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DEPARTAMENTO NACIONAL

i:

!'JJSTRIAL REVISTA .DA PROPRIEDADE•
• - INDUSTRIAL.

DECISÕES DO SR. .Mneitsno
Dia 24 de novembro de 1964
RecorS.A: Farmaceutki Itália
rendo do despacho que indeferiu o térqo 179.640 marca Fharmicetina O Senhor Ministro exarou o seguinte
despacho: Dou provimento ao recurso,em face do peteca. . Voltem os proces.
soa termos 179.638 e 179.640 ao
D.N.P.I. para os devidos fins. Em 24 de outubro de 1964. - (a)
-Daniel Pataco - Ministro da Indústria e do Comércio.
Cassio Munia S . A. Importação e
Comércio - Recorrendo do despacho
que deferiu com restrições dos artigos
que reivindica o termo 383.623 marca
Chantecler - O Senhor Ministro exarou o seguinte despacho: Aprovo o

EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Dia 24 de novembro de 1964
Diversos:
jaquery 8 Cia. (junto • patonte
n.° 2.121) - Indefiro o pedido de
prorrogação pedido por sçs. ter o mesmo amparo legal e ser na tepécie mapl:cável o instituto de equidade.
N.° 73.939 - Heinz Pasche face dos pareceres mantenho o despacho de indeferimento.
NP 471.011 - Cia. Hoteleira dx...•
Brasil - Indefiro o pedido com base

nos argumentos da oposição de fie.
de
parecer. Q parecer do Consultor lu- as. 64; é inegável que a cadeia'

rldlco, diz na parte final o seguinte:
opina esta Consultoria pela manutenção
do 'julgado do C.R.P.I., deferido o
registro para artigos não interferentes
com marcas lá registradm 'e denegado,
dessarte, provimento ao recursi..
Cassio Muniz S.A. Importação e
Comércio - Recorrendo do despacho
que deferiu com restrições dos artigos
que reivindica o termo 0.0 383.620,
marca Chantecler. - O Senhor Miá
aleiro exarou o seguinte 'despacho:
Aprovo o 'parecer. - (a) Antonio
»albino Ministro 8a Indústria e
Comércio. O parecer do Consultor jaridico, diz na parte final o seguinte:
Opina esta Consultoria pelo scovimento do recurso de fls. 34 e sege., no
sentido de ser concedido o repistro da
marca Chantecler como requerido.

hotéis Hilton espalhada no mundo inteiro, é também conhecida e notoriamente afamada pelo, menos no miado
dito civilizado, ora é inegável a cosifusão entre Wilton e Hilton e o requerente parece querer: aproveitar-se deste
renome e desta confusão em beneficio
próprio, criando mais um .obstáculo
para que a parte oposta desista ou

DECISÕES DO SENHOR
SECRETÁRIO DA INDOSTRIA

EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL SUBSTITUTO

Dia 24 de novembro de . 1964
Cia. Industrial de Conservas Alimentícias (CICA) - Recorrendo do despacho que deferiu o termo n.° 325.297
nom) comercial: Cia. Industrial Ferro
e Aço CIFA) - O Senhor Secntárlo da Indústria exarou o seguinte leupacho: De acôrdo com o artigo 50
da Lei °: 4.048-61 e da Portaria Minister'al de 27-9-63. conheço do recurso
e lhe nego provimento face aos pareceres pela manutenção do despazho' recorrido. - RIO de jane'ro, em 20 de
novemh-o rir 1964. - (a) Eduardo
Portella Neto - Secretário da Indústria I

desanime de se estabelecer no Brasil,
pais de terrivel carencia em bons ho-

téis, outro fato público e notório.

CHAMADA PARA PAGAMENTO
. DA TAXA frINAL

I convidado Grandes Indústrias Miada Gamba Ltda., a comparecer a
Cate Departamento a fim de efetuar o
pagamento da taxa final na marca
Sabão Negrinho, termo a° 146.337,
Arquivamento de processos:

•

N.° 149.761 - Roberto Angelo Tamagnone Arquive-se o processo por
feita de munprimento da exigência.
N.° 149.1172 - Serie Engenharia,
Arquitetura, Construções Ltda. - Arquive-se o processo por falta de cumprimento da exigência.
N.° 150.263 - Ubaldo Miqueletto
.- Arquive-se o processo por Moa de
cumprir:lento de exigência.
N.° 150.113 - Fábio Veloao dos
Anjos - Arquive-se o processo por
falta de cumprimento de exigência.
N.° 150.114 - Fábio Velo dos
Anjos - Arquive-se o processo por
falta de cumprimento da &Agencia.
14.° 150.115 - Raphal Menna Barreto Marra - Arquive-se o processo
por falta de 'cumprimento da exigência.
N.° 150.315 - Leopoldo de Oliveira Masson - Arquive-se o processo por falta de cumprimento de ui.
geada.
NP 150:318 - Achim Widogen Arquive-se o processo por falta de_
cumprimento da exigência.
N.° 150.812 - Frederico Gaivão
Pauli - Arquive-se ci processo por
falta de cumprimento da exigência.
Reconsideração de processos:
Fábrica Baré (Indústria Amazonense
de Bebidas S.A.) No pedido de
reconsideração do despacho de deferimento ds- mareia Bari. termo 363.489
'de Antonio L,oruseo - Mantenho o
despacho de deferimento eia' face do
parecer do Diretor da Divielo • de
Marcas.
bali Miguel Thome - No pedido
de reconsideração do despacho de indeferimento do titulo: Jipe Autos Peças
termo a.° 365.263 Mantenho O dmracho de indeferimento por quanto
Jeep" é marca registrada, notoriamente conhecida, c, aléni disso faz parte
do nome comercial Kalser jeep Corporation (artigos 6 Bis e 80 da Convenção 'da União de Paris).

Rio, 24 de novembro de 1964
N.° 149.816 - Gerino Guimarães
- Arquive-se o processo por falta de
cumprimento da exigência.
N.° 151.053 - Ubaldo Migueletto
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
- Arquive-se o processo por falta' de
DE PATENTES
cumprimento da exigência.
Dia 24 de novembro de 1964
N.0 151.055 - Llbaldo Migueletto
- Arquive-se o processo por falta de
Exigências:
cumprimento da exigência.
N.°
110.904 - Triveliato S.A.
NP 151.054 - Ubaldo Migueletto
- Arquive-se o processo por falta de Engenharia, Indústria e Contéreip Satisfaça exigência.
cumprimento da exigência.

N.° 113.616 - Ciark Equipment
exiiiklds•
N.° 119.532 - Arteva Sociedade
de Importação Ltda. elfrça.1 exigência .
N.° 122:313 - Noemi Electric Co
- Satisfaça exigência.
N.° 124.313 - General /Ruiria Ço
N.° 124.631 - Lssis bontingos PInisguerra e Dando i'knisqueera tisfaça exigência.
N.° 126.446 -,- A. B. Diek Ca
Satisfaça e
N.° 127.7.711r-ta ~Ido da Cesta
Doída - Satisfaça exigência.
N.° 128.224 - Cálorineme Timm
- Satisfaça exigindo.
N.° 129.622 - Wilbelin Muller Satisfaça exigência.
.
N.° 129.745 - Andrei .1Cneurin -Satisfaça exigência.
N.* 129.761 - Alego Mera - 11a-

tis/aça

exigencia.

NP 130.179 - José Luis da Costa
-... Satisfaça exigência.
N.° 130.180 - Antonio Naú Mau
tina e Arnaldo José Martins - Seta.
faça exigência.
NP 130.245
Nicolino Guiinaries
Moreira -- Sedela* exigência.
N.° 130.253 Devilbk4 Co
- Satisfaça exigência.
N.° 130.340 - Merck
Co Inc
- Satisfaça exigência.
N.° 130.436 - Fredk A. Power and
Sons Limited
Satisfaça. exigência.
N.° 130.422 - Sperry Read Corp
-- Satisfaça exigência.
N.° 130.774
The National Cada
Register Co --:-Satisfaça .exigência. •
N.° 131.010 - Canadian Westilg.
holm Co Limited - Satisfaça ext.
geada.
N.° 131.188 - ()moldo Colombo
Satisfaça exigência.
NP 131,736 - Siemens 80 Habite
Aktiengeselischaft - Satisfaça exige/sala.
N.* 131.914 - Jorge Razoa Dezheinier - Satisfaça exigência.
N.° 133.400
José Cardo Olk Satisfaça exigência.
-

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DR
INTERFERRNCÍA
Rio, 24 de novembro de 196(
. Notificação:
Unia vez decorrido o prazo de recurso previeto pelo artigo 14 da Lei
número 4.048 de 29-12-61 e mais dez
dias - para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo

4358 Segunda-feira 30
As Repartições Públicas
deverão remeter • expediente
destinado à publicação rios
jornais, diáriamente, até às
15 horas, exceto aos sábado
quando deverão fazê-lo
11,30 horas.
- As reclamações pertinen,

EXPEDIENTE
DèPARTAMENTÓ IMPRENSA
-DE
NACIONAL.
•
•

verão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,3q horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadai, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar. em qualquer época; por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser , suspensos sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas. na

MARCAS DEFERIDAS
N' 19a:414 - Alberto' - Classe 1
• Chesaische Werke Albert - Com
exclusão de soja de arainaa resinas
naturais e produtos químicos não discriminados.
N9 211.542 - Bamberg - Classe
23 - J . P. bemberg. Aktiengeseilschaft.
297.927 - Cardiovita H •
Classe 3 - Lati; Mercex Limitada.
N° 294.830 - Régioa--- Classe 41
- Indústria -Açafroeira Limitada.
N' 324.439 - Mate Couro - Classe 42 - Mate Couro Sociedade Anônima.
N° 384.81.4 - Pirafrax - Classe
4 - Indústrias de Vidros e Cerâmica Refratários Pirofrax Limitada.
N' 402.931- Nova Estrela Classe 11 - a-los Samos & Ferreira
Limitada.
N° 409.816 -Voz Oculta - Classe
21 - Attilio Togliatti.
N° 413.757- Café Maia - Clasae 41 - Rossini Azevedo.
?I* 414.101 - Bronze - Classe 36
Malharia &limita Limitada.
N° 414.273 - Cristiano - Classe
44 - Lucca & Augusto.
N• 414.274 - Dentrion - Classe
- Dr. Górasil Brandão.
14. 414.837 - Reducine - Classe
2 - The Reduclne Company Limited.

14' 414.884

r- Classe 32
Ihnitada.

Grande Hotel Film
Casa Editora Vecchi

D1RILTOR GILROL
••

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

'Ornem cio samnço oa ruauceições
MURILO FERREIRA ALVES

fez à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, de-

valido nenhuai interessado, ficam notificados os *requerentes abaixo mencionadoa a comparecer a este Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sebenta dias na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.

• Novembro de 1964

DIÁRIO OFICIAL (Seção Hl)

•
caiara DA seçies Da nao.solo
FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
•E4.0 eu
•
impa° do pubOoldado a. ekapodion•O de Departamento
blactional do Prapri
Industrial do Minlaki rio
Indirma‘fie Cornarem.

a.

knisreaso nas oficinas do Depertamento de Imprenea Nacional

ASSINA TIJRAS•
REPARTIÇÕES E • PARTICULARES

FurrooNÁRhas

•
Capital e Interior:
"Capital e Interior:
Semestre • • . Cr$ 600,00 Semestre, .
Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano . „ . . . Cr$ 900.00
Ano
.
Exterior:
Exterior:
1.300,00
Cr$
Ano
Ano
Cr$ 1.000,00
parte supericr do enderéço vão
impressos o número do talão
de registro, o més e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmS
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por and
minima. de trinta (30) dias.
decorrido.

N9 414.481 - Foco - Classe 17
NI 427.227 - Cla-Cle - Classe
Abbert Abram Wexler.
11 - Nelson de Barros - Na Classe
N• 417.227 - Canadian - Clas- 11.
se 44 - Costa Puma & Companhia.
N9 428.019 - H dramar - Classe
N9 420.025 - Zulifarma - Classe 3 - Lab. Farmacêutico Industrial 21 - Metalúrgica Mar Sociedade Anônima --, Com exclusão de alavancas
Zulifarma Limitada.
de cambio e mancais de rolamentos.
/si* 420.035 ,- Tordosulf - ClasN9 428.103 - Reminiscência se 3 - Farbenfabriken Bayer Alctien- Classe 41 - Indústria Alimenticia Regesellschaft.
miniscancia Silva Oliveira Limitada.
N9 420.159 - Bio-Levure - Clas428A13 - Rolmag - Classe '38
se 3 - Michel Hublot e François Val- - /s1*
Dr. Mario Diniz de Araujo Julet.
nior - Na Classe 38.
1•19 422.721 -a- Sabomex - Classe
N9 428.133 - Grafset - 'Classe
_6 - Fonseca €, Irmão.
38 - Grafset Indústria Gráfica LimiN' 424.042 - La Balla Mamma - tada.
Classe . 36 - Indústria e Comércio de
N' 428 179
Prana - Classe 50
Roupas ela Bella Mamam» Limitada.
N° 425.487 - Primavera - Clas- - Representações Phana Limitada
Com exclusão de catálogos.
se 46 - Nelson Martiiiho.
N' 428.198 - Caxias - Classe
Ne 425.531 Vulpercal - Classe
28 - Vaiam' Material Plástico Socie- 24 -a Cascias Comércio e Indústria
Limitada.
iade Anônima.
N9 428.205 - Nho Juquinha Anco - Classe 16
.N• 425.557
- Anco Comércio de Materiais para Classe 42 - Waldemar Mattos Silveira.
Construção Limitada.
/%19‘ 428.283 - Plastisil - Classe
N' 4:3.752 - Capitão Estréia Classe 36 -- Manufatura de Brinque- 49 - Plastisil Indústria e Comércio
de Plásticos Limitada.
lk
dos Estrela Sociedade Anônima.
N°
428.308
Lojas
Paulista
9 125.792 - Matuto - Classé 41
Classe 30 - Alberto Lundgren Teci- Frederico de Almeida Lage.
N' 415.436 - Cafuru -- Classe 36 aos Sociedade 1.namizna.
N9 428.478 - São José - Classe
-aataria Lirnitadà.
- Cafuru
N' 426.563
lact - Classe 2 - ti - Máquinas Gráficas São Jose
Erico Holm.
N9 129.545 - Tribuiral Mercantil /V* 426.614 - Gea'aina Aymoré - Classe 32 - Editora Jornalística TriClasse 41 - Mass Is Alimentícias Ay- buna Mercantil Limitada - Com ct
more Lauta:ia.
marca.
N° 426.640 - Pê-Gê - Classe 36
• N° 430.012 - Prolab - Classe 3
- Confecções Pé-Ga Limitada.
N° 426.663 - Titanic. - Classe 32 - Laborata3o Americano de Famacoterapia- Sociedade Anônima.
- Titanus Publicidade Limitada,
/4* 430.054 - Magazines Paulistas
N° 426.688 - Luvatex - Classe - Classe 37 - Alberto Lundgren Te10 -- Latex Lemgruber Sociedade Ama- cidos Sociedade Anônima.
tetna.
N° 440.892 - Blogue - Classe 21
N' 426,639 - Luvex - Chsse. 10 -- Retentora. Blogue Limitada.
- Late; Lemgruber Saciedade AnôN° 449.768 - Lotus - Classe 12
nima.
- Comercial Lotus Limitada.
-

N

At Repartições Mijem)
dr:vir-se-do às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e ét‘
iniciadas, em qualquer época,
pelos. órgãos. competentes.
- A fim de possibilitar a re•
massa de valores acompanha.
dos de -esclarecimentos quanto
á sua aplicação, solicitamoti
usem os interessados prefe.
rencialmente cheque ou vala
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edis
ções dos órgãos oficiais st$ 44
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assi.
tratara.
- O funcionário público fe.
dera!, para fazer jus ao des.
conto Indicado, deverá provai
esta. condição no ato da assi.
tratara.
- O Custo de cada exemptas
atrasado dos Órgãos oficial
será, -na venda avulsa, acresci.

N° 463.956 - Aço Luch - Ciam
11 - Irmãos Luchese - Com andu.
são de alfanges.
N9 471.612 -Instante - Classe 50
- Metalurgias Wallig Sociedade Anlít.
uma.
INSIGN1A COMERCIAL DEFERIDA
N9 397.096 - Rodoviária Expressa
Leão - Classe 33 - Rodoviária Ex-

presso Leão Limitada - Artigo 114.

N° 425.505 - Bianco - tacws g
- 33 - Biaaco Bianchi & Companhia
Limitada - Artigo 114.
N2 428.285 - Pado - Classes 25
- 33 - Pado Imobiliária e Constatas
tora Limitada - Artigo 114 classes 25 e 33.
FRASE DE PROPAGANDA- DEFERIDA
N9 414.988 -Leite

é

saúde ...

é Viçor - Classe 41 - Socieclads

Anaamaa Fábrica de Produtos Mimem
tidos Vigor - Artigo 121.
9 411.837 - Rip recuperação lute
gral de Pneus - Classes 39 e 33 Recife Indústrias de Pneus Limitada
Rip - Artigo 109 número 3.
N' 421.052 - Leitesol todo o dii
torna a vida mais sadia - Classe 41
- Companhia Brasileira de . Leite o
Café Solúvel Lei-Cal - Artigo 121 •
N

NOME COMERCIAL DEFERIDO
N9 427.742 -- Cimpartcx Comercia
Importadora e Exportadora Limitadi
- Cimportex Comercial Importadora
Exportadora Limitada -- Artigo 10f
•
número 3.
TITULO DE ESTABELECIMENTC
DEFERIDO
N° 318.357 - Confecções L Ivan.
tex - Classe 36 - Confecções La•
vantex Limitada -- Artigo 117 Mluie
.
-a 1.

asgunaa-leirc. ou

-------.

Dl ....ri3 CF1iAL,

(Ser.r.o 1111
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ti, stcrio .
t . tu'ar di'claro caduco o' rcL° 430.031 - Alberto Lundgran 1 lr
Teeldor S.A. -.Aguarde-se tê:
iVir4 Concha y To-o S.A. - No
mo anterior.
14. 0 430.032 - Alberto Lundgren 1.didott . caducidnde na maca Conba
Tec:dos S.A. - Aguarde-se Ur= y Toro ri.° 280.702 de Laboratórios
AssociaJog Carrano S.A. - Tendo
:interior.
v sta o qu,e da írocesso consta,
AlberLi L d ri I• em
• 430.039
dciaro
.:0 o reg g ro.
Tecidos S.A. - Aguarde-se tênia:.
anterior.
Exigke . 3:
; 14.9 430.041 - Alberto Lundgrert
Tecidos S.A. - Aguarde-se .têrmo
Phillip Morria lncorporated (j unto a
anterior.
marca n.° 228.996) - Satisfaça exi.
14. 0 430.048 - Alberto Lundgren gáncia.
,
União
Fabril
Exportadora
S.A.
--Tecidos S.A. - Aguarde-se têrmo
t U.F.E. (junto a marca a.° 230 753)
anterior.
N. o 430.047 - Alberto Lundgren !- Satisfaça exigência.
topa Lidar Ltda. - Aguarde-se o Tecidos S.A. - Aguarde-se têm° Cardacci (5i Cia. Ltda. (junto a
anterior.
•
térmo.
marca n.° 251.624) - Satisfaça exiN. o 413.559 - The Plastk Con- N.o 430.048 ._... Alberto Lundgren gência.
tac Lens Company. - Aguarde-se Tecidos S.A. - Aguarde-se tèrmo Mirabe/ Produtos Alimenticlos S.A.
térrao anterior.
(junto a marca a° 251.624) - SeN. 0 413.758 - Firmino Games anterior.
N.
o 430052- Alberto Limdgren ,t afaça exigência.
de Castro. - Aguarde-se têm° Tecidos S.A. - Aguarde-se tèrmo Jorge Kali' Abras e Nagib Calll el
anterior.
Abras (Junto a marca a.° 277.7931
N. o 414.200 - Castsi Instala- anterior.
- Satisfaça 'exigência.
dora Telefónica Ltda. - Aguar-

*e:edade MonN 424.012 - Oyalnin - Classe' N. o 413.e53 33 - Condomínio do Edificio Oykan covon L'Oreal. - Cumpra a exi--- Artigo 117 mimar° . 4.
Onda. s
N9 424.569 - Edifício Mercantil NP 424.04? -- José Fa
Classe 33 - Banco Mercantil de Ni- es Cyrillo. - Cumpra a exigênteroi Sociedade Anônima - Artigo 117 cia.
nemero 4.
N. o 424.044 - José Ferreira
1\1* 426.b75 - Instaladora Pinto -I Aires Cyrillo. - Cumpra a ext.Chsses 16 e 33 - Camilo Fernando! gência.
N. 0 426.703 - Editara Costa
Pinto - Artigo 117 número, 1.
N' 427.149 - Tecidos Humberto! Ltda. - Cumpra a exigência.
-- Classe 34 - Herbert Loewertheimi N. o 426.876 - Juarez Alves de
- Artigo 117 número 1.
Almeida. - Cumpra a exigência.
N' 427.914 - Edifício União MerDiversos:
cantil - Classe 33 - Imobiliária Esperança Limitada -- Artigo 117 núN. o 404.115 - Fábrics de Ea.
znerol.

Marca indeferidas:
N.0 414.129 - Palace Hotel.
8 - Indústria e Comércio
Dáko do Brasil 8.A.
N. o 414.808 - Narcobelia, chama 3 - Laboratório Capivan Ltda.
N. 0 414.045 - Butantan, ciaste
41 - Pastelaria Butantan Ltda
Ferrogera/, 01.
• N.0 424.048
Ferrogeral Comércio Ltda.
N. o 424.264 - Nova, classe 32
- Hércules Barsoti.
•N. o 424.293 - Deliciosa, classe
41 - Z. D. Costi & Cia. Ltda.
N. 0 425.623 - Lisocreem, elasse 48 Expansão Produtos Farmacêuticos Eren Ltda.
N. 0 426.341 - Forever, classe
41 - Fernando Gomes k Cia. ..amitada.
N . o 428.348
Duke Of
classe 44 - Liggett & Myera Tabacco Company.
N. 0 426.439 - Sansuci, classe
48 - Carlos Vidal.
N. 0 428.475 Serralheria Lima,
91.

018.93e8 16-33 - Aparecido

as Lima.

de-ise têrmo anterior.
N. o 414.820 - Itoberthae Fulton
Controla do Brasil S.A. Indústria
e Comércio. - Aguarde-se têrrao
anterior.
N. o 414.952 - Périeles Braz
Ciarbadino Pattl. - Aguarde-se
termo anterior.
N. 0 414.987 - Transpostas Tamandaré Ltda. - Aguarde-se termo anterior.
N. o 415.049 - Estácie Pauline
da Costa. - Aguarde-se tênia°
anterior.
N. o 417.653 - Seliti Yamaaaara, ._... Aguarde-se Urino anterior.
•
N. o 424,385 - Calçados Anna
Ltda. - .Aguarde-se Urro° ante-

Barbo: rior.
.N.° 425.512 - Champion Celu-

EXPEDIENTE DO DIRETOR
DA DIVISÃO TURID/CA

NOTIFICAÇÃO

Transferência de nome de trutar
É convidado Frigorífico. NadOealle
de processo:
Sul Brasileiros S.A. a comparecer a
Este Departamento a fim de tomar
Dia 23 de novembro de 1964
conhecimento do pedido de caducidade
Metalúrgica Flex Comércio e ludas na' marca Alliança n.° 293.370, regue.
tria S.A. - Transferência para o seu rido" por Gomes Spigai E, Cia. Ltda.
nome da marca , Flex n.° 200.138 - e dizer o que fer do seu interina
Anote-se a transferência parcial na dentro do praz* improrrogável de 60
dias,
forma do despacho da S.T.L.
Caducidade de marca:
Alfredo Sotero - No pedido de
caducidade na marca Milma ntimero 249.695 de Stelling Products international Incorporated - Face a prova
e ao silêncio da titular declaro caduco
o presente registro.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
Transferência e alteração de nome
de titular de processos:
Dia' 2d

de

nove:abro doe 1964

Tonbras S.A. Indústria e Comércio

The Singer Manufacturing Co - de Aparelhos Eletrônicos - Transfe-

N. o 428.480 - Pinheiro Alto, lose S.A. - Aguarde-se tarmo No pedido de caducidade aa marca
&met Metal 'a.° 181.698 de Soc. de
Classe 19 - Fazenda Pinheiro anterior.
N.° 425.529 - Arcano/ Indústria Sinterização. de Metais Sinter Meta/
Alto Ltda.
e Comércio de Artefatos de Cl Limitada - Face á prava e ao silènN. 0 428.782 - Stádio. claíse mento Ltda.
cio da titular- declaro caduco o regis- Importadora de Relógios BaúN. 0 425.538 - Laboratório Ni- tro.
dio Ltda.
N. o 426.861 - Palitos Royal, tratam S.A. - Aguarde-se tèrrao • Marques Filhos Ltda. - No pedido de caducidade na marca Coca Cola
classe 26 - Eduardo de Moraes anterior.
84.352 de The Coca Cola Export
Filho.
N. o 425.598 - Industrial Pani- n.°
Sales Co - Face ao que do processo
N. o 428.721 '- Paulista, classe ficadora S.A. - Aguarde-se ter- consta e do indeferimeiató do pedido
14 - Sociedade Paulista de Co- mo anterior.
constante do tarran n.° 415.300. indeN. o 425.830 - Didier Bozeges firo o pedido de caducidade.
mércio e Repreeantações LtSa.
N.o 428.813 - Brasileira, eles. Cabral. - Aguarde-se o têrmo Laboratórios Silva Araà)o Ronasell
ao 50 - Sociedade Brasileira de anterior.
Sociedade Anônima - No pedido de
Despachos Ltda..
N. o 425.844 - José Pinto Men- caducidade na marca Corbasil mimeN.o 124.23 - Café Mus. cl. donça. - Aguarde-se termo an- ro 230.783 de Farbwerke Hoechst Ak41 - Tay a . Q.l ifino Pe.-..4 John terior.
tiengesefschaft Voem feleister Licita 8c
N. o 425.788 - Laboratório Toa. Bruning - Nau tênues do parecer da
Titulo de Estabelecimento In- res S.A. Prossiga-se na cias- S. Legai, declaro caduco o presente
deferido:
registro.
se n.o 3.
o
N.
428.372
Elodima
SoeisN.° 309.606 - Rádio Técnica
Química Aristsei S.R.L. - No
Ultra. classe 33 - Antônio dos dada de Imóveis e Administração pedida de caducidade na marca Ana
de
Bens
Ltda.
Aguarde-se
térSanto! Aforwo.
a° 257.574 de Laboratórios Blosiate.
mo anterior.
uca S.A. - Face a prova e ao antaNome Comercial indeferido:
N. o 426.373 - Sodirna ?andada- cio da titular declaro caduco o prede de Imóveis e Administração sente reg is ' ro
N. o 344.100
Sir Tec'doe e de Bens Ltda Aguarde-se Var..
Turolla w Bratubilla Ltda. - No
Av/atnontof Ltda. - air Tecidos mo anterior.
pe.dido de caducidade na marca Grace
Avi atn on!its Ltda.
N. o 426.662 - Serralheria fir- n.° 758.357 de vv: R. Grace et Co

rência para o seu nome da marca Canadiaa a.° 169.503 - Anote-se a
transferência.
Sociedade de Expansão flarmaclitfica Ltda. - Transferência para o asa
nome da marca &gema a.° 207.1 5
- Anote-se a transferáncia.
Indústria de Sabonetes e Perfumaria*
Meraphis Ltda. - Transferência para'
o seu nome da marca Belba núma.
ro 1215.403 - Anote-se a transferia..
cia.
Suller S.A. Laboratórios Farmacia.
ticos - Transferência para o seu nome
da marca Zymo Baco n.• 217.034 Anote-se a transferência. Quanto ao
pedido de apostila, anote-se a tramita
réncia para Hufler Distr0adclo e Representação de Produtos Farmacêuticos
lã já consignada no registro anterior,
c.° 76.074.
Café Patriarca Ltda. -- Trude.
linda para o seu nome da marca
Americano a° 238.074 Anote... •
transferência.
s
Tamen Asbestos Fibras United
Pede para aer injetada nu marcas C
to G a° 298.660 - VRA 29$.661
- HVL n.• 298 662 az atteragGes
nome - Anotem-se as alta:adio.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO 1*
titfca. Puder Ltda. ---: Aguarde- - Face a p-ova e ao silándo da titu- EXAME
FORMAL DE
se tArrne :ulterior.
lar d-claro caduco o registo.
N ° 414.75:,
14'a/rica de Elo - ! N. o 423.738 - Cervejaria D.
Dia 24 de novembro de 064
Ca. Eletroguimica de Osa$co binas Fera Ltda.
Carrera a ¡Amélia .Ltda. - Aguarde-:..e ter- No p•NI do de caducidade na marca
e:cie:' • .1a.
Exigências:
me r-ferlor.
n° 279.625 de Cia. Química
N. 414
- Trzn porte:.; T. ' N. o 4.r.424 - Quirriatric Pro
- Ap
e-,-tag Juntou a regueMe
476.502 -- Soc.'mmumdeme
Lak.a
mand , e6 L .
-• Cern
a
;aaton (le'.re 'ron Ltda. i •-*, • da ca:!..: n dp.c.c. A prova 4 duvi- de Com. Soinco Ltd.. -- Couta
*
gertee7.
i cie_-e térrele reaLrlor.
dosa, relativa, ~ido. face ao si- exigancia.
Exigência •:

4360 S•'gundá-feira 30
N.° 476.515 - joào Menezes

é Oracy Soares. -- Apresente diché.
N.° 476.519 Comercial Imp. e
Exp. Getrab S.A. - Curn;”a a exigência .
N.° 476.526 - Ind.. e Com. de
Plásticos e Tintas .P'ásticds Butamplast Ltda. - Apresente clichê. .

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)
N.o 477.623 - Socil Pro-Pecuária
Sociedade Anónima Indústria e Comércio de Forragens Cumpra a eitigeneia .
Ns. 477.633 - 477.634 - Grifo
Public:dade Ltda. - Cumpra as exi-

N.o 395.198 - Casas Minerva
Roupas Ltda. - Cumpra a- exigência.
N. o 405.192- Malte & Sechs Aktengeseilschaft. - Cumpra a exigência.
N. o 476.006,- Deutsche- Maisena Werke G.M.B.H. - cumpra a exigência.
•
N. o 849.445 - Edson Carvalho
- Cumpra a exigência.
N. o 884.009 - 8435.159 Evans
Medical Ltda. - Cumpra a exigência
N. o 865.483 - Labor S.A. Indústria de Artefatos de Borracha.
N: o '883.933
Tizer Limited.
Nunes. -- Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N. o 885.503 - Moveterra Ltda.
- Cumpra a exigência.
N. o 885.504 - Casa- Guaxupe
de Laticinlos e Frios Ltda. Cumpra a exigência.
N. o 805.979 - Duarte Fonseca
k Cia. Ltda. - Cumpra a exigência.N. o 8438.901 - Colgate Palmolive Company. - Cumpra a exigência.
N. o 888.194 . - Plásticos Hevera Ltda. - Cumpra a exigência.
L. 0 867.188 - Fábrica de Móveis Cacique Ltda. - Cumpra a
exigência.
1(.0 847.380 - Compagnie de
Saint Gobain. - Cumpra a exigência.
N.o 887.419 - Sociedad Anon'.
ma VItivinicola T.Comereial 'Gu-.
tierrez Y La Fuente Ltda. Cumpra a exigência.
N. o 888.012 -• Indúatrias de
Bebedias Joaquim Thomaz de
Aquino Filho S.A. - Compra a
exigência.

gências.
N. o 477.835 - Textil Victor 9.
N.° 476.722 • - Riggio Tobacco Atallah S.A. - Cumpra a• exigência.
çorporation of New .York Lim:ted
Cumpra' a exigência.
N. o 477.837 - •477.638 N.° 476.724 •- CorifeCções Pinas 477.839
- 477.840 - 477.841 Hollywood Ltda. - Cumpra a exi- Sociedade
Brasileira de Óleos
gência.
S.A Sobroel. - Cumpra as exiN, 0 476.723" - Confecções Mapel gências.
•
Limitada - Cumpra. a exigência,
N. o 477.659 - Veb Sachsische
Na. 476.731 ---476.732 - Inves- Planofortefabrik.
- Cumpra a
abras Consultores de -Investimentos
exigência.
adiada - Cumpra as exigências.
N.° -475.739 - Instituto • de Conta- ' N. o 477.584 - Brasil Represendores e Atuários do Rio Grande do tações Empreendimentos 8.A. Cumpra a exigência.
Sul - Cumpra a exigência.
Daniel da Silva Ma- N. o 477.713 - 477.'714 - ....
N.° 476.770
galhies - Cumpra a exigência.
477.718 - 477.707 - 477.708 --N.° 476.772 - A B D Agência 477.709 - 47.710 - 477.711 .Brasileira de Divulriaçáo 8.A.• - 477.712 - Inst. Soro HomoteraCumpra a exigência.
pico Nacional S.A. "Ison". as exigências.
N.° 476.779 - Cacira Companhia Cumpra
de Administraçáo, Contèrcio, Inclastria N O - 477.722 - Laboratórios
• Agricultura - Cumpra a exigência. Hosbon 8.A. - Cumpra a •exiN.° 477.484 - Sogomac Ltda. In- ganem.
•
ddstria e Comércio - CUallwa a cal- N. o 477.725 - Rubens Martins
génda.
Monteiro. - Cumpra a exigênNa. 477.485 - . 477.487 - Comer- cia.
cial e Importadora Sotel tLda -- N. o 477.118 - Geraklo Borges
Cumpra as exigências.de -Souza. - Cumpra a exigênN.° 477.591 - Soc. Elétrica Tri- cia.
unfo Ltda. -.Cumpra a exigência.
N. O 477.782 - Ettiinett do Bra• NP 477.595 - Estrutura Metálica sil Ind. e Com. Ltda. - Cumpra
CS - Cumpra a exigência.
N.°. 477.599 - Ceramica Três Po- a exigência.
N. o 477.700 - Montreal Mondares Ltda. - CamPra a exigência. tagem
e Representação IndusN.° 477.600 - Ceramica Três PoS.A. - Cumpra a exigêndares Ltda. - Cumpra a exigência. trial
NP 477.486 - Comercial e Impor- cia.
tadora Sete! Ltda. Cumpra a exiDiversos:
Onda. - Prossiga-se com exclua°
de artefatos» de vestuário.
N.o 478.729 - Editara e Importadora
Musical Fermata do
• N.° 477.497 - Bramara Comércio e Brasil Ltda.
- Proidga-se subsDiversos:
Ind. Mecánica Ltda. - Cumpra .a tituindo-se a. classe
32 pela 50.
exigência.
477.587
Carlos
Henrique
N.o
e. 77.499 -- 477.501 -- 477.502 Medeiros.- Prossiga-se substi- N. o 338.918 - D. Carmen GoN
mes Barata. - Aguarde-se.
- 477.
- 477507 - 477.508
N. o 380.102 -- Rio Gráficas
'a- 477.509- Societé des Usines Chi- tuindo a classe 1 pela 31.
Editgra Ltda. - Continua aguarmigues Rheme Poulen - Cumpra as
Ratilicaldo
dando.
exigêndas.
" N.° 477.514
J . Duarte de SOU=
Tèrmos:
N. 0 380.104 - 380.105 - Rio
- Cumpra a e
•
.
•
Gráfica
e /editara Ltda. - ConNP 477.522 - Pradol baldearia e N.o 477.672 - Para a"marea O tinua aguardando.
Comércio Lida. - Cumpra a dd9821- Mundo
Atro-Asiático, classe 32, de
402.598 - O Condomínio
da.
•
Gapland Pereira de Souza. - doN.
Edificio
N.° 477.527 - Escavações Menti Clichê publicado em 28 de março aguardando. Mira. - Continua
Limitada - Cumpra a exigência
de 1981.
N.° 477.541 - Palha da Manha
W0 477.724 - Para o nome 0011. 0 414.852 -- 809.517
Limitada - Cumpra a exigencia.
Mestre JOu S.A. Impor. 619.359 - Badisvhe Anilha & ' SoN.° 477.653 --Kurt Eugenio Kubler marcial;
tação e Comércio, de Mestre JOu da Pabrik Aktiengellschaft. ▪ Cumpra a exigência.
e Comércio. - Aguarde-se solução do pedido de
• Na. 477.605 - 477.606 - Sebaa- S.A. Importação
publicado em ta de março transferência.
gao P. Main S.A. Representações, Clichê
1961.
Adm. e Part , cipações - Cumpra as deN.o
N. o 438.075 Grillo Paz Co477.1397 - Da expressão de mércio
•
exigências.
Indústria S.A. - Contipropaganda: Roupa em prova,
N.° 477.609 - Papelaria Itamar Classe 36, de A. j. Renner S.A. nua aguardando.
Limitada - Cumpra a exigência.
Indústria do Vestuário. - Clichê N. o 452.928 - Larus k Bfother
N.° • 477.610 - Panificadora Catita publicado em 27 de março de Company. - Continua aguarLimitada - Cumpra a exigência
dando.
1981.
NP 477.614 .- Otica Industrial Hao 470.058 - João N. Prazão
den Ltda. - Cumpra a exigência.
'EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE & N.
Cia. - Continua aguardando.
N.° 477.615 - Tecidos Na Lida
PRORROGAÇÃO
14.0 527.315 - Adriano Maurí▪ Cumpra a exigência.
cio
8.k. Indústria e Comércio.
NP 477.616 - Red Boy Cobranças
Rio, 24 de novembro de 1984
Continua aguardando:).Amigáveis e Judiciais Ltda. - Cam14.0 588.549 - C. da Silva Ltda.
a exigi:ida.
• Exigências:
NP 477.618 - Mario Laltano - N.o 385.289 - Instituto Elos - Continua aguardando. •
Cumpra a exigência.
de Produtos Quími- N. o 859.863 - Helbra S.A. In• NP 477.620 - Rede de Zmisaoras Laboratórios
e
cos
Biológicos
Ltda. - Cum- dústria Farmacêutica.- AguarexilasGiaawa a
rependeates
de-se soloção de transferência.
pra a exigência.
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• N. o 681.288 - Blemco Importadora e Exportadora Ltda. Aguarde-se *solução de pedido do
transferência.
•
N. o 688.481 - Comércio e Indústria Germano Stein S.A. Aguarde_se o prazo.
N. o 870.346 - João Carpentieri. - Aguarde-se o prazo.
N. o 670.370 - São Paulo AIpargatas S.A. - Aguarde-se '
vazo.
Prorrogação de Marcas:
N. o 78.197 - Mercedes, clasb,.

8 - Daimler Benz Aktiengenells.
e,haft S.A. - prorrogue-se o re.•
&atro até 23-5-1988.
N.O 402.784 - A Triunfal o Ma_
gasin Querida da Cidade, classes:
8 - 11 - 12 - 18 -- .14 - 15 17 - 22 - 23 - 24 - 25 -2$
- 27 -28 - 29 - 30 - 34 35 - 37 - 39 - 40'- 48 - 48
- 49 - Gagliano & Cia. rogue-se o registro por 3 períodos.
14. 0 405.198 -- p & 8, classe'
4
- Pichtel & Sachs Aktiengesen.
schaft. - Prorrogue-se o registro
até 23 de maio de 1968.

140 405.198 - P & S., classe 11

Plchtel & Sachs Aktieng,esells:
chaft. - Prorrogue-se o •reg:stro
até :23 de maio de 1988.

14.° 414.550
Aristacyl,
1 - Parbewerke Hoechst Aktien-,.
gesellchaft Vorm. Meister Luchas
& Bruning. - Prorrogue-se o re.
¡Ostro com exclusão d'os artigos'
grifados as fls. 5 até 3 de oulu-

bro de 1968.
N. o .435.778

-

Inertol, clw se 16
Lechler Bauterrchutzchemie

Ghg. - Prorrogue-se o registro.
N. o 414.580 - Vinarol, classe
1 - Parbwerke P.%..chst Aktien.

geseilschaft Vorm Meistet Lucius
& Bruning. - Prorrogue-se o registro com exclusão dos artigos

grifados às fls. 5 até 23 de de
maio de 1988.
N. o 435.777 - Inertol,- elas . 1
- Lechler Bautenschuizchemie
Ob.g. - Prorrogue-se o registra
até 24 de maio de 1970.
N. 486,059 - Sa.gara , c:as, e 8

- Calco S.A. - Prorrrgue-se o
regrstro.
.
N. o 561.462 - Praten.se.
42 - Cooperativa Viti Vinícola
Pratense Ltda. - Prorrogue- , e o

registro.

14. 0 597.341 - P3 Pé Drel, clãs.;
se 48 - Henke] & Cie. G.M B 11.
- Prorrogue-se o registro até 30
de outubro de 1973.

N 607.306 - Brother li e
6 -- Brother Industries Ltda. Prorrogtie.,se o registro.
N. o 635.071 - Ultrajon C. el.
3 - Produtos Virtua do Brasil Li.
- Prorrogue_se o ren' g
retificando-se a data para 23-tro,
de dezembro 'de 1953.
N'. 0 663.723- Creme de Vare.
Una, classe 48 - Parfum: • ria 1 0pes Indústria e Comércio S.A. Prorroguese o registro.
1 0 883.724 - Cativante, Cl.
4
46 - Perfumaria Lopes? Indústria
e Comércio S.A. - Prorrogue-st

o reg'stro.

mte._gunda.-felra

. 0 888.'125 - ~éden, classe
NOTICIÁRIO
43 - Perfumaria Lopes Indústria
• Comércio S.A. - Prorrogue-se
opofigho
é registro.
N.° 883.860 - Conservas Mi- Indústria inajá Artefatos, Copos,
ruim, clawe 41 - Guilherme Embalagens de Papel S. A. - oposiHenrique Schramm. - Prorro- ção ao tilrmo 140.94 .3 - modelo industrial - de: Olavo Silveira Pegue-se o registro.
reira.
N. o 664.020 - Otis .classe 21
- OtIS Elevadores Company. Retificaçdom
Prorrogue-se o registro.
N. o 664.021 - Otis, c1as 8 Otls Elevadores Company.
N.° 128.628 - privilegio de invenProrrogue-se o registro.
ção - N6va rebite expansível - reN.° 884.022 - ciat:,:e6 - querente: Salvador Matheus Zveibil
Oba Elevadores Company. - - Pontoe publicados em 13 de noProrrogue-se o regisixo com aver- vembro de 1964'.
bação a favor de Elevadores Otis N.° 125.290 - modelo de utilida8.A., por despacho de 11-5-59.
de - para: Um Uivo tipo de fecho
N. o 685.082 - blicronic, classe para porta-seios - requerente: Castro
8 - Pukrolator Products Inc. - & Masijsh Limitada - Pontos publiProrrogue_se o reg i.suro retifiJ,tn- cados em 13 de novembro de 1964.
do-se "peira" para "pouira" coin - Fica retificado no interior do ponaverbação de contrato de explo- to f3 seguinte; porte-seios, enquanto
ração a favor de
que o segundo ramo pode se encaixar
•zolg Ltda. (na parte referente a livremente em bainha ou bolsa' simifiltros) par cip3cho do D O. de lar, etc, etc. etc.
6 de dezembro de 1956.
- Ficam retificados os pontos puN. o 865.162 - Colual, cla.s.se 1 i blicados
dezesseis de novembro de
Bohme Pettchemie G.M.B 1-1. 1964 poremterem
saído com incorre- prorroguese o registro.
ções:
N. o 865.505 - Tomé Açu, el.
41 - Cooperativa Agrícola Mista
de Tomé Açu. - Prorrogue-se o
regirtro.
N. o
Dominici, classe
Enrico Puno Com'ilici. 15
Prorrogu e -se o regktro.
N . o 665 , 882
Dninínie!, cla.,;2e
14 - Endico Purio Dornnici.
ProrroguP-se o reg:sio.
N.° 685.883 - Dominici. classe
11 - Enrico' Punir) Dominici. Prorrogue-se o registro.
N. o 668.995 Nelly, classe 34
- Vva. Armando A. Bezerra. Prorrogui , -se o regi:fru.
N. o 667.379 - ela se
48 - Lever Brothers Por Sunli-.1
ght Limited. - Prorrogue-se o
registro.
N.° 667.605 - To:.ca. ela.sse 48
Eau de Cologne & Parfumerie
rabrik Glockengde n.o 4.711
Gegenuber Der Pferdepost V011
rerd Mulheris. - Prorrogue-se o
registro.
N.° 667.607 - Webb,
6
- Jervls B. Webb Américas Cnni_
pany. - Prorrogue-te o registro
considerando-se ov artigos
máquinas industriais.
N. o 687.979 - Polar, e 42
- Polar S.A. Indústria Comércio
9 Agricultura. - Prorrogue-se o
registro.
N. o 87.981 - vita, classe 43 Pratelli Vita Indústria e Comércio s.A. - Prorrogue-se O registro.
N. o 670.372 - W K F. clatse 41
- Wesanen's Koninklijke Pabrieken N. V. - Prorrogue-se o registro.
Prorrogação de Titulo de Estabelecimento:
N. o 654.438 - Edifício Arpoador, classe 33 - Condomínio do
Edifício Arpoador. - Prorrogueachai nina.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção :11

sei Ifcief - hei retificado o inicio
N.o 119.886 - para pri,.ilegio d.
dos pontoe para: 1 - Processo de invenção - Composições detergente
preparação de cristalizados fee.élicos, líquidas - requerente: Un:lever 1n1.V

hidratados de cianocobalamina da fórmula geral C - 63 - H - 88 - N - 14 O - 14 - PCO (R) - N (H 2 - O) - X - onde N 2 ou 4, - X = um
número entre - 4 - e 11 - e "R"
= um fenol, etc, etc. etc. - Fica retificado, também o total para: três
pontos reivindicados.
N.° 109.566 - privilegio de invenção - Aperfeiçoamentos em ou
relativos a transformador ou autotransformador estabilizador elétrico requerente para: Indelpa S. A., Industrial Elétrica Paulista.
N.° 114.393 - privilegio de invenção - Noivo fecho de atarraxar com
bloqueamento - requerente para:
Erich Golde.
N.° 116.148 - privilégio de invenção para: Painel de cofragem para a construção civil, sobretudo para
concreto e processo para o seu fabrico - requerente para: Dr. Alfred
M. S. Schudel.
N.° 118.042 - modelo • de utilidade para: Nova disposição construtiva
em telas de arame - requerente: Aramificio Irmãos Branchini Ltda.
Termos:
N.° 119.437 - privilégio de invenN . o 95
p4d
ri v ilégio e i nven- ção - Um suporte flexível de guarda. 48
cio - pare: Processo de preparação sol para carrinho, de crianças - retlé. cristalizados fenólicos hidratados de querente: Waldernar Cardador Rodricianocabelemina - requerente:
gues.

1

HISTÓRIA
DAS

INSTITUIÇÕES POUTICAS
DO BRASIL
DE

•ILIMILTON LE4L
Período Colonial
A Constituinte Imperial
A Constituição do Império

Primeiro Reinado
Período Regencial

Segundo Reinado
Período Republicano
PREÇO • CR$ 800,00
A VENDA
Na Guanabara

Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves. I'
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal
Em Brasília

Na*Sede do D. 1. N.
Touring Club do Érasil: 39 Pavimento da Estação Rodoviária

1
1

N.° 119.408 - privilégio de inven
ção - Processo e aparelhagem pari
conduzir reações químicas poi inc..'
de um sal fundido -- requerente:
Shell Internationale Re:earch Maatschappij N. V. - Total de pontos pa.
ra:, dezessete pontos. .
N.° 121.623 - privilégio de inven.
çào - Processo para a obtençáo de
álcali-alumínio-alquilas complenas requerente: Dr. Karl Ziegler .'e
retificada a última palavra para: o:e.
Total: sete pontos.
tinas
N.° 124.292 - privilégio de invenção - Processo e solução posa a
aplicação de revestimentos aderentes
sabre partes metálicas - requerente:
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
Vorm 1Vieister Lucius 8s Bruning Total pare: oito pontos reivindicados
N.° 124.437 - privilégio de invenção - Cilindro de prensagem *de
máquina de fundição a jato para mateliais sintéticos termoplásticos - requenrente: Arburg Peingeratefabrikt
OHG. Bebi Lls
N.° 107.883 - privilégio de invenção - Dispositivo retardador para armas de fogo de funcionamento automático - requerente: Fábrica D'Ar.
mi Pietro Beretta.
N.° 109.824 - privilégio do invenção - Truque de veículos ferroviários
- requerente: General Steel Industries, :tic.
N.° 122.263 - privilégio de Invenção - Aperfeiçoamentos em tubos fie.
eiveis e na fabricação dos mesmoe
para o nome do requerente: Tecalemit Limited.
N.° 125.495 - modelo de utilidalle
- Novo tipo de reservatório de "ar"
e água. para refrigeração de broca*
odontolégices de alta rotação - requerente: Durval Affonto.
N.° 119.845 - privilegio de inc
venção - Um produto de papel extensível e processo para sua produçáo - requerente: St. Regis Papei'
Company - Fica retificado todo o
pato que saiu com incorreções:
1 - Um processo para produzir
um papel kraft extensível no qual o
material kraft é primeiramente formado em uma tela ou lençol cond.
.nuo, úmido e uma parte da umidade
é removida do lençol continua, após
o que o lençol contínuo, Umido
crepeado, caracterizado pelo fato do
lençol contínuo úmido, crepeado ser,
subsequentemente, imprimido ou es.
tampado para produzir um desenho ou
configuração através uma superfície
do mesmo, configuração esta que consiste de uma multiplicidade de estrias
eu canaletes comprimidas, espaçadas.
que se estendem de um modo geral
transversalmente aos enrugamentos do
crepeamento no lençol após o que uma
porção substancial cro crepeamento fornecido ao lençol é estirado ou removido por tração e o lençol, ou tela, é,
finalmente, secado. - Total para:
orize pontos reivindicados.
Os pontos característicos acima
mencionados foram publicados com in.
correMs no Boletim do dia dezesseis
de novembro de 1964.
Rio 24-11-1964. Assinei e encerrei
32 laudas do expediente. Nilton Alvint
Xavier. Diretor do S. Documentação.
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MARCAS D EPOSITADAS,
n•nn•.••••••

PitblIcação feita de actordo com o art. 130 do Código da Propriedade Inc7ustrial. Da data da publicação começará a
eassag ra Fama gp diaa para o deferptento do pedido. Durante &se prazo pccierão apresentar, suas oposições ao Departamento
da Propriedade industrial aqueles que se julsarem, prejudicados com a concessão do registro requerido
Omar

• %moa as. 692.344 a 652.349, de
22-7-64
' Raulo Roberto de Medeiros •
Albuquerque
Minas Gerais

Térmo n.° 652.358, de 22-7-19(31
S.A. Moinho SantLsta Indústrias
Gerais
São Paul,

( Termos as. 652.363 e C)52.374, de
22-7-1964
A. Araujo
Bra -a ia

Térmos r.s . 652.365, 652.367 4
652.369, de 22-7-1961
Crediminas — Investimentos, Cséditull
e Financiamentos S.A.
Minas Gerais

PRORROGAÇÃO
Classes: 1 a 50
Insignia
Paraná
Classes: 1 a 50
Insígnia
Guanabara
Insígnia
Rio Grande . do Sol
desses: 1 a 50
. Insígnia -

•

Pernambuco
Classes: 1 a 50
Insígnia
São Paulo
Casses: 1 a 50
Insígnia

banes as. 652.350 a 652.355, de
22-7-64
Paulo Roberto de Medeiros.
Albuquerque
Minas Gerais

•

Classes: 1 a 50

Insignia
Paraná
.
Classes: 1 a 511
Insígnia

Guanabara
Insígnia

Rio Grande do Sul
Classes: I- a 50
Insígnia
Pernambuco
Classes: 1 a 50
Insígnia
São Paulo
Casses: 1 a 50
Insígnia
Termo n.° 652.356, de 22-74964
Marinho Pinto Indústria e
Comércio S.A.
Guanabara .

:CASI 'IAMBO PINTO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S. A.
'

Nome Comercial

652.357, de 22-7-1964
Casa Marinho Pinto Indústria e
Comércio S.A. -

nano n.,

Gpanabara

:74,2c20

Classe 46
Sabão remas

,ndústria

Indústria Brasileira

%dustria Brasileira
. Classe 22

fransportadora
TEFANI,
Minas Gerais

iichtra ' Brasileira
Classe 35
Couros e seus artefatos

Brasileira'

Classe 32

anuários, álbum' ia:imita
soa, cartazes. catálogos, Jornais =dó
aais e estrangeiros. Publicações hzioree•
revistas. Propaganda em rádio,
televisão. }ornais, programas radisdóak
zoa, peças teatrais a cine.matograticat
e revisas impressas
Almanaques

Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral.
anúncios impressos, ações, apólices hi
lhete, bilretes de sorteio, cheques, car
'iões comerciais e de visitas, duplicatas
debentures., envelopes, faturas, colhi
Térmo n.° 652.359. de 22-7-1964
nhas, letras de câmbio, notas fiscais,
3.A. Moinho Santista Indústrias
notars promissórias, papéis de corresGerais
pondência, passa g sns, publicidade e
propaganda em geral, recibos
São Paulo
Clarsc 8
Para distinguir: Aparelhos elétricos, instrumentos científicos, instrumentos e
aparelhos para fins tais: Craves, soque
tee, tomadas, fios, disjuntores, painéis,
dutos para barras coletoras chaves fusiveis, seguranças, retificadores de óxido de cobre, retificadores de Baleai°,
válvulas retifidadoras, válvulas e/etroClasse 22 .
nicas, eletrodutos, aparelhos d ilumina
Lã em meada, ou novelo para croché. ção residencial, industrial, externa e de
aeroportos, aparelhos de aquecimento,
Termo a* 652.360,. de 22-7-1964
aparelhos de controle eletronico, roles
S.A. Moinho Santista Indústrias reguladores
de tempo, aparelhos 1e
Gerais
aquecimento, aparelhos de controle eleSão Paula
trônico, ralés, reguladores de tempo
aparelhos de aquecimento por alta fre
quencia, vibrometros, vibrogratos, apaPRORROGAM,
relhos de fadiga, -equipamento de balanceamento, acessórios para * linha de
Lanifício Santisti
ra linha de transmissão, isoladores, rei
guiadores de voltagem, equiamentos teClasse 22
.
Pica em geral para tecelagem e para lefonieos de alta frequencia, voltómeuso comum e especialmente fabricação tros, amerometrps. wattómetros, !requenciometros, medidores de fator de
de fios de algodão e fios de 11
estenda, medidores de watt-hora, quaTermo ti.° 652.381, de 22-7-1964 dros de controle, chaves secas, chaves
Transportadora Stefani Ltda.
a óleo, ara-raios, fusíveis, chaves des.
agadoras, condensadores, transformadoMines Gerais
res, reguladores, equipamentos de prova, aparelhos de medição, fogões, fogareiros e fornos elétricos, estufas, Panelas e bules e!étricos, caraaras frigorificai e aparelhos de refrigeração, geladdras, sorveteiras elétricas, chuveiros,
aspiradores, enceradeiras, ferros elétricos de engomar e passar, batedeiras,
Classes: 33 e 50
liquidificdaores, máquinas para moer
Titulo de Estabelecimento
legumes e carne, refletores, torradores,
balanças, rádios, aparelhos de televi• Ternio n.° 652.362, de 22-7-1964
são, alto•!alantes, discos gravados e
Calçados Radica Ltda.
cmapainhas elétricas
Fios, em geral para ' tecelagem e para
uso comum, linhas de costura, para bor.
dar e para tricotagem (exceto
barbante)

__WD Meie?,
%-fe

PINTO

Áraincui

Classe 33
Investimentos em ' geral; Crédilta CO.
marciais e industriais; FinanciroseatOt
em geral e impressos em geral

Classe 50

Impressos para uso em:cheques, da.
pliCatas, envelopes, fatura' s, abais pio.'
missórias, papei de correspondência e
recibos, impressos em cartazes, placas,
tabuletas e veiculos, bilhetes impressos

Termo n.° 652.366, de 22-7-1964
Lojas Mapel S.A. — móveis e 411'
ralos Eletrodomésticos
Ceará

LOJAS MAPEL a. a.•
Moveis e A p arelhos Eletrodomésticos
Nome Comercial
Termo n.° 652.368, de 22-7-1964
Gustavo Silva S.A.
Comércio
Redresentações
.
Ceará

i

•

1

e.
Indústria

Brasileira

Classe 17
Para distinguir máquinas e instalaçãei
para escritórios • desenhos em geral:
Arquivos para correspondência. abati.
factaa para carimbos e' para Untas. abri-

dores de cartas. arquivos. +Apontada/es.
berços para mata-borrão. borrachas,
brochas, canetas para desenhos. cortadores de papel. colchetes. carirabadores.
cestos para papéis e correspondencia.

Termo n• 652.364, de* 22-7-1964
classificadores 'clipa coladores canetaa.
Crediminas
Investimentos. Créditos contpasos. cofres, canetas tinteiros, cae Financiamentos S.A.
netas esferográ firas desenhadores, dataMinas Ger.i.s
dores com minas descansos para lápis
e canetas esourdros espáruiss furado.
CREDIMINAS - Investimentos, red, fusins fichários fitas Dar? MÁQUInas de rrerever, fichas para rui
s v*.
Crettitos e Financiamentos S. A. rniouinas
para escrever eRIC .,:fpf e gomar, fitas gomadas.
grampeadores. grampos e ga,chca rara
orne Cornuda
graniPear, goma a-ábica. gornadares,
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escritórios; gis. godets, instrumentos de
escrever e de desenhos. lápis lapiseiras.
=olhadores, mata-borras& máquinas e
apetrechas para apontar lápis. mapa.
lace& metros para escritórios e para
desenhos, papei carbono, perfuradores.
pastas para escritórios, com techos de
metal, „pastas para escntorto& com fechos de metal. porta-tinteiros. perta
.1ápis, porta-canetas, porta-carimbos.
porta-cartas. porta-blocos, penas. preis
Ias, pincéis. prendedores de papéis, percevejo'. réguas. ateneu, separadores
para arquivos, 'Jactes, tintis para es
crever. tiralinlia, tintas para carimbos
tintas para duplicadores. titicas para iza.
pressão. Untas para desenhos. aparelhos
para tirar cópias, pasteis de tintas para
escrever e desenhos, máquinas de est•
dereçar, máquinas registadora,
Termo n.° 652.370, de 22-7-1964
Indústria Metalúrgica Castro Alies
S.A. — INCA
Ceará

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
ças (fraldas, cueiros, etc.): , roupas de
cama e mesa, inclusive cobertores, toaira de
de uso pessoal, panos de prato e
análogos: .móveis de metal, vidro ou

Laticínios Tanlar Limitada
Rio Grande-do Sul

Tinia
Indústria Brasileira

e
Classe 41
•
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
Termo n.° 652.372, de 22-7-1964
Indústria e Comércio de Bebidas Ouro açúcar. alimentos para animais, amido
aniendit.s. ameixas amendoim: araruta
Limitada
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite, azei.
Espirito Santo
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas baunilha
café cai pó e em grão, camarão canela

tantas, refrescos, refrigerantes, soda
suco de frutas, sifões e xaropes
'Termo a.' 652.373, de 22-7-1964

Promoções de Vendas Categorizadas
Limitada
Goiás
Casso
Motores elétricos, bombas centrifug.,s,
rotativas, de deslocamentos e a ai.a.aq
para todos os fins. Bombas cit. geral

PROMO VENDAS

Termo n.° 652.371, de 12-7-1964
Lojas Mapel S.A. — Móveis e
Apa-élhos Eletrodoméstico.

Impressos de todas as formas e dize-

Classe 50

res, tipos e tamanhos, a aire& ou não.
falhas soltas, blocos ou cadernos, com
ou sim desenho, exclusive publicações.
gravuras e analogos

Termo n. o 652.375, de 22-7-1964
Indústria. Comércio e Representações
Irmãos Cunha Ltda .
Ceará

C2assels. —6-8-9-14 --15-17--21--25--28--30--34
—35 — 36 -- 37 --- 40 — 46 -48 e 50

Rio de lancil o

!

242~1.tante
A,cadie Eras.

'Classe 41

aletria, alho, espargi"'
nçía-ar ,alimentos paar animais. arrido4
„xué n 'oas. ameixas, amendoim a ra
,ertoz. atum, aveia. avelãs, -azeite, ardi
toais. banha. bacalhau, batatas. balas,
riscoitos. bombons. bolachas. baunilha,
ca te em pó e em grão, camarão, canela.
_ar pau e em ció. catau. carnes rtric
caramelos,- chocolates, confeito.. crava,
cereais, cominho creme de leite. cremei
alimenticios croquetes. COMPOtás. cana
pica coalhada, castanha, cebola. cand1.4
Juntos para alimentos, colora ater.
houriços. dendê. doces, doces de frisa
tas P zpiaatre. essências- alimentares. ema

pau e em pó. cacau, carnes. chã.
caramelos, chocolates. confeitos, cravo
cereais, cominho crem ede leite. cremes Dada& ervilhas. numas. extrato de tos
farinhas alimentiCias. lavas, fie
alimentícios, - croquetes. compotas. can mate, flocos,
farelo. fettnentoa. fe11601,
gica, coalhadas castanha, cebola, condi cuias.
figos, frios, trutas secas naturais e crias
meato:: para alimentos, colai-antes. talizadas: incose, goma de
mascm. gota
chouriços. dendê, doces, doces de Ira duas, granulos, grão de bico, gelatina,
taa, espinafre, essências alimentares, em. guiabada. geléias, herva doce. herva
padas, ervilhas. enmioval. extrato de to Mate, hortaliças, lagostas, lingual, leite
mate, %linhas alimentícias, Mima fé condensado, leite em' pó, legumes eali
Mas. flocos, tares,. termentos,
conserva, lentilhas, linguiça, lauto, masa
figos, trios, trutas secas, naturais 4 cri& sai alimenticias, mariscos, manteigas
talizadas; g/Mose, goma de mascar, gor. margarina, marmelada, macarrão, mao
duras, granulas. ' grão de bico, gelatina sa de tomate, mel e melado, mate, mas+
goiabada, geléias. hervi 'doce, herva sai para mingaus, molhos, motuscoas
mate, hortaliças, lagostas, Lingua& leite, mostarda, mortadela, nós moscada, aos
condensado, leite em pó, legumea em zes; óleos comestiveia, ostras, ovais
plaos, prlinés, pimenta, Pás Pari
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga. pudim, piddes, peixes, presuntos, pia
margarina, marmelada, macarrão. usas- tês. petit-pois. pstilhas, pizzas. pudim"
o de tomate, mel e melado, mate, mas- quelleis.'" rações . balanceadas Para sais
sas para mingaus, molhas, moluscos. rara. requeijões, sal, saga, urdida*.
mostarda, mortadela, nós moscada. no- ssudniches, salsichas, salame& amem mas
ses; óleos comestíveis, ostras, ovas; laradas, sorvete& sucos de 'tomates, da
pites, paios. praline& pimenta, pós para frutas: torradas, tapioca, tâmara& Saillsk.
tremi-toa tortas, tortas pata sahs
pudins. picklea peixe'. presunto'. ah- rim,
meato de animais e aves. tonem
tia petit-pots. - pastilhas. pizzas. Pudim:
toucinho e vinagre
queijos. rações balanceadas para animais, requeijões, sai, sagu, sardinhas.
Termo n.° 652.382, de 22-7-64
sandatchea. salsichas. =lamas, sopas en- Amora. S. A. Comercial. importado..
latadas, sorvete!, sucos de tomates e de
e Exportadora
frutas; torrada& tapioca. amaras, talha
São Paulo
alirim, tremoços, tortas, tortas para
mento de animais e aves, torrões.
CID

Clame 43
Aguas minerais, águas gasosas artificiais, bebidas espumantes uai álcool.
guaraná, gasosa essências para retrige.

Ceará

Termo n.o 652.378, de 22-7-1964 j Vrino . n. 0 652.381 de 2e2-7-1964 .
Comércio, Industriar, Importadora de
Organizações Bandeirante Ltda..

madeira, estofadas ou não; colchões.
travesseiros e acolchoados para móveis;
velas, fósforos. sabão comum, detergentes; amido, anil e preparações para a
lavanderia; artigos e preparações para
conserv e polir; perfumaria, cosméticos.
dentifrícios, sabonetes e preparados
para cabelo; art. gos de toucador e escovas para edstes, unhas, cabelo e
roupa,i impressos em geral
'

Indústria Brasileira

Novern:)ro de 1954

Termo .n.° 652.379, de 22-7-1964

Protur Propaganda e Turismo Ltda.
Guanabara

Máquinas e suas partes integrantes, ins
Indú3tria Brasileira
trumentos de recisão, instrumentos
tificos. aarelhos de uso comum. iastru21
mentos e aparelhos didáticos; rniald?s de Vek tilos c suasClasse
partes itnegrantes, no
Oda espécie; acess6;ias de aParrlha, taulani,.ute filtros para purificar e limelétricos (inclusive válvulas, lamaadris.1
tomadas, fios, soquetes, etc.) aparclhos par o OICO, contido no cárter do veiculo
fotográficos radiofônicos, cinzmaiográTêrmo n.° 652.376. de 22-7-1964
ficos, máquinas falantes, etc.. discos
Pa -k Sy :feri Aktiebolag
Classes: 8, 13, 36, 40 e 48
gravados e filmes reve:ados; intruin alSueca
Titulo
tos musicais e suas partes integrantes;
• Têrrno n. 9 652 .380, de 22-7-196*
vidro, cristal e seus artefatos de cerâProtur P. opaganda e Turismo Ltda.
mica (porcelana, faiança, louça v'draGuanabara
dra e outros) para uso casc:ro, adarnu
fins artísticos e industriais, instalaçõrs
Classe 50
sanitárias. artigosc, máquinas e Inata'ações para escritórios e desenho, vei Cartões de e »racionamento para serem
usados eni veiculo
calos e suas partes integrantes; gravuras, imagens, estátuas, estatuetas, 1:sta:riTermo a° 652.377. de 22-7-1964
pas, manequins, analogos; quaisquer
Banco de Pernambuco S.A.
obras de pintura e esculturas; artefatos
• Pernambuco
0\°
e produtos acabados de origém animal
vegetal ou m:neral; arte ratosi de substancias quItnics; guarda-chuvas, bengaoc011
las e suas partes integrantes, tapetes.
cortinas e panos para assoalho& e paredes; limpkos e encerados. Inclusive para
• '121'
Instalações hospitalares; cou ros e peles
preparados ou não: artefatos de couros
e peles; artigos de 'vestuário, de tôda
Clames: 32 33
CIasser & 13, 36, 40 e '48
sorte, Inclusive de isoarte e para criaisTitulo
Titule

Feira de Industria
da Guanabara

ARKI

Um Bom Serviço
A Seu Serviço

Classes: 1 —a 50
Insígnia
Termos as. 652.383 e 652.384, de
22-7-64
Amorim S. A. Comercial, Importadora

e Exportadora
São Paulo

INDUSTRIA BRASILEIRA' .
• Classe I
Aço em %moo aço preparado. aço

doce sçc para finas aço hm4ido aço
sarciaimente traharhaffo ao cibo aço
refinado, bronze, bronze em bruto e*
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parcialmente trabalhado, bronze de carnes, chá, caramelos, chocolate; coa.
manganês, bronze em pó, brome em Leitos, cravq, cereais, creme de leite,
barra, em fio, chumbo mi bruto ou cremes alimentícios, compotas, cangica,
parcialmente preparado. directo me- coalhadas, castanhas, cebola, condimentálico, cobalto, bruto ou parcialmente tos para alimentos, colmates, couriços,
trabalhado, 'couraça; estanho bruto ou dendê. doces, doces de frutas, espinafre,
•parcialaaeate trabalhado, jarro em bruto essências alimentares, empadas, ervilhas,
kuto ou parcialmente trabalhado, ferro enxovas, extrato de tomate, farinhas aliem bana, ferro manganês. ferro velho, mentícia; Sevas, fécula, flocos, fareguia em bruto ou parcialmente taba- lo, fermentos, feijão, figos, frios, frutas
liado, gusa temperado, gusa maleável. sêcas e naturais, cristalizadas, Oleosa
Latiam de metal, lata em &liba. latão goma de mascar, lagosta, gorduras, graem falha, lago me chapas, latão em nulo*, erva doce, erva mate, hortaliverga/haes, liga metálica, limalha* ças, Lingua; leite condensado e em pó,
magnésio, mangaaès, metais ato traba- legumes em conserva, lentilhas, linguilhados ou parcialmente trabalhado, me- ça, lourq, massas alimentícia; marisca,
tais em mama, metais estampados, manteiga, margarina, marmelada, mametais para solda, aiquel, ouro, zinco carrão, massa de tomate, mel, melado,
corrugado e Moco Uso em %lhas mate, massas para mingaus, molhos, moluscos, mostarda, mortadela, noz-mosca.
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos para fins da, nozes, paios, édeos comestível; osúteis, instrumentos dentifIcos e adiara- tras, ovas, paca, pralinés, pimenta, pós
lisos didaticos, aarelhos elétricos em ge- para pudim, picles, peixes, presuntos,
ral atemórios de aarelhos elétricos, apa- patês e petit-pois, pastilhas, 'pizzas, purelhos de alta tensão, anemómetros, an- dins, queijos, rações balanceadas para
tenas, alto falantes, acumuladores, m- animais, requeijões, sal, saga sardinhas,
piraores, aquecedores, abatjoura, bules sanduiches, salsichas, balames, sopas enelétricas, bobinas, baldias frigorifica, latadas, sorvetes, suco de tomate e de
binóculos, barômetros, balanças, bate- frutas, torradas, tapioca, Minaras, taUras para líquidos e massas, cafeteiras, lharim, tremoços, tortas, tortas para alielétricas, chaves automáticas, chuveiros mento de animais e aves, torrões, tora
•
dobo& e vinagre
elétricos, compassos, camaras frigorifd
ads, Mimaras frigorificas, caruma- eineTirano nd 652.387, de 22-7-64
matogricas,
ld campainhas 'elétrica; chasImpota go e C,ornécio de
sis, chaves para antenas, chaves' de Agro-Vede
Produtos Agricolas Ltda.
alada:mag, diais, enceradeiras, esteriliza• Guanabara
dores, esquadros de agrimensor, fios,
terras, fica de eletricidade, de ferro elétrico para engomar e pasme; fferro elétrico para solda, máquinas fotográficas.
e cinematográficas, fogões e falsos elétricos. formas elétrica; filmes revela.
dos, geladeiras, interruptores, liquidaiIndústria brasileira
cadores, lustres, maçaricos, ainômettos,
aredidores de roscas, medidores de inClasse 45
tervalos, microfone; mostradores, monas- Sementes e mudas para agricultura, hormetros, miras de qualquer graduação. ticultura e floricultura. Flores naturais
uiveis d'água para caldeiras. aveia de
ferro, óculos, ilhas secas elétricas, para- . Urino a.° 652.388, de 22-7-64
raio; prumos, plaga, pantometros, rá- Casa de Aves e Ovos &linda Leda.
Guanabara
dios. resistências, regadores elétricos automáticos, registros para canais e de
Comportas, registais para vapor, réguas
de aso, relays, reatores, reatores para
km fluorescentes, receptores, aparelhai
de soldar, sorveteiras, soqueis; transmissores, tornadas, transformadores, toe1c1ú5trift Brasileira
achas de compressão, televisores, terina
ais, acústicos, termômetros., telescópio;
tocadores de cereais, volita:atros, vale
Clame 19 •
valas de redução e ventiladores
Aves e ovos
Termo a.* 652.385, * 22-7-64
%mo n.° 652.390, de .2-744
Café Serra Negra Ltda. •
Confete:Tile S. A.
São Paulo
Guanabara

cacrecola, calçados, chapéus, cintos,
cintara combinações. corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, calGa, camisas, camisola., camisetas
~CU, ceroulas, colarinhos cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, @charpa, faataldas, farda, para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas gorro; jogos de !ingeria. laqueias, laqués.
luvas, ligas, lenços, maiôs, meias
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas, penhoar, pulover, pelarias
peavas, pouches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quarsonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho sandáiias
suciares, shorts, sungas, tolas, ou alacks,
tater, toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
"ármo na 652.389, de 22-7-64
• Luigi Francavilla
Rio de janeiro

o

,M1-LEVA

Banda

Classe 41
Para distinguir alcachofras, aletria, alim,
aspargos, açucar, alimentos para animais, amido, amendoim, ameixas,
doas. araruta, 'arroz, atum, aveia, ave116; azeite, azeitonas, bulha, bacalhau,
batatas, balas, biscoito*, bombons, bolachas, baunilha, café ui lia e ama Sr"
annarlIn, canela em pau e ma pê, mamã

Têrmo n.° 652.402, de 22-7-64
Indústria de Relógios dt
Iurebra
. Brasil Ltda.
São Paulo

CALENDAR
• INDUSTRIA ITRASILIIRA

Classe 8
Para distinguir: Abajotsr, acumuladores,
acetinõmetros, amortecedores de rádio
e freqüência. anediar:atros, aparelhoi
de televisão, apsrelhos de ar condidonado, aparelhos, para iluminação, Inclusive os considerados acessórios de veíClasse -32
culos, aparelhos para anúncios macio
Um periódico
nicos, aparelhos aquecedores e meda
dcres, aparelhos cromograficos, apare• Termo 21. 9 652.391, de 22-7-64
ra.
Calçados jubileu S. A. — Indústria e lios de barbear elétricos, aparelhos
gistradores e medidores de distanciai,
Comércio
aparelhos para purificar águas, apareRio Grande do Sul
lhos de sinais lampejantes, aparelhos
reguladores de gás, aparelhos de galo
vanoplastia, aparelha didáticos, aparem
lhos cinematográficos, aparelhos auto
máticos para acender e regular
aparelho para separar café, aparelglt
para aquecer edifícios, aparelhos parti
Classe 36
experimentar drenos, aparelhos pare
- Calçados
destruir insetos, aparelhos de óirz
aparelhos pulverizadores, -aparelhos
Têrmo nd 652.392, de 22-7-64
Trivellato S. A. Engenharia, Indústria aquecimento de água, aparelhos gera(
dores eletro-quimicos, aparelhos parae Comércio
recepção e reprodução de sons e sato
•
São Paulo
ias. aparelho- automáticos elétricas dr
passar. aparelos para espremer Editai
e -legumes, aparelhos de alta Muda
~i •
aardelhos de eioteçao contra .aciden
de operários. aparelhos afiadores
Classe 50
ferramentas. aparelhos distribuidora
Sinai de propaganda
sabão ,e de desinfetantes para instala,
ções sanitárias, aparelhos esterilizado,
Tênnos as. 652.393 a 652.400, de res. aparelhos gazeificadores, aparelha
22-7-64
asra análises, aparelhos oco:amadores
Trivellato S. A. Engenharia. Indústria aparelhos
oasteurizadores, aparelhos ro
e Comércio
gu*.adores estabilizadores da presidi(
São Pada
e do /luxa ce gases e liquides, aparo
dos para salvamento e para ainedisn
cio, aparelha para escamprietas,
relhos para limpar vidros, apara:
IND. BRASILEIRA
para' combater !amigas e outras pra
gas, aparelhos automáticos acionador
pela introdução de moedas, aparelho/
-a
Classe
espargidorea. opa relhos e instrumento*
marca genérica, para distinguir e de cálculo, aparelhos para observações
totalidade dos artigos da classe sisudas. aparelhos terraostatoa atito
Classe 7
adueiros, aspiradores de p6, acalora
=arca genérica, para distinguir tios, acendedores elétricos, alto falara
a totalidade doe artigos da classe
tes, aplicadores elétricos, antenas,,
Classe 11
terias de acumuladores, baterias, balam
marca genérica, para distinguir a çaa comuna e elétricas, barómetros, ba
totalidade do; artigos da classe :séculos, bitolas, bobinas, bobinas
Classe 21
•
tricas (exceto para fins curativos);
Corno marca genérica, para distinguir a botões% de campainhas elétricas, bomba
classe medidoras, bússolas, baterias elétricaa
totalidade dos artigos
Chies 39
bules elétricos, buzinas, buzinas para
Pneus e dramas para veicula
bicicletas, caixa de descarga, dimana
•
Classe 31
frigorificas e fotográficas, chassis
Lonas de freios, gacheta, anéis de ve- rádios, -chaves elétricas, chaves, carm
IncittetÂ Brasileira
dação, bujões, carburador, bugies de peanhas, cinematógrafo; cronómetros,
Classe 36
cabeçote, bujões de cariar, bujões de cronógrafca, comhustores de gás, cid&
Para distinguir: Artizos de vestuários diferencial, canaletas, correias de trans- metros, cristais de rádio, condensado.
e roupa& lanas em geral: Agam/hos, missão, mangueiras, tampões, tubulações rea comutadores, cortadeiras para foto..
aventais, alparcatas, anáguas, blusas, para vedação; vedadores, arruelas, bu- grafias, chaves de alavancas, chaveri
botas, botinas, blusões boinas baba- chas, canaletes, correias de filtro, cor- automáticas, capacitores de bloqueio,
domem baía, capacetes, cartolas, cara dões de porta-malas e das partes dos capacitares eletroliticos, calibrador"
emacio, coletes, capas. eludes, automóveis, arreias de ventilador, fel- comervadeiraa para peixes e saras

gro -Verde

indústria Braaileira

dos vidros e das portas, das rodas
lonas os patins, dos freios, mangueiraa
mangueiras dos relos, do eixo trucida
do cárter, do radiador e do filtro de ar
Classe 6
Caro marca genérica, para distinguir a
Como marca genérica, para distinguir s
totalidade
dos artigos da clame
•
Casse 5 .
tro

4
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enceradeiras elétricas, escalas para rádios. estufa" engenho de assar carnes,
enconilodes -de cabelo elétrico, empes
~atro" esticadores de luvas, espelhos
de plástico para eletricidade, esterilizadores. extintores de incêndio, ferros elétrico& de; passar e engomar, ferro de
acidar elétrico, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para 6leta, filmes falados, fogões, fogareiros elétricos. fusiveia, filmes revelados, faróis como acessórios de valculos para sinalização e
para iluminaçáo em geral, fôrmas elétricas; fervedores, frigorificos, fotómetros. fios elétricos. filtros de interferência, fonógrafos, garrafas térmicas, gasihnetros geladeiras, globos para tampadas. globos para lanternas, globos
terrestres para ensino, gravadores de
sons holofotes, hidrômetros, incubadoras, indicadores de vácuo, instrumentos
de alarme, interruptores. isoladores, tampadas fIsh. lamparinas. lacteanetros, lentes liquidificadores, lanternas mágicas,
lanternas de pilhas, limpadores de parabrlsas, luzes trezeiras para velcubs,
luaetas, maçaricos de soldar, caldear e
gen" medidores, medidores elétricos,
cortar, magnetos. marcadores de passamicroscópios. misturadeira" máquinas
falantes mostradores para rádios, microfones, máscaras contra gases; micrómetros, niveis. óculos, objetivas icor'
gráfica" Pilhas elétricas, podõenetros,
pluvitanetsus, pinos e sanadas, panela
de pressáo. sécas elétricas para
transistores, pistolas' da, pintura. phigs,
painéis de carros, quadros distribuidores, pick.ups. para-raios, propulsores,
queimadores de óleo, quadrantes e 'sextantes para Observações astronómica,
refrigeradores, rádios transistorizados,
refletores reostatos. 'relógios de ponto.
de pulso. de bolso, de parede, despertadores, contadores e medidores de quantidade e volume, radiadores, rádios, retentores de graxa e óleo, receptores.
regadores automático-is registros para
vapor. gás, água e outros líquidos guando não considerados partes de máquinas,
reatares para luz fluorescentes. refrigeraça° doméstica e industrial, registradores, resistências elétrica*, reles, sorveteiras, sorveteiras' elétricas caseiras,
loquete" sinaleiros, sereias de aliume,
soldadores elétricos, toca-discos, tomadas e interruptores elétricos, torneiras,
tubos acústicos termômetrosobservação meteorológica. talescZas, tacó• metros, televisa°, taxímetro, torradores
de cereais, trenas, transformadores, te• lekmes, ai:Madeira" telégrafos, tripés
para fotografias, válvulas para rádios,
válvulas de descarga, válvulas de se,
dação, vacuesmetros, válvulas Mirins
de vácuo, ventiladores
,

nono n.° 652.401, de 22-744
Proc-Tic &tamparia de Plásticos Ltda.
São Paulo

"PR AC -T IC"
IND. BRASILEIRA
.Claase 28
rara distinguir: Artefatos de material
Mítico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimen•
hos confeccionados de substándas animais e vegetais: Argola" açucareiros.
armações para óculos, bules, bandejas.
bases para tele 4ones, baldes, bacias, boleai, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coa, asneou, ca.

Seres, conchas, matas para pie, ei gti-

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)
Ilhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para veia"
caixas para guarda de objetos :rtuchoa, coadores para chã, descanso para
pratos, copos e copinhoa de pias-oco
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes tor.
minhas de plástico para sorvetes, disc
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos4 •spumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, eszoadores de.
pratos, funis, (e Imas para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de luaterial plástico para ctensilios e (»jatos
guarniçõea para bolsas. garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
orinóia, pendedores de roupas, puxado'
rei para móveis, pires, prat53: palitairoa, pás de costa/ia, pedras pomes, artigos, protetoes para documentos, • puxadores de 'água para uso doméstico
porta-copos, porta-fiqueis, porta-nota"
porta-documentos, placas, rebites, Todinhas, recipientes, suportes importes para
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material piastico, saco/as, sacos, saquinhos. vasilhames para sfondicionamento, vasos,
caras, colas a frio e colas aso incicidas
em outras classes, para borracha, para
costumes, para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivo& para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejo^
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para fadar .
tria geral de plásticos •
Térreo n.s 652.403, de 224-64
Inrakan — Indústria de Relógios do
+ Brasil Ltda.
•
São Paulo

aparelhos de moteçao contra acidentes
de operários, aparelhos &fiadora& de
ferramentas, aparelhos distribuidores de
Nilo e de desinfetantes para instalações sanitárias, aparelhos esterilizado.
res, aparelhos gazeificadores, aparelsos
para análises, aparelhos ozonizadores,
aparelhos nasteuriza5ores, aparelhos Teguladores e. estabitaadores da pressio
e do fluxo de gases e liguidos. aparelhos para salvamento e para sinaliza;to, aparelhos para escampristas, soarelhos oare limpar vidros, aparelhos
para combater formigas e outras pragas. aparelhos automáticos acionados
pela introduçao de moedas, aparelhos
espargidores, aparelhos e instrumentos
de cálculo, aparelhos para observações
sismicas. aparelhos termostatos, mitonõmetros, aspiradores de pó, aerômetros, acendedores elétricos, alto falantes, aplicadores elétricos, antenas, baterias de acumuladores, baterias, balanças comuns e elétricas, barômetros, binóculos, bitolas, bobinas, bobinas elétricas (exceto, para • fins curativos):
botões de campainhas elétricas, bombas
medidoras, bússolas, baterias elétricas,
bules elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa de descarga, cintaras
frigorificas e fotográficas, chassis de
rádios, chaves elétricas, chaves, campainhas, dnernatógrafos, cronômetros,
cronógrafos, combustorm de gás, afile:metros, cristais de rádio, condensadores, comutadores, cortadeiras para fotografias, chaves de alavancas, chaves
automáticas. capacitores de bloqueio,
capacitares eletrolíticos, calibradores,
conservaddras para peixes e carnes,
enceradeira, elétricas, escalas paia rádios, estufas, engenho de ashar carnes,
enconilodes de cabelo elétrico. empes
reancuos, esticadores de luvas, espelhos
de plástico para eletricidade, esterilizadores, extintores de incêndio, ferros elétricos de passar e engomar, ferro de
soldar elétrico, filtros e 'aparelhos filtrantes, filtros para óleos, filmes falados, fogões, fogareiros elétricos. inalam, filmes revelados, faróis como acessórios de veiados para sinalizaçáo e
para iluminação em gera/, fôrmas elétricas, •ervedores, frigorificos. fotómetros. fios elétricos, filtros de interferência. fonógrafos, garrafas térmicas, gasómetros, geladeiras, globos para lam•
andas, globos para lanternas, globos
terrestres para ensino, gravadores de
sons, holofotes, hidrômetsos, incubado
INDUSTRIA DRASILIIRA
res, indicadores de vácuo, instrumentos
de alarme. interruptores. Isoladores, Iam
padas flsh, lamparinas, lactômetro" lenClasse 8
tes, liquidificadores; lanternas mágicas
Para distinguir: Abajour, acumuladores, lanternas de pilhas, limpadores de paacetimametros, amortecedores da rádio rabrisas, luzes trezeiras para veículos
e freqüência, anemómetros, aparelhos lunetas, maçaricos de soldar, caldear e
de televisão, aparelhos de ar condicio- cortai, magnetos, marcadores de passanado, aparelhos para iluminação, inclu- gens, medidores, medidores elétricos.
sive os considerados acessórios de veí- microscópios. misturadeiras, máquinas
culos, aparelhos para anúncios meai- falantes, mostradores para sachos. miMan aparelhos aquecedores e medi- crofones, máscaras contra gases: micródores, aparelhos cromográficos. apare- metros Adveis, óculos, objetivas for,lhos de barbear elétricos, aparelhos re- gráficas, pilhas elétricas, podemietros.
gistradores e medidores de distancias. pluviômetros. pino e tomadas panela
aparelhos para purificar águas, apare- de pressao, pilhas skas elétrcas para
lhos de sinais lampejantes, aparelhos transistores. pistolas de pintura aluga,
reguladores de gás, aparelhos de gal- painéis de carros, quadros diatribuirlovanoplastia, aparelhos didáticos, apare- reis pick-ups, para-raios, propulsores,
lhos cinematográficos, aparelhos auto-- queimadores de óleo, quadrantes e sexsal:ticos para Jcender e regular gás, tantes para observações astronómica,
aparelho para separar café, aparelhos refrigeradores, rádios transistorizados,
para aquecer edifícios, aparelhos para refletores reostatos, relógios de ponto,
experimentar drenai, aparelhos para de pulso, de bolso, de parede, despertadestruir insetos, a pa relhos de ótica. dores, contadores e medidores de quanaparelhos pulverizadores, aparelhos para tidade e volume, radiadores, rádios. raaquecimento de água, aparelhos gera- se:gorei de graxa - e óleo, receptores,
dores eletro-gulmicos, aparelho, para regadores automáticos, registros para
recepção e reprodução de sons e uni- vapor, gás, água e outros liquidos quando:, aparelhas automáticos elétricos de do não considerados partes de máquinas,
parus. aparelhos para espremer /meie reatoreg• para luz fluorescente" refrigee New" asmedises de aba mede. i tegão doutas. s industrial, argistra-
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oures, resistências elétricas, reles, sorvoeiras. sorveteiras elétricas caseiro"
soquetes; sinaleiros, sereias de alarma
soldadores elétricos, toca-discos, toma:
das e interruptores elétricos, torneiras,
tubos acústicos termômetros para observação Meteorológica, telescópios, sacametros, televisas), taximetro, torradoree
'de cereais. trenas, transformadores, telefones, tostadeiras, telégrafos, tripés
para fotografias, válvulas para rádios,
válvulas de descarga, válvulas de te.
duçao, vacuOmetros, válvulas elétricaa
de vácuo, ventiladores
Umas n.° 652.404, de 22-7-64
Laboratórios Lepetit S. A.
São Paulo

`PRORROGACM:

BLANCOTAN
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe I
Um produto, químico auxiliar para
indústria tendi

s

Urano a.* 652.405, de 22-744
Laboratório Sanitas S. A.

Silo Paulo

409'

Classe 3
Um produto antibiótico anediar:41w 1
usado no tratamento das infecções Nad
silveis a estreptomicina a • neofidna
• Têrmo n.• 652.406, de 22-7-64
Laboratório Sanitas S. A.
•
Silo Paulo

Industria

Brasileira

Classe 3
Um produto antibiótico antidarrélco
usado no tratamento das infecções ma
doeis a estreptomicina e a necenicisis
4
Térmos ns. 652.408 e 652.409. de
22-7-1964
O Bebé Roupas Ltda.
Guanabara

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e' roupas feitas em geral: Agasalhei,
aventais, alparcatas, anáguas, blusa%
botas, botinas. blusões, boinas, babo:
douros, bonés, capacetes, cartolas. caras
pacas, casação, coletes, capas, chalead
cacbecols, calçados, chapéus, cintosq
cintas, combinações, carpinhos,
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e material abrasivo empregado na lim- sagens, aparelhos de pressão arterial, lixívia. II de aço, pomadas para calpeza de metais e objetos. sabões em aparelhos de diatermia, aparelhos de çados. palha de aç& preparados para
geral. sabões km pó. em flocos, sarona- raios ultra-violeta, aparelhos de raio X. polir e limpar madeiras, vidros. ~ala
ceos. velas e • velas a base de
aparelhos de infra-vermelho, aparelhos e objetos, panos para polir-e para lia.
estearina
de surdez, assentos para enfermos, ata-- peza, panos de esmeril e material abraduras; bisturis, cadeiras para clinica sivo empregado na limpeza de metais e
Classe 1
Absorventes, acetona, ácidos, acetatos. médica, cambraia hidró rilst. canulas. ca . objetos, sabões em geral e saponactos,
agentes químicos para o tratamento e nulas. cataplasmas de feltro, catgut, cá- veias e velas a base de esteadas,
loração de fibras, tecidos, couros e ce- ia laminada. céra para incrustações e sabões em pó, m flocos, esponjas de
Limpeza
lulose; água raz, álcool, albumina, ani- articulações. cêra colante. cintas para
linas, alumen, alvaiade, alVejantes in- fins clinicas, cintas umbelicais, colhe
de 22-7-1964
Têm° ,C)
dustriais, alumínio em pó amoniaco, res cortantes. compressas de tecidos
Banco de Crédito Comercial S.A.
anti-incrustantes, anti-oxidantes, anil- costotomoà. cnretas; dentes artificiais
Ceará
' oxidantes, anti-corrosivos, anti-detonan- dentaduras. depressores, dilatadores, dia•
tes. azotatos, água acidulada para chas, drenas. duchas vaginais; 'elevadoacumuladores, água oxigenada para. res. espartilhas. espéculos vaginais, esfins industriais, amônia; banhos para ponjas clinicas, estufas, espátulas, e*
galvanização, benzina, benzol, betuars. capelo* escopros extratores. escavado.
Wcarbonatos de sódio, de potássio; cal 'res; lios de linho para feridas, facas,
virgem, carvões, carbonatos, cataliza- ganchos para músculos celafeimetros.
Tirmo n.° 652.407. de 22-7-64
do-ea, celulose, chapas fotográficas, gazes, godivas. goivas, gesso, grampos
O Bebê Roupas Ltda.
n
composições extintores de incêndio, clo- para saturas. guta-percha; histeróme.
Classes: I a 50
Guanabara
ro, corrosivos, cromatos. corantes, =o- troa; irrigadores, Instrumentos cirúrpiTitulo
scitas; descorantes, desincrustantes, dis- cos para operações; ligadurai de c*. —
Têrmo a.° 652.419, de 2244964
solventes; emulsões fotográficas, enxo- nhamo, liquidas e pós pari limpeza e
ire. éter, esmaltes estereatos; fenol, fil- polimento ara fins odontológicos. lixa. Scimarques Representações e Comércio
Limitada
mes sensibilizados para fotografias, 41- luvas e dedeiras de borracIta. limas paPernambuco
xadores, formal, fosfatas industriais, fós- ra ossos, lancetas; massas plásticas para
foros industriais fluo.-etos; galvanizado- fins odontológicos. mascaras para , anesClasse 36
res, gelatina para fotografias e pintura, tesia. mesas de operações, mesas para Somarques Representações
Titulo
giz, glicerina; hidratas, hidrosulfitos: curativos, martelos artificiais; perfuraTêrmo a.° 652.410, de 2-f-f-1964
impermeabilizantes, ioduretos; lacas; dores, pés e braços artificiais, placas
e Comércio Ltda.
. Dali Couture Modas
massas para pintura, magnésio, mar- para obturações de canais. porcelana*
Guanabara
curio; nitratos, neutralizadores, nitroce- protetores para seios, pincéis para gu•
Nome Comercial
lulose; óxidos, oxidantes, óleos para gansa, pinças anatómica* protetorea;
pintura,. óleo de linhaça; produto,' qui- rolos cirúrgicos de là de pau. ruge
Tèrmo n.° 652.420, de 22-7-1964
micos para impressão, potassa indus- rodss para desgaste dentário, retardoAdonis Cardoso Chaves
trial, papéis emulsionáveis para a fo- pio bugia, ruginas; saladeiras. sandaGuanabara
tografia, papéis de turnesol, papéis he- saca, séda e crina para sentaras, sacos
Indústria drasileira
liográficos e heliocopistas, películas para gelo e bolsas para água quente.
Este Livro é Seu •
sensíveis, papéis para fotografia e aná- sondas, seringas para lavagens e injeCiasse 36
lises de laboratório. pigmentos, potassa, ções. serras, serrai para raquiotomis
Para distinguir: Artigos de vestuários pós metálicos para 'a composiçdo de tampões higiênicos preservativos, tira
Por VintiiQuatrO Horas
e roupas feitas em geral: Agasalhos, tintas, preparações para fotografias, leite, termômetros, tesouras. treinam
Naes.. aventais, alparcata. anáguas, blusa.. p rodutos pará niquelar, p:atear" e cro- toalhas higiênicas; ventosas. verniz Iso.
Frase de propaganda
botas, botinas. blusões, boinas, balia- mar, produtos para diluir tintas prosstalante para fins odontológicos
douro& bonés, capacetes. carto/as, cara- to; reativos, removedores, reveladores;
Têm° ass 651.421, de 22-7-1964
puças, casação, coletes, capas. chateio sabáo neutro, sais. 'salicilatos, secantes,
Têrmo n.s 652.417, de 22-7-1964
Indústria e Comércio josva Ltda.
cachecols, calçados, chapéus, cintos, Mintas, soda cáustica, soluções quí- Alberto Rodrigues Costa Real — Visor
Espirito Santo
cintas. combinações. carpinhos, calçai micas de uso industrial, solventes, sulTosé Melo Alegria Lobo
de senhoras e de crianças, calções, calGuanabara •
tintas em pó, liquidas, sólidas
ças. camisas, camisolas, camisetas, fatos;
ou pastosas , para madeira, ferro, parecuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, des, contruções, decorações, couros tesalas, cassacos. chinelos, dominós, echarfibras, celulose, barcos
thiner.
e veiper. fantasias, fardas para militares, co- cidos,
atlas., tare° industrial,
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorluvas, ligas, lenços. mantem, meias,
Têrmo n.° 652.411, de 22-7-1964
maiôs, mantas, mandrião. manilhas, pe- Per-oin
Indústria e Comércio ds
rca logos de 'ingeris, jaquetas. laques'•
Feror Ltda.
letós, palas. penhoar, pulover, pelerinas,
Gusnabara pecais& ponches, polaina& pijamas. pu.
dm& perneiras, guitnonos, regalos,
Classe 41
babe de chambre, roupão, sobretudos
Farinhas naturais e compostas de arras;
auspens6rios, saldas de banho. sandálias.
araruta, aveia, centeio, milho, soja,
laseteres, shorts, sungas, atolas ou alada.
go e amendoim. Feijão, arroz e açúcar
eller, toucas. turbantes, ternos, uniClasse 46
formes e vestidos
Agua sanitária. água de potassa, li de
Térmo a.° 652.422 de 22-7-1964
aço, palha de aço. sabão comum v
Despachos. Importação, Exportação
Táranoa na. 852.412 a 652.414 de
saponáceo ene pó
Dimpex Ltda.
22-7-1961
São Paulo
Termo
n,
652.416,
de
2Z-7-1964
Classe
5
!adiladas Químicas Orlex Ltda.
Alberto
Rodrigues
Costa
Real
—
Vitor
Fera'
em
vergalao,
em
chapas,
em
Guanabara
3osé Mète. Alegria Lobo .
baxas, sm fõlhas, em perfilados, em ".
lingotes, em verguinras e em bastões
•
Guanabara
de senhoras e de crianças, calções, cal-

çar, camisas. camisolas. camisetas,
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros.
falas, casacos, chinelos. dtxainól, echarfantasias, fardas para militares, coet ais, fraldas, galochas, gravatas. gorros. jogos de !ingeria, jaquetas. laquês,
luvas, ligas, lenços. mantõs. meias,
maiôs, mantas. mandrião. marulhas. paletós, palas. penhoar, pulovel! pelerinas.
peugas, ponches. polainas. Pijamas. ou:
ab ai, perneiras. quitnonos. regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios. saldai-de banho, sandálias
susteres, aborta sungas, stolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos. uni
formes e vestidos
Classe .36
Sinal de propaganda

Disfaeiro do Cearense'
para o progresso do
Ceará

0 2di 249apa4

DALI COUTURE

IND.RAZ.

Indústria Brasilair"

ORM

lalastria brasileira
C4asse 29
Cscovas éomuns, espanadores *
vassouras
Classe 46
Amido, alvejantes, anil, água de lava
agua saaltisia.. ceia para somai
e detergentes. esponjas de aça Me
foros noivai. lisas. lã de 103. pomadas para calcados: palha de aça ore
Parados para polir e limpa" madeiras.
vidros, metais e objetos panos Para
ireltr e para limpeza Panda de ~mil

çà

térnso a.° 652.415, de 22-7-1964
Incogaden
Indústria Conservadora
de Gabinetes Dentários Ltda.
Guanabara
INCOGADEDI
Classe ia
Prra distinguir: Abaixa-linguais abre
boca* aden6tomes. aças:tutores, agrafos
Classe Sh
agrafos para 0590S, agulhas rara late
ava
ção algodão hidrófilo, alicstes, erradias Alvetintss ” ssirirs. ?cr! ãciiia
iesra..água
sanitária.
cera
para
se.aIhr«
mas, aparadores, aparadores para lins
MSS
médico-cirúrgicos, aparelhos para mas- detergentes, espoeis de aço, f

•

Classe 50
Impressos em gaal
Termo n. 652.423, de 22-7-1964
Editóra Tribuna do Cacau Ltda.
Balda
TRIBUNA DO CACAU

'Classe .32
- Cima rriblicaço.5 irnpres$-
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•

Novengro do 1934 4367

Tiemo a 652.424, de 22-7-1964 \
Aflue Eberhardt S.A. Indústrias
•
Reunidas
Mo Paula

gies. gravuras. imagens, letreiros, ma- Rilhas de celulose, guardanapos, livros
Termo n.° 652.436, de 22-7.61
nequins, maqueta, obras artística& abras nOo impasses, livros fiscais; garoa de
Fabrica de Discas Ruth Ltda.
de pintura. painel& e cartazes para de- contabilidade; mata-borrão: ornamentos
Guanabara
corações e par *exposição, projetos, de papel transparente; pratos. P aPellmostruários de mercadorias diversas e abas, papeis de estanho e de aluthictio
para propagandas, suportes arUsticos papéis sem impressão papeis em branct
para vitrines, estatuetas para adornos para impressa°, papéis fantasia. menos
PRORROGAÇÃO
e para fins artIsticos, taboletaa
par !errar, paredes, papel almaço com
• .Classe 28 •
ou sem pauta papel crepoa, papel de
Para distinguir: Artefatos de material seda, papei impermeável, papel em ba
plástics. .e de nylon: Recipientes fabris bina para impressão, papel encerado
cada. de material plástico, revestimen- Palel higiénico, papel impermeaxel
tos confeccionados de substâncias ani- para copiar. paga para desenhos, pa
Casses: 11, 17, 5, 28, 381, 40 e 50 mais e vegetais: Argolas, açucareiros. PC) para embrulho impe rmeabilizadc
Rabricação e venda de canetas, lapisei- armações para óculos, bules, bandejas papel para encadernar. papel para esras canetas esferográficas e bebestes em bases para teleSones, baldes, bacias, bol- crever, papei para imprimir, papel paClasse 41
geral
sas, caixas, carteiras chapas, cabos rafina para embrulhas, papel celofane.
Doces em geral
para ferramentas e utensílio& cruzetas, papel celulose, papel de linho, papel
Termo as 652.425, de 22-7-64
caixas para acondicionamento de ali- abam-Vente. papel para embrulhar taTermo n.° 652.437, de 22-7-64
Sapataria Espasil Ltda.
mentos. caixas de material plástico para baco, papelao. recipientes de papel, ro(Prorrogação)
Guanabara
baterias, coadores, coas, caneca& co- setas de papel. rótulos de papel. rolos Sociedade Anônima de Seguros Gerais
Classe 35
lheres, conchas, cestas para pão, cesti. de papel transparente. sacos de papel.
Lloyd Industrial Sul Americano
•
ilhas capas para álbuns é para livros serpentinas: tubos postais, de carito.
Guanabara
cálices, cestos, castiçais para vetas.
subetas de mal
caixas para guarda de objetos cruClasse 10
chos, coadores para chá, descanso rara Para distinguir: Móveis km geral, de
eare•g•51 11
pratos, copos e copinhos de Matoso metal vidro, de aço -ou madeira, esto
• para sorvetes, caixinha. de plástico kados ou não. inclusive móveis para es
socamara mana
•• Gmnércio de cOnsertos de calçados, cou- para sorvetes, colherinhas, pastilhas, critório. Armários. armaãrios para ba
DT SEGUROS GERM5
ros, graxa e artigos de borracha
garfinhos de plástico para sorvetes, loa- cheiros e para roupas usadas. almots
LLOYD IUDUSTIlia SUL MORICAMO
minhas
de
plástico
para
sorvetes
cliszos
das.
acolchoados
para
móveis,
imane
Termo a° 652.426, de 22-7-64
embreagens de material plástico emba- baleies, banquetas. bandejas, domiciliaCalçados Rosa Ltda.
lagens de mataria/ plástico para sorve- res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
Guanabara
Nome comercial
tes estojos para objetos, espumas de para chã e cale, conjuntos para doi"
agiam esteiras, enfeites para automó- tas e sala de visitas, conjuntos para
Termo n.° 652.438, de 22-7-64
veis, massas anti-ruklos, erbadores de terraços, jardim e praia conjustos de
Odylla Baptista Pereira
Pratos, funis, formas para doces, fitas pensas. divisões, divans, discotecas de
Guanabara
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos rádio, colchões, colchões de mola. diapara bolsas, facas, guarnições, guarni- mitórios, conjuntos para sala de tan.
. •
ções para chupetas e inamade ,ras, guar- sósias, cadeiras de balanço, caixa de
Casse 35
nições para porta-blocos, guarnições
'IMOBILIÁRIA
Pequeno fabrico manual de calçados para liquidificadores e para oatedeiras armários e gabinetes para copa e tozinha. camaa cabides, cadeiras gira
AEROPORTO
de frutas e legumes, guarnições de rra- madeira, espreguiçadeirasi guarda-rouTermos as. 652.427 a 652.432, de
teria) plástico para cteasillos e objeta pas, estantes, mesas, mesinhas mesi22-7-64
LTDA.
guarnições Para bolsas, garfos, ge/erias nha* para rádio e televisão, mesinha
Artur Eberbardt S. A. 'adi-latrina
para cortinas, jarros, laminados, pás- para máquinas de escrever. aii.vets.
Reunidas
ticos, lancheiras, inantegueirns, exalas.
Sào Paulo
Nome comercial
minta, pendeclores de roupas, puxado- levisão, molduras para quadros portaretratos,
poltronas,
poltronas-camas,
res para móveis, pires, pratos, paliteiTermo n.° 652.439, de 22-7-64
prateleiras porta-chapeu& sofás,
ros, pás de casinha, pedras pomes, artiCarbon Materiais de Construção Lvis
sofás-camas. travesseiros e
gos, protetoes para documentos, pe'Guanabara
vitrines
ndores de água pala uso doméstico
Classe 50
porta-copos, porta-fiqueis, porta-notes,
Indústrta Brasileira
porta-documentos, placas, rebites, todi- Para distinguir: impressos para uso
nhas, recipientes, suportes suportes para em: cheques,' luplicatas, envelópes, fa
Classe 11
guardanapos. saleiros tubos, tigelas, turas, notas promimórias, papel de cor
Ferragens e ferramentas de sócia espé- tubos para ampolas, tubos para serin- respondência é recibos, impressos ein
cie, cutelaria eia geral e outros arem gas, travessas, t:pos de material plás- cartazes, placas, tabuletas e veicula
Classe 16
de metal, a saber: alicates. alavancas. tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhabilhetes impressos
Material para construçào e adorno a•
arruela& argolas, aldravas, armações de mes para, acondicionamento vasos, fiprédios, cimento, azulejos, ladrilhos, teTermo n.° 652.433, de 22-7-64
metal, abridores de lata, arame liso ou caras, colas a frio e colas não incicidas
lhes, portas, janelas e papel para fomo!
Farpado madeira& bodiões, brocas. bi em outras classes, para bor:acha. para Laboratórios Farmacêuticos Natos Ltda.
caga
Guanabara
gomas. baixelas, bandejas. bacias, bal- costumes, para marcineiros, para sapaTermo
n.°
652.440,
de 22-7-1964
des, bules, cadinhos, cadeados. castiçais teiros,.para vidros, pasta adesiva para
"Dimog" Representações 45 Conta
colheres para pedreiros. correntes, ca correias, pasta e pedras para Miar
Própria Limitada
bides, -chaves, cremones, chaves de pa- rebolos, adesivos para . sacos adesivos
FRORROGACÃO
Guanabara
rafusos, conexões para encanamento. para ladri/ros e adesivos paia azulejos,
colunas, canos de ..metal, chaves de fen- anéis, carretéis par tecelagem e guarda, chaves Inglesa, canecas. copos. cal rações de material plástico para indás
f
s
&freies, caçarolas, chaleiras. cafetga-as •
tria geral de plásticos
Classe 38
dobradiças, enxadas, enxadões, avaras
In list
e
engates estribos, formões. foices, ferro Aros para guardanapos de pape
aglutinados,
álbuns
(em
branco),
albina
lhos. facas, .facões, fechaduras. fun:s
Freios para estrada de ferro, gan:hos. para retratos e autógrafos. balões (ex
Rio de Janeiro
grelhas. garfo& limas. lâminas, latas da cato para brinq uedos) blocos para
•
Classe 2...
•
lixo, machadinhas. molas, martelos, in ir corresponaéacia. blocos para cálculos
Classe 3
Artefatos e plásticos
retas, navalhaa. plias pás, pregos. oa- blocos para anotações, bobinas brocha.. Uni produto farmacêutico medicinal, inra t.usos. panelas, roldanas, rebites, ser 'as não impressas cadernos de escre
Termo n.° 652.441, de 22-7-1964
dicado como anti-tóxico
ma,. serrotes tesourai,. talhadeiras. tor ver, capas par adocumentos. carteiras
Auto Partes Vicente de Carvalho LbillIa
guez-as, torneiras. maços, urin,Srs tubos ..-aixas de papelau cadernetas. ceder- "--Tèreno n.° 652.434, de 22-7-64
Guanabara
jairo Barbosa Attademo
vasos e verrumas
ias caixas de cartão. caixas para pe.
Guanabara
Classe 25
'daria. cartões de visitas, cartões co.
Para distinguir; Arvores de natal, bí marciais. cartões indicas contem. car.
ONAPILTUR
•
te bis. bolas para enfeites de arvores -alma. cadernos de papel melimetradc
de natal cartas geogralicas. cartões Js em branco para desenho, cadernos
Indústria Brasileira
PeStitiS cartazes, displays. estatuetas escolares, cartões em branco. cartucho
r‘tampas. gravuras, frutas de vidro, fi- de cartolina, crapas planográficas. castd*-~ BRASUIRIè.
Classe 3
gura sde ornatos. festões, fotograRas dernos de lembrança, carretfis de pa- Unia especialidade farmacêutica indicada
frutas de louça, figuras para enfeitar • pelão, envelopes, eavólucros para dia- no tratamento das úlceras varicosas, das
bolos ClJ aniversario& batizados, aula- r.utos de papel, encadernação de papel flebite& linfagites e após a remoção
Classe 21
rasaras e outras quaisquer comemora- ou papelão. etiqueta, Rolhas índice..
Peças para automóvel.
dos aparelhos gemam

ARTPEN
Escreve Benis

Espasii

ÂRTPEN

¡rd'eilielauNfeicErassPuNãaiira
lakEnnouuda

AUTO PARTES

•
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semi-pasciam e 'aras Imitações palitos
de ouro, pedras preclara, para gila, po,
dem semi-preciosas para jóias,. pérolas
e imitações de pérolas, pratos de metais') melosos, serviços de chá e de café
de* metais preciosos, ,serviços de licor
de metal precioso, serviços de refrescos
de meatl precioso, serviços de salada.
~Si
de frutas de metal precioso, serviços de
INDÚSTRIA BRAMIM.
s' orvete de metal precioso, sopeiras de
metal precioso, taças de metais precio5
sos, talheres de metais preciosos, turíMetais parc2reente trabalhados
bulos de metal, turmalinas lapidadas e
vasos'de metais preciosos
'Pêrmo No 652.443, de- 22-7-1964
Classe 12
Transporte. Comércio • Representações
Arte Ltda.
Botais, alfinetes comuns, fichas correGuanabara
diços e demais miudezas de armarinho
não incluidas inas classes 13, 22i 24 e 48
Têrmo n.° 652.4,50, de 22-74964
A. Monteiro & Barros Limitada
~et
Guanabara
Clame 41
Feijão, arroz, farinha, fubá e cebola
New Lion Colorphoto
Virmos na. 652.444 a 02.449, de

Virmo n.° 699.442.
32-74964
optila — Comércio e Malebo/4W de
tá
Perro • Ara Ltda.
Guanabara

CODIFA

ARTE

- -flibOSTRiA

22-7-1964

Tecelagem Moderna S.A.
Guanabara
/rePRORROGAÇA0)

indústria Brasileira

Classe 25
Estampas e fotografias
Têrmo n. 652A51, de 22-74964
• Wanier Vieira de Albuquerque
suanabara

IILBLLIHH

Classe 48 ".
. cosméti os, dentifrícios, saCr
u
liara o cabelo. Artigos de toucador e escovas para os
dentes, Masa, cabelo e roupa

rprearadosc

Cisam 30
brancas para cansa e alem:
erridom
para camas, colchas, ' coEl esfregões, fronhas. guardana-

maL

joios bordados, Jogos de toalhas.
matem pare Cate" panos Para
~ha e panos de pratos, toalhas de
ento • banho, toalhas 'de mesa. toaNum para jantar, toalhas para c.há e
oda, toalhas moa banquetas, gnarni

.

Odea pare cama e mesa, toalhinhas
(cobra pão)
.
Classe 36 .
• 3iseatudieto de tôde sorte, Inclusive- de
empaste e para crianças

Classe 23
• Tecidos em geral
Clame 13

Adsragos de metal., preciosos, semi-

•~imos è suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adtirI nos de metais preciosos, semi-preclaras

e sua, imitações, alianças, anéis, artiloa de Matada , de metais pressionas,
balagandans de metais preclaras, os

rantipredesios, bandejas de metais prebarloousa de metal proolmos,
hilacos de meall precioso, ou mali-

E'

cioso, bules di. metais prestam.,

rtelnur de metais preciosos, colares

metais preciosos ou semi-preciosos,
Contas de metais preciosos, copos de
metais preciosos, dedais de snetala pra- Ciosos, diamantes lapidados, Sio de ouro,
- fio de prata, fivelas de metais predos
aos, galretelfas e metais preciosos, jóias,
Mias falsas, largejolas de metais preciosos. rnedalras de metais preciosos,

Classe 33
Titulo
Têrmo a.• 652,542, de 22-7-1964
Promotur — Promoções e Turismo
Limitada
Guanabara

TIJUCA
TERMAS CLUB
Classes: 33 e -49
• Titulo
Ural° a.° 652.453, de 22-7-1964
(Prorrogação)
Fábrica de. Doces Rudi Ltda.
Guanabara .

primada& e aciotaliaadaa, geléia& 'gama
de mascar, praline*, pastilhas plizaptura,
pirulitos, pudim, pautou& pipócaa.
sorvetes, torrões e torradas

apiedara para 'obtemos& ~ia%
~rasos termostatda, arltonornetroa, asa
piradores de pé, aerómetros, aceadedo.
nes debico& alto-falantes, amplificados
rol, antenas, batedeiras, balança co.
Térmo a.° 652.454, de 22-7-1964
Incubadoras, indicadores de ~ao,
Tela Sttreo Indústria Eletrônica Ltda. troa,
Instrumentos de alarme: Interruptores,
Rio Grande do Sal
Isoladores, limpadas de cristal, limpadas incandescentes. !Mandas emana.

Transbeil
Indústria Brasileira
Classe 8
Para distinguir: Abajours, acumuladocedores de rádio e frequência, anemômetros, aparelhos de televisão, apareihos de ar condicionado, aparelhos para iluminação, inclusive os considerados
acessórios de veiculo& aparelhos para
anúncios mecânicos, aparelhos aquecedores e medidores, aparelhos cromográficas, aparelhos de barbear elétricOs,
aparelhos registradores e medidores de
distancias, aparelhos para purificar
águas, aparelhos de sinais lampejantes,
sparelhos reguladores de gás, aparelhos
de galvanoplastla, aparelhos didáticos,
aparelhos cinematográficos, aparelhos
muni e elétrica. barometros, bateria* de
induçáo (exceto para fina curativos),
botões de campainhas elétricas, bombas
medidora*, buzinas, busolas, baterias
elésicas, bules elétrico, caixas de deis
:. •. cameras frigorificas e fotográltLampainhas elétricas, chassis, comutadores de gás, cidometros, cristais
de radio, condensadores, comutaores,
cortadeiras para fotografias, dum& de
alavancas, chaves automáticas, capeie&
tares de bloqueio, caacitores detalhe.
coa, calibradores, discai para telefonem
ciSscos gravados, dial*, despertadores,
carne, enroladores de cabelo elétrico, espelhos óticos, esticadores de luvas,- espelhos de plástico para eletricidade, asterilizadorea, extintores de incêndio, Sarros elétricos de passar e engomar, ferro
de' moldar áétrico, filtros e aparelhos
filtrantes, filtros para óleo filmes reve.
lados, tarais como acessórios de veículos, para sinalização e para iluminaOto 'em geral, fôrmas elétricas, fervedo
res. frigoríficos, 'otametros. fios elétricoa, filtros de interferência, foniSgrafos;
garrafas térmicas, ,gazometros, geladeiras, globos para lâmpadas, globos para lanternas, globos terrestres para os.
sinos gravadores, holoSotes, hidranteatdomáticos para acender e regular. gás,
aparelhos para separar café, aparelhos
para aquecer edlficioa .aparelhos para
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experimentar drenas, aparelhos para de&

trair insetos, aparelhos de ótica, apare-

lhos pulverizadores, aparelhos para
aquecimento de água, aarelhos agrades
i reg eletro-quinsicos, aparelhos para =misção, reprodudio• de soa e amidos.
aparelhos automáticos 'elétricos de pei-

,aparelhos para espremer Srutas e
legumes, aparelhos de alta tensão, amarelhos de proteção contra acidentes de
I operários, aparelhos afiadores de ferramentas, aparelhos distribuidores de saClasse 41
Para distinguir: Balas, bombons, bam- bão e de desinfetantes para instalações
boadas, biscoitos, bolachas, bolos, bo- sanitárias, aparelhos esterilizadores, apalos gelados, balas de mascar, caramelos, relhos • gazeificadores, aparelhos para
chocolates, cacau, confeitos, crocantes, análises, aparelhos ozonizadores, aparedrops ocas de leite simples e compostos, lhos pasteurizadores, apardhos reguladoces de frutas em conservas, prepara- dores e estabilizadores da pressão e do
das em massa, em calda, em compotas e fluxo de gazes e líquidos, aparelhos
em geléias, doces, doces gelados, doces para salvamento e para sinalização,
de amendoas, de amendoim, de nozes. aparelhos para escafandristas, aparenozes, de castanha, e de frutas sècas lhos automáticos acionados pela 'atra,
cobertos com chocolates, frutas sècas. dudia de moedas. aarelhos esargidores,
tar

lâmpadas flash, lamparinas, lactometroa,
lentes. liquilficadores. lanternas usigicas, limpadores de- parabrisam luzes trade soldar, caldear e cortar, marcadroes
de passagens. medidores, microscópios,
misturadeiras, máquinas talantes, moatradoses para rádio, microfones. mascaras contra gazes, asicróMetros, nivele,
óculos. objetiva ktogrilficas pilhas eletricas, pedometros, pluviômetro& piro-

metros.- pistolas de 'pintar, plaga, pino*
•de tentada, panelas de pressão, picles
de carros, quadros distribuidores de
eletricidade, queimadores de óleo, quadrantes e sextautes para observaçao
astrológica; rehigeradores, rádios, ri-,
Odores, reostatos. relógios de ponto,
de pulso, de bolso, parede, despertadores, coatadores e medidores de quantidade e volume, raiaores, retentores de
graxa e óleo, recetorea, regadora. sato.
:nadem, registros para vaor. g ás. Semi
a outros liquidas, quando não considerados partes de máquinas, reatores para lua fluorescente, registradores, raias
glacias elétricas, reinai, sorveteiras. soes
veteirar elétricas caseiras, saqueie& am
n*leirOdi, sereias de alarme, soldadora/
elétricos, toca-discos, tomadas e interruptores elétricoa, torneiras, tubos, acústicos, termômetros ara observaçào insteorológica, telescópios, tacómetro,. te.
Mineiros, torradorea de cereais, trama,
transformadores, telefones, tostadeirm,
telegrafas, eransietores. tripés para fotografias, válvulas para rádios, válvulas de descarga, válvula ade redução,

vacuêmetros, válvulas elétricas de vácuo, ventiladores, velas elétrica'
Termo n.s 652.455, de 23-7-64
Cooperativa Agritoia Bandeirante •
Silo Paulo
gigilElit atra
Classe 19
Aves e ovos, animais e caprinos
Térmo n.° 652.456, de 23-7-64
Guaicurus — Auto Acessórios Ltd.
São Paulo •
ne

nelg a9O ei rá
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas parte

iAlegrantes: Aros para bibicletam automóveis, auto-caminhões, aviões, amor-

tecedores, alavancas de °câmbio, braços,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes. carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadoress carros, carroças, caroceilas, chassis, chapas cies
calares para veículos, cebos de veiculo.
carrinhos , para máquinas de escrevei
corrediços, para veículos, direção, desligadeiras. estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e oara carga,
manivelas, navios, ônibus. para-choques,
motocicletas, motocargam moto furgões,
engates para- carros eixos de direção,
freios, fronteiras para. veiculas gu,dãe.
locomotivas, lanchas, motociclos molas,
para- lamas. para - brisas. pedais, pantbá
rodas para bicicletas, raios ruir.

tás. reboq-ues, radiadores para veicu:os
• rodas para veiculas. selins, tricicles, tirantea para veiculas vagões. velocipe.
cies, varetas de controle do afogador e
acelerador. tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros

652.462ê, de 23-7-64
Treno
Confecções taian Ltda..
Saa Paula

• resino na , 652.457,. de 23-7-64
Indústria e Comércia de Alarmes
Catcher Ltda.
São Paul)

.find9.19fflitaira

Classe 3o
Para distinguir: Artigos de vestuários
Classe 8
"
e roupas feitas em geral: Agasallos,
•
Para distinguir: • Alarmes contra roubos aventais, alparcatas, anáguas blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babareuno n. 652.458, de 23 - 7-64
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraInaastria de Capas Para Autos Kreen puças, casação, coletes, capã, chalea,
Ltda.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
São Paulo
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, • camisolas, camisetas,
pcs, fantasias, fardas para militares, coInéltgesileira
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorro?, Jogos de !ingeria, jaquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
Classe 28
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, paPara distinguir: Capas para tasaa..eis letós, palas, Penhoar, vulover, pelerinas,
peugaa, ponches, polainas, paamaa, puTermo a. 652.459, de 23-7-64
nhos, perneiras, quitnonos, regalos.
Funcfkio Doraci Ltda
robe de chambre, roupão, sobretudos
São Paulo
suspensórios, saldas de banho, sandálias
aueteres, aborta sungas, atolas ou glacias,
tule!, toucas, turbantes,' ternos, um
formes e vestidos
Cldsse 5
Aço em bruna aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
Parcialmente trabalhado, aço Pálio, aço
refinado. bronze, bronze em' bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês. bronze em pó, bronze em
barra em fio. chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico. cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto
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ou

parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganas, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado. gusa temperado. gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fólha, latão
otn feaha, latão em chapas, latão eco
veroalliões. ligas metálicas, limalha!,
magnésio. manganês, metais não cabalhadós ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para solda. niquel. zinco
Taano n.* 652.460, de 23-7-64
Bowang — Bmpreendirnentos Ltda.
São Paulo

Ind. Draetleire
Classe 41
1-aai ulatinguir: Substâncias alimenta.
rias em geral, notadatnente: pães, frios,
carnes, alimentos Preparados, lanches,
churrascos, pratos rápidos variados,
serviços de restaurante
Termo n.° 652.461, de 23-7-64
'alrantes,Ttun" — Agencia de Passagens, Cambio e Turismo Ltda. •
•
São Paulo'
" URZES—MB

I nd.. Brasileira

Classe 50
Para (1 : .ti agu ir: Bilhetes e passagens
aéreas, terrestres e marítimas, turismo
e câmbio

Virmo n. 652.463, de 23-7-64
C. 6 'E. Feia
Alemanha

•R-az-coai

Itna.

Classe 6
Furadeira elétrica Portátil
Tarriso n.q 652.464, de 23-7-64
$1-4—lade Vinícola Miseno Ltda.
São •Paulo

4ultuf-

/Inv.. Draei

Classe 42
Artigos da classe
—
Tirmo n.° 652.465, de 23-7-64
Usaquimbra — Produtos Químicos
Ltda.
São Paula

• :u5AQUIMBRA"
'111n . 13 RAS1LBRA
Classe 1 Absorventes, acetona, ácidos, acetatos,
agentes quimicos para o tratamento e
lotação de fibras, tecidos, couros e celulose; agua nu. álcool, albumina, anilinas, alumen, alvaiade, alvejantes industriais, alumínio em pó amoniaco,
anti-incrustantes, anti-oxidantes, antioxidantes. anti-corrosivos, anti-detonantes, azotatos, água acidulada para
acumuladores, • água oxigcnada 'ara
fins industriais, amónia; banhos para
galvanização, benzina, benzol, betumes,
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas,
composições extintores de incêndio, cloro, corrosivos, cromatos, corantes, creosotos; descorantes, desincruatantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos; fanal, filmes aensibilizados para fotografias, Si:adorei, formal, fosfatas industriais,

foros industriais fluoretos; galvanizadores, gelatina para fotografias e pintura.
giz, glicerina; hidratas, hidrosulfitos;
impermeabilizantes, ioduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, mercurio; nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos químicos para impressão, potassa indus
trial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis heliográficos e hellocopistas, películas
sensíveis, papéis para çotografia e análises de laboratório, pigMentos, potassa,
pós metálicos para a composição da.
tintas, preparações para fotografias.
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas prossiato; reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes.
silicatos, soda cáuatica, 'soluções químicas de uso industrial, solventes, sulfatas; tintas •em pó, liquidas, sólidas
ou pastoso., para madeira, ferro, paredes, contruções, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose, barcos e ' veiculas, talco industrial, thiner,

• Tertno n.9 ,652.468, de 23-7-64
11--aifa Incorporatiora Ltda,
São Paulo

•
BRAC I FA
INCOHPORADORA LTDA.
Nome comercial
Térino n. 652.469, de 23-7 61
Sacaria Santosul Ltda,
SJo Pa u.

SANTOSUL
IND. BRASILEIRA
•

Classe 24
Mamares, atacadores para espartilhas
e 'calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, capas para móveis e
Térmo IV 652.466, de 23-7-64
Eridan Freire da Silva
pianos, carapuças para cavalos. cor.
dões, debruns, lã, fitas, forros, franjas,
São Paula
festão, feltro para órgao, fõfos, galartetas, lamparinas, mochilas, mosqueteios, nesgas, ombreiras e enchimentos
brbMA-TRANSPORTES para roupas • de homens e senhoras,
panos para en ivites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamares, pavios, rédeas, rendas, redes, sacas. sinhaninhas para vestidos,
• Classe 33
telas, tampos para almofadas, não faTitulo de estabelecimento
zendo parte de móveis, artigos êstta
Têm ou. 652.467, de 23-7-64 -- feitos de algodão; cânhamo, linho, luta,
seda, raion, IA. pelo e fibras abo
u -acifa Importadora I -,u4
incluIdos em outras classes
São Paillo
Térmo n.° 652.470, de 23-7-61
Comércio de aMteriais Elétricos •
"Eletroza" Ltda.,
São Paula

E REPRESENTACÕES

I

BRACIFAJ

ELETROZA

IND. BRASILEIRA :

BRASILEIRA
•

Classe 16

Para auninguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia; azulejos. °atentes. balaustres, blocos de cimento. bloros para pavimentação. calhas. cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos; colunas:
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas' para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etbros, edificações premoidadas, estuque, •emulsoo de
base asfáltIco, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, /ameias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as 4á1tico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, impermeabilizantea liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções. persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de 'cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anta
rcidos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de dmento, vigas, vigamentos e
vltr6s

•
Classe A •
Para distinguir; Artigos e aparelhas
elétricos, a saber: aparelhos de contatale de som, aparelhos de intercomunica.
çao, aparelhos fotográficos e cinematográficos, aparelhos de telefonia, altofalantes, antenas de TV, aspiradores de
pó. balanças, batedeiras, businas,
terias elétricas, chuveiros, bobinas, binóculos, campainras, condensadores,
chaves automáticas ou não, comutadores, chicotes, cabos e condutores elétricos, calibradores, discos gravados, enceradeiras, extrator de sucos, extintores
de incendi°, fogões, fornos e fogareiros, ferros de engomar. 5 11sivala, filmes
revelados, gramofones, geladeiras,
trumentos de medição, liquidificaores,
Iampadas, lunetas, lustres, microfones,
pickups. pilhas secas,• refletores, relógios, refrigeradoras, sinaleiros, !tareais
de alarme, aoquetes, secadores de cabelos, teleacopios. telemetros . e válvula.
de rádio e TV
Tenno n. 652.472, de 23-7-64
Móveis Paulo Nardisa Ltda.
São Paulo

• PAULO IttRPIit _Inct. Brasileira
CLzsc 40
. Colchões e móveis ou gerei

4370 Segiinda-feira 30 •
.---

, Tdrmo a.* 652.473. -de 23-7-64
Fuard Isca de Mello
São Paulo •
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quebra-cabeças em forma de armar,
raquetes, redes de pesca,' redes para
jogos. 'rodas de roletas, revólver de
• .. brinquedo, soldadinhos de chumbo, tab/eiros para jogos, tacos de bilhar,
$
tambores para • crianças, tamburéus,
tamboretes, tênis de mesa, trens e viasférreas para brinquedos, varas para
pesca. vagonetes_e zepelins

Classes: 33 e 36
Titulo de estabelecimento
'ríamo n.° 652.474, de 23-741
Guaraci Dias
São Paulo
(í X; /4 Ri (i ]:

Ind. Brasileira
Classe 36
Calçados para . homens, senhoras e
Termo n.° 652.475. de 23-7-64

Bar t Lanches Visconde de Parnaiba

Ltda. .
, São Paulo

O' 13

R 11 ku,

3n,. Brasileira-'
Ciasse 41
Café liquido, coscruetes, empadas, pizzas,
. tortas
Ttiono n.9 652.476, de 23-744
Mirian Sarau Morta
São Paulo

g-IntiBitaMet
Classe 49
_
Jogos, brinquedos, artigos desponsays
passatempos, a saber: álbuns para re
Cortar e arma: aviões, automóveis.
aros, argolas, bercinhos; bonecas,,bone
Gol, baralhos de cartas, bolas para
iodos os esportes; brinquedos em forma
de animai& balões de brinquedo, bilha
res, brinquedos mecânIcos, brinquedos
to forma de instrumentos musicais,
brinquedos em forma de armar, brinquedos de borracha com ou sem assoailo, carrinhos, carrocinhaa, ,caminhões,
Partas de jogar, chocalhos, caneleiras
para esporte, cartões para teto, casa
ellas de brinquedo. casinhas de armar,
ladeiras de brinquedo, carteiras e eawiopes com fõlhas para recortar e
tapar. calçados para bonecas, cordas
para pular, clavinas para 'tiro ao alvo,
copos de dados, caixinhas de música,
• 44oa. dardos, discos, domines, espiagaadaa de larpinquedo, espingardas de
atento, estaquinhas para togar. enigmas- engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engotnar, ferramentas pare
faianças, figuras de aves e animais,
figuras para gigo de xadrez, fogões e
fogaozinroa de brinquedos, jogai de
futebol de mesa, joelheiras pari esporte,
ganchos para pesca, guisos para criantas, haltere& anzóis, iscas artificiais
ara Pesca. Jogos de damas, jogos -de
Rdominó,
jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para boa, para enrima.
para jogador de soco, máscaras carnevakscas, mesas de bilhar, de campista.
de -.roleta, de . xadrez, mobílias de brin•
atuado, mIniaturas de utensílios domés- ticos, patas, patinetes piões, petecas,
splarquetas para ginástica, peças de
•:" sagas de damas, dominó e xadrez, pelo- tas; a:anos e outros instrumentos musa
anal da brinquedo, pistolas 4e atirar
alexas, pap• agaiass da papal, panelinhas.

Terriso n. 9652.477, de 23-7-64
"Panificadora Glória Ieda
• • São Paulo
PANIFICADORA
GLORIA.

Classes: 41, 42, 43 e 44
Título
Termo n.° 652.478, de 23-7-64
'Panificadora Glória Ltd,
São Paulo
•

cRa:l Velsfitira
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las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de j Un iaç r la g eS • lageotas, material' isolante contra trio e calor, manilhas; massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos -de base as'altico, produtos para
torna imparmeabilizantes as argamassas de cimento e cat, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, iiepermeabilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. placas para pavimentação. aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anta.
rcidos para uso -nas construções, parquetaa portas, portões, pisos, soleira
para portas, tijolos tubos de çoncreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de Cimento. vigas, vigamentos, e
- vares
Termo n.° 652.433, de 23-7-64
Piai Indústria' Metalúrgica
ca Ltda.
São Paulo

R I 2f I.
ind. Brasileira

Classe 41 Prpdutos alimentícios
Termo n.9 652.479, de 23-7-64
Comércio e Representações Walny.
Ltda.
' São Paulo

aaasse
Aço em bruto:aso preparado, aço doce,
aço para tipos, aço fundido, aço parcialrastate, trabalhado, aço polido, aça
aço de vergalhões, oitavados, aço extra
doce fundido, aço laminado aço niqueL
aço polido. aço em chapas e em %ma
ligas de aço, ligas da altuninio, amalgamas de metais, metal aatifricção, antimónio, metal bo'sit, bronze em verferro, chapas á* zinco, chapas estaClasse 39
nhadas, chapas pretas, metais para chuSaltos e solados de borracha' e lates maceiras, chumbos em bruto, em barrai,
em basfbel P em lençol, ligas de chumTermo
652.480. de 23-7-64
cobre em bana, em chapas_ • em
Indústria e Comércio de • ProdutosrAli- bo.
Mihail, ferro, espelho: ferro estanho,
mentidos Fuste Ltda,
em telha ou não, estasilao em fálita mie
São Paulo
,verguilhase em papel laminado, ligas
,
de estanho, ferro a carbono, ferro em
barras, chapas em vergalhões e em félhas. ferro fundida em bruto e em cisapaa galvanizadas ou não, ferro gusa,
tarro laminado, daas de ferro, ferro
manganes, ferro maleável, fólhaa de
41aadres, lisas ou uào, metal para fua:
diçia de tipos, latão, latão em fedhas,
em chapas, em vergalhatea figas de
pe ai !apertei
metais melais ene barras, em chapas.
lari4
em (Olhas e em mesas, metais forjadea,
_
metais estampados, niqueL solda comun, molibdeno, tungstênio. zinco ataClasse 41
co corrugado liso, ma chapas em
Biscoitos
fólhas e ligas de zinco '
Termo n.' 652.481, de 23-7-64
Têm on.9 652.484, de 23-7-64
• Vinagre C-istal Ltda.
Coteninga S. A. Tecidos
São Paulo
São Paulo
C R.

ír28TAIL

Casar 41
. Vinagres • •
Termo n' 652.482, de 23-7-64
Materiais P/C.onstrução Faisca Ltda.
.
São Paulo

IrElefitira

VENDAS
SEU GOSTO
C

asar

23

Tecidos
Termo n.' 652.485, de 23-7-61
Coteninga S. A. Tecida.
São Paulo

CARNAVAL DE
RETALHOS
Ind. Brasileira

de cor:ente de acarealmento por indo
vo'tagem, tuLas ou válvulas, retificado.
ras, válvulas, pilhas, foto-eletricas az'
ligo;'acessórios e equipamentos 'foto
gráficos, a saber: equipamento foto •
flash, inclusive lâmpadas "foto-flash", •
e refletpres para ,asmesmas,. unidade*
Sarnacedo:as de torça para loto-flash,
e meios de controlar correntes 'do foto.•
flash, altímetros, calibradores de alta,
metros; precipadores de poeira, fontes
de corrente eletro-estática, osciloscópioe
de alta velocidade,' sistemas de comunicação por micro-ondas, máquinas testa
doras de fadiga ou cansaço, operada,
eletromagnéticamente, antenas de rádio,
lâmpadas de painel da rádio, transmi7
sores de rádio, receptores de rádio, dia •
positivos receptores e transmissores à
rádio, radar, de televisão
receptores de televisão, dispositivos pa
ra vulcanização, de pneumáticos, lána
padas para televisão e lâmpadas ela —
tricas, tubos ou válvulas a vácuo paro
rádio e lâmpadas de televisão, fonógra fos elétricos, combinações de rádio ta
levisão, fonografo, tomadas, soquetet
plugs, espelhos de plástico para eletri
cidade, fios elétricos, chaves aletria/a
interruptores chaves de tomadas, fugi
vai, pinos para tomadas e campainha
elétricas
Teimo n.9 652.487, de 23-7-64
Ma'haria Viggiano Ltda.
São Paulo

InEc9Titligleirá
Caísse 36
&sonatas.: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros; ,bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas. chalea.
hain
p hos. calça
ese:, cãcrp
, binl
calçados,
can
aççachapéus,
cinto:
cintas,
de senhoras e de crianças, calções. calças, . camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, domines, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros jogos de !ingeria, jaquetas. laquda,
luvas, ligas, lenços, mantem, meias,
malta, mantas, mandrião, manilhas, paporta-copos, porta-nioueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, todinhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tubos, audaz,
tubos para ampolas, tubos para serialates. palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu,.
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudossuspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteresashorts: sungas, stolas ou slacks
Para

tuler, tou czis. turbantes, ternos. uni-, formes

vestidos

Termo na, 652.488, de 23-7-64
Marfa — Comércio, Indústria e :2-e
pre
sentações Ltda.
São Paulo
•

-LUFA
.nd. Brasileira

Casse 44
Classe 16
Cigarrairas . aaclaimaos, charutos, -ct
Classe 23
Para distinguir: Materiais para construoarros cig•arriihos, fumos em tolhas os
Tecidos
ções e decorações: Argamassas, afana
,en corda e ,isqueiros
areia, azulejos, patentes, balaustres, Mo.
Termo n.° 652.486, de 23-7 6.1
:os de cimento bioros para pavimenta
Casa E/etro Aramã Leda
'Ferino n.° 652.489, de 23-7 64
.:ão.. calhas. cimento. caL cré chapas
' São Paulo
Lanzhaa Vaia Brarni•e. Ltda
; leiautes, caibro'. caixilhos; co`uaaa:
• •
San .Panlo
chapai para coberturas. caixas (agua.
ARÀ1da
caixas para coberturas, caixas dáqua.
VII 13u4p.Qup,
J. na. Brasileira
caixas de• descarga para ethasa edifica,
Classe sn
rões premoldadas. estuque. ^MUNO() de Para 4
Cias sc 41
: C.arregativ.,‘ 4, batebase asfáttico, estacas. esquadriais, estra ria: autornaaro bobinas de aaataaaie.
qtle410, oresu .ras sal ame,
T.aacl
luras metálicas para construções, tante soldadores de rei:ia:st:leia elétrica. fonte
etesic'has: churrascos, e mortadela
•

Terme, n.9 .652.490, de 23-7-64
Confecções Cilica Ltda.
Sào Paulo

Ind..

liraBi1eia

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhas,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
cintas, combinações, c/aspinhos, Calças.
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas., camisolas. camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos; cueiros,
saias, casacos, chinelos, daninós, acharpes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de lingerie, jaquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, mantós, meias,
maiõs, mantas, mandrião, manilhas, paktós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas. pijamas, pus'
nhos, perneiras, quitnonos, 'regalos,
robe de chambre; roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
susteres, &horta, sungas, atolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.9 652.491, de 23-7-64
Comércio de Peças e Acessórios Para
Sanvi Ltda.
São Paulo
E

IndS.lanilexrti

• .Classe 50
Impressos
Termo n.° 652.492, de 23-744
Restaurante Cantinho Ltda.

Sào Paulo

OLIMINHO

braalleira.

Classe 41
linaches de queijo, salame, prtsunto,
Inorfadela, salsicha, churrascos. mor, de
/rasga. pimentões e beringelas reiseatas, batatas fritas, maioneses, rizotos;
Wsanahs, macarronadas, saladas, salaias diversas, pizzas, feijoadas, arroz,
leilão, bife a milaneza, ravioli, bife a
cavalo, gnocchl e bife a portuguêsa
Termo n.9 652.493, de '237 64
Depósito de Materiais Para Construções
Triunfo Ltda
São Paulo
TRIUNFO

brasileira

Classe 50
Impressos
Tênrno n.9 652.494„ de 23-7-61
krósao de Materiais Para Construções
Torres Ltda.
São Paulo

TORRES
Ind. Brasil eix
Classe 16
Para distinguir: Materiais vare cousuuções e decorações: Arg amassas, argila,

areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos 'para pavimentação. calhas, cimento, cal. cre. chapas
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água,
caixas Para coberturas, caixas d'água,
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caixas de descarga pra fios, edificações precaoldadas, estuque, emulsáo
base asfáltico, estacas, esquadrias, entratuas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junçáo, lagas, lageotaa. material Isolantes contra frio e calor, manilhas, masMi Par a revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as arganazsas de cimento e cal, hidráulicas pedregulho, produtos betuminosos, imperares.
bilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos ias
construções, persianas, placas para pavimentaçáo, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papei
para forrar . casas, massas aati-ruidos
para uso nas construções, parquetes,
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas. ta.
co. tubos de veatilaçâo. tanques de e.s.
mento, vigas, vigamentos. vitrós
Termo n.° 65195, de 23-7-64
Coteninga S. A. Tecidos
São Paulo

gAIO...ORAL
Classe 23
Tecidos
_
Termos as. 652.496 e 652.497, de
23-7-1964
Antonio da Fonseca
São Paulo

ePRORROGIXO
Ind. n Ta4isi‘ i arrei.
doe ou trabalharos, vidro cristal, vidro

Industrial, objetos de adornos, de vidro,
vidro instilhável e inquebrável, para todos os fins, planos, curvos ou de crual.
uer formato, branco, transparentes, opacos ou coloridos, vidros para vita= e
para v:draças, placas, blocos de vidro
simples e coloridos, tubos e globos de
vidro, espelhos, hastes. aaretas e cubata* de vidro, ampolas, tubos, almofaritas copos, cadinhos, garrafas, frascos,
grátis, mamadeiras. fôrmas para fornos,
assadeiras, compoteiras, saladeira, jardineira. porta-16:as, cântaros, cálices, pratos, xicaras, tijelas, bandeijas, pires, 11coreiros, vasos, serviços para refrescos, taças, vasilhames, mantegueiras,
cápsulas, pendentes e garrafas térmicas
Classe 6
Para distinguir: . Máquinas e partes ie
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosnuear, serras mecânicas, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tornos, geradores, plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas mecânicas, 'máquinas amassadeiras, misturados
de barro, -máquina compressora, máquinas adatadas na copnstrução e conservação de estradas, mineraçáo, corte de
madeira, movimento de terra, carretos
e outros fins industriais, elevadora, máquinas desernpalhadoras, das-cascar:toras,
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, pulverizadoras, (rasas, politrizes„tranchas,
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas, boinbai centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins; atletas. caldeiras e turbinas, injetores para calasims. válvulas e transportadores au•

-

-A GRANDE
FEIRA
Classe 23
Tecidos
Termo n.9 652.5$3, de 23-7-1964
Coteninga S.A. Tecidos São Paulo
•

ST4
IndSt

asileira

Têrmo n.° 652.504, de 23-7-1964
HidaSmetros "Maragua"- Ltda.
São Paulo

VARA=
[I nd. zraail et rtil

andrgtsileira

Classe 8
Hidrômetros

-Classe 21

Engrenagens
Termo a.° 652.500, de 23-7-1964
Papelaria Colipa Ltda.
São. Paulo

- Termo n.9 652.505, de 23-7-1964
Isotec — Escritório Contábil e
Financeiro S.C.
São Paulo
ISM/SC

COLIPA
Xnd.
- Classe 50
Termo n.o 652.501, de 23-7-1964

Aerotrem — Instalações Industriais

Limitada
São Paulo

Ind. Braatlelra
Classe 6

Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins Industriais:
Máquinas de rosqugar, serras mecânicas, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tornos, geradores, plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas mecânicas, máquinas amassadeiras, misturados
de barro, máquina compressora. máquinas aditadas na copnstrução e conservação de estradas, tnineraçso. corte de
madeira, movimento de terra. carretos
e outros fins industriais, elevadora, máquinas desempalhadoras, descascadoras,
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, . pulverizadoras, fresas, politrizes, tranchas.,
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os- fins, *ristes, caldeitas e turbinas, .injetores para caldeiras, válvulas e trmsportadores automáticos de alta e baixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze; máquinas para
Indústrias de tecidos, teares, urdideiras,
encanatórias, espuladeiras, torgedeiras,
meadeiras, rolos e roletas, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e asánuinas de impressão, dinamos
eettptá calos

3

Classe 23
Tecidos

Termo n.9 652.499, de 23-7-1964
Rotax — Engrenagens Nacionais Ltda.
São Paulo

•

'LEILlá.
,WLLDOs

Classe 41
Lanam de queijo, presunto, salame,
&abicha, churrascos e mortadela

Impressos

,
Classe 14
Para distinguir: Vidros comuns. lamina-

"armo a.° 852.502, de 23-7-196(
Coteninga S .A. Tecidos
São Paulo

tomático, de alta e baixa pressão.
prensas hidráulicas, e:estalos meu/Micos
e máquinas limadoras, maquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos, teares, urdideiras,
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
meadeiras, rolos e toletes, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas de impressão, dinamos
e receptáculos
Termo n.° 652.498, de 23-7-1964
Bar e Restaurante Seresta Ltda.
São Paulo .
•

•-•

•,"

,ESCRITOFtIO

•

WRIAULIA
Casse 33
Titulo
rerino n.o 652.506. de 23-7-19611
Príncipe das Lonas Ltda. I.
São Paulo

•

PRINCIPg_
Ind. Brasileira j

,1

•
Classe 31
Lonas de freios, gaslieta, auÉls de ais
dação, bujões, carburador, bufões 44,
cabeçote, _bujões de diferencial,
tas, correias de transmissão, manguei,
ras, tampões, tubulações pára veinSio,
vedadores, arruelas, buchas, canalesan
correias de filtro, cordões de portas
mala, e das partes dns autlin6vels,
correias de ventilador, feltro dos vidros e das portas, das rodas e doa
cubos, feltro para retentores, lonas doa
patins, dos freios. mangueiras, mana
guelras dos freios, do eixo traseiro,
cárter, do radiador e 4, filtro de si
Têrmo n.o 652.507, de 23-7-1964
Indústria de Cartonagens Boxtex Ltda.
São Paulo
3
• 13

EX -

maneirai

Classe 38
Aros para guardanapos de papa
'aglutinados, álbuns (em branco), Aldus
para retratos e autógrafos. balões (
cato para brinquedos) blocos parir
correspondência, blocos para cálculos*
blocos para anotações, bobinas brochas
ras no impressas, cadernos de asares
ver, capas par adocumentos. carteirg
caixas de papelão, cadernetas, cardes
nos, caixas de cartão, caixas para pai"
pelaria, cartões de visitas, cartões CO'.
mesclais. cartões` indicas confett, car,
tonta, sadernos de papel mel/extra&
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• em branco - para d..senho, cadernos,
escolares, cartões em branco. cartuchos
de cartolina, crapas planaaralicas, ca
demos de lembrança. car r els de pa
pilão, envelopes. en ...611Nrus para cha
-tufos de papel, enc71ernação de pape
ou papelão, etiquetas. kilhas indicet,
fe4has de celulose, guardahapos.
não impressos, livras 'fiscais; livros clk
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratas, papa
nhos. papéis de estanho-c de alumiai°.
papéis item impressão. papéis em branca
para impressão, papéis fantasia. menos
par torrar, paredes, papel almaço anel
ou sem pauta papel crepon, papel de
seda, papel impermeável.. papel em bobina para impressão, papel eacerado,
pelei • higiénico, papel impermeáxel,
para copiar. papel para desenhos.- papel para embrulho, impermeabilizado
papel para encadernar.- lapeJ para escrever, papel para imprimir. papei pispapel celulose, papel de Diabo, papel
mana para embrulhos, papel celofane.
absorvente, papel para embrulhar Iabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papei transparente, sacos de papei.
serpentinas:' tubos postais, de cartão,
tubetes de -papel
Termo n.° 652.508, de 23-7-1964
Panificadora Admirável Ltda.
São Paulo

ÁDIZRAITSD

ana• brasileira

• DI , 1210

n FICIAL (Seção ;In

Te..mo n.° 6;2.510, de l3-7-1964
Paixon — Funds40 de kço Inoxidávd
Limitada
São Pana•

FAINOX IP
Indarasileira

II

Classe 5
Aço em bruto. aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialtnente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronse em bruto ou
parcialmente trabalhado, broma de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruta ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
lâminas de metal, lata em falha. latão
em 181ha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, limalha&
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para solda. :liguei, zinco
Termo n.o 652.513, de 23-7-1964
Vector S .A., C.onstrusões e Montagens
Industriais
Bahia

Classe 41
Pão
Termo n.t- 652.509, de 23-7-1964 •
Coteninga S.A. Tecidos
São Paulo

MEU
Classe
Tecidos
Termo
Pradoval

652.511, de 23-7-1964
Veículos e Acesserios
Limitada

PRADOVILL
1

Ind.. Brasileira

▪

Classe 21
Pasa distinguir: Ve1culos e suas partes
Integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhaes, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veiculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhon etes ,. carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços,- carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassi s, chapas circulares para veículos, cebos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção. desligadeiras, estribos. 'escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,

engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculos, guidão

locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas, motocargas, moto furgões,

manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculas.
rodas para veiculos, selins, tricides, ti-

rantes para veículos vagões, velocipede% varetas de controle do afogador e
-acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, roletas para carros
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vimeatação, peças ornamentais de d- frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhas
etrato ou gesso para tetos, e paredes, rim, tremoços, tortas, tortas para alia
pape) para forrar casas, massas aut..
saldos para uso nas construsões. parquetas. portas, portões, pisos, soletras.
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tão& tubos de ventifaçau, tas.sues de cimento voas, vigamentos e
vitrõs

mento de animais e aves, torrões,
touiauno e vivagre
Termo n.5 652.518, de 23-7-1964
Distribuidora de Bebidas —Sadewil"
Limitada-

sEDEWIL
BRASILEIRA.

Termo n.° 652.515, de 23-7-1964
Vip Passagens e Turismo Ltda.
São Paulo

I-P
IND. BRASILEIRA

1

(....iasse 42
Para distinguir: Aguardentes, apenelvos, anis, bineis brandy, conhaque. acracias fernet, genebra, gin, kumel. liça
rea. - metais punch. pimpermint, rimas,
sucos de trutas em álcool, vinhos, vermuth, Vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
Tinno n.0 652.519, de 23-7,-1964
Pedreira Santa Lúcia Ltda.
São Paulo

Classe 50
Impressos em geral
Termo ta.9 652.516, de 23-7-1964
Arteplas S.A.
S'o Pauli,

xxv.

ARTBP.LkS
Ind. Brasileira'

ç sé, o
N•Ns e'iLP*
.

Classe 28

Artigos da

classe

Classe 4
Tênno n.° 652.517, de 23-7-1954
Padaria e Confeitaria "New Ark" Ltda. %Usara-ias e produtos de origem Md'
mal vegetal ou mineral, em bruto em
São Paulo
parcialmente preparados: Abrasivos eia
bruto, argila refratária, asfáltico era
bruta, algodão em bruto,. borracha em
oruto, bauxita, benjoim, breu, dadora.
saolita, chifres ceras da plantas, ceras
IND. BRASILEIRA
vegetais de carazuba e aricurL crina
de cavalo, crina em garal, cortiça eu
•
Classe 41
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
Alcachofras, aletria, alho, aspargos, medicinais, extratos oleosos, estopas.
açúcar, alimentos paar animais, amido. enxofre, Rilha& !abras' vegetais, flores
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta, secas, grafites, goma ias bruto, granito
matiz. atum, aveia, avelãs, azeite, azei- em bruto, kieselghtar, liquido, de Oestonas, banha, bacalhau, batatas, bala*, tes. lates em bruto ou parcialmente
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela, preparados, minérios metálicos madeiem pau e em pó, cacau, carnes, chá" ras em bruto ou parcialmente trabacaramelos, chocolates, confeitos, cravo, lhadas, em toras, serradas e aplainadas,
cereais, cominho, creme de leite, cremes mica, mármores em bruto, óxido de
alimenticios croquetes, compotas, can- manganes.. Mapa de cascas vegetais,
glca, coalhada, castanha, cebola, condi. óleos es bruto ou parcialmente prepamentos para alimentos, colorantes, rados, plumbagina em bruto, pó de
chouriços, dendê, doces.. doces de fru- moldagem para fundições, pedras britas, espinafre, essências alimentares, em- tadas, piche em bruto, pedra calcaria,
padas, ervilhas, eaxovas, extrato de to- plantas medicinais, pedras em bruto.
mate, farinhas alimentícias, favas, fé. quebracho, raizes vegetais, resinas, recuias, flocos,. farelo, fermentom feijão. sinas naturais, residuos. testeis, inicia
figos, frios, frutas secas naturais e cria- seivas, talco ela bruto, cisto, rasto
ta-dzadas; gricose, goma de mascar, gorbetuminosa e allicato
duras, grânulos, grão de bico, gelatina.
Termo n.o 652.520, de 23-7-1964
goiabada, geléias. barna doce, herva
Opala — Representações Ltda.
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite
.São Paulo
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas..
sas alimenticias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado; mate: massas para mingaus,. molhos, moluscos.
Classe 16
mostarda, mortadela, nós moscada, noMaterial ara construção em geral
zes; óleos comestiveis, ostras, ovas,
pãeS, piaras, prlines, pimenta, pós para
Termo n.° 652.521, de 23-7-1964
pudins, pickles, peixes, presuntos, pa- Arvim — Indústia e Comércio Ltda.
tês, petit-pois, astilhas, pizzas, pudins;
Stin Nulo
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, saga, sardinhas.
sandukhes, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
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Insígnia Comercial
Termo n.o 652 .512, de 23-7-1964
Arquárium a-- Engenharia, Projetos e
Tratamento de Piscinas Ltda.
São Paulo .
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Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decoraçõei: Argamassas, argila.
areia, azulejos batentes, balaustres. MoCoa de cimento, -blocos ara pavimentação. calhas. cimento, cal. cré. chapas
Isolantes, caibrai, babai/aos, colunas,

chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas para cobertuas, caixas dãçtua.
caixas .de descarga para etixos, edificaçaes :amoldadas, estuga% emulsão de

base asfáltico; estacas, esquadrias estrutoras metálicas para construções, lama-'
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Inste contra frio e calor, manilhas, mude Pando, lages, lageotas, material isosas par revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfál,,.c.o, produtos pare
tornar impermeabilizaates as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedra;
gulho, produtos betuminoso& impenneabilizaates, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos . e outros como nas
construções, persamas, placas para pa-

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
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Classe 1
Einulnão ara engomar tecidos
(preparada químicos)

