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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DO SECRETÁRIO
DA INDOSTRIA
NP 97.366 - The 13ritiat Drag
bigo 134 do Ginga* da Propriedade
Rouge Limitd Cumpra a estIndustrial.
(Retificado por te saído com incorgéncia.
reção.)
Pririhigio de Invenção Deferidos
Rio, 23 de Novembro de 1964
Depósito. do Retalhos Moreira Lio:iluda - recorrendo do de.pacho
que deferiu o Virmo 181.478 - título
de estabelecimento - Depósito de
Retalhos - B.F. 8 - do requorente:
Depósito de Retalhos Moreira Lida,
- O Sr. Secretário onerou o seguinte
despacho: De acardo com o art. 50
da Loi n.° 4.048 da 1961, e da Porteria Ministerial de 27 de setembro
de 1963, não conheço do rucurso moa
terposto a fie. 9. • mantenho o daspacho recorrido de fl.. 9, com apiiCação doe artigos 197, e 133, do Código da Propriedade Industrial. Rio
do Janeiro, 13 de novembro de 1954.
Assa Eduardo Porton. Natio, Sacro;
tário da Indústria.
Sociedade Guaibinha Hotéis Ltda.
- no recurso interposto do indeferimento do termo 360.120 - expressão
de propaganda - Quotas Condomínio
- O Sr. Secretário exarou o seguiu.
*e despacho: De &cardo com o artigo
50, da lei 4.048 de 1961, • da Portaria Ministerial de 27-9-1963, conheço do recurso e lho nego provimento, para manter o despecho . reoorrido, que bem aplicou ao caso em
aprés ço o artigo 125. número 2 do
Código da Proprieded• Industrial. Rio
de Janeiro, 12-11-1964. Ara) Eduardo Portella Netto, Secretário da Indústria.
EXPEDIEN'T.E DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE PATENTES
Notificação
Dia 23 de Novembro de 1964
Uma vez decorrido o prato da recurso , previsto pelo artigo 14 da Lei
e.0 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
- para oventuais juntadas de recursos. e do mesmo não se tendo valido nenhum Interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a Me Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente à
expedição dos respectivos certificado*
dentro do prazo de sessenta dias na forma do Pará grafo único do ar.

N.° 108.834 - Vadação em forma
de fundo - Heinriek Hans!.
N.° 118.426 - Aperfeiçoamentos
em pneumáticos - Dunlop Rubber
Co.
N.° 116.506 - Anel de pistão Perfect Circle Corp.
NP 116.874 - Pás carregamento
hidráulicas guindastes móveis ferramentas para a eseavoção dit valas • semelhantes - F. E. Weatherill
ted.
N.° 118.307 - Aperfeiçoamentos
em válvulas de controle tormothiticas
- Robertshaw Fulton Controle Co.
NP 118.646 - Aperfeiçoamentos
relativo* a bombas compressores • motoras - Norton Tool Co. Limited.,
N.° 118.894 - Dispositivo lubrificador para motoro. de combustão de
dois tempos - Auto Union GMBIL
NP 119.958 - Mecanismo de Monomeai.° para fusos de máquinas de
fiar e torcer - 3N7 Kugellagprfabriken Gesellschaft Mit Beschrankter
Haftung.
N.° 120.370 - Gacheta magnétint
para porte - Whirlpool Corp.
N.° 121.881 - Aperfeiçoamento.
'tu processos • máquina, de cardar
fibras Mateis - Frits Streiff.
N.° 1211.048 - Narro aparelho de
estiragea. - Société Rhodiaceta.
N.° 123.089 - Aperfeiçoamentos
referentes a lavador*. de para-brims
- Trico-Folberth rAmited.
N. 0 123.631 - Aperfeiçoanumboe
relativos a aparelho batedor - F.L.
Smidth Es Co. A. S.
N.° 136.885 -. Aparelho para desbastar pneumático - Irmãos Seguia
Ltda.
Modais ou Desenho frxhairlaf De-

ferido
141.° 188.879 - Aeronave - Sia
Aerospaee Corporation.

Exigências:
N.° 75.238 - gociedado
trial Paulista de Artefatos de Cimento Ltda. - Cumpra a exigência.
N.o 88.138 - Schlage Look
Cumpra a. exigênciaCOMDatIV

N.o 112.916 - Cofio Cia. de Pi-.
brocenebtey Conglomerados 8. Á.
Inedxuig
aténia.
riaoly Comercial - Cumpra
a
N.o 118.348 - Dr. Hans Doer e
Fauna 'Weber liorisberger a exigência.'
N.o 118.534 - José Darule Natio - Cumpra a exigência.
N.o 124.671 - Ludlow Corporation - Cumpra a exigência.
NP 125.838 ---. Philjpe Potro-

loura Company - Cumpra a exigência.
Qualideoe Braga
N.° 126.691
- Cumpra a Ofirigalleia.
N.o 132.091 - Alcindo de Souza
Magalhães - Cumpra a exigénoia.
N.o 132.399 - indústria de Artefatos de Tecias Imperial Limitada. - Cumpra a exigtuoia.
N.° 132.410 - Auro ~roi Cumpra a exig4acia.
N.° 133.300 - Melado de Sousa
Magalhães - Cumpra a exigência.
Na. 129.084 á 259.087 Raul
Frias Ayersa. - Cumpram as Meneias.
N.o 129.548 - Fábio Veloeo os
Anjos - Cumpra a exigência.
NP 119.868 - Cari Heinsd Bergmiller ,- Cumpra a exigência.
N.° 110.750 - The MarleY Tile
Compan„y Limited - Cumpra a
exigência.
N.° 130.140 - Eahtman Kodak
Compaay - Cumpra a eximancia.
N.o 131:795. - Erica Hermes e
ande Hermes. - Cumpram a
exigência.
N.o 131.795 - Erica Hermes e
Cleide Hermes - Cumpra a exigência.
N.o 132.533 - Albekomaq Ltda.
Fábrica de Máquinas para Sapatos
- Cumpra a exigência.
N.o 132.799 - Montecatini Sodieta Generais Per L'Industria Flneraria e Chimica - Cumpra a
exigência.
N.o 113.211 -, Robert Leoa Rene
Guillemette. - Cumpra a exigência.

NP 94.613 - Pollone 5. A. Ia.
&latria e Comércio - Cumpra a
oxigenei*.
N.o 119.488 - General Electric
oompany - Cumpra a exigência.
N.o 120.428 - Jorge Moita. Vas
- Cumpra aexigènela.
N.o 121.291 - Solta Sina Cumpra a exigência.
N.o 124.428 - Pedro Corres
Porto e Daniel Ferreira Pestana
- Cumpra a exigência.
N.o 126.168 - João Sorivano Cumpra a exig4noia.
. N.° 128.484 - Owena Mino!:
Glass Compny - Cumpra a cri"
géncia.
N.0 128.633 - Ricardo Talenti
-- Cumpra aexig4ncia.
N.o 130.299 - Gilberto Ribeiro
de Souza - Cumpra a exigèneja.
11.0 130.903 - David Marold
Borwick - Cumpra a exigência.
N.° 131.242 - José topas da
Silva e Benedito Upea da Silva -Cumpres a exigência.
11.0 131.268 - José Lopes da Silva e Benedito Lopes da Silva Cumpram a exigência.
N.o 131.335 - Rein pr Resinas Cumpram a exigência,
N.o 132.049 - Alvaro Coelho da
Silva - Cumpra a exigência.
N.o 132.067 - Chicago Bridge &
Iron Company - Cumpra a exigência.
N.o 132.079 - Chicago Bridge 81
Iron Company - Cumpra a exigência.
N.° 144.388 - Theodor Muller
- Cumpra , a exigência.
NP 147.672 - Olinda dos San.
Loa Coelho - Cumpra a exigência.
EXPEDIENTES DAS DIVISÕES
E SEÇÕES
Republiaados por terem saldo
com incorreções.
.. De 28 de novembro e 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o praso de
recurso previsto pelo art. 14 da
Lei n.o 4.018 de 29-12-61 e mais
10 dias para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não o tendo
valido nenhum interessado, ficam
notificados os. requerentes abaixo
mencionados a comparecerem a
êste Departamento a fim de efe.
tarem o pagamento da taxa tinai conceno. ntes à expedição dua

•
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- As Repartições Públicaa
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
'ornais, ~ente, até tis
16 horas, caceio aos sábados.
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinen,te8 á matéria retribuída. 1203
04808 de erros Int omissões, deverão sé formuladas por estrilo, d Seção de Redação, das
g ás 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
Órgãos oficiais.
- 08 originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito,.rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinataras poder'
se-do tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ana.
- Ás assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
adio prévio.
Para facilitar aos assinantes
es verificação do prazo de validade de uras assinaturas. na
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
Cmunion

,

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

cru" ems ostavtepo e nuale.~.

~IML na maça° ma eameeçao

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
•oça° si
Iliaoto de pubdlokdolle do dopediardoo do ilooderbadooddi
Maolonal do ProprIodado Industrial do MIntatirlo
do Indlaotrao e Corniosio

Impiesso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

4SSINATURAS
A:RA=0M a PAUTICULARES • I

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e Interior:
Cr$
1A0,00
Semestre . . . Cr$ 450,00
Semestre .
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano
Cr$ 900.00
Exterioé:
Exterior:
Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.0004
Ano
parte superirr do enderéço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e tp ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

continuidade no recebimento
dos jornais, devem 08 assinantes providenciar a respectiva
renovação com antecedéacia
mínima de trinta (30) dias,

Novembro de 1964
- Ás Repartições Páblicaal
cingir-se-do da assinatura*
anuais renovadas até 29 da
fevereiro de cada imo e cisl
iniciadas, em qualquer época.
pelos órgãos competentes.
•:-. 4 fim de possibilitar a ris
meuá de valores acompanha.
dos de esclarecimentos quanto
sua aplicação, solicitam 01
usem os interessados prefes
rencialmente cheque ou valo
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos di edis
ções dos árgãos oficiais sd se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ala da asais
natura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao des.
conto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiaig
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por anã
decorrido.

NP 96.869 - Peter Litekanov do art. i34 do Código da PropriexespectivOs certiticasiaa dentro do NP 121.620 - Chave especial
prazo de 60 dias na forma do pa- para fazer embalagens - Bania - Cumpra a exigência.
dade Industrial.
NP 130.495 - United Engineeragrafo único do art. TM do Cd- Pereira SrYake•
Marcas deferidas:
ring And Foundry Cdumpany di go da Propriedade Industrial.
N.o 123.232 - Misturador sem Cumpra a exigência.
Desarquivamento de proces- partes móveis par misturar líquiNP 414.119 Autonal - Audos misturar elementos e para NP 132.269 - Cypriano «uari- tonal S. A. Comércio e Irai:batisos:
glia
Netto
e
Norberto
Cervantes
timdição ou prensagem de moldes Cumpra a exigência.
cão - Classe 8 - Artigos discri14.0 104.854 - Privilégio de in- pura a fabricação de tais elemenminados.
NP
132.271
Dionisio
Denudai
tos
-N.
V.
Cnderzoekingsinsti-,
venção - ?levo tipo de torneira
14. 0 419.326 - Sogtron - Sor
Cumpra
a
exigência.
com alavanca e aquecimento elé" tuut ilesearch.
troo
Soc. de Equipamentos Ele.NP
123.280
Processo
e
insNP
132.274
Rubens
Gilbert
irico automático de Auguato «arfrénicos Ltda. - Classe 8 - Com
dine e Teresa Gardine - Concedo talaollo para a preparação de apa- Flnk - Cumpra a exigência.
NP 132.275 - ftubens Gilbert exclusão de radiolas e vitrolas que
ras de ferro fundido destinadas a
o desarquivameuto.
constituem marcas de terceiros.
serem incorporadas em cimento e Fink - Cumpra a exigência.
N o 431.806 - Carmo -. Rido10 122 186 - Pr i vilknie de In- produto resultante deste processo
venção - .A6vo tipo de veicule - Franz Denis Eleorges Nonnon.
vai Letizio e -António Letizio Diversos:
aquático para esporte de Guilher- •
N. o 112.639 - Winnett Boyd Classe 4L
me Frederico Stenger - Concedo
'Transferência e alteração de Limited - Arquive-se o processo.
N.o 460.344 - Mafersa - Mate•
o desarquivamento.
nome delitular de processos:
N. 0 1.22.789 - Fortunato Rechir rial Ferroviário ft. A. meteres NP 118.050 - Privilégio de
- Concedo o desarquivamento.
Classe 40 - Com exclusão de porLead And Zinc Mines LiRetificação do despacho de SN ta retratos.
ve ll eão - Nbvo tipo de sonda to- Coulee
o
Readway
Red
Lake
Gold
raxica de Luiz Holimbrowskey qui yamento publicado 3-11-64
am
Mines United - Transfetencia
N.0 460.369 - ilafersa - MaConcedo o desarvivamento.
em 20-11-64.
para seu nome da Patente de Pri- e retificado
teriol Ferroviário 8. A. Mafersa
NP
128.142
Decor
Vitro
Ltda.
- Classe 31 - COM exclusão de
Privilégio de tavenção defexido vilé gio de Invenção nP 64.311 - - Cumpra a exigência.
.
Anote.se a tranderêncla
pestanas. '
•
era lace do laudo téenicm
+MEM
N. o 460.381
Mafersa - MaMillus Comércio e Indústria EXPEDIENTES DAS DIVISCIES
NP in9.892 - Processo de tèr- deDe
E SEÇõEft
teriol Ferroviário S. A. Mafersa
Roupas
S.
A.
Transferência
mo-moldagem de Etzninaa termo- para seu nome da Patentes de De- Classe 8 - Com exclusão de
.. De 23 de novembro e 1964
plásticas - Hedwin CorPoration• senho
aparelhos de expurgo isolantes
4.705-DeIndustrial
n.
o
N o 112.936 - Uma solução renormografos e tecnigrafos.
Industrial n.o 4.712 De- Retificados.
veladora eletrolita estável e pro- senho
eenho Industrial n.o 4.713 - DeNP 470.897 - Sapopemba cesso pura peoduzir depósitos for- senho
Notificação:*
Iudustrial n.o 4.714 -+-- DeOre Contabil Sapopemba Ltda. madores de imagem usando a mes- senhe Industrial
o 4.711 - De- Uma vez decorrido o prazo de Casse frgi - Com exclusão de carma - Minnesota Mining And Ma- senho Industrial n.
n. o 4.715 - De- recurso previsto pelo art. 14 da tas envc'opes cartões de visita e
nufacturing Company.
senho Industriai n.o. 4.716 - De- Lei e.• 4.046 de 29-12-61 e mais cartbes comerciais.
11.° 113.693 - Processo para senho Industrial nP 4.717 - De- 10 dias para eventuais juntadas de
NP 472.063 -- Remoiores -- Inpreparação de derivados ile peni- senho Industrial ti.0 4.7113 - De- recursos, e do mesmo não se tendo dústria e Com. de Ittel •eis Remo«tina - Beacham Research Labo- senho Industrial n. o 4:732 - Ano- valido nenhum intereesado, fiem pores Lta. - na =pe. 40.
ratoriee Laojted.
tem-se es tramrsferências.
notificados os requerentes abaixo
Nome comercial deferido:
mencionados a comparecer a tete
NP 121.219 - Artigos de cobre
Exigências:
Departamento afim, de efetuarem
providos de uma camada superficial promovendo- a aderlinoia de Indústrias On Imicao Vett° Cloro o pagamento da taxa final concer- NP 468:465 - essio mingues
adesivos e processos para propor- B. A. (Elclor.- Junto a Patente nentes a expedição dos respectivos S. A. Comércio e importação rertifirados dentro do prazo de GO Dessio mingues S. A. Com (Ircio
nar esta camada - N. V. Phi- de Privilégio de Inveneão
dias na tuna do parágrafo único e Importação - Art. 109 n.0 2.
61.759 - Cumpra a exigência.
C30eilampeulabrieken.
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Titulo de estabelecimentos de- Prorrogação de Frase de Propaganda
ferido:
NP 625.906 - Quinzena da Eco'
N.° 419.490 - Serviço de Loca- . nomia da A Sensação - A Senseçáo
I5es Comerciais Pan Americana - Modas 3. A. - Prorrogue-se o re&raio de Locadeo Comerciais gistro.
Pau Americana S. C. - Classes
Retificação da ClichE
mo. 33 e 50 - Art. 117.

N.° 447.128 - Pronto Socorro Santa Paula S. A. - Pronto Socorra SanN.o 419.297 - Bem - Caoy ta Paula S. A. - Nana comandai dl,.
Morem indeferidaa:

~los Pereira Clame 411.
N. o 4138.398 - Vila Espanhola
Barateiro de Cereja de Vila rapanhola Ltda. - Chisse 41.
N. o 487.980 - Ru gira Ikma Farah - Classe 37.
NP 475.092 - Arafatuba poeto Araçatuba Ltda. - Classe
110 47.
' Expressai) de propaganda kndeferido:
NP 450.712 - Faz a Criança
/Pons - Ind. de Esquadrias e PerCP.tedi Iliespar Ltda. - Classe 49.
Nalgénelea:

chi' publicada ma 3-5-50.

EXPEDIENTE DAS DIVISÕES Z
DAS SEÇÕES

(Republicado por tu- adido cos. iacoffoçaea)
Tranderincia • Alteração de Nome
de Titular d• Processos

Rio, 23 de Novembro de 1964
Galaria Moderna Livraria Leda. Canal/bramia para seu nome chi marca
- A Galaria Moderna - a° 199.308
- Anotem-mi as transferências abaixo ~acionadas:
1) transferência do espólio da Lins~tino Cardoao Guinueme para Ilvira Nogueira Guimarães Dyla Guimarães Fernando",
2) transferencia da aloira Noguaio

N.o 471.887 - Okw Correntes
jaduatrjajs•Lida. - Satisfaça criifkleio•
za Guimarães • Dyla Guimarães FerNP 478.475 - Ind. Metlúrgica
para Galaria Moderna Livraria
Walclem Ltda. - Satisfaça cal- iando.
Laka.
M. O. Araujo - transitará:teia para
91.0 476.478 - Waldemar Kron- seu nome da marca: Monção - ti..
bem - Satisfaça exigèneia.
aro: 436.880 - Anota-te a transfeN.o 478.480 - Ind. ?desalijes rência.
er Ltda. - Satisfaça exigènEzloinciar
N.o 474.800 - Bazar Mitian /4Confecçaes Vouga Ltda. - No Pe=fiada - Satjafaça exjgonoja.•
dido do trainferêncin do titulas AlNP 478.481 - Meeanica Wilson faiataria Vouga n.o 295.492 - CumLtda. - Sajisfaea exigência.
pra a exigência.
Diverso*

N.° 475.512 - Ari For Artefato.
de Metais Ltda. - Cumpra • ezigén-

NP 145.983 - Nov000l Chamical aia

VLIG Co. Inc. NP 389.211

Arquiva-se.

Diverso'

- Cerâmica }Imolada

Ltda. - Arquive-se.
Ludolf & Cl.. 'Ltda. - ne pedida
NP 422.414 - Copalonças Comer- da transferincla da marca: Pantergop
g• de Papéis • Louças Ltda. - Ar-. n.o 170.260 - Arquive-se o pedido
guive-ak
do anotação de lia 15 por falta de
N.° 443.283 - Ykko S. A. Com. •
Importadora - Prosaiga-m como iro
dicada pela ereção.
N.° 443.619 - Victor Rackalbera
- Prossiga-m como indicado Pela et"
9do
N.° 454.391 - Vidraria Norte Brasil S. A. Norbraail - Aguarde-e..
N.° 461.275 - Coca. • Transporta
de Petróleo Cotrapo Ltda. - Arquive-se.
NP 463.243 - Representao5m
&nese° Ltda. - Arquive-se.
N.° 463.986 - Joanino Comercial
Ltda. - Arquiva-m.

cumprimento de exigancia.

NP 409.723 - Ber • Café Moira.
go Ltda. - Arquive-ee o pedida
NP 423.357 - Engarrafado" •
Distribuidora de Bebida, Pirassununga
Ltda. - Arquive-se o processo.

•

Oposição

vérier portas" de Schaylar Gould Hun:
rima
Ordene Comércio a ParticiPedoe
o 'irmo 118.903 - peio. invenção
A. - oposição ao terna 646.059,para "Discoa refinadores" de E D.
marca: Codenet - cl. 5.
Indústria de- Unhas Contatem S.A. Jon*. Corp.
O termo 119.448 priv. invenção
- oposição ao termo: 644 506 - para
"Procano paro a produção de
marca: Vara Cruz - cl. 50.
compostos aromátcos alfa acil iosuno
alquila .e amino alquila" do Chagai
Seiyalcu Kabuziliki Kaisita.
NoTict,R10,
O termo 119.599 psiu. Invenção
para "Processe da enobrecimento do.
Opaaição
bens Unteis contando adulam" da
Vaio= Material Plástica S. A. - Rabadela Lis Co. A. G.
%maçã? na privilégio de invenção -tartermo 121.605 priv. iavanção p.am 107.637 o- de Imperial Checai:mi ra O
"Processo
de contração, da IMA.
Industria. Linaited.
cioe em concreto armado • nertuters.
lieberlain & Co. A. G. - oposição, metálica" de Joon Fayeton. Hand
ao privilégio de invenção termo ufa Lefoure, Robert Quiliery • Stabil*.
mero 110.304 - de Leo Ubbelobda sernents Schmid Bruneton et Morin.
Laboratórios Griffith do Brasil S.A.
O tenno 122.322 priv. invenção
- opodção ao privilégio de inven- para "Aperfeiçoamento& ma mecenas.
ção termo 119.560 - de General mo de espolarnento em tiaras com
foods Corporation .
mudança automática das vellulas" de
Rendia - Fio
Chau Pfizer & Co. Inc. - oposição. Howa Kogyo Kabushiki
ea termo, 120.341 - privilégio de ca retificado o 1.0 ponto por ter saldo
Invenção - Instytnt Antybiatykow. o antiga: Em um macanismo do miaIlusa lildíagria Brasileira do Eme da automática da espalma de um tem
Minam S. - °vomição ea privi- de mudada asstomátims unia miada*
delira do fio ,de trama caracterizada
légio dei invenção rirmo 122.476 - pelo
fato da compreender uma escava
de Amadeu Telocchi e Salvador Ancorraia girando enquanto seta em contrazia Henrique Romano.
•
tacto com a extramidad, de uma amuo
lia que foi guiada ata a sua posição
RETIFICAÇÕES DE PONTOS
O timo a° 122.252 guio. Javan.
ção para "Processo para a produção
de novos &aras básicos de ação inibidora aôbro o sistema numas central
seus sais • campados de amanio
qiudarnários" da C. F. Boebringaz &
Soalme GMBH, pontoe. publicados em
12-1144. fica retificado 'no L° ponto:
... o aistanaa inervoaa central. ato. ...

- de fórmula Hal-A-Y. etc. ... -on compostos obtidos quando desejado,
são tiansfarmadoe am ama sais ou
compostas quaternários" da 'ottani°.
O termo 122.504 priv. invenção
para "Processo para a preparação de
6 fluor esteroides" di Syntax S. A.
- pontos publicados em 12-11-64.
Ficam os pontos característicos abaixo mencioaados republicados por terem atido com incorreções no boletim
da 19-11-64:
O tema 79.281 mino invenção Pare
"Um veiculo aperfeiçoado" do William Hamilton Albee.
O- termo 105.025 priv. invenção para "Aperfeiçoamentos t'm ou Macionados com processo para isolar lodo
radioativo 131" de N. V. Philips Glod-

• o finai ... no radical laMica X a

NP 448.409 - juntem* Comárdo Iampenfabrieken - para um total de
• Reptam:dna*, Ltda. - Arquive/o 5 penam.

o promano.

João Jose Abdalia
N.° 462.501
-- Arquive-as o processo.

N° 470.973 - Café • Bat Tiramao Ltda. - Arquive-se o processo.
N.° 470.956 - Ind. da E:dono:rdficas S.P.M. Ltda. - Arquivam
N.° 471.226 - Arou Buir° DramaArquiva-se o processa
ko Ceranko

0 termo 103.453 priv. invenção
para "Um regato para eixos do faro
morria" de Man Moban Susi.
O termo 111.504 - priv. invenção
para "Um painel difusor de luz para
too abaixo de uma luz da tato" do
Bancam Arnold
O termo 113.120 priv. invenção
paul "Processo para a estabilização da
bidrocarbonatoe clorado*" de Solvay
a' Cl.. para um total de 6 pontos.

N.° 464.049 - IMCKX importação Comércio e Exportação d. Gano
roa Al:m.nticios Ltda. - Aorave-se.
NP 475.715
Abelha S. A. FerO tanno 113.189 de utilidade para
ragens Ferramentas • Materiais para
Construçào
Aguarde-se.
Retificaçiia da Cr_-__de Exploração "Nava modelo da adaptador para mangueiras" de Ca. Hansen Industrial
O termo 113.553 priv. invenção paArcos Solda Elétrica Autogene
Prorrogação 'de Marca
- podo para ser anotada na marcar ra "Praceado para preparação de lodo"
8.0 650.734 - Bakelit• Corp
Arcos nP 163.677 - de: La Soudure de Bata:dias Petroleum Maatsciaapij
Limited - cl. 1 - Prorro- Electrique Autogene - contrate de le.; V. para ora total 'de 16 pontos.
O tertoo 116 558 priv. invenção pagunee o registro na classe 1 de aclir- sua exploração - Averbe-se, contrara "Estruturi de sapato moldado em
do com o Código.
ta da exploração.
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predeterminada e ao ~atra aso mo
tildo irmdientente anemia, • ma ma.
dada, • um cilindro com pinou dia-

posto* próximo à impedida externa
de citada escava correia sem fim no
lado oposto à superfície externa da
citada escava correia sem Sm. no
iodo oposto, à ~orneie voltada para
a referida *apula *atando o ~do
cilindro provido na sua ~cie da
uma pluralidade da. pinos qtui eobroo
saem ao aprookaasocoa-mo 4S amonedo•
nada emóva • são recolhidos ao atm.
tareia-se da citada escava.
O termo 123.411 - prin inmada
- para "Sustentação aperfeiçoada do
piso atam/ em transportador de coro
rele para pessoas" de Ind. Ware*
3. A.
O termo 123 537 peio. invenção pari "Aperfeiçoamentos era piadas" da
Dark Equipment Co. Total 12 pearam
e fica retificado também o final chi
1.0 ponto: .' lacelizadoe aa amara
em contacto de vedação cora a parede de cilindro e a haste do pistão.
O termo 124.417 priv. invenção
para "Aperfeiçoamentos an máquina,
textek de duplicar • torcer" de T. 1L
M. Remarei, Limita&
* tirete 124.917 peio. &mungia pis
os "Aperfeiçoamento ara ou relacfonn.
do com copiógrafo, a gelatina" de ff*.
vigraf Ind. • Comércio as Matar/ala
de Itarritório Ltda.
O termo 126.643 ria Invenção
para "Aperfeiçoamento em. ventilador
roversivel da fluxo aziar da Gorara
Efectric Ca.
•G termo 127.015 orlo. irnon5do 9110.
ri "Máqut na para levar • ~ar"
4P CIPTP011. álignat To!"
O termo. 127.151 um& bohntdal
nom "Caixa de isqueiro" de Planto
-r-• .e Marcel Querela.
O termo tl17.575 modelo da utilt.
dada. para Inn'avo vero! meamotehd
de eatender roupa* poro fora dm 3.r
ne/aa de préiio. de apartamentos" de
rioodin dag Trove
O tenro 177.887 modelo da utilt.
dada para "Brinquedo em fama do

‘27
4344 ilexta-fdre,
esvaio com oavalbeiro" delida,
▪ Rolam
O Virmo 127.599 modelo de utilidade para "Original embalagem para
pedras de isqueiro" de Eletro Moo:Mica Rodara Ltda.
O tarmo 139.089 priv. invenção
para "Aperfeiçoamentos na lia:ariana°
. de tampas metálicas rosques les para
recipientes" de Metalúrgica Heleny
Ltda. Ind. e Comércio.
•
O tarmo 153.133 modelo de utilidade "Nervo modelo de brinquedo re., presentando jago de basquete" de
etaudionor do Nascimento Lopes total de 4 pontos.
Laboratório Alvim 6 Freitas Sociedade AaSnicaa - (Oposição ao tarmo
número 644.082 - Marca: Verugol Classe 48).
D'Abronzo Sociedade Anónima Comércio e Indústria de Bebidas - (Oposição ao termo número 644.390 Marca: Butía:inho - Classe 42).
Ancora Indústria e Comércio Lima
mda - (Oposição ao termo número
645.657 - Marca: Ancora - Classe
50).
Âncora Indústria e Comércio Limisda - (Oposição ao Urino número
645.656 - Nome comercial).
Ancora Indústria e Comércio Limitada - (Oposição ao térmo número
647.027 - Marca: Ancora - Cas-

a 41).

\

IrAbronzo Sociedade Anônima Comércio e indústria de Bebidas - (Opoalçao ao térmo número 648.327 - Marca: Pitu - Classe 42).
Inbrastur Turismo Limitada - (Opoalçao ao termo número 643.074 - No•
me comercial).
Mecanica Pesada Sociedade Anónima - (Oposição ao, térmo número
645.282 - Marca: Pesada - Ciasia 16).
Vemag Sociedade Anónima Veículos
e Máquinas Agricolas - (Oposição
po termo número 641.381 - Marca:
Valsara - Classe 7).
Confecções Detex Limitada - (Oposição ao tèrmo número 640.460 - Marta: Dutex - Classe 36).
Alvaro Marques Lima --a (Oposiçav
o térmo número 649.925 - Marca:
Marquès de Rabico - Classe 36). Indstrias de Madeira Aio Limitada
- (Oposição ao termo n• 647.081 Marca: Ala - Classe 8).
Pedrosa da Fonseca Importação e
Comércio Limitada - (Opoaiçao ao
timo n' 615.811 - Marca: Triunfo
- Classe 8).
Indústria de Erva Mate Sanson LI- (Oposição ao térmo número
558.392 - Marca: Caiseri - Classe 41).
Dominium Sociedade Anónima Empreendimentos Participações Administração - (Oposição ao tino número
644.055 - Marca: Dominiurn_- .Ciasso l).
Dominium Sociedade Anónima Empreendimentos Participações Admiras
tração - (Oposição ao tino número
643.921 - Donanium Promoção de Veadas - Classe 33).
Macife Sociedade Anônima Materiais de Construções - (Oposição ao
armo número 643.886 a- Marca: Madc - Classe 16).
Lay er Brothers Port Sunlight Lima
ted - (Oposição ao térmo número
1547.211 - Marca: Super Luz- - Cias•se 46).
Levar Brothers Port Srmlighr Lima
ted - (Oposição ao tétmo número
617.210 - Marca: Solar - Classe
46).
R. B. Resistências Brasileiras Sociedade Anônima - (Oposição ao térzno número 645.944 - Marca: R. E.

• 4- %use
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kiisa Instituto Dietético Infantil Sociedade Anónima - (Oposição ao Otaso número 648.525 -- Marca: REM.
chinho - Classe 41).
R. B. Resistancias Brasileiras Sociedade Anônima - (Oposição ao têrmo número 645.943 - Nome comercial).
Frigorífico Serrano Sociedade Anônima(Oposição ao tino número
644.807 - arca: Serrano - Classe
41).
Indústria de Plásticos aElkaa Limitada - (Oposição ao térreo mimara
647.600 - Marca: Ilka - Classe 28).
Gil de Paula Dutra - (Opo.ição ao
tino ameno 645.316 - Marca: Comandos em Combate - Classe 32).
J. 6 E. Atkinson Linated - (Oposição ao tino número 647.344 Marca: Lourabel - Classe 48).
laaver Brothf•rs Port Sunlight Limited - (Oposição ao tino número
647.165 - Marca Newlife - Classe
48).
Commercial Department Britiss EmLassy - (Oposição ao térmo número
643.917 - Marca: Magazine Manchester - Classe 36).
Commercial Department British Embassy - (Oposição ao cano número
645.544 - Marca: B. B. C. - Classe 8).
Juste, 6 Companhia - (Oposição ao
tino número 648.219 - Marca:
Santa Cruz - Classe 41).
Bandeirantes Comércio de Persianas
Sociedade Anónima - (Oposição ao
Mara número 643.727 - Marca:
Bandeirante - Classe 16).
• Vemag Sociedade Anónima Veiculo'
e Máquinas Agrícolas - (Oposição

ao timo número 643.246 - Marca:
Nacional - Classe 21).
Judith Magalhães Ferreira da Costa
- (Oposição ao térmo namero 641.436

-- Marcas Maguaflex
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Tema Sociedade

zoa - ..(Oposição 49 *mo número
631.788 - Marca: Terca - Cume
50).
Volkswagen do &mil andastria e Comércio de Automóveis Sociedade Anónima - (Oposição ao térmo número
647.820 - Marca: Vukar - Classe
39).
Volkswagen do Brasil Indústria e Comércio de Automóveis Sociedade Anta
nima - (Oposição ao tino número
648.482 - Marca: Woques - Classe 8).
Volkswagea do Brasil Indústria e Comércio de Automóveis Sociedade Anónima - (Oposição ao tèrmo número
646.202 - Marca: Sulcar - Classe 21).
Volkewagen do Brasil Indústria e Comércio de Automóveis Sociedade Anônima - (Oposição ao tino número
646.201 - Marca: Sulcar - Classe 7).
Voikewagen do Brasil Indústria e Comércio de Automóveis Sociedade Anónima - (Oposição ao tino número
646.200 - Marca: Sulcar - Classe 6).
L. Agostinho Limitada - (Oposição ao armo número 649.694 - Marca: Itaky.- Classe 42).
Telefunken do Brasil Sociedade Anónima Indústria e Comércio - (Oposição ao tino número 643.300 - Titulo: Casa Forte - Classes 8 e 40).
Condoroil Tintas Sociedade Anônima -- 'Oposição ao tarraa- número
650.007 - Marca: Ideal Ultra Polidor - Classe 46).
Condoroil Tintas Sociedade Anônima - Oposição ao tèrmo número
650.008 - Marca: Ideal Ultra Polidor - Classe 1).
Condoroil- Tintas' Sociedade Anónima - Oposição ao taram . número

COLEÇÃO DAS LEIS
1984 - e.° zuRamPásnaRaa
VOLUME III
ATOS . DO PODER LEGISLATIVO'
ATO INSTITUCIONAL. EMENDAS CONSTITUO/0NAIS, ATOS DO COMANDO SUPREMO DA 11ELUS.
VOLUÇX10, DECRETOS LEGISLATIVOS

RIVULGAÇA0 N' 915
Preço: Cr$ 500,60

VOLUME IV
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decretos
DIVULGAÇÃO N' 916
Preço: Cr$ 500.00
A VENDA:
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Ateode-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em Brasília
Na sede do D.I.N.
Touring Club do Brasil: 3' pavimento
da Estação Rodoviária

Marca: Liespamerano -a

Clame 1):

Concioroil Tintai Sociedade Ante*,
me -õpo.içao ao termo númer*
650.191 - Marca: Limpabem
Lama:roam Universo Neon Limitada
(Oposição ao Uma n° 644.020 -e
Marca: Universo - Classe 8 e 14).
Martins Irmão 6 Companhia (Oposição ao timo número 644.033
- Marca: Martins - Classe 50),
Sociedade Técnica de Equipamentos
S. T. E. Sociedade Anônima (Oposição ao Ormo número 644,059
- Marca: S. T. E. L. - Classe
50).
Lojas Cordial Sociedade Anónima (Oposição ao térmo número 644.377
- Marca:" Cardeal - Classe 36).
Lojas Cordial Sociedade Anônima
- (Oposição ao tino número 644.378
- Marca: Cardeal - Classe 35).
Sociedade Técnica de Equipamentos
S. a.a E. Sociedade Anónima - (Oposição ao ténno número 644.831 -Marca: S. T. E. C. - Classe 50) .
D'Olne Companhia de Tecidos aAuroras - '(Oposição ao timo número
643.238 - Nome comercial),
Macieira 6 Companhia Limitada (Oposição ao tino número 646.613
-a Marca: Real - Classe 42) .
Macieira a Companhir Limitada (Oposição ao rano número 646.612
Marca: Real - Classe 41).
Limitada Macieira G Campa
(Oposição ao timo flúmen, 616.614
- Marca: Real - Classe 43).
Companhia Brasileira Rhodiaceta Fábrica de Raion - (Oposição ao termo número 647.447 - Marca: Alban
- Classe 36).
'Mido G. Schaeren 6 Co. Sociedade
Anónima - (Oposição ao termo número 644.073 -Marca: Multiform Classe 13).
Construções Elétricas Eltec Sociedade Anônima - (Oposição ao tirmq
número 647.192 - Marca: Elcon Classe 6).
Bazar 13 Limitada - (Oposição ao
tèrmo número 645.600 - Marca: Treze de Maio -- Classe 41).
Construções Elétricas Eltcc Sociedade Anónima - (Oposição ao térmo
número 647.195 - Marca: El-coa Classe 21).
Indústria Comércio e Repreesntações
Sande Limitada - (Oposição ao termo número 644.956 -- Nome comercial).
Construções Elétricas Eira Sociedade Anônima - (Oposição ao termo
mimei 617.193 - Marca El-con --a Elétricas Eitec Sociedade Anônima - (Oposição ao têrmo
número 647.194 - Marca: El-coa classe

Indústria de Móveis Itá Sociedade
Anónima - (Oposição ao térrno mime 64 3 - Marca Paliar - Cias.
t.7)
:11:3).27Limitada - (Oposição ao
Ir
Cons
"L
térmo número 643.290 - Loja
33 - Ciasses 23 - 33 - 36 - 37).
J. Moreira Companhia Comei-chi de
Tecidos - (Oposição ao tiram número 643.325 - Marca: Jotacé -Classe 23).
• J. Moreira Companhia Comercial de
Tecidos - (Oposição ao tino número 643.826 - Marca: Jotacé Classe 28). .
J . Moreira Companhia Comercial de
Tecidos - (Oposição ao tarar° número 643.828 - Marca: Jotacè •
Classe 37).
T. Moreira Companhia Comercial de
Tecidos - (Oposição ao termo nú;iire 643.827 - Marca: Jotace
34) •
44
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MARCAS DEPOSITADAS •
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Publkagacs feita da acUtào cum o sat. 13 c',o Código da Proprieciat:a. iraa.atfial. Da data da publicação começará a
*meu ch /Kgm, ds 00 má pata o cmediaento do pedido. Durante èFse praz:, podarão aareaentar suas oposies ao Denartamento
Pro~de Industrial aqueles que se julgarem prçuciicaclos com a concessão do registro requerido
d'7`..telocal
Unto nw 634.128, de 21-7-1964
Indústria de Iaticinios Congo l'ino
Limitada
Minas Gerais

Classe 41
Para disitaguir: Qeijoa e mantaigaa
Termo a° 652.129, de 21-7-1961
Societt Per AZi011i Gelei°
111511a

t'lf.)ictoiTiocsrier 1)
Clasie 8
Pag a diatiuguir: Intercomunicadores, baia magnéticas, a,parélhos magnéticos
át sosts, instrumentos elettreironicas de
medição e anu partes: alto-falantes,
mien" bobinai', aparelhos de C01111.1121eação interna, campainhas eliaraas, con()caiadores, chaves elétricas, comutadores, aparelhos cinernatograii„oa, apartlhos de contróle de sona clias..es de
ada, discos gravados. dads, aparec fotográfico*, fusiveis, ilmcs revelados, apar6lhos dei reg ta ai modulafonógrafoa, interrupto es, is,)ladores,
L udas, lunetas, máquinas lotogrãtiG84, microfones, pick-ups, piiras elétricos, resistências elétricaa, plugs, aparlhos de refrigeração, rádios, aparelhos de televisão, aparellios teca:piores
de sons, refletores automaticos, seleMatadores, aaeias e amimalhas de alarme, aareffios de telegrafia, da telefonia
rem fio, to 1 jey.es, válvulas, câmaras de te:cv:: ,a objetivas,
eapellias óticos, apa.ala as de registro
G reprodução de imagem, de sons, aparõihos eletrónicoa de wed a‘o, de exalas, de supervisais, de ragulação, aparCtios para medição de 'radiações, máquinas falantes, portadaras de reg:.,tros
Gom c sem gravação, lanarias e acumuladores elétrica, transistores, válvulas
de recepção para televisão, dispositivos
.inataiSnicos de -comando e de comanda
remoto, dispositivos para a trawm:sr,L)
ens televisão de origina:- escritos, pe
](aulas cincimatografics, dispc.aavas e
para a inversão de negativos, cHa laativoa de comando remoto par& oaalação,
aparelhos elétricos para barbear, dispositivos de comando remoto para o acionamento de objetivas, cabeças de comando remoto para oscilação o uniclinação
Termo no 652.130, de 21-7-1964
José Dantas Pereira
E:a de (I,: Gmmailara

e celu:oae, agia raz, álcool, albumina, anilinaia, aiumen, alvaiade. alvejautes, alumiai° era pó, amoaio, anii-incrustantes, anti-oxidantes,
anti-corrosivos aati-detonantes, azotatos,
agua acidulada para acumuladores, agua
oxigenada para fins industriis, amaaia,
bj.1)ilos para galvanização, benzinas,
benzol, betumes, bicarbonato de sódio,
de peaássio, composições para estiadorei da incendi°, cloro, corrosivos, cromatua corantes, descorantes dseinerustante", dissolventes, emulsões fotográficas, enxozre, éter, esmaltes, fenol, fixadores, fluidos para freios, torraol, fo.s.
fatos indu:triais, fluoretos, fildmItes p-a
ra solda, gelatinas para Icaografias e
pinturas, giz, gliaerina, magueaio, mercurto, nitratos, óxidos, oxidantes, óleos
para pintura, óleos de linhaça, produtos quinikos ara impressão, potassa industrial, produtos para niquelar, prasintas, prussiatoa, reativos, removedores.,
reveladores, sais, silicilatoa, secantes,
soda cáustiaa, sola¡ões quimicaa de uso
industrial, solventca, tintaa em pó, liquidas, sólidas ou pastosas para madeira, Serro, parede., fibras, talco industrial, thiner, vernizes e zarcão
ciclos, CC>111'Lli

Térmo n 9 652.131, de 21-7-1964
José Dantas Pereira
Estado da Guanabara
Classe 2
Rua distinguir: Adubos, eCid04 SafaitáriOS, aguas desinfetante» e para fiam
sanitários, apanha moscas e itnetoa (de
goma e papel ou papelão), banhariadas, baraticidas, cmrapaticidas, creosol,
creosotalina, creosotos, desodorantes,
desinfetantes, &fumadores, esterminadores de pragas e hervas daninhas, fertilizautes, fosfata, formicidas, fungicidas, fumigantes, glicose para fins veterinários, herbicidas, inseticidas, insentifuga, larvieiclas, microbicidas, medicamentos ara animais, aves e peixes, óleo.
desinfetantes e veterinários, petróleos
sanitários e desinfetantes, papel fumegatório, pos inseticidas, !lusgicidaa e
desinfetantea, P repara ç ões e Prd°4"
inseticidas, desinfetantes e veterinários,
raticidas, remédios pesa fins sanitários
e desinfeta:asas para fias agrisoies, àoeticulaa, sanitárioa ç veterinário., vacina
para aves e anima*, venenos contra insetos, animais e hervas deninras

ra homens, senlavas e crianças, a saAgasalhos feitos de peles naturais
ouartificiais, anáguas, aventais; batas,
babadores, blusas, blusões, boinas, bonés, boleros; combinações, calçados, cachecóis, camisolas, capacetes, capas,
casacos, casacões, capotes, calças, calça-saias, chinelos, cintos, canas, camisas, camisetas, calções, cartolas, coletes,
corpinhos, ceroulas, cuécas, colarinho&
cimeiros, chapéus, doira:1ns; echarpes, estolas; fardamenias, gorros, galochas,
gravatas, guarda-pó, impermeáveis, laqueias, lenços, leques, lançaria, aa,_
librés, !ingerias, mantas, meias, palas,
paletós, pantufas, pijamas, peignoirs,
punhos, peitos e peitinhos para Calllis." Pelerine s, polainas, ponches, pullovero, quirnonos, quépis, regalos, robe
de chambre, rouas de brim ara o trabalho, roupas feitas para crianças, roupões de banho, saias, sapatos, sandálias,
solideos, shorts, slackes, sungas, suciares, suspensórios, soutiens, sobretudos,
trajes, ternos, toucas, tilleurs, turbantes,
uniSortnes para empregadas, vestida,
xalea
ber:

'armo no 652.133, de 21-7-1964
José Dantas Pereira
Estada da Guanabara

DeDCTSTRIA BRASILEIRA
Classe 1
Para d : stm ,iu:r: Absorventes, acetona,
Classe 36
ácidos, acetatos, agentes quimicos para
rol;)as fa tas 5,,
O taitainenta e coloração de ibras., te- mi-confaceibmalas os sob mal:das. o

fe,OP
aaaa
--„Tr -

.4
Classe 36
Para distingui;. : Calçados em geral
Termo a, 652.137, de 21-7-1964
Texas Ranch Desenvolvimento
Territorial e Agrlcola 3. A.
Estado da Guanalm,a

ROSA,
Classe 13
Titulo

EDIFÍCIej
ROSE'
Classe 33
Titulo
Classe 46
Paca distinguir: Limpezas domésticas,
limpezas 4e máquinas e equipamentos
Industriais, motores, limpezas de radiadores de automóveis e lavagin de roupa a sáco

timo a° 652.134, de 21-7-1964
José Damas Pereira
Ratado da Guanabara

Termo n° 652.132, de 21-7-14:164
José Dantas Pereira
Estado da Guanabara
Classe 46
Para distinguir: Limpezas domésticas.
limpezas de máquinas e equipamentos
industriais, motores, limpeza' de radiadores de automóveis e lavagem de roupa a seco

LASTIII

ti

'raiano n9 652.138, de 21-7-1964
Territorial e Agrícola S. A.
Estado da Guanabara

Urrar, no 652.139, de 21-7-1964
Fernando Meireles Ferreira Pacheco
Estado da Guanabara
)3AR r p rzzARIA latiORRILHO'
aasses: 11 — 42 — 43
Titulo
Termo n° 652.140, de 21-7-1964
John Lucas & Company Incorporateda
Prorrogação
Estados Unidos da América

PRORROGACÃO,
125
etL4

Temo no 652.135, de 21-7-1964
Berta Confecções Limitada
São Paulo

Indústria Brasileira

Termo n° 652.136, de 21-7-1964
Indústria e Cornarei° de Calçada.
Florotto Limitada
Sio Paulo

a 6*,
C.!=!
Para dfst'ngu:r: Limpezns d.mlésticas,
limpezas de maatanaa e equipamentos
:adaaaa'a ;,
aa .a !araezas de radia,-vaa s a de retidaria.auaaa "-•
4t-o
ra

1

fvwx, in PAI NTS

0::ss.: 1
Pa-a
Tintas liquidas e erã
pasta. vern'aes, lacas (lsc q uas), ardis%
toras para lacas, córes secas niiiinicatO
abres secas naturais de pigmentos 48;
terras, tintas a água calriminas e mor...;
dentes para tintam
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reboa reguladores e estabilizadores da
Térmo a° 652.143, de 21-7-1964
enceradeiras elétrica', escalas para rápressão e do fluxo de gazes e líquidos,
Tile Stereo Indústria Eletrônica
dios, estufas, engenho de assar carnes,
aparelnas para salvamento e para sinaLimitada
encoralodes de canelo elétrico, empar
lização, aparelhos para escafandristas,
atio Grande ou Sul
reinetros, esticadores de luvas, espelhos
aparelhos para limpar vidros, aparelhos
de plástico para eletricidade, esteriliza
para combater formigas e outras pradores, extintores de incêndio, ferros elégas, aparelhos automáticos acionados
tr:cos de passar e enganar, ferro de
introdução de moedas, aparelhos *spar.
soldar elétrico, filtros e aparelhos filgidores, aparelhos e instrumentos de caltrantes, filtros para óleos, filmes falaculo, aparelhos para observações sumidos, fogões, fogareiros elétricos, fusa
ras, aparelhos termostatos, arttonomeveia, filmes revelados, faróis como acestros, aspiradores de pó, ilerâMetIOL
sórios de veiculai para sinalização e
acendedores elétricos, alio-lafantes, ampara iluminação em geral, Remas eléplificadores, antenas, batedeiras, balantricas. fervedores, frigorificai, fotómeça comum e elétrica; barometros, batatroa, fios elétricos, filtros de interferênrias de acumuladores, binóculos, bitolara •
cia. fonógrafos, garrafas térmicas. gabobinas elétricas de indução (exceto pasômetros, geladeiras, globos para lám
ra fins curativos), botões de Guapa&
padas, globos para lanternas. giohns
abas elétricas, bombas medidoras, bus
terrestres para ensino gravadores de
sinas, bua:solas, baterias elétricas, bules .
sons, holofotes, hidrômetros, incubadoelétricos, caixas de descarga& cirnam
ras indicadores de vácuo, instruinen:os
frigoríficas e Fotográficas, campainhas
de alarme, interruptores, isoladores, itun•
rELEZINHA
elétricas chassis er Mios, chaves elétripadas flsh, lamparinas. lactdenetros, lencas, cinematógrafos, combuztorea de strs,
Classe 11
tes, nquidificadores, lanternas mágicas,
1 -- 32
33 — cidometros, cristais de Mio, condensaPira distinguir: Abalour, acurasdadores, lanternas de pilhas, limpadores de pa- Classes: 8 — 940--el 50
atros, amortecedores de rádio rabrisas, luzes traseiras para veiculo*
dores, comutadores, • cortadeiras para
Insignia
frequência, anemómetros, aparelhos lunetas, maçaricos de soldar. caldear e
fotografias, chaves de alavancas, cima
televisara aparelhos de ar condido- custar, magnetes, marcadores de passaires automáticas, capacitorea de bloUrino
n•
652.144,
de
21-7-1964
do, aparelhos para iluminação, inclu- gens, medidores. medidores elétricos,
queio, capacitores eletrollticos, calibraMIEM Russel Shorto.
a; considerados acessórios de vei- microscópios, mistwodeiras, máq.:a:as
dores; discos para telefones, discos graProrrogação
ados. aparelhos para anúncios maca- falanteir mostradores para rádios. me
vados, diais, despertadores; enceradeiras,
cos, aparelhos aquecedores e medi- crofones. máscaras contra gases; mirre,.
Pernambuco
estufas, engenho e assar canina, caropicos, aparelhos cromogrificos. apare- metros, níveis, óculos, objetais, hes
ladores de cabelo elétricos, espelhos ótios de barbear eIetricos, aparelhos re- gráficas, puhas elétricas, podemetroal
coa. esticadores de luvas, espelhos de
gistradores e medidores de distancias, pluvitimetros, pinos e tomadas panela
plástico para eletricidade, esterilizadoPRORROGACÃO
pearelhos para purificar águas, apare. de pressão. pilhas :Iscas elétra.as pira
rex, extintores de fadada): ferros dálhos de sinais lampelantes, aparelhos transistores, pistolas de plasma pulga,
tricos de assar e engomar, ferro de solreguladores de gás, aparelhos de gal- painéis de carros. quadros distribuidodar elétrico, filtros e a'parelboa
vonoplastla, aparelhos didáticos, apare- res. pick-ups, para-raios, propulsores,
tea, filtros, para óleo, filmes revelados,
lndustria BrasAeria
lhos dneinatográficos, aparelhos auto- queimadores de óleo, quadrantes e sexfaias como acessórios de veiculo; památicos para acender e regular gás. tante* para observações astronômica,
ra ainalizaçáo e para iluminaçao em geaparelho para separar café, aparelhos refrigeradores, rádios transistorizados
ral, Ramas elétricas, fervedorea, kigoClasse 43
para aquecer edifícios, aparelhos para refletores reostatos, relógios de ponto.
titicas, fotómetros, fios elétricos, filPara distinguir: Refrigerantes
experimentar dreno*, aparelhos para de pulso, de bolso, de parede, despertatros de interferência, fonógrakaa ttana,
Têrmo ag 652.145, de 21-7-1964
destruir insetos, aparelhos de ótica. dores, contadores e medidores de quanlas térmicas, gazomctros geladeiras, go.
Tele Stereo Eletrônica Limitada
aparelhos pulverizadores, aparelhos para tidade e volume, radiadores, rádios, reboa para lanternas, globos terrettresz
Rio Grande do Sul
aquecimento de água, aparelhos gera- tentores de graxa e óleo, receptores.
ri ensino, gravadores, holofote*, h
dores eletro-quIrnicos, aparelhos Para regadores automáticos, registros para
metros; incubaoras, indicadores de vá'acepção e reprodução de sons e soai- vapor, gás, água e outros líquidos quancuo, instrumentos de alarme interruptodos. aparelhos automáticos elétric ss de do não considerados artes de máquinas,
res, isoladores: Lâmpadas de cristal. Ilha.
passar, aparelhos para espremer frutas reatores para luz fluorescentes, refrigepadas incandescentes, Itimpadas comuns,
e legumes. aparelhos de alta tensio. ração doméstica e industrial, registra.
lâmpadas alfsh, lamparinas, lactante"
INDUSTRIA BRASIL FIDJI
aparelhos- de proteção contra acidentes dores. resistências elétricas, reles, sorlentes, liquidificadorm, lanternas mágide operários, aparelhos' afiadores de veteiras, sorveteiras elétricas' caseiras.
cas limpadores de parabrisaz. Jazei tuferramentas. aparelhos distribuid lores de foguetes, sinaleiros, sereias de alarme,
zeiras
para veículos, lunetas: maçadas
Classe
8
desinfetantes
para
instala.
e
de
*atilo
soldadores elétrica', toca-discos. toma- Para distinguir: Abajours,
de
soldar,
caldear e cortar; marcadores
ções sanitárias. aparelhos esterilizadJ- das e interruptores elétricos, torneiras,
tas, aparelhos gazeifiaidores, aparelhos tubos acústicos termómetro& para obser- rea, actinometros, *lupe:metros, amor- de passagens, medidores, microscópicos,
para análises, aparelha: ozonizadaret. vação meteorológica, telescópios, tacea tecedores de rádio e frequência, anemó- misturadeims máquinas falantes, mostra*parelhos pasteurizada,* aparelhos ne metros, televisão, taxímetro, torradores metros, aparelhos de televisão, aparelhos dores para rádio, microfones, máscaras
e estabilizadores da presas de cereais, trenas, transformadores, te- condicionado, aparelhos ara iluminação, contra gazes, micrómetros; nivele; ócuflua° de gases e liquidai apare- lefones, tostadeiras, telégrafos, tripés inclusive de considerados acessórios de los, objetivas fotográsicas; pikas elétripara salvamena e para sinaliza- para fotografias, válvolas ma rádios, veículos, aarelhos ara anúncios mecani- cas, pedometros, luvianetros, pirorneção, apsrellos para escarnprisers, apa válvulas de descarga, válvulas de re- cos, aparelham aquecedores e medidores, troa, pistolas de pintar, plugs, pinos de
apatias de pressão, pickupa,
relhos pare limpar vidros, aparelh
dução, vaatilmetros, válvulas elétricas aparelhos cronográficoe, aparelhos de tomada,
para combater formigas e outra. pra.
barbear elétricos, aparelhos regietrado. pickups, para-raios, propulsores, podada
de vácuo, ventiladores
'as, aparelhos automáticos acionados
reis e medidores de distancias, aparelhos de carros: quadros distribuidores de eleTèrmo ne 652.142, de 21-7-1964
Pela introdução de moedas. aparelhos
para purificar águas, aparelhos de si- tricidade, queimadores de óleo, quaTil, Stereo Indústria Eletrônica
espargidores, aparelhos e instrumentos
tiais lampejantes, aparelhos reguladores drantes e sextantes para observação asde cálculo, aparelhos para observações
Limitada
de gás, aparelroa de galvanoplastia, rtológica; refrigeradores, rádios, refle•ismicas, aparelhos termostatos, *ritoGrande do Sul
aparelhos didáticos, nateiros cinemato- tores, reostatos, relógios ed ponto, de
115enetros, aspiradores de pó, aerómegráficos, aparelhos automáticos para pulso, de bolso, de arde, despertadorestros, acendedores elétricos, alto falanacender e regular gás, aparelhos para de graxa e óleo, receptores, regadores
tes: aplicadores elétricos, antenas, baseparar café, aparelhos para aquecer automáticos, registros para vapor, gás.
terias de acumuladores, baterias, balanedifícios, aparelhos para experimentar água e outros líquidos, quando não coa.
gas comuns e elétricas, barómetros, bidrenos, aparelhos para destruir insetos, siderados partes de máquinas, reatores
*óculos, bitolas, bobinas, bobinas eléaparelhos de ótica, aparelhos pulveriza- para luz lfuorescente, registradores, re
ftrIcas (exceto para fins curativos),
dores, aparelhos para aquecizaepto de sistências elétricas, relays, sorveteiras .
botões de campainhas elétricas, bombas
água, aparelhos geradores eletro-quimi- aorvetelras elétricas, caseiras, soguetes.
edidoras, bússolas, baterias elétricas,
coa, aparelhos para recepção, reprodu- sinaleiros, sereias de alarme, soldadores
es elétrico', buzinas, buzinas para
ção de zoas e sonidcs, aparelhos auto- elétricos; toca-discos, tomadas e intercaixa de amarga. clamaras
máticos elét-icso de passar, aparelhos ruptores elétricos, torneiras, tubos acús
atulheis e fotográficas, chassis de
para espremer frutas e legumes, apara- ticos, terniõrnctros para observação me
rádios. chave.; elétricas, chaves, campainhas, cinematógrafo., cronemietree,
da alta tensão, aparelhos de proteção tereológica, telescópios, tacômetros t
'Iconógrafos, combustores de gás, cid&
contra acidentes de operários, aparelhos ximetros, tor adores de cereais, .11a•
Metros, cristais de rádio, condensadoafiadores de ferramentas, aparelhos dis- transformadores, telefones, tostadeirp.,
lies. comutadora, cortadeiras para fototribuidores de sabão e de desinfetantes telégrafos, transistores, tripés para fo
TELEZINHA
Orafiss. chaves de alavancas, chaves.
para Instalações sanitárias, aparelhos togra fias; válvulas para rádios, válvu
leutomáticas. capacitores de bloqueio, Chupa: 8 — 9 — 11 -- 32 — 33
esterilizadores, aparelhos gazeificadores, las de descarga, válvulas de reduçsa
Mipacitores eletroliticoa; calibradores.
aparelhos para análises, parelhos ozoni- vacuérretros, válvulas elétricas ae
40 e 50
conservadeiras para peixes e carnes.
Sinal de P:opaganda
zadores. aparelhem nastrurfeadores, noa.
cuo, ventiladores, velas elétricas
Vamo a° 652.141, de 21-7-1964
Til, Sterece Indústria Eletrônica
Limitada
Rio Grande do Su/

te.
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Termo n° 652.H6, d 21-7-1964
Te/e Stereo Ia:Usaria Eletrônmas
Limitada
12à) (...;:ain
da Sul

TELEZINHA
8
Para di.stinguir: Abajcurs, acumuladores, act:nometros, amperometros, amortecedores de rádio e fregiamcia, anemômetros, aparelhos de televisf io, aparelhos
condicionado, aparelhos ara iluminação,
Inclusive de considerados acessórios de
veículos, aarellios ara anúncios mecânicos, aparelhos aquecedores e medidoras,
aparelhos cronográficos, ./ /relhos de
barbear elétricos, aparelhos registradorei e medidores de distâncias, aparelhos
para purificar águas, aparelhos de sinais lampejantes, aparelhos regulado es
de gás, aparelros de elvanoplastia,
apa:elhos didát:cos, aarelros cinematográficos, aparelhos automáticos para
acender e regular gás, aparelhos para
separar café, aparelhos para aquecer
•dific:os, aparelhos para experimentar
drenos, aparelhos para destruir Insetos,
aparelhos de ótica, aparelhos pulverisadores, aparelhos para aqaccimento de.
Nua, apa: :lhos geradores eletro-quiznicoa, aparelhos para recepção, reprodução de sana e sonidos, aparelhos automáticos elétrica° de passar, aparelhos
para espremer frutas e legumes, aparede alta tenso, aparelhos de proteção
contra acidentes de operários, aparelhos
afladores de ferramentas, aparelhos distribuidores de sabão e de desinfetantes
para instalações sanitárias, aparelhos
saierlliz o , aparelhos gazeificadores,
aparelhos para análises, parelhos ozonizadores, aparelhos pasteurizadores, aparelhos reguladores e estabilizadores
pressão e do fluxo de gazes e líquidos.
aparelros para salvamento e para sinalização, aparelhos para escafandristas,
aparelhos para limpar vidros, aparelhos
para combater formigas e outras pragas, aparelhos automáticos acionados
Introdução de moédas, aparelhos aspargidores, aparelhos e instrumen os de cálculo, aparelhos para observações sismicas, aparelhos termostatos, aritonoinetroa, aspiradores de pó, aerômetros.
acendedores elétricos, alto-Infantes, amplificadores, antenas, batedei as, balança comum e elétrica, baromatros, baterias de acumuladores, binóculos, bitolas
bobinas elétricas de indução (exceto para fins curativos), botões de campainhas elétricas, bombas medidoras, bissitias, bussolas, baterias elétricas, bules
elétricos, caixas de descarga, cantaras
frigorificas e otográficas, campainhas
elétricas chassis er raios, chaves elétricas, cinematógrafos, combustores de gás
cidometros, cristais de rádio, condensadores, comutadores, cortadeiras para
fotografias, chaves de alavancas, chaves automáticas, capacito-es de bloqueio, capacitores eletroliticos, calibradores: discos para tel -fones, discos gravados. diais, despertadores; enceradeiras,
estufas, engenho e -rsar carrme, enroC E :.,3C

.

-

.

ad res

ladores de cabelo elétricos, espelho, óticos, esticadores de luvas, espelhos de
plástico para eletricidade, esterilizadores, extintores de incêndio; ferros elétricos de assar e engomar, ferro de 301.
dar elétrico, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleo, filmes revelados,
fariss como acessórios de veículos, para sinalização e para 'Min:nação em gafa!, iõrraus elétricas, fervedores, !Tigorificos, fotómetros, fios elétricos, filtros de inte.iercncia, fonógrafos; garrulas térmicas, gazometroa geladeiras, globos para lantarnas, globos terre.stres para cusiao, gravadores, holofotes, hicirometros; incubaoras, indicadores de váuo, instrumentos de alarme interruptores, isolado,:cs; lâmpadas de cristal, lâmpadas incandescentes, lâmpadas comuns,
iampadas alisb, lamparinas, lactometros,
lentes, liqualif.cadorcs, lanternas mágicas limpadores de parabrisas, luzes traze:nu •para veicula, lunetas; maçaricos
de soldar, caldea: e cortar; marcadores
de passagens, meti:dores, microscópicos,
naisturadeiras máquinas falantes, mostradores para rádio, microfones, má:magas
contra gazes, micrómetros; níveis; óculos, objetivas fotográ icas; puras elétricas, pedometros, luvionietros, pirometros, pistolas de pintar, plugs, pinos de
tomanJ, apnelas de /acessão, pickups,
pickups, para-raios, propulsores, painel&
de carros; quadros distribuidores de eletricidade, queimadores de óleo, qua-

'

o

Termo n 652.147, de 21-7-1964
Carlos Pereira Indústrias Químicas
S. A.

,

Termo re 652.149, de 21-7-1964
Secret S. A. — Indústrias
Me talúrgicas
Rio Grande do Sul

Indústrias Metalúrgicas
, Nome Comercial
Termo n° 652.150, de 21-7-1964
Alberto Giorgio Grancini
São Paulo

EDIFICIO 6a AVENIDA'

Casse 33
Titulo
Termo n° 652.156, de 21-7-1964
Matam Goldrnan e Adolfo Berealin
Sio Paulo
tuIFICIO

PALACIO)
DAS AMERICAS ,
Classe 33
Titulo

PRAIA BOUCHE'
rw.ERnitialros trOab

Classe 01
Artigos da classe

Nome Comercial

o

Fnl

Termo n° 652.158, de 2i-f--19-74
Praia Boliche Divertimentos Limitado
Sio Paulo

PRAIA
0

Classe 33
rara aistinguir: Jogos de boliche
Termo n 652.159, de 21-7-1964
Indústria e Comércio de Calçado*
Arco-Flex S. A.
São Paulo

ejo

ivIARGAY

1-ROA CRASILEIRA

S. A.
Estado da Guanabara
Classe 2
Substâncias e reparações quimica
na veterinária e para fins sanitário.,
saber: adubos, ácidos sanitarios,
aguas desinfetantes e para fins sanitários. apanha-moscas e inseto. (de
gama e pfapel ou papelão), álcalis,

t

Termo n' 652.155, de 21-7-1964
Matam Goldrnan e Adolfo &real*
São Paulo

teddatria Brasih•fra

Termo n 652.151, de 21-7-1954
S.B.S. Publicidade, Acessoria de
Imprensa P Promoção Limitada

Classe 1

a

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aeritivoit,
anis, bater, brandy, conraque, cerva)"
ess:ncias para bebidas alcoolkas, gana
fernet, gyn, licores, kunst), nectar,
punch, pipermint, rhum, suco de frutas
com alcool. vinhos quinados, vinhos
espumantes, vuthos, vermoutes, vodka,
wrisky

Sáo Paulo

n° 652 152. de 21-7-1964
Schavarz
Cia.
Rio Grande do Sul

Termo n° 652.148, de 21-7-1964

-

NDUSTRIA BRASIIM
IA1

o

Classe 50
Para distinguir; Ima essas e publicidades em geral

rtt tios Pereira Indústrias Quitaiese

I

MÓNAk

Têrmo n 652.157. de 21-7-1964
Praia• Boliche Divertimento. Limitada

PRORROGAan

:44

Termo n° 652.154, de 21-7-1964 .
Comércio e Representaoas -Monas"
Limitada
São Paulo

SECRET S/A.

Estado d a Guanabara

t

4

bactericidas. baraticidas, carapaticidas,
creaol, creoaotalina, creosoto, desodorante, desinfetantes. &fumadores, exterminadores de pragas e hervas daninhas, esterilizantes embrocações para
animais, enxertos, farinhas de UMA
fertilizantes, fosfato'', !vrinicidas,
g a ate s, tungicidas glicose para fins
veterinários, guano, herbicidas,
das, insetitugos. larvicidas, microbicidas, medicamentos para animais, aves
e peixes óleos desinfetantes e vetara
narios, petróleos sanitários e desune.
tantas, papel tumegatório, pás instila
das, paraticidas, tungicidas e desinte.
tantas, preparações e prosiutoa inseticidas, germicidas, desinietantes e veterinários, raticidas. reinadios para fins
veterinários, sabões veterinarlos e desinfetantea, sais para fins agricolas
noiticulas. sanitarlos e vezerinartoa,
sultanas, supertostaius. vacinas pata
aves e animais venenos contra inseto'
animais e nerval dachnbas

s

drantes e sextantes pura observa:Ao asrtológica; refrigeradores, rádios, refletores, reaatatos, relósios ed pouto, de
pulso, de bolso, de arada, despertadores
de graxa e óleo, receptores, regadores
automáticos, registros para vapor, gás,
água e outros licitados, quando não considerados partes de máquinas, reatores
para luz lfuorescente, regic.tradores, resistências elétricas, relays, sorveteiras.
sorveteiras elétricas, caseiras, soquetes,
sinaleiros, sereias de alarme. soldadores
elétricos; toca-discas, tomadas e interruptores elétricos; torneiras, tubos acústicos, termómetros para observação metereológica, telescópios, tacômetros, taximetros, torradores de cereais, trenas,
transformadores, telefones, tostadeiras,
telégrafos, transistores, tripés para fotografias; válvulas para rádios, válvulas de descarga, válvulas de redução,
vacuezuctros, válvulas elétricas de vácuo, vent.ladores, velas elétricas

Novernbro de 19:54 4;j47

e:4

7•

Ouse 36
Para distinguir: Calçados

~EL

r o

' Ármo n 652.153, de 21-7-1964
Schwarz 5 Cia.
Rio Grande do Sul

NoA
•

Classe 36
Para distingi:ir: ,Cals Idas

ri> csk

Classe 34
Pari distinguir: Cerloiefait,

Têrmo n° 652.160, de 21-7-1964 Indústria ê Comércio de Calçados
Arco-Fica S. A
São Paulo

E

E

1Mústr4a

Bra
- sileira

Classe 36
- Para distinguir: Calçaios

Gerais
Prorrogação
São Paulo

•

dústria arstaile*ira,
Brasileii,

Nome Comerciai

Classe 23
Para distinguir: Flanelas, fustão, 816,
linho, pelúcia, popelina, tela, tule e tecidos em geral
Têm° n. 652.166, de 21-7-1964
Orquima Indústrias Quimicaa Reunidas
S. A.
Prorrogação
São Patão

,PRORROGAÇÃO

Têrmo n° 652.163, de 21-7-1964
S. A. Moinho Santista Indústrias
Gerais
Prorrogação
$ão Paulo

fPRORROCA40

NTLSTR
/adunaria lirasfleirs
Classe 2
Para diaitnguir: Inseticidas

Térreo n° 652.164, de 21-7-1964
S. A. Moinho Santista Indústrias
Gerais
Prorrogação

São Paulo

$5M Paulo

PRORROGAC.ÃO1

'PRORROGAÇÃÕ •

Classe 41
Para distinguir: Farinhas de
seus sub-produtos

cereais e

Classe 11
Têrmo no 652.169, de 21-7-1964
Alcachofras,
aletria, alho, aspargos.
Fábrica *Trianon de Bebidas Limitada açúcar. alimentos paar animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta,
Estado da Gtrn.:tb.a a

INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, °pari:1%34 anis, bitter, brandy, conhaque, cervejas fumei, genebra, gila, kumel,
lactar, panch, pimpermint. churra
sucos de frutas em álcool, vinhos, ver.
muth, vinhos espumantes, vinhos gra-

nados, whisky

Termo n° 652.170, de 21-7-1964
Fábrica Trianon de Bebidas Limitada
Estado da Guanabara

TRIANON
INDÜSTRIA BRASILEIRA

Classe 1
Para distinguir: Alcool

tedusitia Brasil*
Classe 16
aves e animai& venenos contra insetos.
Alvejantes, amidos, anil, á g ua de la vadeira, agua sanitária. cera para soalhos,
gentes, esponja de aço, fósforos,
lixívia, lã de aço. pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeira, vidros, metal.
e Meios. panar para polir e para lima
, panos de , esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de netaks e
abjetos. sabées sei gerai e sapoaaceas.
velas e velas a base de alteariam
sabes* em pó, m flocos, esponjas de
limpeza

Têrmo no 652.172, de 21-7-1964
Ortho Pharmaceutical Corporatioa
Estados Unidos da América

DIALPAK
Ciasse 28
Para distinguir: Plásticos
Térmo n° 652.173, de 21-7-1964
Tim S. A.
Rio Grande do Sul

LINDA
IX
',

arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas. bala;
biscoitos. bombons. bolachas, baunilha.
café em pó"e em grão. camarão, canela,
en pau e em pó, cacau. carnes. Ma
caramelos, chocolates, confeitos, arara,
cereais, cominho. creme -de leite, cremet
alimentícios croquetes, compotas, cana
eica. coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantea,
chouriços, dendê. doces, doces de fria..
cas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, fava', féculas, flocos, tareio. fermentos. Mito,
figos. frios, frutas sécas naturais e erim
mimadas; gricose, goma de mascar, gorduras, granulos, grão de bico, gelatina,
goiabada. geléiai, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lertadhas, linguiça, louro, mas.
sus alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, mas.
sa de tomate, mel e melado, mate, massai para mingaus. molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, cós moscada, ao..
ze3; óleos comestiveis, ostras, ovas,
pàes. pisos, prlinés, pimenta, pós para
pickles. peixes, presuntos, pa.
tês. petit-pois, pstilhas, pizzas, pudicas
queijos, rações balanceadas para anta
mas, requeijões, aal, sagu, aardinbas,
sarduiches. salsichas, aclames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tiimants, talha.,
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,

toucinho e vinagre
Teimo no 652.176, de 21-7-1964
Abdon Vaz Torres e Haithler Teixeira
Estado ti i Guanabara

PRORROGACÃO

Classe 36
rara dietinauir: Artigos de vestuários
is roupas kites era geral: Agasalhos.
Tann* p l 652.167, de 21-74964
Classe 41
aventeis, alparcatas, anáguas, blusas,
Quimbrasil — Química Industrial
Para distinguir: Conservas
lotas, botinas, blusões. boinas, babaBrasileira S. A.
louros, bonés, capacetes, cartolas, caraProrrogação
Termo no 652.174, de 21-7-1964
puças, caução, coletes, capas. chatas,
São Paulo
Laboratorios Hsbon S. A. Prochons
achacas, calçados, chapéus. cintos,
anímicos Farmacêutico.
patas, combinações, cuspinhos, calças,
São Paulo
lle senhoras e de crianças, calções,
PRORROGAÇÃO
taa. camisas, camisolas, camisetas,
tascas, ceroulas, colarinhos. melros,
. ' s, casacos, chinelos, dominós, eckarfantasias, fardas para militares, arrais. fraldas. galochas, gravatas, forINDUSTRIA BRASILEIRA
L jogos de lingerie, la queias. Isuldts.
~ama ORMILEIRA
•luvas, ligas, lenços, mantea. meias,
Ê
s, mantas, mandrião, manilhas, taClasse
Co, palas, peahoar, polovtr. peledIme,
Classe 2
Para distinguir: Um produto farmacén.
ergas, ponches. polainas, pijamas. Pu- Pus doettaguir: Pungicidas, carrapatid- tico utilizado contra os germena ansinhos, perneiras, quimonoa. reaaloe,
ara, inseticidas e sarnicidas
vais a todo e qualquer antibiótico

'

'rirmo a• 652.175, de 21-7-1961
Concentrados Nacionais S. ihe:
Prorrogação
Estado da Guanabara

hidustria Brasileiro

'PRORROGAÇÃO

EE

MODAS LTD&

Gerais

Prorrogação

•

São Paulo

Têemo n• 652.162, de 21-7-1944
Iriana Modas Limitada
atado da Guanabara

S. A. Moinho Santas. Indústrias

Têrmo no 652.165, de 21-7.1964
Z. A. Moinho Santista Indústrias

Têrmo no 652.161, de 21.7-1964
, Indústria e Comércio de Calçados
Arco-Fica S. A.

Classe 36
Para distinguir: Calças.

Timo iso 652.168, de 21-7-1984

robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas dê banho, sandálias,
ureteres, shorts, sungas, atolas ou alado,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni'formes e vestidos

r

in
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4348 Sexta-eira 27

PrinciDenil-Fenic61,

ÇO ALI
Classe 32
Para distinguir: Programas de televisa•
ao vivo, filmados e em videtá-tape
Tèram n° 652.177, de 21-7-1964
Representações Inhumense Limitada

1.3.!;tn(lo d i Guanabara

''INHlim EN SE
Classe 41
aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos pear animais, amidd,
adeschofras,

amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, aze:.
tonas, banha, bacalhau, batatas, bala*,

biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café era pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em p6, cacau, carnes. chá.

•
exta-feira

-
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'remo n 652.181, de 21-7-1964
caramelos, chocolates. conte' ai. cravo
Comércio e Representações Reco
cereais, cominho, creme de !elle, cremes
Limitada
alimentícios croquetes, compotas. canSão Paulo
gica. coalhada, castanha, cebola, condiClasse 7
mentos para alimentos. colorantes.
chouriços. &lide, doces, doces de fru- Para distinguir: Maquinas agrícolas
tas, espinafre, es.sencias alimentares, em
Termo na 652.112, de 21-7-19O4
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to
°iate, farinhas alimentícias, favas, fé. Alumax Indústria e Comércio Limitada
São Paulo
cuias, flocos, farelo, fertnentos, feijão,
figos. frios, frutas secas naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar, goa
duras. grânulos, grão de bico. gelatina.
'SUPER—FRIO"
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas. línguas, leite
tuu. BRA&LEIRA
condensado, leite em pó, legumes era
Ounserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
Classe 16
ias alimentícias, mariscos. manteiga, Para distingui:: Telhados de alumínio
margarina, marmelada, macarrão, masTermo n° 652.183, de 21-7-1964
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos. Rodabras Indústria B:aísileira de Rodas
e Auto Peças Limitads
mostarda, mortadela, nós moscada, aoSão Paulo
aes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
Of.:. pinos nrlinés, pimenta, pós para
pudins, pickies, peixes, presuntos, pai, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins:
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca. tãmaras, talha_
rim. tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre
Térmo n o 652.178, de 21-7-1964
Gonzaga Gomes de ASSit,
fisrado &ta Guanabara

Classe 33
Titu:o

Termo n° 652.179, de 21-7-1964
tomedade Vinicct Rio Grandense
Limrada

do Sul

7.io

VINHO
CASTELO
••••

SOD AS BR AS

IR AS"

D. DRASIEIRA

Classe 42
Para distinguir: Vinhos
Termo n 9 652.180, de 21-7-1964
Comércio e Representações Reco
Limitada
San Paulo

alasse /
Máquinas e utensilios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos.. aduliadeiras, ancinhos mecalcos e em pilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para agricul
lura, batedeiras para cereais, bombas
paar adubar, ceifadeiras, carpideiras.
ceifados para arroz, charruas para ag:,
cultura, cultivadores, debuihadares
destocadores, desentegradores, esm íga
dores para a agricultura. escarrifiaa
res, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas, ferradeiras, gadanhas
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
máquInas niveladoras de terra.
traquinas perfuradoras para e agricultura, máquinas de plantar. motocharruas. máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semeai, para sultatar, de
torquir, de triturar, de esfarelar, terra.
para Irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para aduoar. para
agitar e espalhar palha, para colner
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agrícolas, de
Cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas p ara semear e cultivar, de desbanar para enfilar, máquinas e moinhos para forragens. máquinas toscadoras. ordenadores mecânicos. raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, itemeadeiras, st-cadeiras,
secadores de terra. tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas para

Termo no 652.184, de 21-7-1964
Rociabras Indústria Brasileira de Rodas
e Auto Peças Limitada
São Paula
Classe 21
Para distinguir: Rodas para veículos
Termo n° 652.185, de 21-7-1964
Rodabras Indústria Brasileira de Rodas
e Auto Peças Limita
So Paulo

00AS9RASILEIRAr
t
IND. BRASILEIRA

Termo n° 652.185, de 21-7-1961
Alumax Indústria e Comércio rsa,itada
São Paulo

"SUPER—COOI
IWD.

eRASLEIRA

Classe '16
Para distinguir 9 Telhados de aluminia

Termo n9 652.191, de 21-7-1964
P aanalayas — Perfumes Limitada
Estado da Guanabara

TRAÇA,0
ÏNDÚSTRIA BRASILEIRA'
Classe 48
Para distinguir: Essências para perfumes e perfumes
Termo n9 652.192, de 21-7-1964
Hymalayas — Perfumes Limitada
Estado da Guanabara

Termo n o 652.187, de 21-7-1964
Francisco Vasca Thorneu

ADEJE

São Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA

"VARCA"
BRAS1LEIR

Classe 48
Para distinguir: Essências para perfis

mes e perfumes
Termo no 652.193, de 21-7-1964

máquinas agrícolas
127441

debentures, envelopes, faturas, folhi
nhas, letras de cambio, notas Sacais,
notas promissórias, papeis de correspondência, passagens, publicidade e propaganda em geral, recibos

nlovembro de 1964 4::.49

Classe 50
Para ditsinguir: Impressos em geral,

anúncios impressos, ações, apólices, biClasse 6
Para distinguir: Motores e bombas ki- lhetes, bilhetes de sorteio, ebefues, cartões comerciais e de visitas, duplicatas,
dráulicas

Classe 36
Hymalayas — Perfumes Limitada
Para c' aa usguir; Artigos de a‘s.aárica
Estado da -Guanabara
itas em geral: Agasalhos
e rot'
lparcatas, anáguas, blusas
ootas botinas, blusões boinas baba
douras. bonés, capacetes, cartolas, cara.
nmilSTRIA BRASILEIRA
Poças, casacào coletes, capas. chales
cacrecols. calçados. chapéus, c.ntos,
cintas combinações corpinhos calças
Classe 48
de senhoras e de crianças, calções, cal. Para distinguir: Essências pare perfuças, camisas, camisolas, camisetas
mes e perfumes
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
Termo n° 652.194, de 21-7-1964
saias casacos, chinelos, dominós, achar.
Calçados Crayene Limitada
pes, 4antas as, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas,' gorEstado da Guanabara
ros, jogos de lingerie. jaquetas. 'aguei

TRIO DE OURO

maiôs, mantas, mandrião. mantilhas, pa
nhos, perneiras, quimonos. regalos
luva., ligas, lenços. maneis, meias
letóirs palas. penhoar, puiover, pelertnas
amigas, pouches, polainas, pijamas. pu

robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saidas de banho. sandálias
meteres, shorts, sungas tolas, ou slacki.
taier, toucas, turbantes, ternos. uniformes
e vestidos

Classe 36
Para distinguir: Calçados
Termo n o 652.195, de 21-7-1964

Tenus Gado.
Minas Gerais

Termo n° 652.188, de 21-7-1964
Wilson Salvador Saar.,
São Paulo

PRORROGAÇÃO
a E D IT R A SCARANO"

MALHARIA SÀO NIGkEte,

Classe 32
Para distinguir: laavistas, livros, almanaques, jornais, boletins e anuários
Térmo n o 652.189, de 2l.7-9C'4
Hymalayás — Perfumes Limitada
Estado da Guanabara

TRÊS VIDAS
INDrISTRIA BRASILEIRA
Classe 48
Para distinguir: Essências para peruuses e perfumes

Termo n° 652.190, de 21-7-19f.4
Hymalayas — Perfumes Limitada

Classe 36
Título
Termo n° 652.196, de 21 - 7 - 1964
A. Doret Cabeleireiros S. A.
Estado da Guanabara

JrAti‘s
caasse 11
Abotoaduras para punhos. aguas marinhas lapidadas, alfinetes para adornar
~tilados. de metal precioso. semi.
predoso ou suas imitações. anéis .de

adorno, balangendans, berloques, Ma.
coa, broches, colares, contas de metais
ou pedras reclosas ou semi-redoma e
ruas imitações, usadas como adorno'
ou na coal ecçÃo de bliouterias, correu1NDOSTRIA BRASILEIRA
tes de uso individual ara adorno, dia.
mentes lapidados esmeraldas lapidadas,
medalhas com santo, pulseiras. szifiras
Classe 48
Para distinguir: Essências para park,- isoladas, topáz i rs
turmaiinna
lapidades e turquesas lapidadas
met e perfumes
Estado da Guanabara

BELLENICE

4350 Sexta-feira 2;
Termo n• 652.197, de 21-,'1964
A. Doret Cabeleireiros S. A.
Estado da Guanabara
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas em geral: Agasalhas
ventais, alparcatas. anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões boinas bababonés. capacetes. cartolas, cara.
pUÇAS. casacão coletes, capas. chalés

• elovembro de‘19644.
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sive válvula, lâmpadas, tomadas, fios,
soquetea, etc.); aparelhas fotográfivs,
máquinas .falantes, etc., discos gravados
e filmes revelados; ventiladores e circuladores de ar quente e frio

para barbear, sabão liquido perfumado
Termon.* 652.214, de 224-64
ou não, aabonetes, dentitricios em pó, Paineiras S. A. — Agro Pastosa
pasta ou liquido; ais perfumados para
São Paulo
banhos, pentes, vaporizadores de perle..
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cibos, rum de louro, saquinho -..rtu
PAIR Z. I R à 11/4
Tê. mo n° 652.201, de 21-7-1964
:nado, preparados em pó, pasta, liqui
Eletromar indústria Elétrica Brasileira do e tijolos ara o tratamento das unhas
S. A.
dissolventes e vernizes, removedores da
Nome comercial
Estado da Guanabara
zuticular; glicerina perfumada para Os
Termo n. • 652.215, de 22-741
cabelos e preparados para dsecolo.
tacrecols. calçados, chapéus, colos
Paineiras S. A. — Agro Pastoril
rir unhas, zilios e pintas ou sinais aro
datas, combinações. corpinhos calças
oleos para a peie
São Paulo.
de senhoras e de crianças, calções. catTermo n° 652.206. de 21-7-1964
ai camisas. camisolas. camisetas
Classe 8
The Denver Chemical Innufacturing
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiro..
Para
distinguir:
Inst.:M=0a
de
preciPAINEIRAS s/A.
Company
talas, casacos, chinelos, dominó*, echar são, instrumentos científicos, aparelhos.
Prorrogação
• tono PASTORIL
pez, Nintas.a.s. fardas para militares co. de uso comum; instrumentos e aparelros
•:siados Unidos- da América .
kgials, fraldas, galochas, gravatas g..ir
didáticos; moldLi de
roa, jogos de lagarta, jaquetas. lac-.:es acessórios de apárelhosteoria a espécie:
,
incluItivaa ligas, lenços, mantéis. meras sive válvulas, lâmpadas,elétricos(
tomadas, fios.
Classe 19
analós, mantas, mandrião, mantilhas, pa. soquetes, etc.); aparelhos fotográficos,
P ara distinguir: Aves e ovos em gard,
letóts paias. penhoar, pulover. pele tinas máquinas falantes, etc., discos gravados
i nclusive do bicho da seda, animais vb.
peugas; ponches, polainas, pijama. pu e filmes revelados; ventiladores e cirClasse 3
cavalar, caprinos, gaii•
Mos. perneiras. quimotios, mgalos
Para distinguir: Llin unguento ou bál- vos, bovinos,
culadores de ar quente e frio
náceos, ovinos e miem
sabe de chambre, roupão, sobretudos
samo medicinal ara uso externo para
suspensórios, saldas de banho, sandálias
Termo ri° 652.202, de 21-7-1964
alivio de dôres e inflamação nos casos
Fuller Company
susteres, aborta, sungas, tolas, ou slacks
Termo n.° 652 .216, de 22-7-64
de resfriados das vias pulmonares, irritater. toucas, turbantes, ternos, uniformes
Prorrogação
Auto Viação "Sapopemba" Ltda.
tações dos brônquios, artrite, reumatisEstados Unidos da América
e vestida
mo, bursite, distensões musculares, raiai• São Paulo
gias e chelalgias
Termo alo 652.198, de 21-7-1964..
Decoradora Artística
Termo ie) 652.207, de 21-7-1964
. SAPQPED$1,
latada da Guanabara
Badisclie AnilIn — a goda-Fabrik
.nd. Braelleira

TERMAG

2ENCORUB

LRTISTICA

Classe 6

Para distinge:ir: Transformadores por
gravidade at.vados a ar, para materiais
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de pulverulentos Mai e partes e acessórios para os mesmos
iço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armaria,
Termo n• 652.203, de 21-7-1964 armários pari, banheiro e para roupas
Macdonald 8 Mun. Linsited
usadas, almo çadas, acolchoados para
Prorrogação
óveis, bancos, balcões, banquetas.
Escócia
Ladeias, domiciliarei berça, biombos
cadeiras, carrinhos para chá t café
conjuntos para dormitórios, conjunta
para sala de jantar e aala de visitai
conjuntos para terraços, jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes para
Copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
Clasee 42
giratórias,. cadeiras de balanço, caixa
mel
de rádios, colchões, colchões de molas Para ditsgiuir:na
Para distinguir: Uísque eSCOLcz
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniTermo n• 652.204, de 21-7-1964
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
Comn Products Company
mesinha, mesinhas para rádio e televiEstados Unidos- da Américe
mesinhaa para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros
vitrine'
•
Classe 46
Termo n° 652.200, de 21-7-1964
Para distinguir: Amido para lavanderia
Administradora Camury S. A.
• Termo no 652.205, de 21-7-1964
São Paulo
Man Factor & Co.

QUEEN OF 8001-8

NIAGARA

ADMINISTRADORA
CAMURY S. A.

Estados Unkios da América.

FACTOR
Classe 48

Nome Comercial
Termo no 652.199, de 21-7-1964
aletrornar Indústria Elétrica Brasileira
S. A.
Estado da Guanabrea
•

Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos água de colónia água de touca

água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabeloa e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos para
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele • "maquilape". depilaria, &soda.
tanta, vinagre . aromático. pó de a rro
Classe $
dor, água de beleza. água de quina
distinguir:
Instrumento'
ar
predPera
instrumentos cientificas, aparelhos e talco pefumado ou não, tarda pari ,
uso comum: instrumentos e aparelros pestana eesobrancelhas. preparados Par
pa ri 1
IdéUos; moldes de Moda a espécie: embelezar cilios e olhos, carmim
iíesarsilalas de ~relhos elétrica( incita- .o rosto e para os lábios, sabão e crem

DUO -TEMPFR

Aktiengesellschart.
NI:manhã

Classe 21
Veículos e suas partes integrantes

PROPIOFAN
-

Classe 1
Para distinguir:* Dispa,:sões plásticas

0 DE
raeileira

Termo a° 652.208, de 21-7-1964
Milton Corrêa Lopes JuntoEstado da Guanaba a

oatisi

, .

_i

&seor sse

Têrmo n. 652.217, de 22-7-64
Ao Guerreiro de Tassenvi Ltda,
Sio Pado

els

•

Classe 36
Confecções para homens, senhodas
crianças

Termos na. 652.218 a 652.222, de
Classe 32
•
22-7-64
Para distinguir: Revista semanana denAntonio Rapo Franco e Horário I.
tro do ramo automobilistko
driguea
Tentto n• 652.209, de 21-74964
São Paula
Profinan — Comércio e Indústria S. A.
• Estado da Guanabara
D111.0111
Vi as

Ce - Lep .

Indústria Brasileira

Ind. 137asileira

Classe 2 •
Substancias e preparações quimeas usadas na agricultura, na horticultura. na
veterinária e para fins sanitários,
saber: adubos. ácidos sanitários, ápIlle
desinfetantes e para fins sanitários,

Classe 16
Para distinguir: Cimento, azulejos, ladri- apanha-mosca e *autos (da goma e
lhos, telhas, tijólos, portas e janelas
papei ou papelão). álcalis. bacteriddae,
baraticidas. carrapaticIdaa asam. creio.
Termo n• 652.210, de 21-7-1964
atina. creosoto. desodorantes. desistis/mobiliária Alpha S. A.
mates. defumadores. exterminadora de
pragas e hervas daninhas. esteei/inatas. eMbrocações para animais. anuetos. farinhas "de -ossos. fertihantes. fosfatas. formicida: fumiga:nes fungicidas. gacose oara fins veterinários. guaRIO
no, nerbicidas inseticidas •tisetifugoa,
mrvicidas, microbicidas, medicamentos
para animais, aves e peixes. óleos deClame 16
Para custinguir: Cimento, azulejos, ladit sInfetantes e veterinários, oetróleos unitários e desinfetantes, papel fumega.
lhos, telhas, tijólos, portas e janelas
teriai pós inseticidas, parasiticidae. hmTenno n.° 652.213, de 22-7-64
gicidas e dcsinfeneites preparações e
Medites Manufatura de Tapetes Ltda. (dantes e veterinária', raticidas, reméSio Pauto
dios para fins veterinários, sabões veterinários e desinfetantes. sais para fins
MEDI
agricolas, horticulai sanitários e vete• Ind.. ornhetra
rinários. sulfatos, superfosfatos vacinas
para aves e animais. Irei:fenos contra
Classe 54
Insetos. aneellie i herva daninhas
Tapetes

EDIFÍCIO
QUATRO CENTÃO .
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rinhos do enaurnar. ferramentas 'para
Termos na.. 652.223 e 652.234, de
Classe 9
22 7-64
:danças figuras de -sses e animais
Para distinguir: Instrumentos musicais
e suas partes integrantes a saber: — Antonio Royo Franco e Horário Ro- tiguras para • jógo de xadrez, fogões e
drigues _
fogáozinros de brinquedos, jogos dt
acordeões, cardas para instrumentos nauSão Pa ulo
Futebol de mesa, joelheiras para esporte
alcals, assovios, bandolins, banjos, baClasse -42
ganchos para pesca, guiada para crian
terias para jazs-band, baritonos, bombardinos, bumbos, caixas de música, de Para datinguir: Bebidas alcoólicas e ças. haltel cá. anzóis, iscas artificiais
órgão, de plano, cavaquinhos, calos, p ta- fermentadas; aguardente, anizetes e ape- para pesca, jogos de damas. jogos dt
Doa, citras, clarins, cicabolos, clarinctas, ritivos, bagaceira, batida, cachaça, cer- doranió. jogos de raquete.' linhas para
• concertinas, cometas e cornetões, cor- vejas, conhaque, vinhos espumantes. pesca, luvas para boa. para esgrima
netins, flautas, flautins, guitarras, gai- fernet, bebidas alcoólicas de frutas, ge- para jogadoi de soco, máscaras cama
tas, harmônicas, harmônios, harpas. li- nebra, gengibstra, gin, kirsch,
valescas, mesas de bilhar de campista
asa, órgãos, pandeiros, pistões, pratos kvas, licores. rhum, Stout-Ale, tafia. de roleta, de xadrez. mobilias de brio
•
oca.
wisqui
e
vodca
bandas,
rabecas,
realejos,
requintas,
de,
quedo, miniaturas de utensílios domes.
Classe 44
saxofones, tambores, tamborins, tantans,
ticos. patins. patinetes piões. petecas.
garoas, timbales, trombones, trompetas, Fumo eni tolha. em corda e em rõlo, plarquetas para ginastica, peças de
tufai) picado. desfiado e migado. acoa jogos de damas, dominó e xadrez, pelotubas, violas e violões
dicionado em latas, pacotes e quaisquel tas. pianos e outros instrumentos musi
Classe 13
Adereços de metais, preciosos, semi- outros recipientes adequados. charutos cais de brinquedo, pistolas de atira:
preciosos e suas imitações, adereços de cigarros. clgarrilhos e cigarros de pa. flexas, papagaios de papel. panelinhas
pedras preciosas e suas imitações, adôr- lha; artigos paar tunaantes. a saber: quebra-cabeças , em forma de armar,
piteiras, cachimbos, cachimaos orientais
noa de metais preciosos, semi-preciosos narquileh). boquilhas, carreiras, cigar- raquetes. redes de pesca, redes para
e suas imitações, alianças, anéis, artireiras para cigarros e bolsas para fumo, logos. rodas • de roletas, revolve: de
gos de fantasia, de metais preciosos.
brinquedo. soldadinhos de chumbo. ta.
palha para cigarros
balagandans de metais preciosos, ou
bleiroa para logos, tacos de bilha,
aemipreciosos, bandejas de metais preTermo n.° 652.225, de 22-7-64
tambores para crianças. tarnbureus
ciosos, berloques de metal preciosos, Antrmin Royo Franco e Hr•-"'-' go- tamboretes. ténis de mesa, trens e vias.
brincos de meatl precioso, ou semidrigues
•
•
férreas para brinquedos varas para
precioso, bules de metais preciosos,
São 'Paulo
pesca. vagonetes e zepelins
Carteiras de metais preciosos, colares
Classe
•
de metais preciosos ou semi-preciosos,
Termo n.° 652.227, cla 22-7-64
custinguir: Perfumes. essências, exHorAri,, Rocontas de metais preciosos, copos de Para
tratos água de colônia, agua de touca- Ant~- "-wo Franco e
metais preciosos, dedais de metais pre'
drigtir.s
água de beleza. água de quina. •
São Paulo
•
ciosos, diamantes lapidados, Ri) de ouro, dor,
água-de rosas, água de alfazema, água
lio de prata, fivelas de metais precio- para barba, loções e tônicos para os
Classe 50
sos, galreteiras e metais preciosos, jóias.
distinguir: O timbre de todos os
cabelos e para á pele, brilhantina, ban
, jóias falsas, lantejolas de metais pre- dolina, batons. cosméticos. fixadores Paia. seus impressos comerciais
ciosos, medalras de metais Preciosos, de , penteados. petróleos, óleos para Os
• semi-preciosos e suas imitações palitos cabelos, creme tvanescente,. cremes gor- • Termo n 9 652.228, de 22-7-64
de ouro, pedras preciosos para jóia, pe- durosos e pomadas para- limpeza da peRoyo Franco e Florári ,, Po:
• dras semi-preciosas para jóias, pero:as le e "maquilage“. depilados. desodogues
São Paulo
e imitações de pérolas, pratos de me- rantes, vinagre aromático. pó de arroz
• taisp reclosos. serviços de chá e de . café e talco pefumado ou não, lapis para
Classe I
de metais preciosos, serviços de licor pestana e sobrancelhas, preparados para Absorvente, acetona,
ácidos. nonatos.
de metal precioso. serviços de refrescos embelezar Cí l ios e olhos, carmim para agentes quiri:Los' para o tratamento e
de insisti precioso, serviços de salada o rosto e para os lábios, sabão e creme
tecidos, couros c cede frutas de matai precioso, serviços de para barbear, sabão liquido perfumado 'oração de fibras,
lulose:
água
raz,
álcool,
albumina, anisorvete de metal precioso, sopeiras de ou não, sabonetes. dentifrícios em pó.
alvejantes inmetal precioso, taças de metais precio- pasta ou liquido; sais perfumados para Unas, aturam alvaiade, pó
amoniaco,
sos, talheres de metais preciosos, tini- banhos, pentes, vaporizadores de perto- dustriais. alumínio em .
/ralos de :ne,.al, turmalinas lapidadas e me; escovas para dentes, cabelos, unhas anti-incrustantes. anti-oxidantes, ante
oxidantes, atsti-calrosivOs, anti-detonan
vasos de tn?te‘iis preciosoa
e Mio' • rurn de louro, saquinho perfis tes, azotatos, água acidulada Para
aiado, preparados em pó. pasta, liqut acumuladores, água oxigenada para
Classe 21
do e tijolos ira o tratimento das unhas
Pa ra distinguir: Veículos e suas partes dissolventes e vernizes, removedores da fins industriais, amónia: banhos para
Integrantes: Aros para bibicletas auto- cuticulais glicerina perfumada para os galvanização. benzina, benzo!, betumes,
móveis.. auto-caminhões, aviões, amor- cabelos e preparados para dsecolo. bicarbonatos de -sódio, de potássio: ca.
tecedores, alavancas de cambio. braços rir unhas, cílios e pintas ou sinais artS wrgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas.
breques. braços -para veículos, bicicleficiais, óleos para a pele
composições extintores de incêndio, clotas, carrinhos de mão e carretas, camiro, corrosivos, cromatos, corantes. creonhonetes.. carros ambulantes, caminhões
Termo n.° 652.226, de 22-7-64
carros. tratores, carros-berços, carros Antas.'" R oyo Franco e Hor4-2- n-- sotas: descorantes. deSincrustantes, dissolventes; emulsões' fotográficas, enxotanques, carros-irrigadores. carros, car- •
drigues
fre, éter, esmaltes estereatos; fenol, tilroças, carocerias, chassis, chapas cirSão Paulo
LI3CS sensibilizados -para fotografias, 4iculares para veículos, echos de velculos
Classe 49
carrinhos para máquinas de escrever
xadores, formol, fosfatos industriais, fósJogos,
brinquedos,
artigos desportivos e foros industAnis lluo ,etos; galvznizadoiços.
Para
veicidos.
direção
deslicorred
gadeiras. estribos, escadas rolames, ele passatempos, a saber: álbuns oara re- res, gelatina para fotografias e pintura
vaciore, para peasageiros e para carga, cortar - e armar aviões, automóveis giz, glicerina; hidratos. .hidrosulfitos:
engates para carros, eixos de direCão, aros, argolas. bercinhos, bonecas, bone. impermeabilizantes. ioduretos: lacas;
freios. fronteiras para vetcti;os. gu'dão coa, baralhos de cartas bolas para massas para pintura, magnésio, eneslocomotivas, lanchas, motociclos, molas, todos os esportes, brinquedos em torma curin; nitratos. neutralizadores. nitroce•
motocicletas. motocargas. moto furgões de animais, balões de brinquedo' . bilha lulose: óxidos. oxIdantes, óleos para
manivelas, navios, ônibus. para-choques res, brinquedos mecanicos, brinquedos pinta- a, óleo de linhaça; produtos; quipara-lamas, para-brisas, pedais, pantões em forma de instrumentos musicais, micos para Impressão, potassa indusrodas para bicicletas, raios para bicicle- brinquedos em forma de armar, brin- trial, papéis emulsionáveis para a . fotas, reboques. radiadores para velcu!os quedos de borracha com ou sem asso- tografia, papéis de turnesol. papéis .berodas para veictilns, selins, ticicles. ti- vio. carrinhos, carrocinhas, caminhões liográficos e hellocopistas, pardas
rantes para vassalo,' vagões. velocipe cartas de Jogar, chocalhos, caneleiras sensíveis. papéis para Satografst e aná.
/lex varetas de controle do afogador e para esporte, cartões para lato cast lises de laboratório, pigmentos, potassa,
acelerador, tróleis troleibus. varaes de abas de brinquedo, casinhas de armar pós metálicos para a composição de
carros. toletes para carros
cadeiras de brinquedo, carteiras e en tintas. preparações para fotografias
velopes com Rilhas • para recortar e produtos para .niquelar, pratear e croClasse 32
Álbuns alrnanqques e livros impressos armar. calçados para bonecas cordas mar. produtor para diluir tintas prossia•
folhetinN, jornais e suas,, peças ctón, para pular, clavinas para tiro ao alvo to: reativoS, removedores, reveladores;
ceia do rAdto , jorna s. revistas e ti, copos de dados, caixinhas de música sabão neutro, sais, salicilatos, se..Pantes,
tele. 'são panfletos, peças teatrais • dados. dardos, discos, danamos, espin ailicatos, soda cáustica, soluções quíe de televisa°, revistas e suas sesões gardas de brptnquedo, espingardas de micas de . usei industrial, solventes, guicinematograficas, programas de rádio vento, estaquinhas para jogar, enigmas ou pastosas para madeira, ferro, pareengenhos de guerra de brinquedo, ter fatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
e suplementos impressos em geral

Uoveimbro de 19 ,54 4351
des. contruções, decorações, coutem. I
ralos, fibras, celulose, barcos e vi
cu'os. talco industrial, thiner,
Termo ti.* 652.229, de 22-7-64
Stialea S. A. Empreendimento.
Imobiliárioa
São Paulo

"SMW",
Ind.Brasileira
Classe 50
Paia distinguir: .impressos em geral .1
anúncios impressos, ações, apólices, bi
bilretes de sorteol, cheques, cai
iões comerciais e de visitas, duplicataã
dc/x•ntures, envelopes, faturas, fol rinball ,t
letras de câmbio notas fiscais, notei
promissórias, paela de correspondênci§
pasaagene publicidade e ProPagaMi
em] geral, recibos
Têrmo n.° 652.230, de 22-7-64
Stática S. A. Empreendimentos
&nobiliários
São Paulo

â,...LkL.L.g,
Classe 33
Titula
Térnio
652.231. de 22-7-64Cia. Americana Industrial de OnlbUé
São Paulo

.
Ind.Brasil • '- •

Classe 16
Para d stinguir: Materiais para mostro.
ções e decorações: Argamassas, argila,
areia. azulelos batentes, balaustres, blocos . de cimento, bloco* ara Pavimentaçáo, calhas cimento, cal. cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos. colunai,
chapas para coberturas, pahas digna,
caixas para cobertuas, caixa* agua,
caias de descarga para discos. edifica.
;bes remoldadas, estugai'. emulsão cie
base asfáltico estacas, esquadrias estria.
turas metálicas para ecmitruçõea, lamelas de metal. ladrilhos, lambris, luvas
de inação lagos. lageotaa, material tato-•
lar.te contra frio e calor, manilhas, massas par revestimentos de paredes, madeiras para construções. ~saio* peço
(lutos de base asfáltico produtos para
ornar impermeabilizantes as aramar*
tas de cimento e cal, hidráulica. pedra.
?olho produtos betuminosos, imperaste.
)ilaanrcs. liquidos ou sob outras formas
Iara revestimentos e outros conto cal
-onstruções pers'anaa, placas para pée
vimentação. peças ornamentais de et.
mento ou gesso para tetos, e paredes,
papel para forrar C11118/1, mamas antinicles para uso nu construções, parquetaa portas, porteei, pisos, soleira'
para portas, tijolos, tubos de coacreti
telha, tacos, tubca de ventilação, tu
rpm e vitré
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Termo a.' 652.232, de 22-7-64
Mopasa — Sociedade Paulista de
liemmeeens Industriais LmSão Paulo

Tênno a.° 652.236, de 22-7-6*
Oficina Mecanica Honglçcata
São Paulo

doutro& aniplifiradoees para Mia.
*paralisas de iluminação. aparelho/e de
televisão, aparelhos de ventilação para
edificios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos - eletro-dinamicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefónica, aparelhos para ondular ou secar cabelo& &Parelhos pare
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pio, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamim, bobinas clãtricas, caixas de derivação. campalahas
elétricas, comutadores, condensadora&
elétricos, conectores, enceradeiras, estufas de aquecimento, estufas para cimiservar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar • de
soldar, filtros de água, fogareiros *b icos, tOgões, Menos, galais:só:adro&
hidreanetros, indicadores automáticos de
nivel de água, instrumentos medidores
de energia elétrica, instrumentos telefónicos, interruptores, irradiadores, limpadas, ;iquidificadores, manómetro', microfones, pick-ups, pilhas elétricas, receptoras de rádio, refrigeradores, ralai&
relógios, recetatos, telefones, teratostatos tomadas, transformadores, válvulas
para rádio, vtlyclas para aparelhos de
televisão, ventiladores e voltímetros

Á0lig ron
..nd. Brasileira

"HOPLISÂ"

Casse 21
Peças para veículos

and-Branileira

Virmo n.° 652:237, de 22,7-64
Sociex — Sociedade Comercial. Iaportadora e Exportadora Ltda.
São Paulo

Classe 21
Para distinguir: Veiculo: e tuas partes
Integrantes: Arem para bibioletas, automóveis. auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio. braços,
braques, braça para veicules, bicicletas, carrinhos de algo e carmes, caminhonetes., carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, mwros herç-os, carros
tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chacais, chapas circulares para veiculo', cabos de velculos
carrinhos para •máquinas de escrever
corrediços, para veiculo, dimidio. &aligadeiras, estribos, escadas rolantes, eleVedores para passageiros e nitra cari a,
engates para carros, eixos de direção,
freios fronteiras para veiculo!, guidao
locomotivas, lambas, motociclos, molas.
motocicleta& motocargas, moto furgões.
manivelas, navios, ónibus, para-choques
para-lamas, para-brisas, pediUs, ~iões.
rodas para bicicletas, raiei para biciele
taa, reboques, radiadores para veiculos
rodas para veiculas, alia, &ideies, tf:tate para velardes vagões, velocípedes, vareta de centaie de afogador e
iicelerador, tróleis, troleibus, varam de
caras. toletes para carros
Têm.° n.° 612.213, de 22-744
'Pedalem Irmãos Abed 5 Á
São Paulo

SOGIBX

Ind. Brasileir
Classe 1
Acido Milico, clorenfenicol, d:etelenoglicov, meomicina, propilenoglicol, tesorcina, sulfato de cohalto, srlfsto de
níquel e tetraceina
Térmos na. 652.238 a 652.241, de
. 22-7-64
•Cadeiras e Móveis Pellicciari $
•
São Paulo

LDICCI
iárasi e ra

Clas-.se 4

Produtos animais, vegetais em Menti&
em bruto ou parcialmente preparados
Classe 16
allterials parca orsnutçã o
Materiais para construção e decoração
Classe 40
Móveis, colchões etc.
Clame 17
Artigos para escritório • descaibo

.IBERICA-PLAST
Indústria Brasileira
Classe 8
Artigos da clame
Ciasse
Artigos da clame

Têm.° s.° 652.242, de 22-744
meociedade Civil de Convênio,'"
São Paulo

Termo a.° 652.253, de 22-7-1964
Metalúrgica "Segre" Ltda.
São Paulo

CoENIQ
liV
nd. Brasileira

witA1414q1BEt"

Imi.Bmasi/eire

Tiinnos na. 652.251 e 652.292, de
22-7-1964
""" ulast" Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo

PRORROGAR

•

Classe 33
Titulo de estabelecimento
tikimos na. 652.243 e 652.244, de
22-7-64
"fumara Ltda."
São Paulo

Classe 24
Para distinguir: Tecidos em gerai, tecidos para confeições em geral, para
tapeçarias e para artigos de canta e
mesa: Algodão. alma, climitemio, cetim,
"ITAIIAR4
ema, casimiras, famteklas e tecidos de
,nd. Braelleirt
t em peças., juta, fersey, bobo, nylon
saa-paco, acreanas, rand, relfeez. seda
'mimei, tecidos plásticos, tecida impmenenbilizautes e tecido de pano couro
Casse - 8
é vestidos
leitruatantos e aparelobs c
pare fins úteis e caseiros
firmo a.* 652.214, de 22-7-64
Oasae 36
tecidos Irmos Abad S. A.
Areio' de vestuário de tilda sorte
Sio Paulo
uivar a.• 652i,1249, eit it7-tda
Classe ?2
iam digesta*: Fios em geral para
alago Paulo
tecelagem e para uso comum. Linha
rima costura. bordados e trittotagem.
Pios de algodão, fiar de unho, cánhaum e Juta, fios de seda natural, raiam
• Soe de lã para tecelagem. para bem
dm% para costura, tricotamem e
Classe 41
eroehet, fios plástkos e fios de ceshitm
Balas
se. Linhas para pesca
,_
%o2a.* 652. 20, de 22-744
e s Domésticas Ltda.
Tênato n.o 652.235,
dp
Walter tilidad
4/44
São Paulo
Marcos Tarcisio Candido Ribeiro
•
São Pau%

•

GLY.Itf.Fri

44$ DAS cw.0

1

.r
x,-..r.o
de estabelecimento

*WALT ER.-

31:Ga /g,.
,indtiatria°- Bi4aileirej
Classe 11
Metais aio trabeihados ou parcialmente
trabalhados, ferragens e ferramentas
a.9 652.254, de 22-74964
voga Representações Leda
São Paulo

Novembro de 1964
teds em mesas, metais estampado.,
metais para acida, :amai. ouro, Mace
corrugado e zinco lias na Stilleas
74nno

652.255, de 22-74964
Ideal Lida.
São Paulo

Cerealista

IDÇAL
Ind. Brasileira
•

Classe 41
Cereais

l'brato n.° 652.256, de 222-7-1964
Etikip — Emprêsa Divulgadora de
lidaterland Pulhas! Ltda.
São Paulo

FWMW.

Bras elra

L.I.Isse 32

Almanaques, aviários. al'auns impam.
to& cartazes, catálogos, jornais nadouelse esteangeiros,. publicações impussas, revista. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radioktnicos, peças teatrais e enematoeráficaa
e revistas impressas
tilento ni 652.257, de 12-7-1964
Xué de Assinapção Mercam
São Paulo

. n di."E gasileiru
Classe
Cantadores de batida ou contadas" de
golpe para contraia de produção
Industrial
a.° 652.258, de 22-7-1964
1.4sere de Assumpçie Marque.
São Paulo

LIIIVC5-00ffillOLE
PRODUÇA0
‘NDUSTRILL

Classe é
Titulo de Ratabeleciateabe
'firmo a.° 652.269, de 12-7-1963
Mall~ii Irmãos Deitar Deed . A .
São Paulo

TériP0

Classe 5
Aço 'em Muro, aço preparado, aço
doce. aço para tipos, -aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado. bronze de
manganês, bronze em pó. bronze em
'barra, em fio, chumbo ela bruto ou
'parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto em parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bnito ou
parcialmente trabalhado. ferro em bruto
brites ou parcialmrnte trabalhado ferro
em barra, ferro manganês, ferro velho,

ri

a emlumbrutt:mr:„Pd:.ci;ma
lment.tetalterfvell.
Uma"' de metal. lata em f5lha, latão
CIO. BRAM"
em Rãs, latim em chapas, latão em
vergelhões. • liga metálica, limalha&
Classe 8
distinguir: Ac
res elétricos, magnéelo, manganês, metais não traba.
rem eleMicos.
~Po- filados ãa pardalmente trabalhado. me.

Ind. limai erra
Classe 36
Para distinguir: Artigos de
e roupas feitas em geral: A.=
aventais., alparcatas, anáguas, blusas.
doutos, bonés, capacetes, cartola', carapuças. casadío, .coletes, capas, diala.
botas, botinas, blusões, boinas. babacacbecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações. carpinlsos. calças,
de senhora* e de crianças, calções, calças, camisas, cam isolas, camisetas.
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiro.,
saias, casacos, chinelos, dominó& acharpes. fantasias, tardas para militares, colagiais, Fraldas, galochas, gravata, gorros l ogos de lingerie. !agudas, lamas,
luvas, ligas, lenços. mantes. metas,
maiôs. mantas, mandrião, manilhas, pa- •
letós. pplas. eienhoar. pulover. pelerinas,
peugas, ponches, polainas.. pijamas. pe.
nhos, pernei qulmonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
gut pensórkm, as idas de banho, sandália.,
sueteres, shorts, sungas, atolas ou doar&
tuler, tOtICP.1, turbantes, ternos, uniformes e vestido-
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Termo nal 652.276, de 22-7-1964
Termo n.° 652.2.70, de 22-7-1964
tas, aros, alcaofadarlses, amoladores, Sotrami — Sociedade Tranaporta6bra Comércio de Auto Peças "Rum!" Ltda.
EisSão
amoladores de ferramentas. alças para
• de Minerais Ltda.
relhos para lavatórios. arandelas, ares-

Termo a.5 652.260, de 22-7-1964
'Indústria Eletrônica Ferro Cachadas
Limitada
São Paulo

FERRO CERÂMICA
Ind. Brasileira

4

Classe 8

Imãns

A

Termo n•° 652.261, de 22-7-1964
Rexaol Ltda. — Indústria e Comércio
de Relógios
São Paulo

RSXSOD

Ind. Brasileira
lasse 8
Relógios e haatrumentos de preciedo,
bem como inatrumentoa, p .trechoe e
ferramentas usadas por profiseloeMi de

relógios
Termo a.° 652.262, de 22 - 7 - 1964
Reabol Ltda. —. Indústria e Comércio

de Relógios
São Paulo

R.EXSOL LTD1

INMUSTRIA_E

Ri Po!' 25R
Nome Comercial
Tèrsiao n. • 652.263, de 22-7-1964
'The World Untwareity Promotora
Company Limitai
São Paulo
•

TEZ WORLD urnsasurr.
PROMOTOR). COMPLNY 1.134119112

Nome Comercial
Termo ao 652.264, de 22 -7 - 1964

Dorival de Araújo
São Paulo

EXPRESSO EUROPA
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

ancinhos. brocas, bigornas, baixelas,
bandejas. bacias, bombonieres, baldes,
borboletas. baterias, bases de naezal. bra.
aadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facas, baterias de cosinha. colhe.
de pedreiros, cadeados. correntes, cabides, chaves de parafusos, conexões para
encanamentos, caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de fenda, chaves inglesas. cabeçaes, canecas,
copos, cachepots, centro de mesa, coqueteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas. chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores. cuscuseiros, cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cruzetas, curvas.
cantoaeiras, chaveiros, canivetes, chave.
venas, cremones, cadinhos, crivos, cimafradores, cambetas, cabos, chaves, chaves para porcas circulares, chaves tor.
quis/marfa& correntes para chaves. to:chatas, chaves para porcas, distintivos,
'dobradiças, descanso para talheres, pratos e • copos. enxadas. esferas. engates.
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos,
expandidos para tubos, estruturas metálicas, eacarradeiras, espremedores, espu.
madeiras, Lambes, foices, ferro para
cortar capita, ferrolhos, facas, facões,
fechadas*, fruteiras, funis. fôrmas para
datas, bafos, acabadas e pudins. Ranges,
fivela, furadores, ferramentas cortantes
perfurantes para marceneiros, fechos
de metal, ferraduras, fortninhas. fitas

São Paulo

SOTRAMI

Ind-

Flt ataileirth

fies e geladeiras, grelhas, galheteiros,
gonzos, grossas,- garrafas, ilhoses. joelhos, ferros, limas, laminas licoreiros,
latas lvas, Itauguetaa, leiteiras machadinhas, molas pear portas, martelos,
marretas, matrises, marmitas, maçanetas.
las, machetes, snanteguairaa malhos.

Termo na? 652.271, de 22-7-1964
Mecánica Motor-Ar Ltda.
São Paulo
MOTO—AR

navalhas, copiem, puas. pás, picaretas
Pregos. ponteiros, parafusos, porcas,
Classe 6
pratos, porta-pêlo, poldras, porta-ptio.
ata-joiat, paliteiros, panelas, puxado- Motores e suas artes integrantes, não
incluidas em outras classes
placas, pregadores, porta-esponlas,
peneiras, pinos, plainaa perfuradeiras,
Termo n.o 652.272, de 22-74964
pirm, pinças, paaelões, porta-copos e
f:rafas.
t
passadores de roupa. presi - ".Magnun S.A. — Participações e
resteios, roldanas, ralos, regadores.
Empreendimentos" rebites, reduções, recipientes de metal,
São Paulo

roditios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável, registros.
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarró-

íNArozass,„
Ind. Zraelleira

ka

aSilt~

apeareis" na.

C itetecedo.es,
Acumuladores, am
S
antenas,
baterias, bobinas, businas chaves elétricas chaves de alavancas, chaves automáticas, cond..nsadcres, fusíveis, fios,
faróis, interruptores, limpadores de parabrisa, luzes dianteiras e trazeiras para
veículos, pAras, propuLsores, painéis
para carros, qtr:i.madores de óleos, rádios para veículos, radiadores, retentores de óleo e graxa, soqutes, sinaleiros,
sercais e taximetros para veiculos

nome Civil

Tênno o.° 652.279, de 22-7-1964
Clube Federal de São Paulo
Silo Paulo
CLUBE FISCALI
wo BRASIL

33
Titulo

Classe

Termo n.° 652.280, de 22-7-1-964
E. M. Chuluc

SUPER glit
eCAD64
MENINA
Classe 41
Título

"CR OMAC"

dietingistr ferragens e ferramentas:
ter. alavancas, arruelas. arrebites,
argolas. aldraves, armações de metal,
"Mores de latas. arame, aparelhos 4

trut

Ind. Brasileira

. Classe 4
Substancias e produtos de origem animal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos sva
cauto, argila refratária, asfáltIco em
bruto, algodão em bruto, borracha em
bauxita, benjoim, breu, (arfem.
~hm, chifres, ceras de plantas, ceras
vegetais de carnauba e aricuri, crias
de cavalo, crina em geral. cortiça em
Termo n.° 652.277, de 22-7-1964
Indústria de Malhas Wlamar Ltda.
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
São Paulo
medicinais, extratos a laosos, estopas,
enxofre, folhas, 'abra. vegetais, flores
secas." grafites, germ. em bruto, graato
l'ETYLORD
em bruto, icieselghur, liquidos de a/anInd. Braeil e i
tas, lates em bruto ou parcialmente
preparados, minérios metálicas madeiClasse 36
ras em bruto ou ,parcialmente tra)a- Bonés, blusa, s blusinhas, cai ;as, casa.
/liadas. em toras, serradas e aplainadas. quinhos, gorros e puloveres, exclusiva.
mica, mármores em bruto, Oxida de
mente para crianc.its
manganes, óleos de cascas vegetais,
Termo
n.
5 652.278, de 22-7-1964
áleas em bruto ou parcialmente prepaClube Federal de São Paulo
rados, -plumbagina em bruto, pó de
São Paulo
moldagem para fundições. pedras .bri.
tadas, piche em bruto, pedra calcária,
CLUBE FISCÂL
plantas . medicinais, pedras em bruto,
Xed. aras
quebracho, raizes vegetais,, resinas, ri
de. aço, ganchos, guanições de metal, sinas naturais, residuos texteis,
garfos, ganchos para quadros. grampos selvas, talco em bruto. xisto, :isto
Classe 32
betuminoso e silicato
Jornais e revistas
para emendas de correias, grades para

lhas, torquezes, trilhos, tubos, tubulações, tampões, travadeiras, telas de
MAGNUM S.Aj.1
Termo n.° 652.265, de 22-7,1934 . arame, trincos. tacas, travessas, tesouras.
•• n ,.C. ,• 16,111 1 •areal...m.109
São Paulo
•
trancas, camela:, talheres, talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trens de casinha, torraClasses: 1 a 50
MINERCAI,
deiras. onaóis, vasos, vasilhames, verInsígnia
mas, mandril de expandia freza de
industrie. brasileira chanfrar. gula de freza de chanfrar, Termo n.° 652.273. de 22-7-1964
ventosas, maletas, baus para sacos de
Elias Ibrahim El Khawali
viagem, para pastas, balmazes, cantas
Classe 16
para
estojos,
colchetes
para
malas,
craSão Paulo
Cal e gesso
vos, enfeites, fecho para pastas e para
Termo n.o 652.269, de 22-7-1964
Cromac — Cramadora Autornobiliatica malas, passadores de correias, ponteiIn2.M.aCeifeira
ras, prendedores de papel, suportes,
Limitada
torniquetes e tubos de extensão
São Paulo
Termo n.' 652.266, de 22-7-1964
Classe 28
Artefatos
de
plásticos e de nylon
Consultores no Brasil Ltda. — Ciência
Técnica — Indstria — Divulgações
Tema tas 652.275, de 22-7-1964
Didáticas
Comércio de Aparas de Papel Nápoles
São Paulo
Limitada
•
Ind.brasileire
São Paulo
CONSULTORES NO BRASIL VITA:4
CitICIA TÉCNICA IZONTRIà
GállMt
DITU1GÁÇZZ8 DIDÁTICO

1601e a&
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Classe 33
Aparas de patel

Termo o.° 652.281, de 22-7-1964
Clube Federal de São Paulo
São Paulo
r,CLUBZ FISCAL Mi]
Classe 33
Titulo
Termo n.o 652.282, de 22J-1964
Clube Federal de São Paulo
Snn Paulo

,CLURnFRÇA Da

Ind.. B raslred.ral
Cla.;se 50
Impressos
Termo n.° 652.283, de 22-7-1%4 Clube Federal cie São Paulo
São Paulo

CLUBE FISCAL(
Classe 50

Impressas
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Termo a.9 652.284, de 22-7-1964
'Lemaii" Comércio, Indústria
•

importação Ltda.
São Paulo

.

4

^I' -- nN
anileira

?f
Int.

novembro de 1904

pasteurização de leite, aparelhos para pudins, plckles, peixes, presuntos, patorrar pão, aquecedores elétricos, aspi- tês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para aniradores de pó, benjamins, bobasaa
Ocas, caixas de derivação, campainhas mais, requeijões, sal. sagu, sardinhas,
elétricas, comutadores. condensadurea sanduiches, salsichas, salames, sopas enelétricos, conectares, enceradeiras, es- latadas, sorvetes, sucos de tomates e
tufas de aquecimento, estufas para con- frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
servar alimentos, estufas para secar rou- rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
pas, ferros elétricos de engomar e de
toucinho e vinagre
soldar, filtros de água, fogareiros elé-

Caasse .4C)
Para distinguir: Artefatos de material tricas anões, %mos, galvanóznetros,
plástico e de nylon: Recipientes fabri. nível de água, instrumentos medidores
4ados de material plástico, revestimen- de energia elétrica, instrumentos baleiestos confeccionados de substãnclas ani- SUO.% interruptores, irradiadores, õm,
mais e vegetais: Argolas, açucareiros. padas, liquidificadores, manómetros, mi:mações para óculos, bules. bandejas crofones, pick-ups, pilhas elétricas, rebasto para teleSanes; baldes, bacias. bat- ceptores de rádio, refrigeradores, releia,
ias, caixas, carteiras chapas, cabos relógios, reostatoa, telefones, termoita.
para ferramentas e utensílios, cruzetas, tos tomadas, transformadores, válvulas
Caixa, para acondicionamento de ali- oara rádio, védvelas para aparelhos de
[entoa, caixas de material plástico para televisão, ventiladores e voltimetros
aterias, coadores. caos, canecas ,oeres, conchas, cestas para pão, cestiTermo n.° 652.286, de 22-7-1964
nhas capas pare álbuns e para livras Copilar Comércio e Representações
Cálices, cestos, castiçais para velas,
Limitada
Caixas para guarda de objetos. WelSão Paulo
eitos. coadores para chã. descanso ara
pretos, .copos e capinhas de plásfoco
Pará sorvetes, caixinhas de plástico
• -"Inci?%3Inhoiralp
Para sorvetes, colherinhas, pasinisat,
garfialsoi de pléatico para sorvetes. for,
Classe 50
tainhas de plástico para someis*, discos
Impressos'
emBreagease de material plástico embalagens de material plástico para salveTermo n.o 652.288, de 22 -7 - 1964
tes' estojos para objetos, espumas de
Casa Mineira de Refeições Lida,
' esteiras, enfeites para automónylon,
São Paulo
Vali, massas anti-rutdos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
Isorantes, filmes, fios de ceiulose, fechos
EMIR/
/na. braelieireC
para bolsas, facas, guarnições, guerniçõei para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
Classe 41
pare licaddificadores e para batedeiras Pimentões e beringelas recheadas, bataSe frutas e legumes, guarnições de ma- tas fritas, maionezes, rizotoa, lasanhas.
terial plástico para ctensilios . e objetos macarronadas, pizzae, saladas diversas
guarnições para bolsa', garfak galerias feijoadas, arroz, feijão, arroz .de braga.
para cortinas, jarros, laminados. plás- biN a tnilaneza, bife a 'cavalo file a
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
portuguesa, raviole, gnoccht e •
pendedores de roupas, puxadocrurrascos
res; para móveis, pires, pratos, paliteiTermo na 652.287, de 22-7-1964
ros., pás de casinha, pedras Nines, artigos, protetoes para documentos, pu, Sesmarias Representações de Cereais
Limita da
*adores de água para uso doméstico
São Paulo
porta-coroo; porta-níqueis. porta-natas.

porta-documentos, placas, rebites, rodi-

nhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapo., saleiros :abas, tigelas,

tubos para ampolas; tubos para seriatravessas, tipos de material piás-

AZ sacolas, 'sacos, saquinhos vasilhara
. ea para acondicionamento, vasos, 'iterar, colas a frio e colas não incicidas
em, outras classes, para borracha,. para
Costumes, para marcineiroa, para sapateiro s, Para vidros, pasta adesiva para
Sicarelas, pasta e pedras para afiar
{abolo& adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos,
Imita. carretais par tecelagem e guartikees de material plástico para indúl.
iria gera/ de plásticos

-IndEelief3f g etra

•

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar, 'alimentos paar animai:, amilo
amendoal, ameixas, amendoim, araruta.
arroz. atum, aVeia, avelãs, azeite, azei-

tonas, banha, bacalhau, batatas. balas.

Tármo n.° 652.289, de 22-7-1964
Auto Peças Ngk Lida.

São Paulo

Clame 8
Para distinguir: Acendedores elétricos,
.inarmas elétricos, alto-feleates, empeArneiros, amplificadores para rádios,
tiparelhos da ilumlnaçao, aparelhou de
televisão, aparelhos de ventilação para
leidificioz, aparelhos elétricue para
apare/hos eleeradasAinicos, apa;ielhos pau barbear, aparelho@ para inspçõta tele-Maletas. aaarsibotieort oslar " *?S'Cr f4eibd9*. aP. arelliot Pare'

carros, eixos, freios, guldào, locomotivas, lanchas, motociclos, motocargae,
moto furgões, manivelas, navios, ónibus, para-choques, para-lamas, parabrisas, pedais. rodas, raios para bicicle-

tas, reboques, radiadores pare veículos,
selins, triciclos, tirantes para veiculas,
vagões, velocspedes, varetas de contra
te do afogador e acelerador, trólela, troleibus, varais de carros, toletes para
carros,
nono a.° 652.295, de 22-7-1964
Indústria de Calderaria Vestivio Lida,
São Paulo

ind. Braai1ei
_

05555 .50
Impressos
Tárn:s a.'652.290, de 22-7-1984
Muni brinks Aperitivos Ltda.
São Paulo

MUI DRI N1113 N
:ind. Brasileira!

tndVE
. Bran
3UVinrleiriij
Classe 6
Caldeiras

a- • 652.296, de 21-7-1964
Padaria 20 de Maio Lbda.
São Paulo

Téralo

e

Classe 43
Suco de frutas sem álcool

M410-2
g a.82.181
Classe 41
Pão

térmo n. o 852.297, de 22-7-1964
Termo n. o 652.291, de 22-7-1964
de Produtos de Petróleo
Protream. Anti-Roubos Rag-jos Lua. Reveadadora Jafa
Ltda.
São Paulo
São Paulo
r . nãO-40S "

BranileirerÁ

11 .31

Classe 8
Alarmes

Classe 17
Para distinguir: Alcool para na....eus me
explosão, carvão mineral, vegetal e de
nem a.° 652.292, de 22-7-1964
Fábrica de Aguardente Pôrbo Parreira turfa, combustivels, gás, gasolina, graxa, graxas para lubrificação, lubrificanLimitada
tes, óleos combustivels, óleo, para
São Paulo
freios, óleos lubrificantes, óleos para
PQRTQ TE2BEIR4
iluminação e para geração de lana, pa.1nø,. braslielra
tróleo, querosene
.16

Pirrao n.° 652.298, de 22-7-1964
Kafak Aktiebolag
Classe 42
Suécia
Aguardente, anis, aperitivos, baganha,
batidas, brandy, bisem cachaça, cervejas. cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; Sernet, genebra gengibirra.
013001
Q in. &ger: kirsch, kumme4 limem
maaraquinhos: nectar; pipermitn, maClasse lb
cheei rum; suco de frutas com álcool; Para distinguir; Materiais para constra
vinhos, vodka e whisky
ções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, gatentes, balaustres,
Tênias n.o 652.293, de 22-7-1964
co, de cimento. bloros para pavimentaBar Mocidade do Parais ° Ltda.
çâo. calhas, cimento, cal. cré. chapas
isolantes, caibros, caixilhos; coluna
São . Paulo
chapas para coberturas, caixas dár„va
MOÇp Rs
caixas para coberturas, caixas clágua

biscoitos, bamboai, bolachas, baunilha.
café em pá e em grão, camarão, canela,
roi pau e em pó. cacau, carnes. chá.
.1na. rasileirk
caramelos, chocolates, confeitos. cravo,'
cereais, cominho, creme de leite, cremes
" Classe 41
alintenticios croquetes, compotas, can- Lanches de queijos, salame, mortadela,
g T ca. coalhada, castanha, cebola, condipresunto e churrascos
para alimentos. colorantes,
tiniu) n .o 652.285, de 22 -7 - 1964 mentos:
Termo a. 0 652.294, de 22-7-1964
chouriços, dendê. doces, doces de fruMtap gletramica Indústria e Comércio tas,
espinafre, essências alimentares, em- Indústria de Acessórios para AutomóLimitada
psalaa, ervilhas, enxovaa, extrato de toveis Gralha Ltda.
São Paulo
mate, farinhas alimenticias, favas, féSão Paulo

LtndNa ;B i leira

veículos, direção, estribos, engates para

culas, flocos, farelo, fermentos, feijão
figos, frios, frutas sacas naturais e cristalizadas; gricose. goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce. hervs
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite
condenando , leite em" pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, malta de tomais. 4-)el e melelo, mate, meigas para mingau*, molhos, moluscoa,
mostarda, mortadela, nós moscada, nossa; óleos comestíveis, ostras, ovas,
pau. pisou, prtinés, pimenta. 1566 Para

caixas de descarga para caixas, edifica.
ções premoldadas. estuque. analiso ° tis
base asfáltico..estacas. esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal. ladrilhos, lambris, luvas
de junção, !ages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, mas
sas para revestimentos de paredes. Ma'
deiras para tonstruções, mosaicos, pra
dotas de base as caltico, produtos pan
tornar impernicabilizantes as argamas
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra
julho. produtos betuminosos, impermea
mi? 1:tei eira
bilizantes liquidas ou sob outras forma
para revestimentos e outros como na
Classe 21
construções. persianas. placas para pa
Vekillos e suas partes integrantes,
vimentaçÃo. eças ornamentais de ci
ubere aros. a.ctom6veis, auto-cami mento ou gesso ara tetos e paredes
nben avleoes, amortecedores. alavan as papel para fcirrar Ca gas massa anti
de ctabio, barcos, breques, bicaciss'a‘ rcidos para uso nas construções. par
carrinhos de mão e carretas, canialro (petas, portas. po iões, pisos, soleiras
netas, carros ambulantes, catairhiass para portas, tijolos tubos de concreta
carros, carros-tanques carros-irrigado telhas, tacos, tubos de ventilação, ema
ques dt cimento. vigas. vigamentos •
rei, carroças, carrocerias, chassos
, pai circulares para veículos, cubos de
vices

Timo a. 652.299, de 22-7-1964
Lanifício Game Ltda.
Silo Paulo

• LIN.GAN
Indústria Brasileira
Classe 23
'Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cánhamo, cetim,
caroá, casemiras, fazendas e te c. .dos de
IA em peças, juta, jersey, linho, nylon,
isaco-paco, percaline, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos inspertneabilizantet e tecidos de pano couro
e vestido;
Termo, a.' 652.300, de 22-7-1964
Lanificia Ganut Ltda.
São Paulo

Ténno

a' 652.302, de 22-7-1964

(Prorrogação)
Alar S.A. Engenharia
São Paulo
PRORROGst,;43

PILAR S/A. ENGENHARIA

Termo n.0 652.304, de 22-7-1964
(Prorrogação)
Pilar S.A. Eagnharia
São Paulo

paco-paco, percaline, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impermeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Térmo n.° 652.301, de 22-7-1964

(Prorrogação)

Reinaria Nacional de Sal S.A.

PRORROGAÇÃO

•
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41

Sal
—
Termo n.° 652.303, de 22-7-1964
(Prorrogação)
Pilar S.A. Engenharia
São Pavio

PRORROGaCko

nano n.x 652.313, de 22-7-64
Paz
Pro sc'or# e Incorpu.11 ra
São Paulo'

dIRAVINIL
Indústria Brasileirq
—
Classe' 1
Termo ta° 652.307, de 22-7-1964
Incorporadora Imobiliária Integral
Limitada
São Paulo

'CUSTO INTEGRAL;
Classe 33

CLUBE TvIAS
ro PLANALTO
.S .ta. o Pau 10—Capi tad
Classe 33

Titulo

Termo a.* 652.314, de 22 - 7 -61
Carminas Comércio e Representações
Ltda.
São Paula
- CSRMINAS

Titulo
TROPROGAa0

SUMMER—GAN

caron, casemiras, fazendas e tec.dos de
IA em peças, juta, jersey, linho, nylort.

Termo a' 652.306, de '22-7-1964
Ciranda Comércio • Imitiria Ltda.
São Paulo

Tintas e vernizes em geral
Nome Comercial

Termo n.° 652.308, de 22-7-1964
Lanifício Gartut Ltda.
São Paulo

PLAMEO.A N
T ndústria Brasileira

Orpdástria Brasileira
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, teddos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
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Classe 41
Akacnofras. aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos paar animais, amido.
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei
-tonas,bhclutas.b,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes. crá.

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em gerai, te- caramelos, chocolates, confeitos. cravo,
ddos para confecções em geral, para cereais, cominho, creme de leite, cremes
tapeçarias e para artigos de cama e alimentícios croquetes, compotas, can.
mesa: Algodão, alpaca, alinham°, cetim, gica, coalhada, castanha, cebola, condipara alimentos, colorantes,
caroá, casemizas, fazendas e tec.dos de mentos
chouriços,
dendê, doces, doces de frulã em peças, juta, jersey, linho, nylon. tas, espinafre,
essências alimentares, empaco-paco, percaline, ratai, rayon, seda padas,
ervilhas, enxovas, extrato de tonatural,
tecidos
plásticos,
tecidos
immate, farinhas alimentícias, favas, féClasse
e tecidos de pano couro culas, flocos, farelo, fermentos. feijão,
Para distinguir: Materiais para constrn- permeabilizantes
e vestidos
figos frios, frutas secas naturais e crisções e decorações: Argamassas, argila.
talizadas; gricose. goma de mascar, gorareia, azulejos. gatentes, balaustres, bloTermo a.• 652.309, de 22-7-1961
duras, grânulos, grão de bico. gelatina,
cos de cimento, bloros para pavimentaRunaldo Ferré
goiabada. geléias. berva doce. herva
ção. calhas. cimento, cal, cré, chapas
Sào Paulo
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite
isolar-tez, caibros, caixilhos; coluna:
condensado, leite em p6, legumes em
chapas para coberturas, caixas agua.
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas:
caixas para coberturas, caixas dágua,
RITMO DAS AMRRICAS
•soa alimentícias, mariscos, manteiga,
caixas de descarga para etixos, edificamargarina, marmelada, macarrão, masções premoIdadas, estuque, emulsoo de
Classe 33
sa de tomate, mel e melado, mate, masbase asfáltico, estacas, esquadrias, estrusas para mingaus, molhos, moluscos;
Conjunto de e laço
turas metálicas para construções, lamemostarda, mortadela, nós moscada, aoa
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Termo n.° 652.310, de 22-7-1964
zes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
de junção, lages, lageotas, material isoPan — Promotora e Incorporadora pães, piaos, prlinés. pimenta, pós para
lante contra frio e calor, manilhas, masLimitada
pickles, peixes, presuntos, pasas para revestimentos de paredes, maSão Paulo
tês, petit-pois, astilhas, pizzas, pudinst
deiras para construções, mosaicos, provelos, rações balanceadas para ant.
dutos de base asMItico, produtos para
mais, requeijões, sal, angu, sardinhas,
tornar impermeabilizantes as argamasPAN—PROMO".:ORA E
sanduiches, salsichas, salames, sopas en:
sas de cimento e cal, hidráulica, pedrelatadas, sorvetes, sucos de tomates e 11
gulho, produtos betuminosos, impermeaINCORPORA DDRA LTDA.
frutas; torradas, tapioca. tâmaras. talha,
bilizantes líquidos ou sob outras formas
r'ir, tremoços, tortas, tortas para alia
para revestimentos e outros como nas
mento de animais e aves, torreei,
- Nome Comercl'al
construções, persianas, placas para patoucinho e vinagre
vimentação, eças ornamentais de cimento ou gesso 'ara tetos e paredes, Tênnos as. 652.311 e 652.312, de
Termo a.° 652.315, de 22-7-64
2-7 trt
papel para forrar casas, massas -muFazenda Machadinho Agrícola e
rcidos para uso nas construções, par- Pan — Pr autaora e Incorporadoes
Imobiliária Ltda.
Lida
queias, portas, portões, pisos, soleiras,
São Paulo
São Paulo
para portas, tijolos tubos de concreto,
telh as, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
MACRADIRS O
vitrós

Indástria Braelloirt

Te-mo a.° 652.305, de 22-7-196.1
Barola S.A. Viti-Vinícola
São Paulo

woCA - 10k
lNGENHARIA

ciass • t, 16 e 33
Título

Classe 50
Para distinguir impressos: em papéis de
carta, papéis de ofício, cartões éorner.
Ciais e de visitas, envelopes de qualquer
tipo, faturas, duplicatas, letras de câmbio, cheques, notas promissórias, debénClame 41
Vinagre, molhos, temperos, pickIes, fru- tures, apólices, ações, folhinhas passatas em calda em massa e cristalizadas, gens aéreas, ferroviárias, rodoviárias,
legumes em conserva, suco de frutas marítimas, bem coma bilhetes de bondo
o impressos em *geral
para fins alimentares

TUOUMA
Indústria Brasileira

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargot,
açúcar, alimentos paar animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei.
tunas. banha, bacalhau, batatas. balai.,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café eco p6 e em grão, camarão, canela,
em pau e em p6, cacau, certas, chá.'
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,cereais, cominho, creme de leite, cremes,
alimentícios croquetes, compotas, cart.
gica, coalhada, castanha, cebola, condi,:
ascetas para alimentos, colmates,
chouriços, dendê, doces, doces ta fru-
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tas. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, earavas, extrato de tomate, farinhas alimenticias. favas, fé cuias, flocos, farelo, iermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas naturais e cristalizadas; gricose, gema de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, harva doce, herva
mate, hortaliças, !agastas, linguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
sas aliraenticias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos. moluscoe,
mostarda, mortadela, nós moscada, aozss, óleos comestíveis, ostras, ovas.
pães, piaos, prlinés, pimenta, pós para
Mins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, astilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sanduíches, salsichas, salames, sopas enlatsdas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talh&
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões.
.toucinho e vinagre
Termo n.9 652.316, de 22-7-64
Teixeira El Teixeira Ltda.
Minas Gerais

OASIS
Indústria Brasileira
Classe 41
-Ia* Coal-sada, creme de leite, doce de leite
em pasta e em tabletes, leite ao natural, leit m pó, :ite condensado, manteiga, queijo e requeijão

'
Tieralo a.°
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652.320, de 22-7-64

Srictory Publicidade Ltda.
Rio Grande do Sul

ctorv Piihncidade4,
Ciasses: 32 e 33
Titulo
Termo n.° 652.321, de 22-7-64
,Yictory Publicidade Ltda.
Rio Grande do Sul

BursaJgá

Temo n.° 652.326, de 22.7-64
•Cafeeira Primavera Ltda.
Paraná

Cateetra Primavera
Classes: 33 e ft
Titulo
Termo n. 652.327, de 22-7-64
Asad Limitada
Paraná

ASAD
Classes: 19, 33 e 41
Titulo

Classe 50
7artazes impressos, cartões termosplás:leoa de Identidade, etiqutas impressas,
!aturas, folhinhas impressas. litrais de
)ropaganda, notas promissórias, recibos
e retu'es

Termo n.° 652.318, cia 22-7-64
5610-Fértil Adubos Ismtearia
Paraná

pa.-03-.FERTI1
n.° 652.319, de 22-7-64
Victory Publicidade Ltda.
Rio Grande do Sul

sVICTORY1
Classe 32
Almanaques, anuários, á'buns impressos, cartazes_ astálogos, jornais nacoas. revista. Propaganda em Mo.
tlavisão. !ornais, programas radlofõnicns, peças teatrais e enematográficas
.15 's e estrangeiros, publicações finares,
e revistas impressas

Classes: 33 e 19
Ttulo
Termo n.° 652.340, de 22-764
Bana:. Federal de Cada°
A.
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados para homens, senhoras
crianças
Termo n.°' 652.329, de 22-7-64
Paraná
Indústria e Comércio "Itay" Ltda.

Classes: 1, 2, 3; 4; 5, 6, 7. 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, iq
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 51
Sinal de propaganda

Indústria Brasileira

Inckktr±*. Bras:leira

Termo n. 652.341, de 22-7-64
Banco Federal de Crédito S. A.
São Paulo

Classe 45
Sisal e bucha
Termo n.° 652.323, de 22-7-61
Comércio Indústria Forrotec Ltda.
Pernambuco

Classe 11
ara assinalar e distinguir genérica.
ente os artiaos da classe, a sabererrnmentas de tôda espécie, (exceto
'Janda partes de máquian f,)seraerngs
i uando partes de máquinas), ferragens
, cutelaria em geral. Pequenos artigos
e qualquer metal quando riso de outras
classes

Termo n. 9 652.322, de 22-7-64
SacIssaft Indústria de Cshilose do Nordeste Limitada
Pernambuco

,

ITAY

PORTELA

Comércio indústria
Forrotec Ltda. i

Termo n.9 652.330, de 22-7-64
Elvert de Mello Brandão

Nome comercial

Guanabara

Termo n.9 652.324, de 22-7-64
Henriquas t's Filho
Para arrbuco

..„.........,.,. -. ..‹...,---,L...-z-,,,
tiE.--:,,,-z--\,
r

Classes: 1, 2, 3: 4; 5, 6, 7, 8, 9, 104

I2.

Termo n.° 652.337, de 22-7 64
Prornotur - Promoções e TurSmno 1 tda
Guanabara

LEBLON
Termas Clube

g,
-ma
el

0140r

Classes: 32 e 33
Sinal' de propaganda

. :1
. .

ti ir-

"'

.

Classos 33 e 49

r_....1

lasse 2
Adubos e fertilizantes
Têrmo

IPANEMA
Termas Clube

UFAC

Indústria Brasileiret
Classe 5
Artigos da classe

Tknao a.° 652.339, de 22-7-64
Promotur - Promoções e Turismo Lts1a.
Guanabara

Termo n.9 652.328, de 22-7-64
Ilfae" - União Fabril de Artefatos
de Couro L'mitada
Paraná

••nnn••

n.° 652.317, de 22-7-64
Laboratório Lutécia S. A.
Guanabara

Termo
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Cla , se 46
SabSa em pó
Termo ri.' 53/ 325, de 227-64
Bazar Llbano Ltda.
ri,,,.rtá

BAzAR LIBANO
Classes: 8. 11 15, 21, 16 a 49
Título

Ttulci
Tèntno
Promotur -

'13

•

de 22-7-04
Turina Lida.

GÁVEA
Termas Clube
33 e 49
nula

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 39, 40
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 54
In‘Ignia
Termo n.° 652.342, de 22-7-64
Vorsk Hydro-E lektrisk Ksaelstofaktie
selskab
Noruega

N OREA G
Classe 5
Artigos da classe
Termo n.9 652.343, de 22-7-64
Laboratório Iodo-Suma Limitada
Minas Gerais

Mal
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,
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Classe 3
Um produto farmacèutiee

