de beleza. água de. quina.
água de rosas, água de allazema. água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, batons, cosméticos. fixadores
de penteados, petróleos, óleo, para os
cabelos, creme evanescente; cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage". depilarias, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não talais para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar eilloS e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou nao, sabonetes. dentitacios
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos, pentes, vanorizadores de perle
met escovas para dentes, cabelos, unhas
e aios, rum de louro. saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes. .emnvedores da
euticular: glicerina perfumada para cie
cabelos e preparados • 'ptra dsecolo.
rir unhas, cílios e pintas ou sitiais artificiais. óleos para a pele
Té'rmos na. 651.821 a 651.825, de
20-7-1964
Linflotano Hotel — Fontes Rad otivas
Limitada
São Paulo
-•

TzeROPOLI
Jndástria Brasileira
Classe 40
Nióvels em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara esCritórioa: Armários.
armários para banheiro e para roupas
usadas, alnitradai, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços, biombos.
cadeiras, carrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de -visitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes para•
copa e cosinba, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas.
dispensas, divisões, divans, discotecas.
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, mesinhaa para radio e televisão, mesinha., para televisa°. molduras
para quadros. porta-retratos. Poltronas.
poltronas-eamas, prateleiras, porta-chapéus, sofá*, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Térino a.° 651 . 827, de 20 7-1964
Comercial Brasiaves fada.
SZo Paulo .
31/48rAvrs

COMERCIAI, BRAMI/ES.'
r

Termo as 651.829, de 20-7-1984
M. GoIdwasser
São Paulo
'a

oLDviát

s
,\IThaue t zç'fa traffustra
Classe 1
Alcool
Classe 46
Alvelantes amidos. anil. água de lave
dsra agua sanitária, cera para soalheis
detergentes, esponja de aço, fósforos

Casse .36
Para distinguir: Artigos de vestuários
3 roupas feitas em geral: Agasalhos
avernais, aloarcatas anáguas, blusas
botas, botinas. blusões. boinas, baba&Atroa. bonés. capacetes, cartolas, carapuças, caraça°, coletes, capam, cindes

1prOrrOgaÇa0,

04013STRIA BRASII,ENAA

C..1a^ne 1
Sóda custlea
Termo a* 651.834. de 20-7-1°54
( Prorroga.Ao)
Paixificado:a - A
l.t.la.
São Panio

Nome Comercial
Têrmo a.° 651.830, de 20-74964
(Prorrogação)
A.4fonto Marques júnior
São Paulo
. oGno
, t0104

wau
As."14Y
-)XAROrw -orudE----g
rtmlAbnoveE
eRtmo

oFf.m

Classes: 42, 42 e 43
Tituõ
Ti-no n.o 651:83• ar 207.196i
(Prorro)içrio)
Indústria de Fre:o» e ll -'c;i13 trailmbi
Sa0 P.a U.0

1PRORROGAÇÃO
Classe 3
Um preparado lcu-mácêutico
Têrmo a,* 651.831. de 20-7-1964
(Prorrogação)
Zucha 8 Divina Ltda.
São Pauto

'PRORROCAÇ-ÃO
..3
A L
:ndtiatria Broa/leira'

Classe 19

Aves eovos em gerai, bacaisive do bicho da seda, animais vivos, bovinos,
cava/ar, caprinos. galináceos ovinos e
autnos

Termo n.° 651.633, de 20-7-1964
Refinaria Nacional de Sal S.A.
São Pauto

Classe 26
Palitos
Termo II.° 651.832, tle 20-7-1964
(Prorroga;ão)
Kibon S.A. flruldstrias AUMentleiati)
•
São Paulo
, /isonitoonló
R À- X X T

Casse 43
Bebidas, não alcoólicas refr§gertunes,
não: águas garefrescos gazeificados
zeifIcadas: sucos de troai integram,
concentrados ou gazeff.cadoe. xaropes
para bebidas refrigerantes

Classe
Lonas ed freios para iato em iral
Termo n .° 651.836 de 20-7-1961
Madeiras Javelig Ltda.
São Pa':')
tJAVELUZ

Classe
Madeiras em bruto ou parci,dment41
trabalradas, Cm teras, serretti e
aplairridas
Termo n.• 651.817 de 20-7.1964
Auto Ráf"e "Supsom * Ltda.
São
( AUTO 'LUTO
r$ SUPSOM° LTDA.
Nome Comerdal

•

9 34k1
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DIÁRIO OFICIAL (Seção ,II)

ta-a en 16 ali

Téinto n.o 651.838, de 20.74964
Aparelhos de Laboratório "Tandor".
Limitada
São Panio

em p6, maüteiga. crême, ovos dessecado', ovos em pó, *queijos, conserva' de

carne*, de peixe de legumes, de frutas,
sucos'de carne, de legumes, de fruta de
frutos, doces, geléias, xaropes alimentidos, essências alimentícias, farinhas.
T Expo]]
especiarias, café, chá, mate, chocolate.
Jaó:latria Brasileira cacau, condimentos culinários, massas
allartatIcias, malhos, óleos alimentícios,
gorduras alimenticias ou culinárias, sorApare'hus, instrumentos e acessorios ele- vetes, cereais, biscoitos, balas, bombons.
confeitos
trônicos e elétricos de laboratório, para
testar tecidos de freios em geral
nono . a.° 651.842. de 20-7-64
Chocolate "A. Sultana - S. A.
Termo a.° 651.839, de 20-7.1964
Bana fierger, que também assina Maria
São Paulo
Augtista de Befger
São Paulo

Classe 41
Para distinguir: Balas, bombons, botabocados, biscoitos, bola:tas, bolos, bo
los gelados, balas de mascar, caramelos.. crocolates, cacau, confeitos, crocantes, drops, doces de leite, simples e
compostos, doces de frutas em conservas, preparadas em massas, em calda
em compotas e em geleias, doces gela.
dos, doces de amendoas, de amendoim.
de ames, de castanha e de frutas secas cobertos com chocolates, frutas secas, passadas e cristalizadas geleias,
goma de mascar, pralines, pastilhas, pic.
xa-puxa, pirulitos, pudins, panetoner
pipocas, sorvetes torrões. torraslaa

Termo n. • 651.840, da 20-7-64
Chocolate "A Sultana" S. A.
aa.1 Pa

sELsçbab
Jnilústria Brasileira'
Classe 91
Para distinguir: Batas, bombons, bombocados, biscoitos, bolachas, bolos, bolos gelados, balas de mascar, caramelos,
chocolates, cacau, confeitos, crocantes,
drops-oces de leite simples e compostos,
doces de frutas em conservas, prepara-

das em massa, em calda, em compotas e

em geléias, doces, doces gelados, doces
de amendoas, de amendoim, de nozes.
nozes, de castanha, e de frutas secas
cobertos com chocolates, frutas secas.
passadas e cristalizadas, geléias, goma
de mascar, pralinés, pastilhaS puxapuxa,
pirulitos, pudins, panetones, pipócas,
sorvetes, torrões e torradas
Tênue, n.• 651.841, de 20-7-64
-Chocolate "A Sultana" S.- A.
São Paulo

Termo a.° 651.843, de 20-7-64
Vikaa Isabel-Modas Ltda.
-São Paulo

talltA ISABEL'.
Classe 36
Para cuscinguir: Artigos de vestuarka
e roupas feitas em geral. Agasalhos
avehatals, alpercatas, anaguas blusas
botas, botinas. blusões. boinas, baba
doures, bonés, capacetes, cartolas cara
puças, casaco, coletes, capas, chalea
cachecols, calçados. ehapeus. datas, datas. combinações. ~pinhos, calas de
see:oras e de crianças calções. calças
camisolas, camisetas cuecas, ceroulas
colarinhos, cueiros, casacos, chinelos
domino', echarpes, fantasias, tardas. pa
ri militares e colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogo" de biparte.. jaquetas leques, luvas. toas, lenços. mantas, meias, maiôs, mantas, mamidrião. mantilhas, palatos. palas. penhoar. peugaa, pulover. pelerinas. poitehea
polainas pijamas, punhos. Perneiras
quintonos, regalos, robe de chambre.;
roupão. sobretudos, salsa. suspensorios.'
taba. sungas, atolas, soutiens,
talar, toucas, turbantes, ternos, niformeat
salda de banho. andalias, sweater chore vestidos
Tênno re. 9 651.844, de 20-7-64
Revendedora de Produtos de Petróleo
.
Tala Ltda.
São Paulo

NOITES CARIOCAS
Ineietria Brasileira

RSITBSISTORA
PROIUTOS I PITOU°
SAYA !RU.

Classe 41
_ Para distinguir: Latidnios, leite, apudo,
leite

Têrmo 'a. 65F.848., de 20-7-64
• Produtos Químicos "Elekeirox" S. A.
São Paulo

5UL.TA-8ROVI1
LIndústria Brasileira

AZUIPRIN.
kaasse 48
Para distinguir: Perfumes, essências. CL
tratos, água de colônia, 'água de toucador água de beleza, água de quina.
água de rosas. água de alfazema, ave
paca barba, loções e tônicos para as
cardos e para a pele, brilhantina. bandolusa, "batons". cosméticos, fixadores.
de penteados,. petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
peie e *maquillage" depilatórios. deso.
ciorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
en.belezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para 03 lábios, sabao e creme
para barbear, sabâo liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pó,
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de perrame.escôvas para dentes, cabelos, tinhas,
e cílios: ;Iam de louro, saquinho perra:nado. preparados em pó, pasta, liquido e tifolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
ctaicula: glicerina perfumada para oii
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cilioa e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele

'Tênia° n.° 651.845. de 20-7-64
Pastificio São Jorge Ltda.
São Paulo

Novembro de 1964

Nom* panarei&

condensado, leite desseca:do, leite

t ,
•.•

•
.;

'
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-••
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Classe 48
Uma loção contra caspa

•
Classe 41 •
Para distinguir: Massas alimentícias

Tèrrnos as. 651.850 e 651.851, de
20-7-64
Auto Rádio "Supsotn" Ltda.

Termo n.• 651.846, de 20-7-64
Bebida; Dunga Ltda .
São Paulo

São Paillo

-SUPSOM
industria Brasileira •

I
Classe 23
Para distinguir: Amortecedores, antepa.
reçao, braçadeiras, e suportes do cano
de escapamento, cubos de veiculos chapas circulares,, carroserias, chassis, carcassas, caixas para armaçes, cotovelos,
carburadores, correntes de distribuição.
coroas, capotas caixas cl ecambio, cabos, caminhes, caminhonetes, carros,
conjunots de escapamento, direção. des.
eitIOSTRIA BRAMEM
ligadeiras. dorsais, engates para veículos, estribos. eixos .eagrenagens, embreagem. freios para 'velculos, fronteiras para velculoa. feixes de mola, guarClasse 42
nições para maçanetas, gonzos, grades
Vinhos
ponteiras, hélices, hastes, indicadores
Termo n. 651.847, de 20-744
de direção, juntas universais, lanchas,
Bebidas Dunga Ltda
molas, manivelas, motocicletas, motociSão Paulo
clos, mancais de veiculos motonetes.
;alueis, parachoques. pistões, pedestais,
pedais. paralamas, partidas, portas lateTROAROGAtb •
RIA. •
rais, pinhões. porta rodas, parabriam,
-TUROO ROSA
reles para businas, reles para faróis, rodas, retentores, reboques, soquetes . para
veiculos, serpentinas, tambores de freios. tirantes, terminais para cabos de
baterias, tachos, varetas de veiculos, varais de veículos, varetas de controle de
afogador e velocipedes e volantes
Classe 8
Acendedores elétricos, alarmes elétricos,
altofalanres, amperímetros, amplificadores, para rádios, aparelhos de rádio,
aparelhos- de televisão, aparelhos de
ventilação para eclifIcioa, aparelhos eletr:e.os para banho, aparelhos eletro-diOdOOSTRIA eRAStLEIRA
namIcos, aparelhos para barbear, aparelros para instalações telefônicas, aparelhos para ondular e secar cabelos.
Classe 42
aparelhos para pasteurização de leite,
Vinhos
aparelhos para torrar pão, aquecedores
Termo n. 651.849; de 20-7-64
elétricos, spiradores de pó benjamim.
Acústica Associados Sociedade Civil bobinas elétricas, caixas de derivação,
de Engenharia Ltda.
campainhas" elétricas, chave elétricas.
São Paula
cigarras elétr.cas, comutadores, condem,
'adores elétricos, conectores enceradeiras estufas de aquecimento, estufas para
AvOSTICA ASSOCIA IO
coaservar alimentos. estufas para secar
roupas.- ferros elétricos de engomar e
SOCIEDADS CIVIL re
de soldar, filtros e metros, hidrametros.
12117ENHARIA
indicadores automáticos de nivel dágua,
instrumentos medidores de energia elétrica, instrumentos telefónicos, interruptores. irradiadores. lâmpadas. • liquidifieadores, manôlet oç, mi , rofonia. pick-Nome comercial

Quarta-feira 25.
opa, pitas elétrica% receptarei de ri.
dio, refigeradores. tomadas, 0.am:cornas
dores, válvulas de radio. vala:das para
aparelhos de televisão, ventiladores e
voltimetros

DIÁRIO OFICIAL. (Seção III)
Termo th e 651.855. de 20-7-64
Orgentragies 3 V Ltda.
Sita Paulo

Novembro de 1964 4321

Timo n.° 65).860 . de 20-7-64
arma Inseticidas Ltda.
São Paulo

neibes, passadores de roupas, preallhate
rasteia, ro'danas, ralas. rega-Tores,
(Ostros, rebites, reduções, recipienets
metal, rodizios, roscas. registros, ser.
tais, Serrotes. sifões, saleiros, as,-arolhas.
suportes, torquezas. trilhos, travadeiras,
telas de arame, torneiras, olhos, tubuRIASILEIRA
laças? , trincos, taças. travessa, tesourz.‘
trancas, tramelas, talheres, tubos de exClasse 2
tensão, torniquetes, tilhae.eiras, rampas
Para distinguis: Inseticidas para lavoura para panelas e caldeirões, tampões, terrinas, tampões para água e gasal a ia coco
Termo
651.&62, de 20-7-64
ou sem chave, taclios, trens ik saa.
Orlando 14unchal
torradelars, orbuSis, vasos. vaal.
•
Silo Paulo
'liames, vararas. ventosas

CIRMA

nume na. 651.852 e 651.853, de
204-64
3tasitalia — Consercao
Led:latria de
Calçados Ltda.
Guanabara

CUTEX

remia a.* 651.863, de 20-7.64
The Sherwin-Wiriams Co.
Estados Unidos da 21oséra

• Claire 50
Bilhetes de loteria, cartazes impressos.
BRASILEIRA
literais de propaganda, cheques, clichés,
Casse 11
carteai' tennoplãaticos de, identidade.
etiquetas, impressas, faturas, folhinhas Para distinguir: Alicates, alavancas,
Ca.. 1
impressas, notas promissórias, recibos e arrue'as, arrebít ra,melan
Absormates, acetona, as.idos, a:dato&
arruelas, arrebites. molas, *iravas, açasites quinalcos para o tratamento
zatuloa
arame, aparelhos de chú e café, assa- locação de fibras. tecidos. couroa • e*
armações de metal, abridores de latas, iulose; água ma álcool, albumina, g
Termo n.° 651.856, ele 20-7-64
Hospital Monte Sinai de Sâo Paulo deiras, açucareiros, aparelhos para lava tinas, abastem alvaiade. alveiantea baa
t6tios, arandelas, restas, aros, alnictfaLtda.
rires, amoladores de ferramentas alças dustriais, aluminio em pá amontactiN
São Paulo
para malas, ancinhos, brocas, bigornas, anti- incrustantes, arai-oxida:uca. anta.
baixelas, bandeias, balm.azes, bacias, oxidanter. aati-corrosivos, anti-datonano
* HOSPITAL 'MONTE SINAr
bambonieres, baldes, borboletas, baús tem azotatos, água acidulada para
DE SÃO PAULO LTDA"
para sacos et viagem, baterias, bases de acumulaciutrii, água oxigenada pane
meta', braçadeiras, bo-bulhadores, bules. fins aultaanals. amima; banhos pus
Nome Moi/
bffagra, buchas, bairIms para facas, 9alvanização. ranziaa, benzo!, betumes,
baterias
de casinha. colheres de pedrei- bicarbonatos de sadio, de potássiak
Tênue a.'" 651.857, de 20-7-64
rosi
cadeados,
correntes, cabides, chaves virgens, carvões, carbonato-4, cataliza•
Indústrias de Calçados Bertlyn Ltda.
de parafusos, conexões para encana- doses, celulose, chapas fotográfica*
São Paulo
mentos, caixas de metal para portões. composições extintores de incên..lio.
co/unas, canos, chaves de fenda, cha- ) ro, corrosivos, cromatoa, corantes, craca
ves inglesas, cabeceies, canecas, copos, rotos,' descorantes. desincrustantes,
cachepots, centro de mesa, coqueteleivaa, solventes; emulsões fotográficas, entoa
caixas para condimento de alimentos, frt, éter, esmaltes estereatoss fenol, filIND. BRASILEIRA
conchas, caldeirões, caçarolas, chalei- mes gen:abalsados para fotografias, 41s
ras, cafeteiras, coadores, cuscuzeiros, xadores, forma bispais industriais. ida,
Casse 28
cabides de metal, cabos, caixas de ferro, foros ind'ustriais fluoretos; galvanizado.
Capas plásticas para veicu/os
cruzetas, curvas, cantoneiraa, cravo.. "res. ge;«tina para fotografia.% e pintura,
colchetes para malas, cantos para as- giz, glicerina: hidratos. hidrosulfitog
Têrcnos 223. 651.858 e 651.859, de
tojos, chaveiros, canivetes, thavenas, impermeabilizantes. ioduretos; lac as
20-7-64
cremosas, cadinhos. crivos, chanfradores, massas para pintura, magnésio, atai
Caba Sodeté Anonyme
assinetes, cabos, chaves, correntes para cario: nitratos, neutralizadores, nitrocê
Suiça
chaves, colchetes, cantos para pastas, Iulose; óxidos, oxidantes.• óleos pari
chaves para porcas, circulares, chaves pintura, óleo de linhaça: produtoa gut
toraucerêtricas, clistia Pivos, dobradiças, micoa para impressa°, potassa
descanso par talherss, pratas e copos, mal, papéis emulsionáveis parainduz
a fo
c1nviador de água para chuzeiros, es- tografia, papéis de turnesol,
feras, engates, enfears de metal, esliográficos e heliocopistas, peliculaS
tribos, espátulas, estofos de metal para sensivels, papéis para
fotografia e anaa
carimbos,
eixos,
expandidos
para
tubos,
Classe 2
lises de laboratrio, pig mentos, potassa,
estruturas
metálicas.
escarradeiraa es- pás metálicos
St:batatadas químicas .e preparados de
para a composição de
pumadeiras, espremedores, formam. foifinalidade veterinária
preparaçõ2s para fotografias,
ces, ferro para cortar capim, ferrolhos, tintas,
Classe 41
p rodutos para nfcgt,...ir p
ratear e cro•
Substâncias alimentícias para animais facas. facões, -fechad , ras, fruteiras, fumar, produtos para diluir tintas prosais.
nis, formas para docrs. bolos, empadas to;
reativos,
rer.wv,
dares, reveladore%
e pudins. flanges, fivelas, furadores,
Tèrmo n 651.861, de 20-744
Clemente Scomparin
fogões, fogareiros, fechos para pastas 'abar/ neutro, sais c:ilidimos, secantes,
e para malas, Ferrrai rntas estantes e illiCatos, seda cáti , t:ca, soluções qui.
Sao Paulo
perfurantes para mar-eneiros, fechos de !nicas de uso industrial. solventes, saia
metal. ferraduras, frszas de chanfrar. fatos: tintas em pó. liquidas, sólidas
fon:linhas, fitas de aro. fias de arame, ou pastosas para madeira, ferro, pare.
.ganchos. g uarnições de metal, garfos, des, co n trações, de c orações, couros, te.
ganchos para guadrss, grarpos para ridos, fibras, celuiose barcos
e vel.
Culos, talco
emendas de correias, grades para fogões
thiner.
e geladeiras, grelhas. galheteiros, gonTermo n.0 651.86T1, dr 20-7-1968
zos, grosas. guia para fre ara de chan(Prorrogação)
frar, • garrafas, ilhozes, joelhos, tarsos, Sher
tain-Williams do Brasil S.A.
lanternas a carbureto, amas, lâminas,
Tintas e Vernizes
acartaras, latas, luvas, l in guetas, leiteise" 0,1111:1
ras, machadinhas,. molas, maletas, molas
para portas, martelos, marretas, ma-
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Clama 35
Couro, • peles preparadas ou não. ca
murça% couros. vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de cou.
ros. arreios, Ws" carteiras. caixa*
chicotes de couro. carneiras, capas para
aibuns e para livros. embalagens de
couro, estolas guarnições de MITO para
automóveis, guarnições para porta-blo
malas, maletas. porta-notas. pana.
chav es. porta-niqueis. pastas. pulseira,
de couro, rédeas. selins, sacos para via.
gem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuárias
e roupas feitas em geral: Agasalllo.
avrntais, alparcatas. anáguas, blusas
buas, botaras, bituales, bpinaa. babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças, casaçáo, coletes, capas. chales
cachecols, calçados. chapéus. cintos
cintas. combinações. carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças, calções. cal

ças. camisas. camisolas. camisetas.
cuecas, cerou.r... colarinhos, cueiros.
assas, casacos, chinelos, dominas. acharpai fantasias, fardas para militares. r

kgiais. fraldas, galochas, gravatas. go!.
Tm iogas de angarie. laquetaa, laguês,
luvas, ligas. lenços. mantos, metas,
mai& mantas. mandrião. marulhas. paletós. palas. penhaar, puiover: peterinas.
Nuga*, ponches. polainas. Olarias. pu.
Moia perneiras, g:outonos, regalo',

robe de chambre. roupão. sobretudoa
suspensórios, nadas de pautai, sandálias,

meteres. aborta, sungas. atolas ou abas,
tuim toucas, taebantes, ternos, uniformes e vestido..
•

Têrmo n.° 651.854. de 20-744
Marcadora S. A. Indústria e Comércio
São Paulo

Marcadora S. 4:
Indústria e Comércio
Mercadora 13. A. Indústria e Comércio
Fabricação direta ou indiretamente de
pinas de fixação. arruelas, buchas de

a i-

'DAUBR ÁS

SUM1 X

trizes, mrmitas, maçanetas, moras, machote, mantegurtras, malhos, mandril
da expansão, navalhas, naaes, puas, pai,
picaretas, pregos, picões. ponteiras, pon-

teiros, vendedores de pana passadores
de correias, ~fusos. "ancas ratos,
porta gelos, porta-go, porta-lotas,
porta-esponjas,' ~copos e garrafal,
consignação. de produtos industriais e
paliteiros. panelas, puxadores, placo.
Classe 28
"íncolas, tmportação e exportação dos Para distinguir: Mamadeira fabricada prt çadores, enchas, Inua, leinas erfitradeitas, perfuratrizes, pires, pinças, PaOleamos, nacionais ou "estrangeirai
de material plitstico

!PRORROGAÇÃO

çsiz

expensa°, ferramentas acionadas ou tião
pólvora; comércio, por conta própria
ou de trecelros, inclusive comissão e

Classe 1

Tintas e verniza
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Termo n.° 651.867, de 20-7-1964
Termos as. 651.869 e 651.870, de
Termo n.o' 651.871, de 20-7-1961
Sheravin-Willams do Brasil S
—
20-7-1964
Sherwin-Willams do Brasil S.A.
Datas e Vernizea
São Paulo Alpargatas S.A.
Tintas e Vernizes
São Paulo
Sheiwin-Willams do Brasil S.A. —
São Paulo
Tintas e Vernizes
São Paulo

-
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SNICK

indústria Brasileira.
Classe 39
Classe 16
eles distinguir: Artefatos le borracha.
Classe 16
Para d stinguir: Materiais para constru•torra:ha, artefatos de borracha para
Classe 39
ções e decorações: Argamassas, argila,
yelculos. artefatos 'cle borracha aso in- Para distinguir: Materiais para constru
aluirias em outras classes: Arruelas, ar- çLes e decorações: Argamassas, argila. Para distinguir: Artefatos de borracha. areia, azulejos batentes, balaustres, blogolas. amortecedores, assentos para ca- areia, azulejos, gatentes. balaustres, b:o borracha, artefatos de borracha para cos de cimento, blocos ara pavimentadefraa borrachas. para aros. batentes de cos de cimento, bloros para pavimenta- veiculas, artefatos de borracha não in- ção, calhara cimento, cal, cré, chapas
fofre, buchas de estabilludai, buchas, ção, calhas, caimento, cal, cré, chanis cluídos em outas classes: Arruelas, ar- isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
buchas para jumelo, batente de porta, isolantes. caibras. caixilhos, colunas; golas, amortecedores. assentos para ca- chapas aara coberturas, caixas dãgua.
chaaas para coberturas, caixas dáatia, deiras, borrachas para aros, batentes de caixas para cebertuas, caixas clágua,
batente de chassis, bicos para mamadeicaixas para coberturas, caixas dágua,
ras, braçadeiras, bocais, bases para te- caixas de descarga para caris, edifica- cofre, buchas de estabilizador, • buchas, ca ias de descarga para etixos, edificalefones. borrachas para carrinhos inclus- ções premoldadas, estuque, emulsoo de buchas para jumelo, batente de porta. cões remoldadas, estuqeu, emulsão da
Wall, borracha para amortecedores, base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- batente de chassis, bicos para mamadal. base asfáltico, estacas, esquadrias estiva
bainhas de borracha para rédeas. cochim turas metálicas para construções, lame- ras, braçadeiras, bocais, bases para te- !uras metálicas para construções, lameletones, borrachas para carrinhos indus- las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de motor. câmaras de ar, chupetas. corlas de metal, ladrilhos, tamaris, luvas
deka massiços de borracha, CUL,C1,5 para de junção, lages, lageotas. material iso- triais, borracha para amortecedores, de junção, lages, lageotas, material isoferramentas, chuveiros, calços de bor- lante contra frio e calor, manilhas, mas- bainhas de borracha para rédeas. cochim lante contra frio e calor, manilhas, masracha, chapas e centros ae mesa, cor- sas para revestimentos de paredes. ma- de motor, câmaras de ar, chupetas cor- sas par revestimentos de paredes, mamassiços de borracha cabos para
das de borracha, cápsulas da borracha deiras para construções. mosaicos, pro- dões
ferramentas, chuveiros, calços de bor- deiras para construções, mosaicos, proa
paca centro de mesa, calços de borra- dutos de base as 4altico, produtos para racha, chapas e centros de mesa, cor- dutos de base asfalt.co. produtos para
cha para máquinas, copos de borracha tornar impermeabilizantes as argamas- das de borracha. cápsulas de borracha tornar imperrneabilizantes as argamaaear, freios, dedeiras, deaentupideiras, sas de cimento e cal, hidranhca, pedre- para centro de mesa. calços de borra- sas de cimento e cal; hidráulica, pedradiscos de mesa, descanso para pratos, gulho, produtos betuminoaos, impermea• cha para máquinas, copos de borracha bilizantes, líquidos ou sob outras formas
armaras, êmbolos, esguichos, estrados, bilizantes líquidos ou sob outras formas para freios, dedeiras desentupideiras, para revestimentos e outros como nas
esponjas de borracha eia quebrajacto para revestimentos e outros como nas
construções, pers.anas, placas para papara torneiras, fios de borracha lisos, construções, persianas, placas para pa- discos de mesa. descanso para pratos. vimentação, peças ornamentais de cieticostos,
êmbolos,
esguichos.
estrados,
fôrmas de borracha, guarnições para vimentação, aças ornameataaa 'de cimento ou gesso para tetos, e paredes,
móveis, guarnições de borracha para mento ou gesso ara retos e paredes. esponjas de borracha em quebrajacto papel para forrar rasas, massas antipara
torneiras,
fios
de
borracha
lisos.
automóveis, guarnições para veiculas. papel para forrar casas, massas antiafickis para uso nas construções, parlancheiras para escolares. lâminas de releias para uso nas construções, par- formas de borracha guarnições para quetas. portas, portões, pisos, soleiras
borracha para degraus, listas de borra- quetas, portas, podões, pisos, soleiras. móveis, guarnições de borracha para para portas, tijolos, tubos de concreto
eira peara ¡anelas e para portas, lençóis para portas. tijolos tubos de concreto. automóveis, guarnições para velculos, telha, tacos, tubos de ventilação, tanlancheiras para escolares, lâminas de
de borracha, manoplas, maçanetas, pro- telhas, tacos, tubos de verttilação, tanpara degraus. listas de borra- ques de cimento, v gas, vigamentos •
tetores para para-lamas, protetcres de ques de cimanto, vigas, vigamentos e borracha
cha para janelas e para portas, lençóis
vitrôs
para-choques, pedal do aceiraslor, pevitros
cle borracha. manoplas, maçanetas. pradal de partida, paras para bus:nas.
Tèrrno n.° 651.872, de 20-7-1961
ratares para para-lamas, protetores de
praanhos pneumáticos, pomas de ttOrTermo n.° 651.8138, de 20-7s196-1
Para-choques, pedal de acelerador. pe- Shervain-Willams do Brasil S.A. —
rIcha para bengalas e muletas, rodas
A. — dal de partida, paras ?ara businas.
Sherwin-Willams do Brasil
Tintas e Vernizes
mbssiças. rodízios, revestimentos de
Tintas e Vernizes
São Paulo
pratinhos, pnetumáticas. pontas de borborracha, rodas de borracha para móSão Paulo
racha para bengalas e maletas, rodas
veis, sanfonas de vácuo, suportes de
massiças, rodízios, revestimentos de
PRORROGACÃO
motor, sapatas do pedal de ;arque, seborracha, rodas de borracha para mósembaio e isolador, su ta-aias. semi1:U.1.A-141X
veis, sanfonas de vácuo. suportes de
pneumáticos, suportes de cambia. sanG O
, motor, sapatas do pedal- de hreque. sefalsas de partida. saltos, solas f solados
sembalo e isoladores. suportes, semiClasse 16
de borracha, surdinas de aorraaha para
pneumáticos, suportes de awabio, sanClasse 16
aplicaçâo aos fios telegráficns e tele fO. Para distinguir: Materiais para c,instru tonas de partida saltos, sola , e solados Para distinguir: Materiais para construdecorações:
Argamassas,
argila
ções
e
itcos. travadores de aorta agejas
de borracha, surdinas de borracha para ções e decorações: Argamassas, argila.
tubos, tampas de borracha para conta• areia, azulejos, gatentes, balaustres, talo aplicação aos fios telegráfiaus e telefô- areia, azulejos, gatentes, balaustres, blocoa
de
cimento.
bloros
para
pavimentagotas. tinas de borracha para eirboração
trovadores de porta.
cos de cimento, bloros para pavimentação, calhas. cimento, cal, Cré, chapas nicos,
de substâncias químico
tubos, tampas de borracha ,,ara conta- ção, calhas, cimento, cal, cré, abanas
isolantes. caibras, caixilhos; calunas; gotas. tinas de borracha para elaboração
Classe 36
lanlantes, caibras, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas. caixas (Nua.
de substãncias quirricas
chapas para zoberturas, caixas dágua,
Prs diStitlqUir: Artigos da vasouários caixas para coberturas, caixas agua.
caixas para coberturas, caixas dágua.
Classe 36
* raaoas feitas em gerzi: Agasalhos. caixas de descarga para eixos. edificaaventais, alparcatas. anáguas, blusas. ções premoldadas, estuque. emulsoo de Para distinguir: Artigos de vestuários caixas de descarga para atiras, edificabetas. botinas, blusões, boinas. baba- base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- e roupas feitas em geral: Agasalhos ções premoldadas, estuque, emulsoo de
dOuros, bonés, capacetes. cartolas, cara turas metálicas para construções, lame- aventais, tiparcatas, anáguas, blusas, base asfáltico, estacas, esquadrias. estrupoços. casação. coletes, capas. abales las de metal, ladrilhos, lambris, luvas botas, botinas, blusões, boinas, baba- turas metálicas para construções, lamecaciaecols, calçados, chapéus. cintos de junção, lageS, lageotas, material iso- douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
ciaras, combinações, carpin'nos. calças lante contra frio e calor, manilhas, mas- paças, casação, coletes, capas, chales, de junção, lages, lageotas, material isode senhoras e de criaacas. te,ões. cal• sas para -revestimentos de paredes, ma- saias. casacos, chinelos, dominós, achar- lante contra frio e calor, manilhas, masos. camisas, camisolas. camisetas, deiras para construções, mosaicos, pro- pes. fantasias, fardas para militares, co- sas para revestimentos de paredes, aiacueasi s. ceroulas. colarinhos, cueiros, dutos de base as çáltico, produtos para cachecols, calçados, chapéus. cintos deitas para construções, mosaicos, prosaias. casacos, chinelos, dominós, echar- tornar impermaabilizantes as argatnas- cintas, combinações, carpinhos. calças. dutos da base as'áltico, produtos para
ct4ecasa ceroulas, colarinhos, cueiros. sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- de senhoras e de crianças, calções, cat. tornar impermeabilizantes as argamas39 n RS casacos, chinelos, dominós, achargulho, produtos betuniinoaos, impermea- ças. camisas, camisolas, camisetas, sas de cimento e cal, hidráulica, pedrepes: fantasias, fardas para militares. cocuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros, gulho, ploclutos betuminosos, impermealegiais, fraldas, galochas, gravatas, gots- bilizantes liquidas ou sob outras formas legiais, fraldas, galoahas, gravatas, gor- bilizantes líquidos ou sob outras formas
para
revestimentos
e
outros
como
nas
roa logos de lingerie, jaquetas. laquês.
ros logos de !ingeria, jaquetas, laqués, para revestimentos e outros como nas
luvas. ligas, lanços. manhãs, meias, construções, persianas, placas para pa- luvas, li g as,lenços. mantõs, meias. construções, persianas. placas para pavimentação.
aças
ornamentais
de
cimaiôs. mantas, mandrião, mantlhas, panraiõs, mantaa. mandrião, mantlhas, pa- vimentação, aças ornamentais de ciletós, palas. penhoar, pulover, pelerinas. mento ou gesso ara tetos e paredes, letós, palas, penhoar, pulavas ., pelerinas, mento ou gesso ara tetos e paredes,
. pessoas, ponches, polainas, -pilamas. pu. papel para forrar ca gas, massas ?JIM peugas, ponches, polainas, pijamas, pu„ papel para forrar casas, massas entl•
nhos, perneiras. quirnorra regalos, rcidos para uso nas construções, par. nhos, perneiras, guio:sonos, regalos, rcidos para uso nas construções, par• robe de chambre. roupâni, sobretudos goesas, portas, portões, pisos, soleiras. robe de chambre, roupão,. sobretudos, quetas, portas, portões, pisos, soleiras,
suspensórios, sairias de banho, sandálias, para • portas, • tijolos tubos de concreto, suspensórios, saldas de banho, sandália'. para portas, tijolos tubos de concreto,
.suateres, shorts. sungas.-stólas ou alada', telhas, tacos, tubos- dei ventilação, tan- sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks, telhas, taças, tubos de ventilação, tanivtri4g4ass vigamentos e tuler, toucas, turbantes, ternos, utd. qaes de "cimento, vigas, vigamentos
'atufara toucas. turbantes,- ' teraba," tina cptea. e riartanto. v
formes • vestidas
forme. e vestidos
Vitt&

t

Quarta-feira 25
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Ykko S.A. Comercial e Impurtadora
São Paulo

rITRALUX
Casse 16

Para distinguir: Materiais pare consti •tt-

dam e decorações: Argamassa& argila
arria. arufelos, gateares. taalaustres. bit>
coe de cimento. Meros para pav •inentação calhas, cimento. cal. cré, chapas
ladantas caibras. caixilhos: colunas.
cbanas para coberta:a& camas clágua.
carias para coberturaa. camas dáqua.
caixas de descarga para calma. edificações premolciadas, estuque. anulsoo ele
base 'atalhe°. estacas esquadria,. estruturas metálicas pata constrsabes, Iam.
las de metal. ladrilhos. luva&
de bulcãob lapa. lageotas, matada' tio
Unte contra trio e calor. manilhas. ma&
siaa para revestimentos de paredes. madeka& para construções. mosaicos.- pra,
dates de bane as‘áltico. produtos Jon
tomar impermeabilizantes as argamas
ma de cimento e cal, hidráulica, padre
galho, produtos betuminosos. unperaseabali:antes aquidos ou sob outras tomes
para revestimentos e outros como nas
construções. persianas. placas para as•da:caraça°, eçaa ornamentaia de cimenta ou gesso ara tetos e paredes.
papei para torrar casas, massas ants
remos para uso nas construçõea. parqueia& portas. po;tões. ;mos, relevas
para portas. tijolos tubos de coar.resob
telhas. tatua, tubos de veatilaçao. sais
ques de Cialeato. vigas, •igalee910111 •
vises
•
?Ermo nar 651.874. de 20-7-1964
Murillo G. Barros
Cia. Ltda.
&manobres

Phrtx
0
Classe 8

Para * distinguir: Aparelhos elétricos, Instrumentos cientificas, instrumentos e
aparelhos para fins tela: Craves, soque
tee. tomadas, fios, disjuntores, parati
dutos para barras coletoras chaves fusivels. seguranças, retificadores de óxido de cobre, retificadores de salteio
válvulas retificadores, válvulas aleiroetetrodutos, aparelhos d iluminaçáo residencial, industrial, externa e le
aeraportos, aparelhos de aquecimento.
aparelhos de controle eletroalco, ralés,
reguladores de tempo, aparelhos de
aquecimento, aikvelbos de controle ele
-trônico,alésegud tmpo.
aparelhos de aquecimento por alta fiequéncia, vibro:actos, vibrografos, aparelhos de fadiga, equipamento de balanceamento, acessórios para linha de
ra linha de transmissão, isoladores, til
guiadores de vo:tagem, emdamentos te/alcoices de alta frequenda, voltómetroa, antera:tetro& vrattómetros, frequenciontetros, medidores de fator de
tateada os deres de watt-hora. gimd:os de esmiole, chaves secas, chaves
a &o, ara-ralos, balada chaves da,
ligadara., coadeasadares, transformadores, reguladores, equipamentos de prova, aparelham de =criação, fogões, fogareirua e foram .eléticos, estafas, panelas e bales irariam, camarim frigorificas e aparelhos de rei rigeração. geladeiras. sorveteiras elétricas. chuveiros
aspiradores, encendeiras, ferros clara
co. de engomar e passar, batedeiras,
liquidificdaores,, máquinas para moer
legumes e carne, relletores torradores,
balanças, rádio., aparelho; de tateaiPRORROGACÁO
sáo alto-Nalaates, discos gravados e
maminhas elétricas
•
Chme 9
Clame 17
Artigos para escritório. almofadas para Para distinguir: lastrameatos onasicais e
carimbo& almofadas pare tintas., abri- aras parta iategmatem Acordebo, arcas.
dores de cartas, arquivos, borracha,, bandeias. bandoilma. bambo. boiobbaças para mataborrão. borrachas para i:moias baterias. contrahemeat. ceadas
to/as, brochas para desenhos. cofres. para Sasernmeatos aleitada adilas, caiCanetas, canetas tinteiro, canetas para ai, de raio clarinetes. ~aquinhoa easdesenho, cortadores de papel. carbonos. ~bolas. cravilbas para iastrameatos.
carânbos, carimbadore, cola para papel. cambas canetas. danas, cardas e eacoiadores, compassos. cestos para coe- ourdamensam moa Matrameator Medrespondência. desenhadores, duplicado. mds. molas para *estrumemos musteida
ser. datadores, estofos para desenhar. emedane. Mama damas. gaita', gua
estofas para canetas, estalos com ri4nas. Mela& gamam barmm harmónica', maesquadros. estolas para lápis. espetos. ma, marmaa ocarina órgãos piam
estiletes Para DOOU, furadores, fitas pandegas. palheta. mame, pianola.,
para adquhaa de escrever, grafites prato*. pistão. rateio realejos. surdiam.
para lapiseira& goma arábica, grampea- *amimes, nimbares. tamborins. trombodores. Man era geral. lapiseiras, ma- nea. tamisas tambores tri gal/alo& trem'
bom. de varas, violas, • violino 'e
quinas mera apontar lápis, minas a d
•
~lamela
grafitesapairras para penas, máquinas de
'
Clame 13
escrever, márntimes de calcular. maquinas de somar. máquinas de multiplicar, Adereços de metais, preciosos, semimata-gatos porta-finteiros. porta-carim- preciosos e mas imitações, adereços de
bos, poeta-lápis, porta-canetas. porte- pedras pradosas e suas Imitações, adorarias, prensas, preadedores de papéis. nos de metais preciosos. semi-preciosos
percevejos para papéis. perfuradores. e suas imitações, alianças, anéis, artireguei, raspadeiras de borrões. atendia gos de fantasia: de , matais preciosos.
Para radasedgradol, tintas e enterros balamadaaa de embai mecham, ou

s•• •4 , ••
-
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s.-napz-caosos, bandejas de metais preciosos, berloques da matai preciosos,
brincos de menti preciosa, ou semiprecioso. bules de metais preciosos,
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos,
contas de metais preciosos, copos de
metais preciosos, dedais de metais preciosos, diamantes lapidados, rio de ouro.
fio de prata, avelas de metais preciosos, galreteiras e metais preciosos, jóias,
Jóias falsas. latatejoias de metais prados" medarras de metais preciosos,
semi-preciosos e suas lmitaçact palitos
de coro, pedras ~ame para jóia, pedras semi-piedosas para Sias, pérolas
e imitações de pérolas, pratas de metaisp faciosos, serviços de chã e de café
de metais preciosos, se:viços de. licor
de metal precioso, serviços de refrescos
de meai.' precioso, serviços de salada
de. frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de meta/ precioso, sopeiras de
metal precioso, taças de metais preciosos, talheres de meada preciosos, tadbulas de metal, turmalinas inaladas e
vasos de metais preciosos
Chim 14
Vidro comum, laminado trabalhada
em ardas as tornam e preparos, vidre
uistal para todos os fins, vidro induz
trial cota telas de metal ou campou
ções especiais: ampolas, aquários, as
ladeiras, aimotarges. bandejas. C•13ttu, cadinhos, dintaros. cálices. centre
de mesa, capsulas copos, espelhos, eia
carradegas. fracas; formas para doces
forma para tornos. fios de vidro. gar
ratas, garrafeira graus, globos, haste
jarros, tardia:rem licores" mamadeiras. taantegteetras, prata., pires, Porta.
jóias paliteiro., potes, pendestes, acoutais, saladeiras, serviços para re
ircscos, saleiros. tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhames, vidro para

freios, fronteiras para velcukis.
locomotivas. /anchas, motociclos,, na"
motoddetask ~tocarem, moto largado
manivelas. navios, Ônibus. para-choque%
para-lamas. para-brama, pedala, panages,
radas para bicicletas, ralos para Wide*
tas reboques, radiados', paga veiculou,
rodas para veiados serias, ~Wel, da
rentes man veiados liagões, velocipow
dei, vararas de controle do *togados a
acelerador, tróleis. troleibus. Tataca de
carros, 'toletes Para carros
.
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de =ahplástico e de nylon: Recipientes 1..
cada& de material plástico, revestir.
tos confeccionados de substancias
inala e vegetais: Argolas, açucarei', „.
armações para óculos, bules. bandcaa,
bases para televises, baldes, bacias
sas, caixas carteira. chapas. c . ;a
pari ferramentas e atemilikm _cruz as a,
caixas para acondicionamento de raia
mentos. sagas de material /Sádico aara
baterias, coadores. coas, canecas, co.'
iberas, conchas, cestas para pio, casita
nhai capas para álbuns e para livroa
cálices, cestos, castiçais para vem',
caixas para guarda de oblatas, catae.
chos. coadores para chã. descamo paia
pratos. copos e aninho* de Pik't-aad
para sorvetes, caixinha. de p!ástical
para sorvetea, colheriabaa PaVahalls
garfinho, de plástico para aonde& li,minhas de plástico para sorvetes discos
embreagens de material plástico etarat4
lagens de material plástico para tf:Ne('
tes estojos para objetos, espumas .08
nylon, esteiras. entalias para automóveis, massas antaruidos, escoadorca de
pratos. funat formas para doces, figa
Isolantes, filmes boa de ceadose. gabos
Para balsas, facas, auarakeree auariaia
ÇoSes para aba:eras e mamadeiras, guarnições para torta-blocos, guarnições
para liquidificariam e para batedeiras

idão. abajures de porcelana, adobes.
adornos, apanha Moscas de vidro lipa,
retos de aluis Para sobremesa. aggioa
de louça para azo caleiro bacias de
latrina balaustres de carango botikaa
bules, caçoila* para molho, ~cheiros
de louça, compadres de faina, confeiteiras, cubas de porcelana, faiança para
uso caseiro, frigideiras de louça e de
barro, hada, de barra faiança e louça
garrafas de faiança, baça e porcelana
globos de porcelana, ordmeiras de ce~len para jardins, lava dedos de me
sa. louça •de barro. de cerâmica. faiança. porcelana. comuna maategueiras,
liteiras. potes de barro, de teramica
faiança e de porcelana. puxadores, receptaculos. retraem em ima cota, saladeiras, saleiro.. sanitários, sertania taba.
latas, terrinas, tubos, nrinlis de cama.
vidra ça de louça, varetas vasilhas e

orineas, pendedores de roupas. puxadores para móveis, pires. pratos paliteiroa, pás de aninha pedra, pamea
ma puderas para domaremos, puxadores de água para mo doméstico
Porta-copos. parta-niquela oanaanoras,
porta-documentos, placas, rebites, rodinhas, recipientes. suportes saportes data
maisdampos, saleiros rasque, age/as,
tubos para ampolas, tubas para serina
da s, ~ma& Pipos de material plástico, sacolas, sacos. saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, r-14
caras, colas a trio e colas alo inaladas
em outras classes, para borracha.. pana
catam& pura marcfneiros, para sapa.
teima para vidros, pasta adesiva pam
correias. pasta e pedra* para afiar
rebolos, adesivos para tacos. alesiaps
Para ladrilros e adesivos para azulticia,
anéis, carretéis per tecelagem • gaarradies de material plástico para inana
ida geral de plásticos
Classe 33'
Importação, compra e venda de
produtos em geral
Classe 40
Móveis em gerai de metal, vidro. de
aço, madeira., estalados ou não. inclua
sive móveis ara escetórias: ArrakiO4
armários para banheiro e para rompas
usadas, elmo :adm, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas
bandeias, domiciliares. berços. 'Janto;
cadeiras, caminhos para chá e cafd
conjuntos parir dormitório., conjunta*
para sala de jantar e sala de visitaa4
conjuntos-para terraços. jardim • prida41
conjuntos de armários e gabinetes parai
copa e embaiu, camas. cabides, cadeklat

draCa& vidro para relácdcm, varasse de trutas v legumes, cluanakçaes de mavidros para conta-gotas. vidro para terial plástico para ctensIlfria e Obletoa
automóveis e para Para-brisas e guarnições para bolsara garbo& galem.%
Lime 1.5
Pari cortinas, farras, gamados. 'piasPara distinguir: Abaixa luzes de lam- ticos, lancheiras mantegueiras. -nalas,

Classe 21
Para distinguir: Veiados e ama partes
integrantes: Aros para bit:Metas, auto.
ater, auto-caminhões,. aviões, amortece ores, alavancas de cdrablo, braças
breques, braços para veicu/os,
tas, carrinho, de mão e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhemo
carros. tratares, canoa-berços, sarros
tanques, carrolairrigadorea canos. catadores Para veiculas cabos de veiculam
roças, caracerlas, chasass. chapas ala
carrinhos para máquinas do escrever
corrediços. para acicato. direção, dada
.gadetras. estriboa, escadas rolantes, elevadores para passageiros. ama carga,
engigre para garros, abam da direção,

euarta-felra 28
4
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Tinto rs, 41.892, de 20-7-1964
ladeiras da balanço, caixa
Inverata 3 A. — Planejamentos
yolchks, colchões de molas
Inversões de Capitais
&virem, divisas, discotecas.
. • Guanabara
Midelts, espreguiçadeiras, eacrivani'estantes, guarda-roupas, mesas.
. mezinhas para tédio e televiO, igelállhal para .televisão. molduras
quadros, porta s:enato* patronas.
ttOnaS-Camas, prateleiras, porta-dia•eies, sofás-camas, travesseiros e
Classe 32
. vitrines . • .
jornais, revistas, boletins, Praaramaa
Classe 60
radiofônicos e televbi
ados
Impressos em geral
• Tenro a, 651.893, de 20-7-1964
férmo n•° 651.885, de 20-7,1964
/nversan S.A. — Planejamentos e
Ceder Comércio e • Importação Ltda.
Inversões de Capitais
Guanabara
.
Guanabara
t,„

-Termos na. 651.898 a 651.901, de I algod&o, para Colher cereais. máquinas,
20-7.1964 'amassadoras para fins agncolas de
Forjas Paraná Porparsa Las.
cortar árvores, para espalhar para caParaná
pinar, máquinas combinadas para se.
meai e cultivar, de desoanar oara entoar, máquinas e moinhos oaru torragens. maquinas toscadoras, ordenaao.
res mecânicos, raladores medirmos. ro"FORPASA"
los compressores para a aonculturs,
sachadeiras. mamadeiras, secadeiras,
secadores de terra. tosasores de gra.:
Ind. Bras.
ma, tratores *amolas, válvulas para
máquinas a gricolas
Classe 8
Condutores elétricos, acendedores eléClasse 6
alarmes, auto-falantes. amperi.
Para distinguir: Motores de qualquer es- tricos,
metros, amplificadores para rádio, apapécie e suas partes a saber: acompla relhos de .luminacão, aparelhos de tele.
mentos az-ais, acomplamentos de rodai visão, apare.ros de ventilação para edi.
livres, alavancas manobradoras de em- Brios, aparelhos elétricos para banho,
breagem, almofadas para eiroa..amorte- aparelhos eletro-dinamicos, aparelhos
redores de esferas para rolamentos, ar para barbear, aparelhos para instalações
ticulações universais amortecedores hi telefônicas, aparelhos para ondular ou
.dráulicos, aparelhos para reduzir o coa secar cabelos, aparelhos para pasteuriClasse 32
sumo de combustivel. aparelhos de lude leite, aparelhos para torrar
Jornais, revlstas, boletins, programas brificação, bielas, bobinas para :naco, zação
pão,
aquecedores
elétricos. aspiradores
radiofônicos e televisados
nas, braçadeiras de embreagem bombas de pó, benjamim' bobinas eietricas, caiTermo n.° 651.894, de 20-7-196 4 de combustível. bombas de emenda, bu. xas de der.vação. campa Mus elétricas,
Inversas S.A. — Planejamentos e
dias, cabeças de cilindros, cadeira/ de chaves elétricas, cigarras elétricas, coInversões de "Capitais
transmissão caixas de embreagem, cai- mutadores, condensado: es ()actores. ca.
Guanabara
xas de munhão, do ex p, caixas de em- ceradelras estufas de aqueci:neta°, estupanque, carter de embreagem, colet.:). fas para conservar alimentos, estufas
ees para motores, correntes motrizes para secar roupas. tern)i eltricos, da
cubos de placa d eembreagem, culatras engomar e de soldar, filtros de água,
de cilindros, degraus para eixos, dia- fogareiros elétricos, fogões fornos pal.
moa, dispositivos para fixar o momentu vanesnetros. hidremetros, Indicadores att.
da alumagem nos motores de combustão tomáticos de silvei dágsa instrumentos
Indústria BtasBeirs,
dispositivos de ign.ção elétrica, eixos de medidores de energia elétr.ca ,
Classe 32
direção, eixos de excêntricos, eixos de mentos telefónicos, interruptores Irradiaornais, revistas, boletins, programas manivela, eixos de transmissão, engre- dores, lâmpadas. liquidificadores, manôradiofônicos e televisados
nagens, emprenagens de parafus soem metros, microfones, pie-ups pilhas eléfim, litros paral impeza do ar de refri- tricas. receptores-de rádio, refrigerado.
Termo
651.895. de 20-7-1964
Relojoaria Guinho Ltda.
g eração , filtros de pressão ., freios, has- reis, relógios, reostatos telebues tensos.
tes, magnetos de alumagem motores de tatos tomadas, transformadores, válvuGuanabara
avião, motores de bicicletas, motores de las de rád.o, válvulas para aparelhos
correntes alternadas, motores de com- de televisão, ventiladores é voltimetros
e reles
bustão. motores de combustão fixos motores de combustão moveis, motores
Classe. 11
Diessel, motores de dois tempos. meca- Ferragens, ferramentas, de tôda espécie,
INDUSTRIA BRASILEIRA
nismos de transmissão, tnecan amos de cutelaria em geral e olmos artigos da
Classe 8
transmissão de força motores de quatro metal, a saber: alicates. alavancas, ar.
Relógios e suas partes integrantes
tempos, motores de emenda, motores e mações para óculos. trruelas argolas,
Termo u..* 651.896, de 20-74964
gás, motores oscilantes, motores a pe de latas, arame liso ou farpado ama.
(Prorrogação)
tróleo, motores térmicos, motores a va- deiraz. açucareiros: broca. &gomas, bat.
Lamil •-• Laminados e Compensados de por, placas de embreagem, polia* ro- selas. bandeias bacias, mítica, bombo.
Irati Ltda.
lamentos de es ;eras, rodas para corren- aldrava*, armações de meta ) abridores
Paraná
tes, rodas dentadas. reguladores, velas merca bules: cadinhos cadeados, cas..,
tiçais, colheres para pedreiros, correm.
de ignição, velas de alumagem
PRORROGAÇÃO
tes, cabides. chaves. cremones, chaves
Classe 7
Máquinas e atendias para serem usa- de parafusos. conexões para encana.
dos exclusivamente na agricultura e mento, colunas caixa* de metal para
canos de metal, chaves de fenhorticultura a saber: arados, abridores portões,
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me- da, chave inglesa. cabeçbes, canecas,
cânicos e empilhadores combinados cepos, car.hepots. centras * mesa cru
arrancadores mecânicos para agricul queteleires, caixas para acondicionacura, batedeiras para cereais. bombas mento de alimentos, caldeirões. caçara,
coar adobar, ceifadeiras, carpideiras, ias. chaleiras, cafeteiras concha.. co..
ceifados para arroz, charruas Para agi- dores, distintivos, dobradiças, enxadas,
'cultura, cultivadores, debulhadores enxadões, esferas:, engates, eaguichos
destocadores, desentegradores. esmaga - leiter para arreios, estribos esferas
dores para a agricultura. escarrificain para arreios, es pumadeiras: formões,
INOSTIttà BAMILEIR4
res, enchovadeires, facas p ara máqui- bicas, ferro para cortar :apta, ferronas agrico/as, ferradeiras. gadanhas. lhos facas. facões, fechaduras, ferro co.
Classe 4
Laminados e compensados de madeira garras para arado, grades de discos atum is carvão, fruteiras, funis taram
ou dentes, máquinas batedeiras para pata doces, freios para estradas de
Ténno n a 651.897. de 20-7-1964
agricultura, máquinas inseticidas. má- feno frigideira* ganchos, grelhas, garMaterial e Comercial de Motores e quinas
_va porizadoras, máquinas de fos, ganchos para quadros. gonzos para
Maquinaria Elétrica S.A.
mungir, máquinas niveladoras de terra. carruagens: insignias limas. lâminas, 11.
Guanabara
máquinas perfuradoras para e agricul- coreiroe, latas de lixo. !arras machaditora. máquinas de plantar. =tachar- nhas. molas para portas, molas em
PRORRO RAÇÃO
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de venezianas. martelos. marretas. man.
roçar, de semear, para sulfatar. de ma navalhas: puas pás moços paraINDUSTRIAI E COMERCIAL DE MOTORES
io r auir.. cie triturar, de esfarelar terra. fusos. picões. porta-gê/o. .10seirall Portas
E MAQUINARIA EliTRICA S A.
Para Irrig ação. Para matar f .srmigas e Pão. aorta-16ias. paliteiros, panelas: rol.
outros
os,
antepra paburarrifaarduLrpulve
par
ria- danas. raios para pias, rebites regado..
res, serviços de chá e ca;S: serras, serNome Comercial
saltar e es p alhar palha, atira comer rotes, inchas em:arrolhas, tesouras.
talheres, talhadeiras torqueres tenazes,
travadeiraa telas de arame torneiras,
trincos, tubos para encanamentos trilhos
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
par aportas de correr, mos, lavem"

(oniuntura
lmobiliãria

Análise do Merca&
Indústria Brasileira
Classe 1
Substâncias e preparações químicas
las ias Indústrias, na fotografia e
análises quimicas. Substâncias e
reparaçtles quimicas anticorrosivas e
anti-oxidantes
•

rz

Termo a.° 651.886, de 20-7-1984
Pavimentadora'Itau Ltda.
São Paulo
•

T
Classe 33
Serviços, de administração eia geral
Termo na 651.887, de 20-7-1964
Indústria jilik Ltda.
São Paulo

ZAZZE CillEflunt

Toidetria Mrsolleira
Classe 8
Ilechos magnéticos
Termo a° 651.888, de 20-7-1964
Casa Zazze Quenamb Ltda.
São Paulo
INVERSAN SjA.- Planekiwãento
..Inversões de Capitais

fru a,i rris.

Classe 25
gravuras, esculturas, estatuetas
O estampas

Têrmo a.* 651.889. de 20-7-1964
Marianne
•
Guanabara

Ésaritdrio de Traduções
MA RÉ
Classe 33
Titulo
651.890,
de 20-7-1964
Têrmo n.cs
ioversan S.A. — Planejame nto. Administração e Participação
Guanabara
)tiVERSAN

Planeitttnento.

,Administracão e Participação

Nome Comercial

•Nbvedibr.o de 1964

jmobiliário

inversan

Reio)odria Guinho
,

